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RESUMO 
 

O aço-carbono é amplamente utilizado pela engenharia devido ao seu baixo custo e 
propriedades mecânicas, porém é pouco resistente a corrosão o que torna essencial 
o uso de tratamentos de superfície mesmo em ambientes pouco corrosivos. Os 
tratamentos superficiais utilizados pela indústria como a fosfatização e a galvanização 
apresentam grandes problemas em relação aos seus efluentes tóxicos, portanto o 
estudo de novas formas de proteção menos poluentes é de grande importância. O 
nióbio e o titânio são metais altamente resistentes à corrosão, isso se dá pela 
formação de um filme fino de seus óxidos na superfície do material quando em contato 
com ar. Revestimentos sintéticos desses óxidos vem sendo estudados principalmente 
pelo ramo biomédico para melhorar as caraterísticas de proteção contra a corrosão 
de próteses e consequentemente aumentar a sua biocompatibilidade. Com base no 
supracitado, o objetivo do trabalho foi desenvolver e caracterizar um revestimento de 
óxidos de nióbio e titânio utilizando o método Pechini para a proteção contra a 
corrosão do aço-carbono SAE 1020. Para tais placas de aço-carbono (SAE 1020) 
foram revestidas com uma resina preparada com etileno glicol (EG), ácido cítrico (AC), 
oxalato de amônio e nióbio como precursor de nióbio e tricloreto de titânio e 
hexafluorotitanato de potássio como precursores de titânio. As placas foram imersas 
na resina por 15 minutos e então calcinadas em forno mufla por 1 hora. A 
caracterização eletroquímica das amostras foi realizada por potencial de circuito 
aberto (ECA), espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), polarização 
potenciodinâmica anódica (PPA) e Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET). 
Os revestimentos foram caracterizados morfologicamente e estruturalmente por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva 
(EDS) e difratometria de raios X (DRX). As análises eletroquímicas indicaram proteção 
contra a corrosão pela deposição do revestimento de óxidos e determinaram que o 
melhor resultado foi obtido para a placa revestida com uma resina preparada com 
K2TiF6 como precursor de titânio, proporção molar EG:AC – 8:1, Nb:AC – 1:10 e Ti:AC 
0,6:10. As micrografias de MEV evidenciam a deposição de revestimentos não 
homogêneos. A partir dos difratogramas de raios X observou-se que os óxidos 
formados apresentaram característica de baixa cristalinidade. Com base nos 
resultados de SVET e da característica não homogênea obtida na caracterização 
morfológica pode-se concluir que o revestimento protegeu o aço-carbono contra a 
corrosão, porém é mais bem aplicada como um pré-tratamento e não como 
revestimento, assim como a fosfatização. Sendo necessário, após o processo, o 
revestimento da superfície com uma camada de tinta protetora para garantir a 
proteção a longo tempo. 
 
 
Palavras Chave: Eletroquímica; Método Pechini; Filme fino de óxidos, SVET. 
  



 

ABSTRACT 
 

Carbon steel is widely used by engineering due to its low cost and mechanical 
properties, however it resists poorly to corrosion, which makes it essential to use 
surface tratments even in mildly corrosive environments. The most commonly used 
surface treatments such as phosphating and galvanization presents great problems 
related to toxic wastes, therefore the study of new, less polutant forms of protection is 
important. Niobium and titanium are highly resistant to corrosion, this is due to the 
formation of a thin film of its oxides in the surface of the material when exposed to air. 
Synthetic coatings of these oxides have been studied mainly by the biomedical field to 
increase the corrosion protection behavior of implants and consequently increase its 
bicompatibility. Based on the abovementioned the objetive of the study was to develop 
and characterize a niobium and titanium oxides coating prepared by the Pechini 
method for the protection of carbon steel SAE 1020. For such, carbon steel (SAE 1020) 
plates were dip-coated in a resin prepared with ethylene glycol (EG), citric acid (CA), 
niobium ammonium oxalate as niobium precursor and titanium trichloride and 
potassium hexafluorotitanate as titanium precursors. The plates were immersed in the 
resin for 15 minutes and calcinated in a muffle oven for 1 hour. The eletrochemical 
characterization of the samples was performed by open circuit potential (OCP), 
eletrochemical impedance spectroscopy (EIS), potentiodynamic anodic polarization 
(PAP) and scanning vibrating electrode technique (SVET). The coatings were 
characterized morphologically and structurally by scanning electron microscopy 
(SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) and X-ray diffraction (XRD). The 
electrochemical analyses indicated corrosion protection by the deposition of the oxides 
coating and determined that the best result was obtained for the resin prepare with 
K2TiF6 as titanium precursor and molar proportion EG:CA – 8:1, Nb:CA – 1:10 and 
Ti:CA – 0,6:10. The diffractograms presented a general amorphous characteristic for 
the oxides formed. Based on the SVET results and of the non-homogenous 
characteristic obtained for the morphology, it is concluded that the coating deposition 
protected the carbon steel against corrosion, however it is better applied as a 
pretreatment and not as a coating, such as phosphating, being necessary after the 
process, a layer of protective paint to grant the prtoection for a long time. 
 
 
Keywords: Electrochemistry; Pechini Method; Oxides thin film, SVET. 
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1 INTRODUÇÃO 

Quando extraído pela indústria metalúrgica, o ferro é retirado de sua forma 

estável (normalmente óxidos encontrados na natureza) e transformado em uma forma 

metálica (instável) que é utilizada na produção de ferramentas, equipamentos e 

tubulações (GREEN; PERRY, 2008). A corrosão nos metais é a deterioração desse 

material por reações químicas e eletroquímicas no ambiente em que está exposto, em 

função da tendência do metal a retornar a sua forma estável, podendo causar danos 

e até inutilizar a peça metálica (GENTIL, 2003). 

A corrosão na indústria gera anualmente prejuízos econômicos da ordem de 

centenas de bilhões de dólares e dependendo da situação pode resultar em acidentes 

fatais provenientes de falhas graves (HOU et al., 2016).  

O aço-carbono é amplamente utilizado pela engenharia devido às suas 

propriedades mecânicas e baixo custo, é uma liga de ferro e carbono que contém 

somente quantidades residuais de elementos além do carbono, como manganês, 

alumínio e silício. Normalmente contém quantidades de até 2% de carbono, o aumento 

da quantidade de carbono aumenta a dureza da liga, porém reduz sua maleabilidade 

(HEAKAL; ELKHOLY, 2017). 

Apesar de suas vantagens, o aço-carbono tem baixa resistência à corrosão, 

exceto em condições específicas como ácido sulfúrico concentrado e soda cáustica 

concentrada onde é formada uma camada passiva de óxidos que não é diluída pela 

ausência de água, sendo necessária a utilização de tratamentos superficiais mesmo 

em ambientes pouco corrosivos (TOWLER; SINNOT, 2013).  

A galvanização e a fosfatização são os tratamentos superficiais mais 

comumente usados na indústria para a proteção do aço-carbono contra a corrosão 

devido à sua eficácia, porém produzem efluentes tóxicos prejudiciais ao meio 

ambiente (DETLINGER,2017). Em função disso, o estudo de novas formas de 

proteção contra a corrosão mais ambientalmente corretas e efetivas são essenciais. 

De acordo com Fernandes et al. (2015) o revestimento de superfícies é uma das 

formas mais versáteis para aumentar a performance de metais em relação a corrosão 

e ao desgaste.  

Metais como o titânio e o nióbio são naturalmente resistentes a corrosão devido 

a formação de um filme fino amorfo de óxidos na sua superfície (PAN et al., 1996; 
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PRADHAN et al., 2016; NICO et al., 2016). Assim a deposição de forma sintética de 

um revestimento desses óxidos poderia fornecer proteção contra a corrosão.  

Os óxidos podem ser depositados na superfície de um material metálico a partir 

de diferentes técnicas, como a deposição física a vapor, magnetron sputtering e o 

método sol-gel (TRINO et al., 2018). O método Pechini, ou método dos precursores 

poliméricos, é uma modificação do método sol gel que consiste no preparo de uma 

resina pela reação de um agente quelante com o precursor metálico, seguida de uma 

reação de poliesterificação pela adição de um polialcool. A resina é então calcinada 

para remoção da parte orgânica e formação dos óxidos (PECHINI, 1967; MARTINS et 

al., 2014). Esse método apresenta como vantagens fácil operação, custo 

relativamente baixo para produção em larga escala e a boa adesão ao substrato 

(TRINO et al., 2018). 

Detlinger et al. (2019), em seu estudo desenvolveu um revestimento de óxido 

de nióbio preparado pelo método Pechini para a proteção contra a corrosão do aço-

carbono SAE 1020, obtendo bons resultados de proteção. Hartwig et al. (2017), 

estudaram o uso de filmes finos de dióxido de titânio depositados por sputtering para 

a proteção do aço inoxidável AISI 304, também obtendo bons resultado de proteção 

contra a corrosão. Segundo Sheppard et al. (2006) e Tegner et al. (2015), a presença 

de íons Nb5+ na superfície do TiO2 induzem a formação de íons Ti3+ compensantes 

das cargas em excesso, resultantes da entrada do Nb5+ no lugar do Ti4+ na rede 

cristalina, que por sua vez atuam como vacâncias cujo movimento promove o 

mecanismo para a formação de óxidos. Assim sendo a mistura de nióbio e titânio para 

formação de um revestimento de óxidos pode promover o seu crescimento, resultando 

em uma camada mais densa e numa melhor barreira física. 

Com base no contexto exposto, o objetivo da pesquisa foi desenvolver e 

caracterizar um revestimento de óxidos de nióbio e titânio, preparado pelo método 

Pechini, para a proteção contra a corrosão do aço-carbono SAE 1020. O trabalho teve 

como base o estudo desenvolvido por Detlinger (2017), adicionando titânio ao melhor 

revestimento obtido pela referida autora. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Obter e caracterizar um revestimento de óxido de nióbio e óxido de titânio 

aplicado na superfície de peças de aço-carbono SAE 1020, obtido pelo método 

Pechini, para a proteção contra a corrosão. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Preparar um revestimento de óxido de nióbio e titânio pelo método Pechini; 

 

• Caracterizar morfológica e estruturalmente as amostras revestidas; 

 

• Caracterizar eletroquimicamente o comportamento de proteção contra a corrosão 

das amostras revestidas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 AÇO-CARBONO 

Os aços são definidos como ligas de ferro e carbono que contém no máximo 

de 2% de carbono. Os aços-carbono contém somente quantidades residuais de outros 

elementos provenientes do processamento do material, como manganês, alumínio e 

silício. Esse material pode ser classificado de acordo com o conteúdo de carbono na 

liga. Os aços de baixo carbono são aqueles que contêm quantidades de até 15% do 

elemento, os de médio carbono apresentam quantidades entre 16% e 55% do 

elemento e os de alto carbono contêm mais que 56% (EPRI, 2007). A proporção de 

carbono na liga influencia nas suas características, ao se aumentar a quantidade do 

elemento na liga, o material apresenta maior dureza, porém menor moldabilidade e 

ductilidade (HEAKAL; ELKHOLY, 2017; EPRI, 2007). 

Esses materiais são comumente denominados pelo padrão SAE (Society of 

Automotive Engineers) onde os dois primeiros dígitos indicam os elementos da liga e 

os dois últimos indicam a concentração de carbono em 0,XX %, conforme Tabela 1 

(BRINGAS, 2004). 

 

Tabela 1 - Classificação dos aços-carbono segundo padrão SAE 

Número Carbono (%) Composição 

1010 0,08 - 0,13 

Mn: < 1% 
1020 0,18 - 0,23 

1045 0,43 - 0,50 

1095 0,90 - 1,03 

1110 0,08 - 0,13 
Ressulfurado 1140 0,37 - 0,44 

1151 0,48 - 0,55 

1212 0,12 

Ressulfurado e Refosforado 1213 0,13 

1215 0,15 

1522 0,18 - 0,24 

Mn: 1% - 1,65% 1536 0,30 - 0,37 

1541 0,36 - 0,44 
Fonte: Adaptado de BRINGAS, 2004. 

 

Os aços-carbono são os materiais estruturais mais utilizados para aplicações 

industriais como máquinas, equipamentos e tubulações, isso se dá devido ao seu 

baixo custo em relação a outros materiais estruturais e propriedades mecânicas como 
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moldabilidade, soldabilidade, usinagem, alta resistência a esforços e ductilidade (KIM 

et al., 2017; HEAKAL et al., 2017; TOWLER; SINNOT, 2013). Apesar de suas 

vantagens, o aço-carbono é susceptível à corrosão, consequentemente a proteção 

desse material contra processos corrosivos é essencial para garantir sua longevidade 

(KASKAH et al., 2017).  

3.2 CORROSÃO DO AÇO-CARBONO 

A corrosão metálica é definida como a deterioração de um metal ou liga, a partir 

da sua superfície, por efeito do meio em que está inserido (SILVA et al., 2015). 

Segundo Towler e Sinnot (2013), é um processo que envolve reações eletroquímicas 

e necessita de quatro constituintes para a formação de uma célula eletroquímica: 

Anodo – eletrodo que sofre corrosão; Cátodo – Eletrodo passivo que não sofre 

corrosão; meio condutor ou eletrólito – meio corrosivo; e fechamento do circuito 

elétrico – através do metal. 

