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Resumo: A corrosão é um problema comum em estruturas metálicas que gera enormes perdas na 

economia de países industrializados.  Com o intuito de controlar ou atenuar o processo corrosivo dos 

metais, são usados revestimentos poliméricos (tintas). Atualmente, vem sido estudado a utilização de 

nanocompósitos para melhorar a capacidade protetora das tintas anticorrosivas. Neste projeto foram 

desenvolvidos nanocompósitos a partir de uma argila (montmorillonita) modificada com um inibidor 

de corrosão, polivinilpirrolidona (PVP), como aditivo para uma resina epóxi com o objetivo de 

melhorar a capacidade protetora em aço carbono. As trocas iônicas da argila e do inibidor foram 

realizadas em diferentes condições de temperatura e agitação. Os sólidos obtidos foram 

caracterizados por DRX e FTIR, e a atividade inibidora de corrosão será determinada por técnicas 

eletroquímicas. 
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Abstract: Corrosion is a common problem in metal structures that generates huge losses in the 

economies of industrialized countries. Polymer coatings (inks) are used to control or attenuate the 

corrosive process of metals. Currently, the use of nanocomposites has been studied to improve the 

protective capacity of anticorrosive paints. In this project, nanocomposites were developed from a clay 

(montmorillonite) modified with a corrosion inhibitor, polyvinylpyrrolidone (PVP), as an additive for 

an epoxy resin with the objective of improving the protective capacity in carbon steel. The ionic 

exchange of the clay and the inhibitor were carried out under different temperature and agitation 

conditions, the solids obtained were characterized by XRD and FTIR. The corrosion inhibiting activity 

will be determined by electrochemical techniques. 
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1. Introdução 

A corrosão é um problema comum principalmente em estruturas metálicas que ocorre devido 

à deterioração causada por processos eletroquímicos nas reações de oxirredução. Sua proporção é tanta 

que este interfere na economia mundial. Cerca de 4% do PIB de países industrializados é gasto com 

custos advindos da corrosão. [1] 

Para minimizar as perdas por corrosão, são comumente utilizados revestimentos poliméricos, 

como tintas, pois é de baixo custo e fácil aplicação. No entanto, a presença de metais pesados como 

cromo (Cr), bário (Ba) e chumbo (Pb), fez com que novos estudos fossem aplicados, tornando possível 
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a implementação de outros tipos de revestimentos, que, neste caso,  são constituídos basicamente 

por: um veículo, neste caso, a resina, que é a responsável pela película formada; um solvente, 

responsável pela diluição do veículo e pela viscosidade do revestimento; um aditivo, produto que pode 

agregar características, como plastificantes, antiespumantes, antifúngicos, entre outros; e, por fim, os 

pigmentos, capazes de conferir coloração, resistência mecânica e até mesmo 

resistência à corrosão. [1,2]  

Uma nova estratégia vem sendo frequentemente aplicada: a utilização de nanocompósitos. Eles 

se encaixam na ideia de imobilizar inibidores de corrosão em sistemas micro/nano estruturados de 

alojamento. [3] 

As argilas são materiais muito utilizados para obtenção de nanocompósitos devido a sua alta 

resistência a solventes e estabilidade térmica necessária aos processos de polimerização. Neste projeto, 

utilizou-se a montmorillonita (MMT), principalmente por sua boa capacidade de hidratação, 

característica que confere aumento do espaço interlamelar quando em contato com água e capacidade 

de troca iônica dos cátions de compensação por moléculas de maior tamanho. [3,4] 

Inibidores de corrosão são substâncias capazes de reduzir ou evitar a corrosão, podendo ser 

compostos orgânicos ou inorgânicos. Os inibidores de corrosão orgânicos possuem capacidade de 

interagir diretamente com a superfície do metal, lhe protegendo por meio da formação de filmes. 

Compostos orgânicos contendo átomos de N, O, S, P, insaturações ou sítios básicos de Lewis são 

indicados como potenciais inibidores de corrosão. A molécula de polivinilpirrolidona (PVP) tem 

mostrado excelente atividade inibidora de corrosão, já comprovada. 

O objetivo deste trabalho foi fixar o inibidor de corrosão dentro da estrutura da argila através do 

processo de troca iônica em meio aquoso, para, em seguida, misturar com a resina epóxi. A análise da 

variação da capacidade protetora em aço carbono com o uso de técnicas eletroquímicas será feita 

futuramente. 

           

2. Procedimento experimental 

A argila montmorillonita (MMT) foi misturada com uma solução do inibidor de corrosão em 

concentrações de 0,05 mol L-1, ajustando o pH 3-4 com solução de HCl