O processo básico de corrosão consiste numa reação de oxidação anódica 

(dissolução do metal) e uma reação de redução catódica de compostos presentes no 

eletrólito (HEAKAL;ELKHOLY, 2017). As reações são demonstradas respectivamente 

nas equações 1 e 2. 

 

M(s) → M(aq)
n+ + ne-                                                                                          (1) 

Ox(aq) + ne- → Red(aq)                                                                                      (2) 

 

Para o aço-carbono o ferro presente na liga é oxidado de Fe0 a Fe2+ e o oxigênio 

presente no meio é reduzido de O0 a O2-. As reações de oxidação e redução são 

apresentadas nas equações 3 e 4 respectivamente, as reações que envolvem a 

formação dos produtos de corrosão, comumente conhecidos como ferrugem, são 

apresentadas nas equações 5 e 6 (SIlVA et al., 2015; GENTIL, 2003).  

 

Fe(s) → Fe2+
(aq) + 2 e-                                                                                       (3) 

O2(g) + 2 H2O(l) + 4 e- → 4 OH-
(aq)                                                                                                       (4) 

2 Fe2+
(aq) + O2(g) + 4 OH- → 2 FeOOH(s) + 2 H2O(l)                                          (5) 

8 FeOOH(s) +2 Fe2+
(aq) + 2 e- → 3 Fe3O4(s) + 4 H2O(l)                                      (6) 
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Um esquema da formação da ferrugem na superfície do aço-carbono é 

apresentado na Figura 1. A água demonstrada pode representar um eletrólito ou 

umidade sobre a superfície do metal resultante da condensação da água atmosférica 

(SILVA et al., 2015). 

 

Figura 1 – Esquema de formação dos produtos de corrosão no aço-carbono 

 
Fonte: SILVA et al., 2015. 

 

Alguns agentes externos podem acelerar esse processo, como o pH 

(influenciando na taxa de corrosão), agentes oxidantes (água, oxigênio, ácido 

clorídrico e cloreto de sódio), temperatura (influenciando na velocidade de reação e 

na solubilidade do oxigênio no ar), velocidade do fluido corrosivo em relação ao 

material e a presença ou não de filmes protetores contra a corrosão (GREEN;PERRY, 

2008; KIM et al., 2016; DEYAB et al., 2017). 

A corrosão é um grande problema global que causa prejuízos anualmente de 

centenas de bilhões de dólares. Essas perdas são resultado dos danos causados aos 

materiais, principalmente o aço-carbono, por ação de meios agressivos. Esses danos 

podem resultar em problemas na segurança de equipamentos industriais, que podem 

levar a falhas graves e causar acidentes. Os produtos de corrosão também podem 

causar contaminação em etapas do processo, afetando a qualidade do produto final 

desejado pela indústria (HOU et al., 2016; FARAG et al., 2015). 

A superfície do aço-carbono normalmente apresenta defeitos, que são locais 

preferenciais para a formação de corrosão localizada, ou por pite (RIOS et al., 2014). 

A corrosão por pite se processa em pequenas áreas da superfície, produzindo 

cavidades com profundidade normalmente maior que seu diâmetro que recebem o 

nome de pite, conforme representação na Figura 2 (GENTIL et al., 2003). Segundo 



22 
 

Hou et al. (2016), a forma mais severa de corrosão é a corrosão localizada, pois há a 

formação de danos inesperados, de forma rápida e de difícil detecção. 

 

Figura 2 – Representação dos pites a) formas dos pites; b) corte transversal de um metal corroído 

    

Fonte: GENTIL, 2003. 

 

 Como consequência, para reduzir o impacto econômico da corrosão, o estudo 

desenvolvido por cientistas da área visa minimizar as perdas de material em 

tubulações, tanques de armazenamento, vasos de pressão, componentes de 

máquinas, navios, pontes, etc. Essa proteção normalmente se dá na superfície 

metálica, onde se inicia o processo corrosivo (KASKAH et al., 2017; OLIVEIRA et al., 

2013). 

3.3 PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO 

Algumas das principais formas utilizadas pela indústria para proteger materiais 

metálicos da corrosão foram descritas por Green e Perry (2008), sendo elas a 

alteração do ambiente, a adição de inibidores ao meio corrosivo, proteção catódica e 

revestimentos.  

3.3.1 Alteração do ambiente 

Mudanças simples no ambiente ao qual metal está exposto podem fazer 

diferenças consideráveis no processo de corrosão do mesmo. Um exemplo utilizado 

em caldeiras é o tratamento da água de alimentação para remoção do oxigênio e 

gases dissolvidos para retardar as reações de corrosão, uma vez que o oxigênio faz 

parte das reações oxirredução envolvidas na corrosão metálica (GREEN e 

PERRY,2008). 

a) b) 
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Esse processo é feito em um equipamento chamado desaerador, onde a água 

é preaquecida com uma contracorrente de vapor de baixa pressão, acima do ponto 

de saturação do oxigênio na água, mas abaixo do ponto de ebulição da água. Fazendo 

com que os gases se separem da água e saiam por uma abertura no topo do 

equipamento (HALL, 2012). 

Outra forma de aplicação da alteração do ambiente é em plantas de geração 

de energia, as condições operacionais são mantidas em um ambiente alcalino pela 

adição de aminas orgânicas à água que circula no processo (KIM et al., 2016). Isso 

pode ser explicado pela relação entre a taxa de corrosão do aço-carbono em relação 

ao pH observada na Figura 3.  

 

Figura 3 – Relação entre a taxa de corrosão relativa e o pH para aço-carbono 

 
Fonte: Adaptado de GREEN e PERRY, 2008. 

 

A taxa de corrosão observada na região entre pH 4 e pH 10 é controlada pela 

taxa de transporte de agente oxidante (normalmente O2 dissolvido no meio) para a 

superfície metálica, sendo a taxa assim constante com a variação do pH. A linha 

pontilhada próxima ao pH 14 representa uma condição a elevadas temperaturas 

normalmente encontradas em caldeiras, nessa condição ocorre um aumento da taxa 

de corrosão com o aumento da basicidade (GREEN; PERRY, 2008). 

3.3.2 Inibidores 

Gentil (2003) descreve os inibidores como substâncias puras ou misturas que 

em concentrações ideais reduzem ou previnem a corrosão. Eles podem ser 
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classificados em: inibidores anódicos, que agem reprimindo as reações no anodo; 

inibidores catódicos, que agem reprimindo as reações no cátodo; inibidores de 

adsorção, que agem como películas protetoras sobre o cátodo e o anodo, interferindo 

nas reações eletroquímicas. 

Os inibidores podem ser substâncias orgânicas ou inorgânicas que mesmo em 

baixas concentrações, bloqueiam parcialmente a superfície metálica, agindo por 

adsorção química ou física, pela formação de uma camada de óxidos ou pela 

modificação do meio corrosivo (MATOS et al., 2018). Um inibidor eficiente deve ser 

preferivelmente ecologicamente correto e possuir custo reduzido (KASKAH et al., 

2017).  

O benzotriazol, segundo Machado (2014), é um inibidor já consagrado para 

prevenir a corrosão do cobre, porém também vem sendo utilizado para diversos 

metais e ligas como latão, ferro, aço-carbono e aço inoxidável. Mennucci et al. (2009) 

citaram os nitritos como inibidores amplamente utilizados para a proteção do aço em 

concreto armado, assim como estudaram a utilização do benzotriazol como inibidor 

nessa situação, obtendo resultados superiores quando comparado aos nitritos na 

mesma concentração. 

 Compostos orgânicos como o benzotriazol, apesar de sua eficiência, 

apresentam elevada toxicidade, assim sendo estudos para a sua substituição por 

alternativas ecológicas ou biodegradáveis vem sendo desenvolvidos. Nesse sentido, 

Matos et al. (2018) investigaram o uso de resíduo de cevada da agroindústria do malte 

como inibidor, obtendo bons resultados em meio ácido para a proteção o aço 

inoxidável AISI 304. Da mesma foram Al-Otaibi et al. (2014), estudaram o extrato 

alcoólico das plantas Lycium shawii e Teucrium oliverianum como inibidores de 

adsorção, obtendo resultado promissores para peças de aço de baixo carbono em 

meio ácido. 

3.3.3 Proteção Catódica 

Para tubulações e equipamentos de aço-carbono em subsolo é comum a 

utilização da proteção catódica, utilizando zinco, alumínio ou magnésio como anodos 

de sacrifício que são enterrados e ligados eletricamente ao metal a ser protegido. O 

método consiste em transformar o metal que seria corroído em um cátodo. Como 

estão no mesmo meio, o metal e o anodo de sacrifício formam um par galvânico que 
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gerará uma corrente elétrica, essa corrente polariza o metal, reduzindo a diferença de 

potencial entre seus sítios catódicos e anódicos, impedindo a corrosão do metal, 

corroendo em seu lugar o metal de sacrifício com menor potencial de redução 

(GREEN; PERRY, 2008).  

Um dos processos mais baratos e mais comumente utilizados pela indústria 

metalúrgica, que também usa como princípio a proteção catódica, é a galvanização a 

quente. Consiste uma peça de aço é mergulhada em banho quente de zinco formando 

uma camada de zinco sobre o metal, que serve como anodo de sacrifício (NAZEER 

et al., 2018; KARKOSZKA, 2017; SOUSA JR. et al., 2014)  

Para garantir a proteção do metal pela galvanização, o material deve ser 

cuidadosamente preparado através de diversas etapas, segundo Sousa Jr. et al. 

(2014), essas etapas são: 

 

• Desengraxe: Limpeza para remoção de resíduos orgânicos e resíduos 

proveniente do processo de produção, realizado em banho alcalino; 

• Lavagem: Limpeza com água para remoção dos resquícios do banho alcalino 

da etapa de desengraxe; 

• Decapagem: Imersão da peça em banhos ácidos para remoção de óxidos e 

carepas da superfície; 

• Fluxagem: Nessa etapa são utilizados sais que diminuem a tensão superficial 

entre aço e zinco, melhorando a adesão; 

• Enxágue: Etapa de remoção de material particulado e resquícios de ácido; 

• Secagem: Processo que remove a umidade da superfície e aquece a placa, 

reduzindo os respingos de zincos durante a imersão; 

• Galvanização: Imersão da placa num banho de Zinco entre 445 ºC e 465 ºC de 

1 a 4 min. 

• Resfriamento: Após o banho de zinco a peça é imersa em banho passivador 

que resfria e protege o metal contra a corrosão inicial.  

 

Uma grande desvantagem do processo de galvanização é a possibilidade de 

impactos ambientais resultantes dos efluentes tóxicos provenientes dos banhos 

preparatórios, em especial do banho ácido no processo de decapagem do metal 

(KARKOSZKA, 2017). 



26 
 

3.3.4 Revestimentos 

O uso de revestimentos para proteção de peças metálicas é usual, 

apresentando como principal objetivo a intercalação de uma camada protetora entre 

a superfície metálica e o meio corrosivo (GENTIL, 2003). Esses podem ser 

classificados em: revestimentos orgânicos – tintas, resinas e borrachas; revestimentos 

metálicos – metais; revestimentos inorgânicos – cimentos, cerâmicas, compósitos e 

vidros (DAVIS, 2000). 

3.3.4.1 Revestimentos Metálicos 

Os revestimentos metálicos são normalmente obtidos por imersão a quente, 

eletrodeposição e deposição por vapor. O seu efeito anticorrosivo pode se dar por dois 

principais fatores, sendo eles a formação de uma película protetora de óxidos, 

hidróxidos ou outros compostos pela interação com o agente oxidante e o metal do 

revestimento (alguns exemplos são o alumínio, cromo, zinco e níquel) e pela proteção 

catódica oferecida por esse revestimento, servindo como anodo de sacrifício, caso da 

galvanização detalhada no item 3.3.3 (NAZEER et al., 2018; GENTIL, 2003). 

3.3.4.2 Revestimentos Orgânicos 

Os revestimentos orgânicos consistem na aplicação de tintas e resinas na 

superfície do metal, tendo como vantagens a facilidade de aplicação e manutenção e 

uma relação custo-benefício atraente. Além da proteção contra a corrosão, podem 

proporcionar através de diferentes colorações finalidade estética, sinalização de 

segurança, identificação de tubulações e equipamentos e controle da taxa de 

transferência de calor dependendo da coloração utilizada (GENTIL, 2003).  

Referente a proteção do aço-carbono, Bandeira et al. (2017) estudaram um 

revestimento de uma mistura de resinas de polianilina (PANI) e policloreto de vinila 

(PVC), obtendo resultados satisfatórios em uma proporção de 1:1 dos compostos. A 

proteção fornecida pela mistura é resultante da formação de uma camada de óxido na 

interface, facilitada pela condutividade do PANI. 
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3.3.4.3 Revestimentos Inorgânicos 

Os revestimentos inorgânicos são aqueles constituídos por compostos 

inorgânicos depositados na superfície metálica ou formados sobre. Algumas técnicas 

comumente utilizadas são a anodização do alumínio através de oxidação eletrolítica 

para a formação de uma camada de óxidos passivos e a cromatização que consiste 

no tratamento da peça metálica com uma solução contendo cromato ou ácido crômico 

formando uma camada de cromatos, óxidos e hidróxidos de cromo na superfície, 

protegendo o material (GENTIL et al., 2003). 

A técnica de revestimento inorgânico mais utilizada para os aços-carbono é a 

fosfatização, que consiste num revestimento de conversão formado por camada de 

fosfatos insolúveis obtida pela reação da superfície com o ácido fosfórico. Esse 

processo é comumente utilizado como pré-tratamento para o revestimento por tintas 

com objetivo de aumentar a resistência a corrosão, melhorar a adesão das tintas e 

promover isolamento elétrico. Apesar da sua utilização para a proteção contra a 

corrosão, a camada de fosfatos por si só não produz uma proteção considerável, 

sendo necessária a aplicação de outros métodos protetivos como as tintas e a 

cromatização (BANCZEK et al., 2006; DONOFRIO, 2010; BANCZEK et al., 2013; 

RODRIGUES et al., 2014). 

Metais como zinco, níquel e manganês são adicionados ao banho para obter 

características específicas. A adição de íons de níquel auxilia na obtenção de uma 

resistência a corrosão aceitável e auxilia acelerando o processo (DONOFRIO, 2010). 

Além disso, muitos processos de fosfatização finalizam com uma etapa de selagem 

para a passivação da camada de fosfato formado. Essa selagem se da pela imersão 

da peça fosfatizada em banho de trióxido de cromo (BANCZEK et al., 2010). A 

presença de níquel e de cromo hexavalente nas etapas da fosfatização geram a 

possibilidade para impactos ambientais, uma vez que são agressivos ao meio 

ambiente e seus resíduos são de difícil controle (BANCZEK, 2008). 

Assim como na galvanização, o material deve ser cuidadosamente preparado 

através de diversas etapas para garantir a eficiência da camada de fosfatos formada. 

Segundo Banczek (2008), estas etapas são: 
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• Desengraxe Alcalino: Remoção dos resíduos de graxa presente nas peças, 

resultantes da manipulação e do processo produtivo. Essa etapa é realizada a 

70 ºC por um período de 5 minutos. 

• Enxágue: Remoção dos residuais do banho desengraxante. Etapa realizada a 

temperatura ambiente por 1 minuto. 

• Refinamento: Processo com objetivo de aumentar o número de cristais 

formados através de soluções coloidais de fosfato de titânio. Etapa realizada a 

25 ºC por 90 segundos. 

• Fosfatização: Imersão da peça no banho de fosfatização para o recobrimento 

da peça metálica. Etapa realizada a 25 ºC por 5 minutos. 

• Enxágue: Remoção dos residuais do banho anterior. Etapa realizada a 

temperatura ambiente por 1 minuto. 

• Selagem: Etapa realizada para a passivação dos fosfatos formados, por 

imersão da peça em banho de trióxido de cromo. Etapa realizada a 35 ºC por 

60 segundos. 

• Enxágue: Etapa realizada para a passivação dos fosfatos formados, por 

imersão da peça em banho de trióxido de cromo. Etapa realizada a 35 ºC por 

60 segundos. 

 

As reações envolvidas no processo de fosfatização são apresentadas nas 

equações 7 a 10. A reação do ácido fosfórico com a superfície do aço gera fosfatos 

de ferro primários insolúveis, neutralizando o ácido próximo a superfície, conforme 

equação 7. Essa solução neutralizada então precipita e inicia a formação de cristais 

de fosfato, que são atraídos eletrostaticamente para a superfície, esgotando o ácido 

fosfórico livre na interface metal-solução, de acordo com as equações 8, 9 e 10 

(RAMANATHAN, 1989; GENTIL, 2003; BANCZEK, 2008; DETLINGER, 2017).  

 

Fe(s) + 2 H3PO4(aq) → Fe(H2PO4)2-
(aq) + H2(g)                                                    (7) 

Fe(H2PO4)2(aq) → FeHPO3(aq) + H3PO4(aq)                                                          (8) 

3 Fe(H2PO4)2(aq) → Fe3(PO4)2(s) + 4 H3PO4(aq)                                                 (9) 

3 FeHPO4(aq) → Fe3(PO4)2(aq) + H3PO4(aq)                                                       (10) 
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3.4 NIÓBIO 

O nióbio é o elemento químico de número atômico 41 e símbolo Nb. É pouco 

abundante na crosta terrestre e é encontrado nos minerais piroclorita e columbita. O 

Brasil tem aproximadamente 98% da reserva mundial de nióbio e produz cerca de 

95% do metal consumido mundialmente (SOUSA et al, 2013). 

Segundo dados do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral, 

2018), a produção e consumo anual de nióbio no Brasil assim como o valor de 

produção tiveram aumento no período 2013 e 2017, conforme Tabela 2, indicando um 

aumento no interesse nacional em relação à exploração do minério e o aumento da 

demanda pelo produto, uma vez que todo nióbio produzido pelo país é consumido 

pelo mercado interno e externo.  

 

Tabela 2 – Produção, comercialização, valor da produção mineral e percentual de crescimento do 
nióbio no Brasil. 

Ano 
Base 

Produção 
(t) 

(%) 
Comercialização 

(t)  
(%) 

Valor da Produção 
(10³ R$) 

(%) 

2013 12.464 100,00 12.464 100,00 464.511,26 100,00 

2014 12.773 102,48 12.773 102,48 577.153,13 124,25 

2015 12.740 102,22 12.740 102,22 471.103,92 101,42 

2016 15.022 120,52 15.022 120,52 747.658,39 160,96 

2017 27.570 221,19 27.570 221,19 625.259,69 134,61 

Fonte: Adaptado de DNPM, 2018. 

 

 Nióbio puro e ligas contendo o elemento apresentam elevada resistência a 

corrosão em diversos meios, sendo essa atribuída a formação de um filme fino passivo 

de óxido de nióbio na superfície metálica. Esses materiais também apresentam altos 

pontos de fusão e propriedades refratárias, podendo ter aptidão para aplicações 

aeronáuticas, nucleares e espaciais. Alguns usos comuns do metal são a adição à 

ligas de aço inoxidável para estabilização e prevenção da corrosão intergranular e a 

adição a superligas de níquel utilizadas em turbinas de avião e turbinas de geração 

de energia para aumento da resistência a corrosão e abrasão (NICO et al., 2016). 

 Os óxidos de nióbio podem oferecer diferentes propriedades de interesse 

comercial, fazendo-os um grupo versátil de materiais. A sua aplicabilidade varia desde 

o uso em sensores, células solares, capacitores, janelas inteligentes, dispositivos 

fotocrômicos, proteção contra a corrosão e aumento da biocompatibilidade de 
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implantes de aço inoxidável (BAI et al., 2016; NICO et al., 2016; PILLIS et al, 2016; 

PRADHAN et al., 2016). 

 Esses óxidos normalmente são encontrados em três diferentes formas: NbO, 

NbO2 e Nb2O5, com estados de oxidação para o nióbio de 2+, 4+ e 5+ 

respectivamente. O NbO cristaliza na fase cúbica de face centrada sendo considerado 

como um condutor, o NbO2 cristaliza na fase tetragonal sendo considerado um 

semicondutor e o Nb2O5 é considerado um isolante e é a forma mais 

termodinamicamente estável, podendo ocorrer no estado amorfo ou como diferentes 

polimorfos (hexagonal, ortorrômbico e monoclínico). (GRAÇA et al., 2013; NICO et al., 

2016; PAN et al., 2016; PILLIS et al., 2016). 

 Estudos referentes à aplicação desses óxidos como revestimento para a 

proteção contra a corrosão vem sendo desenvolvidos. Rodrigues et al. (2014), 

avaliaram um revestimento de pentóxido de nióbio produzido pelo método Pechini 

como substituto da fosfatização para o aço-carbono SAE 1010, obtendo resultados 

superiores de resistência a corrosão e cristais menores que promovem um 

recobrimento melhor da superfície metálica. 

 Pillis et al. (2018) estudaram a corrosão de uma peça de aço inoxidável AISI 

316 revestido com filmes de pentóxido de nióbio obtido por magnetron sputtering. As 

camadas de Nb2O5 aumentaram a resistência do substrato contra a corrosão. 

Detlinger (2019) em seu estudo, depositou sobre o aço-carbono SAE 1020 um 

revestimento de óxido de nióbio produzido pelo método Pechini, obtendo resultados 

de proteção contra a corrosão pela presença do revestimento. 

3.5 TITÂNIO 

O titânio é o elemento químico de número atômico 22 e símbolo Ti. O elemento 

é extraído dos minerais ilmenita e rutilo. As reservas mais abundantes do elemento se 

localizam na China (26,0%), Austrália (25,7%) e Índia (12,0%), sendo os maiores 

produtores a Austrália (21,2%), África do Sul (15,6%) e a China (13,4%). O Brasil é o 

maior produtor de titânio da América Latina com cerca de 1,2% da produção mundial. 

Diferente do nióbio, o Brasil depende da importação de titânio, sendo cerca de 85% 

do titânio importado utilizado para pigmentação de tintas. Os principais exportadores 

de titânio para o Brasil são a China, México, EUA, Alemanha e Finlândia (PEIXOTO, 

2006; DNPM, 2015).  
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O titânio e suas ligas apresentam uma combinação de baixo peso em relação 

a outras ligas estruturais, alta resistência mecânica e alta resistência a corrosão pela 

formação de um filme fino passivo de óxidos em sua superfície, o que torna o material 

atrativo para diversas aplicações (TEGNER et al., 2015). O titânio é aplicado desde a 

fabricação de próteses, implantes, papel, pasta de dente, protetor solar até a 

fabricação de aviões e mísseis utilizando suas ligas (PEIXOTO, 2006). Devido as 

características citadas, aliadas a baixa toxicidade e biocompatibilidade favorável, o 

titânio vem se destacando frente aos biomateriais tradicionalmente utilizados (aço 

inoxidável e ligas de Co-Cr) para aplicações médicas como implantes (BAI et al., 2016; 

ALVES et al., 2017). 

 Os óxidos de titânio são mais comumente encontrados na forma de dióxido de 

titânio (TiO2), com o metal apresentando estado de oxidação 4+. O TiO2 existe em três 

principais polimorfos, sendo eles anatase, rutilo e brookita. Anatase é a fase mais 

comum a temperatura ambiente, rutilo é a fase mais termodinamicamente estável e a 

brookita é a fase menos estudada e aplicada devido à dificuldade de obtenção. As 

aplicações deste material variam de pigmentos, cosméticos, capacitores ultrafinos, 

células fotovoltaicas, catalisadores a revestimentos protetores (KADAM et al., 2015). 

A aplicação desses óxidos para a proteção contra a corrosão vem sendo 

descrita pela literatura. Nagaranjan e Rajendran (2009) avaliaram o comportamento 

de um revestimento poroso de dióxido de titânio no aço inoxidável AISI 316 L 

produzido pelo método sol-gel com objetivo de aplicação em implantes ortopédicos. 

O revestimento apresentou aumento na resistência do metal a corrosão e induziu a 

formação de uma camada de hidroxiapatita na superfície do metal indicando uma boa 

biocompatibilidade. 

Hartwig et al. (2017) em seu estudo, verificaram a proteção contra a corrosão 

de um revestimento de dióxido de titânio sobre o aço inoxidável AISI 304, obtido por 

sputtering, obtendo resultados positivos e indicando que os filmes mais finos 

apresentaram uma resistência melhor a corrosão que os filmes mais espessos. 

Alves et al. (2017) estudaram o mecanismo de corrosão de um revestimento de 

filmes de óxidos de titânio produzidos por tratamento anódico do metal, obtendo 

aumento na resistência a corrosão pelo tratamento superficial e concluíram que a 

morfologia, a composição e a estrutura da camada porosa formada influencia 

diretamente na eficiência da proteção do material contra a corrosão. 
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3.6 APLICAÇÕES DE MATERIAIS CONTENDO NIÓBIO E TITÂNIO 

A adição de nióbio ao titânio na forma de ligas, foi estudado por Bai et al. (2016). 

O nióbio na liga, reduz o seu módulo de Young, deixando-o mais parecido com o dos 

ossos humanos e reduzindo assim as dores sentidas pelos pacientes submetidos aos 

implantes. Além disso, o nióbio não é tóxico, aumenta a proteção contra a corrosão 

do implante e favorece a osteogênese e a adesão celular, garantindo uma excelente 

biocompatibilidade. 

Li et al. (2016), em seu estudo desenvolveram um compósito de titânio e 

pentóxido de nióbio para aplicação biomédica. Esse material apresentou uma maior 

resistência em relação ao titânio puro e apresentou uma excelente biocompatibilidade, 

sendo apropriado para o uso em implantes e próteses. 

Ulrich et al. (2017), avaliaram a aplicabilidade de um óxido misto de nióbio e 

titânio (TiNb2O7) em janelas inteligentes. O material apresentou característica 

eletrocrômica, alterando a transmitância visual com a passagem de corrente elétrica 

em 16,8%.  

Tegner et al. (2015), estudaram a resistência a oxidação em altas temperaturas 

uma liga de titânio-nióbio, indicando que a presença de íons Nb5+ na superfície do 

TiO2 induzem a formação de íons Ti3+ compensantes das cargas em excesso, 

resultantes da entrada do Nb5+ no lugar do Ti4+ na rede cristalina, que por sua vez 

atuam como armadilhas para as vacâncias cujo movimento promove o mecanismo 

para a formação de óxidos, assim favorecendo a formação de uma barreira física mais 

eficiente contra a corrosão.  

3.7 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DOS ÓXIDOS 

De acordo com Trino et al. (2018), diferentes técnicas podem ser utilizadas para 

a produção de revestimentos a base de óxidos metálicos. Dentre os possíveis 

métodos os autores citam a deposição física de vapor (PVD), o magnetron sputtering 

e o método sol-gel. Rodrigues et al. (2014) também citam o método Pechini ou método 

dos precursores poliméricos, sendo esse uma modificação do método sol-gel. 
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3.7.1 Deposição Física de Vapor 

A deposição física de vapor é um processo pelo qual um material é vaporizado 

de uma fonte líquida ou sólida, na forma de átomos e moléculas, e transportado na 

forma de vapor através de um vácuo ou plasma de baixa pressão para o substrato, 

onde condensa. Normalmente o PVD é utilizado para obtenção de filmes que variam 

de poucos nanômetros a poucos micrometros, porém também podem ser utilizados 

para a deposição camadas múltiplas (MATTOX, 2010). 

Shen et al. (2019) prepararam um revestimento de La2Zr2O7 estabilizado por 

óxidos de terras raras pelo método PVD. O XRD indicou a deposição do La2Zr2O7do 

estabilizadas por CeO2 e as micrografias indicaram uma nanoestrutura na forma de 

penas com porosidade entre as colunas. 

3.7.2 Magnetron Sputtering 

Trata-se de uma forma de PVD por plasma que utiliza campos magnéticos para 

confinar o plasma nas vizinhanças da fonte de deposição. As espécies são 

vaporizadas por sputtering do cátodo por bombardeamento de íons. Esse vapor é 

mais energético que o produzido por vaporização térmica no PVD tradicional, 

garantindo que os átomos ou moléculas mantenham a energia cinética inicial 

auxiliando no crescimento do filme. (HELMERSSON et al., 2006). 

Pillis et al. (2018), utilizaram essa técnica para a deposição de filmes de óxido 

de nióbio sobre o aço inoxidável AISI 316 para a proteção contra a corrosão. Análises 

de XPS para o substrato revestido confirmaram a deposição do óxido no metal nas 

suas três principais formas: NbO, NbO2 e Nb2O5. 

3.7.3 Método Sol-Gel 

O método consiste numa rota de síntese onde ocorre a transição do sistema 

“sol” para o sistema “gel”. O sistema “sol” consiste em dispersões coloidais estáveis 

em um fluído, enquanto o sistema gel é uma estrutura rígida de um gel coloidal ou de 

um gel polimérico. Essa transição é representada na Figura 4 (ALFAYA; KUBOTA, 

2002). 

Os precursores utilizados nesse método normalmente são sais inorgânicos 

metálicos ou compostos orgânicos metálicos como os alcóxidos. O sistema gel pode 
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ser tratado de diferentes formas para obtenção de diversos produtos. Filmes finos de 

óxidos normalmente são obtidos através da calcinação da fase gel obtida (ALFAYA; 

KUBOTA, 2002; SAJJADI, 2005). 

Essa técnica apresenta vantagens como o controle estequiométrico, facilidade 

na modificação das composições, possibilidade da deposição de revestimentos em 

grandes áreas, facilidade da transição do processo para largas escalas e o uso de 

equipamentos simples e de baixo custo (SAJJADI, 2005).  

 

Figura 4 – Transição sol-gol: a) formação de gel coloidal; b) formação de gel polimérico 

 
Fonte: ALFAYA; KUBOTA, 2002. 

 

Um revestimento de óxido de titânio incorporado com nióbio foi preparado por 

Pauline e Rajendran (2017) pelo método sol-gel para aplicações ortopédicas. As 

análises morfológicas e estruturais comprovaram a formação de um revestimento 

cristalino nanoporoso de TiO2 com características hidrofílicas, apresentando ótima 

adesão e boa biocompatibilidade. 

3.7.4 Método Pechini 

O método Pechini, ou método dos precursores poliméricos, é uma variação do 

método sol gel desenvolvida por Pechini (1967), que consiste no preparo de uma 
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resina pela reação de um agente quelante (normalmente ácido cítrico) com o 

precursor metálico, seguida de uma reação de poliesterificação pela adição de um 

polialcool (normalmente o etileno glicol). A resina é então calcinada para remoção da 

parte orgânica e formação dos óxidos. As reações envolvidas no processo são 

apresentadas na Figura 5. 

Algumas das vantagens desse método são a produção de filmes de óxido em 

larga escala, com custos relativamente baixos oferecendo uma ótima adesão ao 

substrato (TRINO et al., 2018). Além disso, permite o controle do tamanho e 

estequiometria da partícula ou aglomerado e baixa toxicidade (RIBEIRO et al., 2013). 

 

Figura 5 – Esquema das reações do método Pechini 

 

Fonte: Adaptado de DIMESSO, 2016. 

 

 Esse método foi utilizado por Detlinger (2019) para produção de um 

revestimento de óxido de nióbio para a proteção contra a corrosão do aço-carbono 

SAE 1020. As micrografias obtidas por MEV do estudo mostraram a deposição de 

uma camada uniforme de cerca de 20 µm e os difratogramas de raios X indicaram a 

presença de fases referentes ao NbO e o NbO2. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 PREPARO DAS AMOSTRAS 

4.1.1 Preparo da resina do método Pechini 

As resinas para o revestimento das placas metálicas foram preparadas pelo 

método Pechini, conforme procedimento utilizado por Detlinger (2017). Utilizando 

como regentes etileno glicol (99,95% Panreac), ácido cítrico (99,89% Neon), oxalato 

de nióbio e amônio (CCBM), tricloreto de titânio (15% em HCl Vetec) e 

hexafluorotitanato de potássio (Sigma-Aldrich). 

O etileno glicol (EG) foi aquecido a 60 ºC, então o ácido cítrico (AC) foi 

adicionado sob agitação constante até completa dissolução. Em seguida foram 

adicionados os precursores de nióbio (oxalato de nióbio e amônio) e titânio (TiCl3 ou 

K2TiF6) sob agitação constante até completa dissolução. A mistura permaneceu então 

sob agitação magnética a 60 ºC por uma hora. A composição das resinas preparadas 

está apresentada na Tabela 3 (DETLINGER, 2017). 

 

 
Tabela 3 - Proporções molares dos reagentes nas resinas 

Precursor 
de Titânio 

Proporção Molar 

EG:AC  Nb:AC Ti:AC 

TiCl3 

4:1 1:10 1:10 

4:1 1:10 0,5:10 

4:1 1:10 0,25:10 

K2TiF6 

4:1 1:10 0,4:10 

6:1 1:10 0,5:10 

8:1 1:10 0,6:10 
Fonte: O autor, 2018. 

 

A proporção de titânio e etileno glicol nas resinas preparadas com K2TiF6 como 

precursor foram diferentes das resinas utilizando TiCl3 como precursor em função da 

baixa solubilidade do K2TiF6 no etileno glicol, sendo colocada a maior quantidade de 

precursor possível. 
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4.1.2 Preparo das amostras revestidas 

O substrato metálico empregado foi o aço-carbono (SAE 1020) com formato 

quadrado e dimensões de 2 x 2 cm e 1 mm de espessura. A superfície das placas foi 

lixada com lixa d’água de SiC de mesh #220, #320, #400, #600 e #1200 para a 

remoção de sujidades. Após lixamento, as placas foram lavadas com água destilada 

e secas com jato de ar frio. As placas foram então imersas na resina por 15 minutos, 

em seguida ficaram em repouso por 5 minutos para o escorrimento do excesso de 

resina. As amostras então foram calcinadas em forno tipo mufla em diferentes 

temperaturas, conforme Tabela 4, por 1 hora. Para finalizar as placas foram limpas 

com pincel macio, lavadas com água destilada e secas com jato de ar frio. 

 

 
Tabela 4 - Temperaturas de calcinação para as resinas 

Precursor de 
Titânio 

Ti:AC Temperatura 

TiCl3 

1:10 450 ºC e 500 ºC 

0,5:10 450 ºC 

0,25:10 450 ºC 

K2TiF6 

0,4:10 450 ºC 

0,5:10 450 ºC 

0,6:10 450º C e 600ºC 
Fonte: O autor, 2018. 

 

4.1.3 Preparo das placas para análise da espessura 

Para a medida da espessura do revestimento foi utilizado o mesmo 

procedimento descrito por Detlinger (2017). Placas com formato quadrado de 

dimensões 2 x 2 cm e espessura de 5 mm foram utilizadas. Antes da imersão na 

resina, as laterais da placa foram recobertas com 3 camadas esmalte, então seguiu-

se o mesmo procedimento até a calcinação das placas. O esmalte das laterais das 

placas calcinadas foi então removido com auxílio de acetona, a placa foi então lavada 

com água destilada e seca com jato de ar frio. 
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4.2 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA/DSC) 

A análise termogravimétrica foi utilizada para a determinação da temperatura de 

calcinação das resinas. O aparelho utilizado foi da marca TA instruments modelo SDT 

Q600. A análise foi feita em cadinho de alumina, atmosfera de ar, numa faixa de 

temperatura de 25 a 1000 ºC, taxa de aquecimento de 10 ºC min-1 e taxa de vazão de 

50 mL min-1. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA 

Para a caracterização eletroquímica foi utilizada uma célula eletroquímica de 3 

eletrodos, ilustrada na Figura 6, sendo o eletrodo de trabalho a placa de aço-carbono 

com ou sem revestimento, o contra eletrodo um fio de platina metálico e o eletrodo de 

referência de Ag/AgCl. O eletrólito utilizado foi NaCl 0,5 mol L-1. O equipamento 

utilizado para os ensaios foi o potenciostato da marca Gamry modelo PCA-

300/EIS300, as análises foram realizadas em triplicata na temperatura de 20 ± 2 ºC. 

 

Figura 6 – Célula eletroquímica utilizada: a) Esquema representativo b) célula montada 

  

Fonte: Adaptado de DETLINGER, 2017. 

4.3.1 Potencial de circuito aberto (ECA) 

As medidas de ECA foram realizadas por 8.000 segundos para a estabilização 

do potencial, coletando-se pontos a cada 10 segundos. O potencial foi considerado 

estável com a variação de menos de 10 mV num período de 30 minutos. 

Eletrólito 

NaCl 0,5 mol L-1 

a) b) 
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4.3.2 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 

As medidas e EIE foram realizadas potenciostaticamente no potencial de 

circuito aberto, utilizando uma perturbação de ± 10 mV, com aquisição de 10 pontos 

por década e uma faixa de frequência de 10 kHz a 10 mHz. 

4.3.3 Polarização potenciodinâmica anódica (PPA) 

As medidas de PPA foram realizadas a partir do circuito aberto pela aplicação 

de uma sobretensão de + 500 mV e velocidade de varredura de 1 mV s-1. 

4.3.4 Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET) 

Os testes de SVET foram realizados pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares da Universidade de São Paulo, usando um equipamento da Applicable 

ElectronicsTM controlado pelo software Automated Scanning Electrode Technique 

ASET 4.0. Uma sonda isolada de Pt-Ir foi usada como eletrodo vibrante para o sistema 

com negro de platina depositado na ponta da sonda antes dos testes. O eletrodo 

vibrante foi posicionado 100 µm acima da superfície a ser varrida e a amplitude de 

vibração utilizada foi de 19 µm com frequência de 174 Hz (X) e 73 Hz (Z). As análises 

foram realizadas em gaiola de Faraday a 20 ± 2 ºC. 

A varredura foi realizada sobre uma área de 0,25 cm² exposta a uma solução 

de NaCl 5 mmol L-1 por um período de 24 horas, os mapas foram obtidos a cada 2 

horas e imagens in situ da corrosão foram obtidas entre as medidas. 

4.4 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E ESTRUTURAL 

4.4.1 Difratometria de Raios X (DRX) 

Esta técnica foi utilizada para obtenção da cristalinidade e das possíveis fases 

formadas do substrato, placas revestidas e pó das resinas calcinadas. A análise foi 

realizada pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São 

Paulo com o equipamento da marca Rigaku do modelo Multiflex, radiação CuKα (λ = 

1,5418 Å), potência de 40 mV, corrente de 20 mA, com passo de 0,02º e velocidade 

de escaneamento de 1º min-1. 
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4.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A técnica foi aplicada para avaliar a morfologia da superfície metálica e dos 

revestimentos e para obter a espessura dos filmes que apresentarem melhor resposta 

eletroquímica para cada precursor de titânio. O equipamento utilizado é da marca 

Tescan, modelo Vega 3. 

4.4.3 Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

O EDS foi utilizado para determinar a composição elementar da superfície do 

substrato metálico e dos revestimentos. Esta análise foi realizada juntamente às 

análises de MEV com o equipamento da marca Tescan, modelo Vega 3.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO AÇO-CARBONO SAE 1020 

A Figura 7 apresenta as análises de DRX, MEV e EDS realizadas para a 

caracterização morfológica e estrutural do substrato. Os picos obtidos no DRX, Figura 

7 (a), correspondem aos picos da ferrita (Fe-α) conforme ficha cristalográfica PDF 65-

4899. Esse resultado é condizente com o estudo Sadeek et al. (2018), em que a 

estrutura da ferrita é relacionada ao substrato de aço-carbono. 

 Na superfície do metal, Figura 7 (b), é possível visualizar pequenos defeitos, 

podendo ser resultantes do processo de lixamento ou do processo de fabricação. Não 

é possível verificar resquícios de sujidades, como graxas e partículas de lixa, ou 

corrosão remanescente na placa. A Figura 7 (c) apresenta os resultados da análise 

de EDS, que mostrou a presença de ferro e manganês no sistema, sendo suas 

concentrações mássicas compatíveis com a especificação do aço-carbono SAE 1020 

(GANDY, 2007). 
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Fonte: O autor, 2017. 
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) 

Elemento 
Concentração 

Mássica 

Fe 99,02 % 

Mn 0,98 % 

 

c)

) 

Figura 7 – Análises morfológicas e estruturais do substrato de Aço-Carbono SAE 1020: a) DRX;         
b) MEV; c)  Análise Elementar por EDS 
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5.2 REVESTIMENTO PREPARADO COM TiCl3 COMO PRECURSOR DE 

TITÂNIO 

Placas de aço-carbono revestidas foram preparadas pelo método Pechini 

usando etilenoglicol, ácido cítrico, oxalato de nióbio e amônio e tricloreto de titânio 

(15% em HCl) e calcinadas a temperatura de 450 ºC.  

As micrografias das placas revestidas estão apresentadas na Figura 8. As 

imagens mostram que um filme não homogêneo foi depositado na superfície das 

placas metálicas, diferente do que era esperado pelo Método Pechini (TRINO et al., 

2018). A quantidade de titânio na resina influenciou a quantidade de imperfeições, 

com o aumento da proporção de titânio observam-se camadas mais defeituosas, 

podendo ser resultante da presença do HCl no precursor de titânio, que pode oxidar 

a placa durante a imersão e formar óxidos de ferro. As reações referentes ao processo 

de corrosão devido ao HCl são apresentadas nas equações 11, 12 e 13 (GENTIL, 

2003). 

 
Figura 8 – MEV para placas revestidas com resina preparada com TiCl3 como precursor de titânio 

calcinadas a 450: ºC a) Substrato; b) Ti:AC – 1:10; c) Ti:AC – 0,5:10; d) Ti:AC – 0,25:10  

 

 
Fonte: O autor, 2017. 
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2 Fe(s) + 6 HCl(aq) → 2 FeCl3(s) + 3 H2(g)                                                         (11) 

2 FeCl3(s) + 3 H2O(l) → Fe2O3(s) +6 HCl(aq)                                                      (12) 

FeCl3(s) + H2O(l) → Fe(OH)2Cl(s) + 2 HCl(aq)                                                   (13) 

 

 O ácido clorídrico reage com o ferro formando cloreto férrico, esse composto 

então reage com a água formando os produtos de corrosão na forma de óxidos e 

hidróxidos de ferro e como subproduto há a regeneração de ácido clorídrico, o que 

pode resultar numa reação autocatalítica, aumentando a sua taxa de corrosão 

(GENTIL et al., 2003). 

 A análise de EDS para as placas revestidas indicou a presença de Fe, O, Nb e 

Ti, conforme espectro na Figura 9. Também mostrou a presença de Cl que pode 

indicar a formação de outras fases além dos óxidos.  

 

Figura 9 – Espectros de EDS para as placas revestidas preparadas com TiCl3 como precursor de 
titânio calcinadas a 450 ºC 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

Os mapeamentos para os elementos nióbio e titânio obtidos na análise de EDS 

para as placas revestida pode ser visualizado na Figura 10. 
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Figura 10 – Mapeamento por EDS dos elementos Nb e Ti nas placas revestidas com TiCl3 como 
precursor de titânio calcinadas a 450: ºC a) Ti:AC – 1:10; b) Ti:AC – 0,5:10; c) Ti:AC – 0,25:10 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

Os mapas mostraram que a deposição de nióbio e titânio não foi uniforme, 

havendo regiões com maior concentração dos elementos (cores mais intensas) e 

regiões com menor concentração (cores menos intensas). Porém é possível verificar 

que as áreas com maior concentração de ambos os elementos são as mesmas. Para 

a proporção Ti:AC – 0,25:10 percebe-se uma maior uniformidade na deposição dos 

elementos, possivelmente em razão da menor quantidade de TiCl3 e 

consequentemente, menor quantidade de HCl na resina, reduzindo o efeito corrosivo 

do ácido na imersão da placa na resina garantindo uma melhor distribuição desses 

elementos. 

 Os difratogramas de raios X das placas revestidas podem ser visualizados na 

Figura 11 (a). As fases ferrita (Fe-α) pela ficha cristalográfica PDF 65-4899 (presente 

no substrato) e magnetita (Fe3O4) pela ficha cristalográfica PDF 79-418 e hematita 

(Fe2O3) pela ficha cristalográfica PDF 86-550, podem ser relacionadas aos picos 

obtidos. Nenhum pico de óxido de nióbio e óxido de titânio pode ser relacionado.  

A análise de DRX também foi realizada para o pó das resinas calcinadas. Os 

difratogramas de raios X podem ser visualizados na Figura 11 (b). Para a proporção 

molar Ti:AC – 1:10 percebe-se picos de baixa cristalinidade que estão relacionados à 

fase anatase do TiO2 de acordo com a ficha cristalográfica PDF 21-1272. O resultado 

está de acordo com o obtido por Pradhan et al. (2016), onde à temperatura de 450 ºC 

o TiO2 preparado pelo método Pechini cristalizou na fase anatase e o óxido de nióbio 

apresentou característica amorfa até 475 ºC. 
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Figura 11 – Difratogramas para revestimento preparado com TiCl3 como precursor de titânio 

calcinadas a 450 ºC: a) placas revestidas; b) pó da resina calcinada 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

Os picos referentes a anatase não apareceram no difratograma da placa com 

a mesma proporção de titânio, isso pode ser devido à baixa cristalinidade do sistema, 

sendo os picos das fases de ferro e ferro-α mais intensos, encobrindo assim os picos 

do TiO2.  

As curvas de potencial de circuito aberto podem ser visualizadas na Figura 12. 

O valor do potencial de circuito aberto reduz com o passar do tempo, sugerindo a 
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dissolução da camada de oxido formada, seguida da ativação da superfície, que 

estabiliza o sistema (LI et al., 2017).  

 
Figura 12 – Curvas de potencial de circuito aberto para revestimentos preparados usando TiCl3 como 

precursor de titânio, calcinados a 450 ºC 

0 2000 4000 6000 8000

-0,65

-0,60

-0,55

-0,50

-0,45

-0,40

-0,35
E

 /
 V

 v
s
 A

g
/A

g
C

l

Tempo / s

 Ti:AC 1:10

 Ti:AC 0,5:10

 Ti:AC 0,25:10

 Substrato

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 As placas revestidas estabilizaram num potencial mais elevado que o substrato, 

indicando maior nobreza da superfície (MENNUCCI et al., 2009). Os revestimentos 

preparados com maior concentração de titânio apresentaram maior potencial de 

circuito aberto, indicando maior nobreza. Esse comportamento pode ser explicado 

pela alta nobreza do titânio (GREEN; PERRY, 2008). A proporção de titânio Ti:AC – 

1:10 apresentou o melhor resultado para a proteção contra a corrosão. 

Os resultados de polarização potenciodinâmica anódica, apresentados na 

Figura 13, suportam os resultados do potencial de circuito aberto. As curvas das 

placas revestidas se encontram deslocadas para menores densidades de corrente 

quando comparadas ao substrato, indicando a supressão da dissolução anódica do 

aço-carbono (ZHAO et al., 2017). Esse deslocamento é mais evidente com o aumento 

da proporção de titânio na resina para preparação do revestimento, indicando um 

comportamento mais nobre do sistema. Conforme visto com o potencial de circuito 

aberto, a proporção de titânio que apresentou melhor proteção contra a corrosão foi 

Ti:AC – 1:10.  
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Figura 13 – Curvas de polarização potenciodinâmica anódica para revestimentos preparados usando 
TiCl3 como precursor de titânio, calcinados a 450 ºC 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

 A eficiência de inibição de corrosão (θ), mostradas na Tabela 5, foi obtida a 

partir da Equação 14. Os valores de potencial de corrosão (Ecorr) e de densidade de 

corrente para as placas revestidas e substrato (jcorr e jocorr respectivamente) foram 

obtidas pela extrapolação linear das curvas anódica na região de Tafel (WOLYNEC, 

2013). 

 

Tabela 5 – Valores de potencial de corrosão e eficiência de inibição de corrosão para revestimentos 
preparados usando TiCl3 como precursor de titânio e calcinados a 450 ºC 

Amostra 
Ecorr 
(mV) 

jcorr 
(A cm-²) 

jocorr 
(A cm-²) 

θ 

Ti:AC 1:10 -448 3,86E-05 8,96E-05 56,92% 

Ti:AC 0,5:10 -529 5,72E-05 8,96E-05 36,16% 

Ti:AC 0,25:10 -541 6,91E-05 8,96E-05 22,88% 
Fonte: O autor, 2017. 

 

θ =  
jcorr
o − jcorr

jcorr
o                                                                                                (14) 

 

Os resultados obtidos mostram uma eficiência de inibição de corrosão de 

56,92% para a proporção Ti:AC – 1:10, sendo o melhor resultado obtido para as 

resinas em questão, sendo consideravelmente maior que as resinas preparas com 
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proporção Ti:AC – 0,5:10 e Ti:AC – 0,25:10  com eficiência de inibição de 36,16% e 

22,88% respectivamente. 

Para os revestimentos com proporção de titânio na resina Ti:AC – 0,5:10 e 

Ti:AC – 0,25:10 as curvas de potencial de circuito aberto e de polarização 

potenciodinâmica anódica mostram comportamento similar. Isso pode ser explicado 

pela distribuição mais uniforme de nióbio e titânio na superfície do substrato para o 

revestimento Ti:AC – 0,25:10, conforme Figura 10 (b e c), compensando o aumento 

da quantidade de titânio no sistema.  

 Os resultados da análise de espectroscopia de impedância eletroquímica são 

apresentados na Figura 14. Segundo OrjuelaG et al. (2014) o comportamento obtido 

nos diagramas pode ser explicado pela interação entre eletrólito e a superfície do 

substrato assim como a interação dos defeitos do revestimento com o eletrólito.  

A corrosão no sistema tende a ser controlada pela interação do eletrólito e os 

poros do revestimento, tendo sua resistência auxiliada pelas características dielétricas 

do revestimento, resultante da presença de nióbio em diferentes estados de oxidação. 

Devido a irregularidades, evidenciadas na Figura 8, e do comportamento dielétrico do 

revestimento, em regiões de alta frequência há a passagem de corrente em direção 

ao substrato, não havendo respostas de impedância, conforme pode ser visualizado 

no diagrama de Bode e explicando o arco capacitivo incompleto no diagrama de 

Nyquist. Já em regiões de menor frequência a passagem de corrente é menos 

evidente e a resistência dos poros age no sistema, resultando numa resposta de 

impedância. (ORJUELAG et al., 2014). 

Para o diagrama de Bode, as placas revestidas apresentam um deslocamento 

da constante de tempo para regiões de menor frequência em relação ao substrato, 

indicando um retardo na cinética dos processos de transferência de carga, 

promovendo proteção contra a corrosão (MENNUCCI et al., 2009). A proporção de 

titânio Ti:AC – 1:10 apresentou melhor resultado para a proteção contra corrosão, uma 

vez que está ligeiramente mais deslocada para menores frequências. 

No diagrama de Nyquist, o substrato apresenta um semicírculo que não é 

perfeito, possivelmente resultante de imperfeições na superfície do aço-carbono, 

como pode ser visto na Figura 7. Quando extrapolando as curvas obtidas para as 

placas revestidas para regiões de menor frequência, um maior valor de impedância é 

observado indicando aumento na resistência à corrosão da superfície (PILLIS et al., 

2016). 
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Figura 14 – EIE para revestimentos preparados usando TiCl3 como precursor de titânio, calcinados a 
450 ºC:. a) Diagrama de Bode de ângulo de fase b) Diagrama de Nyquist 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

 Os resultados obtidos na caracterização eletroquímica podem ser relacionados 

com os resultados de DRX da Figura 11. Ramírez et al. (2010), demonstram que um 

revestimento de óxido de nióbio amorfo, como no sistema estudado, é capaz de 

proteger um substrato metálico contra a corrosão. Segundo Busani et al. (2005), o 

TiO2 amorfo forma uma camada menos densa que o TiO2 cristalino. Dessa forma o 

revestimento com proporção Ti:AC – 1:10, mais cristalino no DRX, forma uma camada 

mais densa e consequentemente age como uma melhor barreira física contra a 

corrosão. 
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 O melhor resultado obtido para os revestimentos preparados com TiCl3 como 

precursor de titânio foi para a proporção Ti:AC – 1:10. Para essa resina então foi 

realizada uma análise termogravimétrica, apresentada na Figura 15.  

  

Figura 15 – Análise termogravimétrica para resina preparada com TiCl3 como precursor de titânio e 
proporção molar Ti:AC - 1:10 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

Nas curvas obtidas é possível observar dois picos endotérmicos a 75 ºC e 127 

ºC que correspondem com uma perda intensa de massa. Esses picos podem ser 

relacionados à eliminação de misturas binárias e/ou ternárias dos compostos ácido 

clorídrico (ponto de ebulição: 50,5 ºC), água (ponto de ebulição: 100 ºC) e etileno glicol 

(ponto de ebulição: 197 ºC) (GREEN; PERRY, 2008).  

 O pico exotérmico obtido a 300 ºC pode ser relacionado a remoção do material 

orgânico do sistema, sendo associado a perda de massa observada no sistema nessa 

região de temperatura. O pico a 350 ºC pode ser possivelmente relacionado a 

cristalização do TiO2 anatase observado no DRX na Figura 10 e o pico a 475 ºC pode 

ser possivelmente relacionado a cristalização do Nb2O5 hexagonal, suportando a 

presença do óxido de nióbio amorfo ao realizar a calcinação a 450 ºC (PRADHAN et 

al., 2016). 

A temperatura obtida a partir da qual a massa é mínima e constante e que não 

ocorrem mais transições de fases é de 500 ºC. As análises morfológicas, estruturais 

e eletroquímicas foram repetidas nessa condição e comparadas ao resultado obtido 

para a temperatura de 450 ºC.  
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As micrografias de MEV para o substrato, placa calcinada a 450 ºC e placa 

calcinada a 500 ºC são mostradas na Figura 16. O revestimento obtido calcinando a 

500 ºC se apresenta menos homogêneo e com irregularidades em maior número e de 

maior tamanho quando comparado ao revestimento obtido calcinando a 450 ºC. A 

análise de EDS mostrou a presença de Fe, O, Nb e Ti, indicando que todo o residual 

de Cl do ácido clorídrico presente no precursor de titânio foi eliminado. Os mapas 

obtidos para o nióbio e titânio podem ser visualizados na Figura 17. 

 

Figura 16 – MEV para placa revestida usando TiCl3 como precursor de titânio: a) calcinada a 450 ºC; 
b) calcinada a 500 ºC 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

Figura 17 – Mapeamento por EDS dos elementos Nb e Ti nas placas revestidas com TiCl3 como 
precursor de titânio e proporção de titânio Ti:AC – 1:10: a) calcinada a 450 ºC; b) calcinada a 500 ºC 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

 Os mapas das placas calcinadas a 500 ºC apresentam coloração menos 

intensa em todas as regiões quando comparadas aos mapas obtidos calcinando a 450 

ºC, indicando uma menor concentração desses compostos, e consequentemente de 
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seus óxidos, na superfície o que sugerem uma menor proteção desse revestimento. 

A distribuição dos elementos também não foi homogênea calcinando a 500 ºC, e de 

forma similar a placa calcinada a 450 ºC a deposição de nióbio e titânio ocorreram em 

maior intensidade nas mesmas regiões. 

 Os difratogramas de raios X obtidos para as placas calcinadas a 500 ºC e 450 

ºC, assim como o difratogramas de raios X para o pó das resinas calcinadas para as 

mesmas temperaturas são apresentados na Figura 18. 

 

Figura 18 – Difratogramas para revestimento preparado usando TiCl3 como precursor de titânio 
calcinados a 450 ºC e 500 ºC: a) placas revestidas; b) pó da resina calcinada 
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Fonte: O autor, 2018. 
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Para as placas revestidas os mesmos picos foram obtidos calcinando em 

ambas as temperaturas. As fases ferrita (Fe-α) pela ficha cristalográfica PDF 65-4899 

e magnetita (Fe3O4) pela ficha cristalográfica PDF 79-418 e hematita (Fe2O3) pela 

ficha cristalográfica PDF 86-550, foram relacionadas aos picos obtidos. Nenhum pico 

de óxido de nióbio e óxido de titânio pôde ser relacionado a Figura 18 (a). 

Para o pó das resinas calcinadas, o mesmo comportamento de baixa 

cristalinidade foi observado calcinando em ambas as temperaturas e os picos obtidos 

puderam ser relacionados ao TiO2 na fase anatase pela ficha cristalográfica PDF 21-

1272, porém à temperatura de 500 ºC foi observado uma redução na cristalinidade do 

sistema o que pode representar uma redução na proteção contra a corrosão do 

sistema, uma vez que um sistema mais cristalino apresenta um revestimento mais 

denso e consequentemente uma melhor barreira física. 

Para as análises eletroquímicas, as curvas de potencial de circuito aberto são 

apresentadas na Figura 19. 

 
Figura 19 – Potencial de circuito aberto para revestimentos preparados usando TiCl3 como precursor 

de titânio e proporção Ti:AC – 1:10 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

O potencial de equilíbrio para a amostra calcinada a 500 ºC foi superior ao do 

substrato, indicando maior nobreza do sistema, porém quando comparado ao 

revestimento calcinado a 450 ºC apresenta menor potencial, indicando uma menor 

nobreza do sistema. Esse resultado se repete nas curvas de polarização 

potenciodinâmica anódica, apresentadas na Figura 20, onde há o deslocamento da 



54 
 

curva do revestimento calcinado a 500 ºC para regiões de menor densidade de 

corrente quando comparado ao substrato, porém se encontra em região de maior 

densidade de corrente quando comparado ao revestimento calcinado a 450 ºC. 

 
Figura 20 – Polarização potenciodinâmica anódica para revestimentos preparados usando TiCl3 

como precursor de titânio e proporção Ti:AC – 1:10 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

O potencial de corrosão, as densidades de corrente de corrosão e a eficiência 

de inibição de corrosão para as amostras em questão são mostradas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Valores de potencial de corrosão e eficiência de inibição de corrosão para revestimentos 
preparados usando TiCl3 como precursor de titânio e calcinados a 450 ºC e 500 ºC 

Amostra 
Ecorr 
(mV) 

jcorr 
(A cm-²) 

jocorr 
(A cm-²) 

θ 

450 ºC -448 3,86E-05 8,96E-05 56,92% 

500 ºC -559 4,88E-05 8,96E-05 45,54% 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Os valores de eficiência de inibição de corrosão indicaram uma maior proteção 

para o revestimento calcinado a 450 ºC. Esse resultado pode ser explicado pela menor 

concentração de Nb e Ti na superfície do revestimento, indicando uma menor 

formação de óxidos na superfície, conforme Figura 17, e pela menor cristalinidade 

para o revestimento apresentado nos difratogramas de raios X da Figura 18, indicando 

um revestimento menos denso e uma barreira física menos eficiente. 
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 Os resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica podem ser 

visualizados na Figura 21. Assim como no ECA e na polarização potenciodinâmica 

anódica, os resultados obtidos com a EIS indicaram melhor resistência à corrosão 

para os revestimentos calcinados a 500 ºC em relação ao substrato, porém inferior ao 

revestimento calcinado a 450 ºC. 

  

Figura 21 – EIE para revestimentos preparados usando TiCl3 como precursor de titânio e proporção 
Ti:AC – 1:10: a) Diagrama de Bode de ângulo de fase; b) Diagrama de Nyquist 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

No diagrama de Bode, a constante de tempo foi deslocada para regiões de 

menor frequência quando comparado ao substrato, porém a constante de tempo do 
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revestimento calcinado a 450 ºC está mais deslocada, o ângulo de fase também se 

apresenta num valor menor para o revestimento calcinado a 500 ºC o que indica uma 

menor proteção do sistema. No diagrama de Nyquist extrapolando as curvas para 

regiões de menor frequência, o revestimento calcinado a 450 ºC apresenta maior 

impedância que o revestimento calcinado a 500 ºC e ambos apresentam maior 

impedância que o substrato de aço-carbono SAE 1020. 

A partir das análises, dos revestimentos preparados utilizando TiCl3 como 

precursor de titânio, o melhor resultado foi para a resina preparada com a proporção 

de titânio Ti:AC – 1:10 e calcinada a uma temperatura de 450 ºC.  

Durante a realização dos experimentos verificou-se que as resinas obtidas 

utilizando TiCl3 como precursor de titânio, ao serem armazenadas após um período 

de 24 horas, se apresentavam com alta viscosidade, quase sólidas, o que impossibilita 

a reutilização das mesmas, que será melhor discutido no item 5.4. Em razão disso um 

novo precursor (K2TiF6) foi escolhido e novas resinas foram preparadas e analisadas. 

5.3 REVESTIMENTO PREPARADO COM K2TiF6 COMO PRECURSOR DE 

TITÂNIO 

As micrografias de MEV das placas revestidas podem ser visualizadas na 

Figura 22. As imagens mostram que um filme não homogêneo foi depositado, no 

entanto esse filme apresenta menos defeitos quando comparado com o filme 

apresentado na Figura 8. 

A análise de EDS das placas revestidas indicou a presença de Fe, O, Nb, Ti, F 

e K conforme espectros mostrados na Figura 23. Os mapeamentos para os elementos 

Nb e Ti obtidos das placas revestidas na análise de EDS podem ser visualizados na 

Figura 24. 

O mesmo comportamento observado para os revestimentos preparados com 

TiCl3 como precursor, Figura 10, foi observado para o sistema usando K2TiF6 como 

precursor. Regiões com cores mais intensas indicando maior concentração dos 

elementos e regiões com cores menos intensas indicando menor concentração, 

porém, de uma maneira geral a distribuição é mais homogênea que a vista na Figura 

10, uma vez que o sistema não contém HCl proveniente do precursor TiCl3, o efeito 

corrosivo da resina sobre a placa na imersão é reduzido, garantindo uma melhor 

distribuição dos elementos. 
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Figura 22 – MEV para placas revestidas com K2TiF6 como precursor de titânio calcinadas a 450 ºC:   

a) Substrato; b) Ti:AC – 0,4:10; c) Ti:AC – 0,5:10; d) Ti:AC – 0,6:10 

 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

Figura 23 – Espectros de EDS para as placas revestidas preparadas com K2TiF6 como precursor de 
titânio calcinadas a 450 ºC 
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Figura 24 – Mapeamento por EDS dos elementos Nb e Ti nas placas revestidas com K2TiF6 como 
precursor de titânio calcinadas a 450 ºC a) Ti:AC – 0,4:10, b) Ti:AC – 0,5:10 e c) Ti:AC – 0,6:10 
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Fonte: O autor, 2017. 

  

Os difratogramas de raios X das placas revestidas do pó das resinas calcinadas 

são mostrados na Figura 25. As mesmas fases relacionadas para os revestimentos 

usando TiCl3 como precursor de titânio, Figura 11, foram relacionadas às amostras 

preparadas com K2TiF6 como precursor, sendo estas a ferrita (Fe-α) pela ficha 

cristalográfica PDF 65-4899, magnetita (Fe3O4) pela ficha cristalográfica PDF 79-418 

e hematita (Fe2O3) pela ficha cristalográfica PDF. Da mesma forma nenhum pico de 

óxido de nióbio e óxido de titânio pôde ser relacionado.  

Os picos obtidos do pó das resinas calcinadas apresentam baixa cristalinidade 

e são similares para as três proporções de titânio. Diferentes fases contendo nióbio, 

titânio, flúor e potássio podem ser relacionadas aos picos presentes no difratogramas 

de raios X, mas devido a sua baixa cristalinidade nenhuma fase exata pôde ser 

determinada para os sistemas. 

Os picos relacionados foram o fluoreto de nióbio (NbF3) pela ficha 

cristalográfica PDF 74-171, fluoreto de titânio (TiF3) pela ficha cristalográfica PDF 79-

1937, dióxido de titânio na fase anatase (TiO2) pela ficha cristalográfica PDF 21-1272, 

dióxido de titânio na fase rutila (TiO2) pela ficha cristalográfica PDF 88-1175 ,pentóxido 

de nióbio na fase hexagonal (Nb2O5) pela ficha cristalográfica PDF 28-317, niobato de 

potássio (KNbO3) pela ficha cristalográfica PDF 32-822 e óxido de potássio (K2O) pela 

ficha cristalográfica PDF 10-235.  
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Figura 25 – DRX das placas revestidas com K2TiF6 como precursor de titânio calcinadas a 450 ªC: a) 
placas revestidas; b) pó das resinas calcinadas 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

As fases Nb2O5, KNbO3 e TiO2 (anatase e rutila) são agente protetores contra 

a corrosão, a sua possível presença no material pode indicar um revestimento com 

boa resistência à corrosão. Devido à baixa cristalinidade do sistema, os picos não 

aparecem nos difratogramas das placas na Figura 25 (a). 

As medidas de potencial de circuito aberto para as resinas preparadas com 

K2TiF6 como precursor de titânio podem ser vistas na Figura 26. 
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Figura 26 – Curvas de potencial de circuito aberto para revestimentos preparados usando K2TiF6 
como precursor de titânio, calcinados a 450 ºC 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

Assim como nos revestimentos preparados com TiCl3 como precursor de 

titânio, o valor do potencial de circuito aberto reduz com o passar do tempo, sugerindo 

a dissolução da camada de óxidos formada, seguida da ativação da superfície e 

estabilização do sistema (LI et al., 2017). A estabilidade nas placas revestidas foi 

atingida num potencial mais elevado que o substrato e o aumento da concentração de 

titânio na resina resultou num maior potencial de circuito aberto, indicando maior 

nobreza, conforme visto para os revestimentos com TiCl3 como precursor de titânio. 

A proporção Ti:AC – 0,6:10 apresentou o melhor resultado para a proteção contra a 

corrosão.  

Esse resultado se repete nas medidas de polarização potenciodinâmica 

anódica, mostradas na Figura 27. As curvas das placas revestidas estão deslocadas 

para regiões de menor densidade de corrente em relação ao substrato, indicando a 

supressão da dissolução anódica do aço-carbono e como consequência uma maior 

nobreza promovida pelo revestimento (ZHAO et al., 2017). A proporção Ti:AC – 0,6:10 

apresentou o melhor resultado de proteção contra a corrosão. 
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Figura 27 – Curvas de polarização potenciodinâmica anódica para revestimentos preparados usando 
K2TiF6 como precursor de titânio, calcinados a 450 ºC 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

O potencial de corrosão, as densidades de corrente de corrosão e a eficiência 

de inibição de corrosão para as amostras em questão são mostradas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Valores de potencial de corrosão e eficiência de inibição de corrosão para revestimentos 
preparados usando K2TiF6 como precursor de titânio e calcinados a 450 ºC 

Amostra 
Ecorr 
(mV) 

jcorr 
(A cm-²) 

jocorr 
(A cm-²) 

θ 

Ti:AC - 0,6:10 -531 4,53E-05 8,96E-05 49,44% 

Ti:AC - 0,5:10 -548 5,26E-05 8,96E-05 41,29% 

Ti:AC - 0,4:10 -558 5,58E-05 8,96E-05 37,72% 

Fonte: O autor, 2017. 

 

Os resultados obtidos mostram uma eficiência de inibição de corrosão de 

49,44% para a proporção Ti:AC – 0,6:10, sendo o melhor resultado obtido para as 

resinas em questão, sendo consideravelmente maior que as resinas preparas com 

proporção Ti:AC – 0,5:10 e Ti:AC – 0,4:10 com eficiência de inibição de 41,29% e 

37,72% respectivamente. 

As medidas de EIE estão representadas na Figura 28. Com o K2TiF6 como 

precursor também foi possível visualizar o mesmo comportamento obtido para as 

resinas preparadas com TiCl3 como precursor, indicando que a corrosão é controlada 

pela interação do eletrólito com os poros do sistema e com o substrato, conforme 

explicado na seção 5.2. 
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Figura 28 – EIE para revestimentos preparados usando K2TiF6 como precursor de titânio, calcinados 
a 450 ºC: a) Diagrama de Bode de ângulo de fase b) Diagrama de Nyquist 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

No diagrama de Bode é possível verificar que as placas revestidas estão 

deslocadas para regiões de menor frequência em relação ao substrato, indicando 

retardo na cinética de transferência de cargas indicando proteção contra a corrosão 

(MENNUCCI et al., 2009). O resultado para a proporção Ti:AC – 0,6:10 apresenta um 
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menor deslocamento, porém apresenta uma constante de tempo com base mais larga 

e com maior ângulo de fase, indicando uma melhor proteção contra a corrosão. 

 No diagrama de Nyquist, extrapolando os arcos obtidos para regiões de menor 

frequência, percebe-se que o fechamento dos arcos das amostras revestidas se dá 

em regiões de maior impedância, indicando maior resistência a transferência de 

cargas no processo e consequentemente uma maior proteção contra a corrosão 

(WOLYNEC, 2003). O melhor resultado de resistência contra a corrosão foi para a 

proporção Ti:AC – 0,6:10. 

Devido ao grande número de fases apresentadas e da similaridade entre as 

amostras, nenhuma correlação entre os resultados eletroquímicos obtidos e a 

caracterização estrutural pode ser feita. Para os revestimentos preparados com K2TiF6 

como precursor de titânio o melhor resultado de proteção contra a corrosão foi obtido 

para a proporção Ti:CA – 0,6:10. 

Para o melhor resultado foi então realizada a análise termogravimétrica da 

resina do método Pechini, apresentada na Figura 29.  

 

Figura 29 – Análise termogravimétrica para resina preparada com K2TiF6 como precursor de titânio e 
proporção molar Ti:AC – 0,6:10 
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Fonte: O autor, 2017. 

 

Nas curvas obtidas é possível observar dois picos endotérmicos a 80 ºC e 150 

ºC que correspondem com uma perda intensa de massa. Esses picos podem ser 

relacionados à eliminação da água (ponto de ebulição: 100 ºC) e do etileno glicol 

(ponto de ebulição: 197 ºC) respectivamente (GREEN; PERRY, 2008).  
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 Os demais picos exotérmicos podem ser associados a eliminação de material 

orgânico e a formação das fases observadas na Figura 25 (b), porém devido a grande 

possibilidade de fases e a incerteza quanto as fases realmente presentes, nenhum 

pico pode ser associado a cristalização de fases. 

Com base no resultado da análise, a temperatura a partir da qual a massa é 

mínima e constante e que não há mais transições de fase é de aproximadamente 600 

ºC. Essa temperatura então foi escolhida para calcinar novos revestimentos, repetir 

as análises eletroquímicas e comparar os resultados ao obtido para calcinação a 450 

ºC. 

A MEV para o revestimento preparado com K2TiF6 e calcinado a 600 ºC pode 

ser observada na Figura 30.  

 
Figura 30 – MEV para placa revestida usando K2TiF6 como precursor de titânio: a) substrato –  

aumento de 500x; b) calcinado a 450 ºC – aumento de 500x; c) calcinado a 600 ºC – aumento 500x; 
d) calcinado a 600 ºC – aumento 2.000x; e) calcinado a 600 ºC – aumento 10.000x; f) calcinado a 600 

ºC – aumento 30.000x 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

O revestimento obtido com aumento de 500 vezes para a placa calcinada a 600 

ºC é mais homogêneo que o apresentado calcinando a 450 ºC e apresenta pontos 

esbranquiçados. Essa característica foi avaliada em maiores aumentos. Com o 

aumento de 2.000 vezes é possível visualizar a formação de cristais esbranquiçados 
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que ao aumento de 10.000 e 30.000 vezes se apresentara na forma de agulhas com 

suas medidas apresentadas na Figura 31, os cristais apresentaram comprimentos 

entre aproximadamente 1.770,26 nm ± 501,93 nm e diâmetros de aproximadamente 

110,91 nm ± 16,57 nm. Essa estrutura é de grande importância para a adesão de um 

revestimento de tinta em uma superfície pré-tratada como no caso da fosfatização 

(HUNG et al., 2017). 

 

Figura 31 – Medida das dimensões dos cristais formados no revestimento preparado com K2TiF6 

como precursor de titânio e calcinadas a 600 ºC e proporção Ti:AC – 0,6:10 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

A presença dos cristais indica que o aumento da temperatura favoreceu a 

cristalização no sistema. Cristais similares foram obtidos por Rodrigues et al., (2014), 

para um sistema semelhante, porém contendo somente Nb2O5 e calcinado a 500 ºC. 

A análise de EDS mostrou a presença de O, Fe, Nb, Ti e K no sistema, 

indicando que todo o flúor proveniente do precursor de titânio foi removido na 

calcinação a temperatura mais elevada. Os mapas para o nióbio e o titânio para as 

placas calcinadas a 450 ºC e 600 ºC são apresentados na Figura 32. 

Os mapas apresentaram para a placa calcinada a 600 ºC pontos com coloração 

menos intensa, porém a distribuição dos elementos é homogênea, o que pode indicar 

uma melhor proteção contra a corrosão pela maior dificuldade de formação de 

micropilhas pela formação de regiões anódicas (com menor concentração de Nb e Ti) 

e catódicas (com maior concentração de Nb e Ti), dificultando a formação de corrosão 

galvânica na superfície (GENTIL, 2003). 

2 µm 
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Figura 32 – Mapeamento por EDS dos elementos Nb e Ti nas placas revestidas com K2TiF6 como 
precursor de titânio e proporção Ti:AC – 0,6:10: a) calcinada a 450 ºC; b) calcinada a 600 ºC 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

Os difratogramas das placas revestidas e do pó das resinas calcinadas são 

mostrados na Figura 33. Para as placas revestidas, as mesmas fases foram 

relacionadas para ambas as temperaturas de calcinação, sendo elas a ferrita (Fe-α) 

pela ficha cristalográfica PDF 65-4899, magnetita (Fe3O4) pela ficha cristalográfica 

PDF 79-418 e hematita (Fe2O3) pela ficha cristalográfica PDF. Da mesma forma 

nenhum pico de óxido de nióbio e óxido de titânio pode ser relacionado. Porém pode-

se observar para o revestimento calcinado a 600 ºC que novos picos referentes a 

hematita apareceram e que a intensidade dos picos referentes a ferrita, indicando uma 

cristalinidade maior do revestimento, o que sugere uma melhor proteção contra a 

corrosão. 

Para o pó das resinas calcinadas, foram relacionados os picos de dióxido de 

titânio na fase anatase (TiO2) pela ficha cristalográfica PDF 21-1272, dióxido de titânio 

na fase rutila (TiO2) pela ficha cristalográfica PDF 88-1175 ,pentóxido de nióbio na 

fase hexagonal (Nb2O5) pela ficha cristalográfica PDF 28-317, niobato de potássio 

(KNbO3) pela ficha cristalográfica PDF 32-822, óxido de potássio (K2O) pela ficha 

cristalográfica PDF 10-235, dióxido de nióbio na fase tetragonal (NbO2) pela ficha 

cristalográfica PDF 74-1378 e óxido de potássio titânio e nióbio (KTiNbO5) pela ficha 

cristalográfica PDF 71-1747. Devido ao grande número possível de fases obtidas, não 

foi possível afirmar as fases presentes. 

Com ou amento da temperatura de calcinação observou-se o aumento da 

intensidade dos picos, e consequentemente um aumento da cristalinidade do sistema, 
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porém o sistema ainda apresenta baixa cristalinidade, o que explica o motivo dos picos 

não aparecerem no difratograma da placa revestida. Também foi possível observar 

fases referentes ao Nb 4+ e Nb 5+, o que corrobora com a característica dielétrica do 

sistema. 

 

Figura 33 – Difratogramas para revestimento preparado usando K2TiF6 como precursor de titânio 
calcinados a 450 ºC e 600 ºC: a) placas revestidas; b) pó da resina calcinada 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

As medidas de potencial de circuito aberto das placas calcinadas a 450 ºC e 

600 ºC e proporção de titânio Ti:AC – 0,6:10 são mostradas na Figura 34. O potencial 

de equilíbrio para a amostra calcinada a 600 ºC foi superior ao do substrato e ao do 
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revestimento calcinado a 450 ºC, indicando maior nobreza do sistema, esse resultado 

é suportado pelo aumento de cristalinidade do sistema observado nos difratogramas 

e nas micrografias. 

 

Figura 34 – Potencial de circuito aberto para os revestimentos preparados usando K2TiF6 como 
precursor de titânio e proporção Ti:AC – 0,6:10 
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Fonte: O autor, 2018. 

 
As curvas de polarização potenciodinâmica anódica são representadas na 

Figura 35 e o potencial de corrosão, as densidades de corrente de corrosão e a 

eficiência de inibição de corrosão para as amostras em questão são mostradas na 

Tabela 8. 

Percebe-se o mesmo comportamento do PCA, a curva do revestimento 

calcinado a 600 ºC está deslocada para menores valores de densidade de corrente 

em relação ao substrato e em relação a amostra calcinada a 450 ºC, indicando maior 

nobreza do sistema e maior proteção contra a corrosão, novamente sendo explicado 

pelo aumento da cristalinidade observado nas análises morfológicas e estruturais. 

Essa resposta foi obtida também nos valores de eficiência de inibição de corrosão, 

obtendo-se 49,44% de eficiência para ao revestimento calcinado a 450 ºC e 55,13% 

de eficiência para o revestimento calcinado a 600 ºC. 
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Figura 35 – Polarização potenciodiâmica anódica para os revestimentos preparados usando K2TiF6 
como precursor de titânio e proporção Ti:AC – 0,6:10 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

Tabela 8 – Valores de potencial de corrosão e eficiência de inibição de corrosão para revestimentos 
preparados usando K2TiF6 como precursor de titânio e calcinados a 450 ºC e 600 ºC 

Amostra 
Ecorr 
(mV) 

jcorr 
(A cm-²) 

jocorr 
(A cm-²) 

θ 

450 ºC -531 4,53E-05 8,96E-05 49,44% 

600 ºC -498 4,02E-05 8,96E-05 55,13% 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Os resultados para a espectroscopia de impedância eletroquímica são 

apresentados na Figura 36. Conforme visualizado nas análises de PCA e polarização 

potenciodinâmica anódica, o revestimento calcinado a temperatura de 600 ºC 

apresentou melhores resultados de proteção contra a corrosão. No diagrama de Bode, 

a constante de tempo foi deslocada para regiões de menor frequência, apresentou 

uma base mais alargada e um ângulo de fase mais elevado quando comparado ao 

substrato e ao revestimento calcinado a 450 ºC, indicando melhor proteção contra a 

corrosão para o sistema (WOLYNEC, 2003). No diagrama de Nyquist extrapolando os 

arcos capacitivos para regiões de menor frequência, o revestimento calcinado a 600 

ºC apresenta maior impedância que o revestimento calcinado a 450 ºC e que o 

substrato indicando uma melhor proteção do revestimento. 
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Figura 36 – Curvas de EIE para revestimentos preparados usando K2TiF6 como precursor de titânio e 
proporção Ti:AC – 1:10: a) Diagrama de Bode de ângulo de fase: b) Diagrama de Nyquist 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

A partir das análises, o melhor resultado utilizando-se K2TiF6 como precursor 

de titânio foi para a proporção de titânio na resina Ti:AC – 0,6:10 calcinada a 600 ºC. 
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5.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS PRECURSORES 

Os melhores resultados para cada precursor utilizado foram então comparados. 

A imagem resinas do método Pechini recém preparadas e após 48 horas podem ser 

visualizadas na Figura 37. 

 

Figura 37 – Imagens das resinas: a) resina TiCl3 recém preparada; b) resina TiCl3 após 48 horas;      
c) resina K2TiF6 recém preparada; d) resina K2TiF6 após 48 horas 

 

 
Fonte: O autor, 2018. 

  

Observa-se grande diferença na coloração das resinas preparadas com os 

diferentes precursores de titânio. A resina preparada com TiCl3 se apresenta na 

coloração preta e após 48 horas muda a sua consistência para próxima a um gel 

resistente, possivelmente devido a presença de HCl no sistema que pode ter reagido 

com o polímero formado e modificado sua estrutura tridimensional para formar um gel. 

Essa característica dificulta a aplicação desse sistema na indústria, pois a resina não 

pode ser armazenada e consequente qualquer material preparado e não utilizado 

deve ser imediatamente descartado, resultando em prejuízos.  

a) b) 

c) d) 



72 
 

Já para a resina preparada com K2TiF6 observou-se coloração branca e não 

houve alteração da sua consistência e viscosidade após 48 horas, indicando que a 

resina preparada pode ser armazenada o que implica numa maior facilidade do 

sistema ser aplicado industrialmente. 

A imagens das placas revestidas nas melhores condições de cada precursor 

são apresentadas na Figura 38. Verificou-se para ambos os precursores a mesma 

coloração, porém a Figura 38 (b) apresenta um melhor recobrimento da peça pelo 

revestimento, o que pode resultar numa melhor proteção. 

 

Figura 38 Imagens das placas revestidas: a) resina TiCl3, Ti:AC – 1:10, calcinada a 450 ºC;              
b) resina K2TiF6, Ti:AC – 0,6:10 calcinada a 600 ºC 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 

As micrografias de MEV com a medida da espessura das placas revestidas são 

mostradas na Figura 39. Para ambas as amostras analisadas, a espessura foi 

semelhante, com 2,07 µm ± 0,4 µm para o revestimento com TiCl3 como precursor e 

2,21 µm ± 0,19 µm com K2TiF6 como precursor. Porém o revestimento preparado com 

TiCl3 como precursor se apresenta menos homogêneo comparado ao revestimento 

preparado com K2TiF6, isso pode ser verificado pelas micrografias apresentadas nas 

Figuras 8 e 30 e pelo maior desvio padrão obtido para a espessura do revestimento 

preparado com TiCl3, sendo o dobro do desvio padrão no revestimento preparado com 

K2TiF6. 

 

 

a) b) 
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Figura 39 – Micrografia da espessura dos revestimentos: a) resina TiCl3, Ti:AC – 
1:10, calcinada a 450 ºC; b) resina K2TiF6, Ti:AC – 0,6:10 calcinada a 600 ºC 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

Embora o sistema estudado no trabalho não esteja descrito na literatura, o 

resultado está coerente com alguns outros sistemas já estudados. Detlinger (2017) 

encontrou valores de 14,93 µm ± 0,997 µm para um revestimento preparado pelo 

mesmo método somente com óxido de nióbio, Fernandes et al. (2015), em seu estudo 

com revestimento de carbeto de nióbio obtiveram espessuras de 6,1 µm ± 0,1µm, 

Banczek (2009) para seu estudo com fosfatização encontrou espessuras para o 

revestimento de fosfatos de 23,4 µm ± 1,89 µm, Viana et al. (2006) mediram 

espessuras para um filme de óxido de titânio preparado pelo método sol-gel entre 50 

nm e 100 nm por camada, Nagaranjan e Ranjendran (2009) para um revestimento de 

dióxido de titânio produzido pelo método sol-gel encontraram uma espessura de 873 

nm. 

O aumento da espessura resulta numa barreira física maior para a passagem 

do eletrólito, resultando numa maior proteção contra a corrosão, porém além da 

espessura, a morfologia do revestimento deve ser levada em conta uma vez que 

revestimentos porosos permitem a passagem de eletrólito pela camada com o passar 

do tempo e revestimentos não homogêneos que apresentam irregularidades são 

susceptíveis à corrosão por aeração diferencial resultante da formação de frestas. 

(GENTIL et al., 2003). Essa situação foi observada por Pillis et al. (2016) com um 

revestimento de Nb2O5, para o qual a melhor resistência a corrosão foi obtida para o 

10 µm 10 µm 

a) b) 
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revestimento menos espesso, sendo atribuído ao aumento da porosidade com 

revestimentos mais espessos. 

 As curvas de potencial de circuito aberto, para a comparação dos precursores, 

são apresentadas na Figura 40. Observa-se para o revestimento preparado com 

K2TiF6 um deslocamento para regiões de maior potencial de equilíbrio, isso indica uma 

melhor proteção contra a corrosão para o revestimento.  

 

Figura 40 – Potencial de circuito aberto para o melhor resultado obtido para cada precursor de titânio 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

Esse resultado é o oposto do obtido para as curvas de polarização 

potenciodinâmica anódica, conforme Figura 41, onde a curva para o revestimento 

preparado com TiCl3 está deslocada para regiões de menor densidade de corrente 

indicando uma maior proteção contra à corrosão. Esse resultado sugere um 

comportamento muito semelhante entre as duas amostras em questão. Com 

variações muito pequenas de potencial e densidade de corrente. 
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Figura 41 – Polarização potenciodinâmica anódica para o melhor resultado obtido para cada 
precursor de titânio 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

 Os resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica para a 

comparação dos precursores são mostrados na Figura 42. No diagrama de Bode para 

o ângulo de fase é possível verificar uma maior base e maior valor de ângulo de fase 

para a constante de tempo referente ao revestimento preparado com K2TiF6 como 

precursor, indicando uma maior proteção contra a corrosão desse sistema. O 

diagrama de Nyquist mostra ambos os arcos incompletos, indicando comportamento 

dielétrico do revestimento, não sendo possível assim tirar conclusões a respeito dos 

revestimentos.  

Devido a semelhança no comportamento eletroquímico dos revestimentos, a 

técnica de mapeamento por eletrodo vibrante (SVET) foi escolhida para determinação 

do melhor revestimento eletroquimicamente. Com a técnica SVET foi possível avaliar 

o processo de corrosão localizada a partir dos mapas gerados pelo equipamento em 

comparação com as imagens geradas no intervalo entre as medições. Os mapas 

gerados pela técnica SVET destacam as áreas de atividades anódicas em vermelho 

e catódicas em azul (ŁOSIEWICZ et al., 2015; PIERETTI et al., 2014). 
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Figura 42 – EIE para o melhor resultado obtido para cada precursor de titânio. a) Diagrama de Bode 
de ângulo de fase b) Diagrama de Nyquist 
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Fonte: O autor, 2018. 

  

Os mapas e as micrografias ópticas obtidas na técnica para as amostras 

preparadas com TiCl3 e K2TiF6 podem ser visualizadas respectivamente na Figura 43 

e Figura 44.  
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Figura 43 – Mapas de SVET e micrografia óptica para placa revestida com resina prepara com TiCl3 
como precursor A) após 2 horas de imersão; B) após 24 horas de imersão 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

É possível observar na Figura 43 (A) que após 2 horas de imersão na solução 

de NaCl 5 mMol L-1 o SVET detectou um ponto mais ativo (ponto vermelho em 

destaque) na sua superfície, mostrando o início do processo de corrosão por pite antes 

do mesmo ser visível a olho nu, mas após 24 horas, na Figura 43 (B), observa-se que 

houve ataque nesta região e também em outros pontos de pites ativos no momento 

da medição, destacados nas áreas em vermelho. Isso também indica uma amostra 

não homogênea uma vez que regiões sofreram corrosão e regiões se mantiveram 

protegidas. A micrografia após 24 horas também mostra a deposição dos produtos de 

corrosão na superfície da placa. 

A Figura 42 (A) mostra o mapa gerado após 2 horas de imersão no eletrólito 

(NaCl 5mMol L-1) que também detectou um ponto mais ativo, em vermelho, na sua 

superfície, mostrando o início do processo de corrosão por pite antes de ser visível a 

olho nú. Analisando a imagem in situ após 24 horas de imersão, na Figura 44 (B), foi 
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possível observar que produtos de corrosão se acumularam na superfície do aço-

carbono.  

 

Figura 44 – Mapas de SVET e micrografia óptica para placa revestida com resina prepara com K2TiF6 
como precursor A) após 2 horas de imersão; B) após 24 horas de imersão 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

Comparando a Figura 43 com a Figura 44 é possível avaliar uma proteção 

maior na amostra preparada com K2TiF6 como precursor do que na amostra preparada 

com TiCl3. Ambas as amostras mostraram superfícies irregulares, apresentando 

regiões anódicas em alguns pontos da superfície enquanto as regiões mais protegidas 

atuaram como as regiões catódicas protegendo a superfície do metal, porém a Figura 

43 densidades de correntes na ordem de 66 µA cm-² enquanto que a Figura 44 

apresentou valores na ordem de 16 µA cm-², sugerindo a formação de pites mais 

intensos na amostra preparada com TiCl3 como precursor de titânio (PIEROTTE, et 

al., 2014). 
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O resultado do revestimento não homogêneo obtido pelo SVET indica defeitos 

no sistema, assim sendo, o revestimento não é ideal para utilização como tratamento 

superficial final, mas pode ser utilizado como um pré-tratamento, assim como a 

fosfatização comumente utilizada na indústria onde deve-se aplicar uma camada de 

tinta sobre o revestimento para vedação dos poros e garantir a proteção a longo prazo 

(GENTIL, 2003; BANCZEK et al., 2006; DONOFRIO, 2010; MAHIDASHTI et al., 2018). 

A estrutura cristalina em forma de agulhas do revestimento preparado com K2TiF6 e 

calcinado a 600 ºC, conforme Figura 30 (d), semelhante à dos fosfatos formados na 

superfície do aço-carbono obtidos por Banczek et al. (2013), proporciona uma boa 

ancoragem para a tinta, garantindo uma boa eficiência do tratamento final. 
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6 CONCLUSÃO 

As micrografias de MEV mostram que um revestimento não homogêneo foi 

depositado na superfície da aço-carbono SAE 1020. Os difratogramas de raios X 

apontam revestimentos com baixa cristalinidade. 

As análises eletroquímicas demonstraram que os revestimentos foram capazes 

de proteger o aço-carbono SAE 1020 contra a corrosão, apresentando maiores 

potenciais de equilíbrio, menores densidades de corrente e maiores valores de 

impedância em relação ao substrato. 

As análises de potencial de circuito aberto, espectroscopia de impedância 

eletroquímica e polarização potenciodinâmica anódica indicaram melhor resultado 

para a revestimento com proporção Ti:AC – 1:10 calcinado a 450 ºC quando utilizando 

TiCl3 como precursor de titânio e para o revestimento com proporção Ti:AC – 0,6:10 

calcinado a 600 ºC quando utilizando K2TiF6 como precursor de titânio. 

A análise de SVET mostrou o melhor resultado de proteção contra a corrosão 

para revestimento preparado com K2TiF6 como precursor de titânio e calcinado a 600 

ºC por apresentar menores densidades de corrente após 24 horas de imersão no 

eletrólito.  

A não homogeneidade demonstrada pelos mapas de SVET e a estrutura 

cristalina observada no MEV também indicaram que o revestimento estudado é 

melhor utilizado como um pré-tratamento, assim como a fosfatização, do que um 

revestimento final propriamente dito. 

A resina preparada utilizando TiCl3 como precursor de titânio muda sua 

consistência após certo tempo de armazenamento, limitando a sua viabilidade de 

aplicação em processos industriais, já a resina preparada com K2TiF6 como precursor 

de titânio não modifica a sua consistência durante o armazenamento, sendo mais 

adequadas para a utilização em processos industriais. 

O melhor revestimento obtido no trabalho foi para a resina preparada com 

K2TiF6 como precursor de titânio na proporção Ti-AC – 0,6:10, Nb:AC – 1:10 e EG:AC 

8:1 calcinado por 1 hora a 600 ºC, fornecendo proteção contra a corrosão e 

ancoragem para um revestimento posterior de tinta ao utilizar o processo como pré-

tratamento.  
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7 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

• Estudo da influência da concentração do nióbio e do titânio na proteção contra 

a corrosão de um revestimento contra a corrosão preparado pelo método 

Pechini; 

 

• Estudo de outros precursores de titânio, como o isopropóxido de titânio (IV) e 

butóxido de titânio; 

 

• Estudo de outras rotas de síntese do revestimento de óxidos; 

 

• Estudo da influência do número de camadas de óxidos na proteção contra a 

corrosão do sistema; 

 

• Aplicação do revestimento como pré-tratamento e aplicação de tinta para 

avaliação da viabilidade na substituição do processo de fosfatização. 
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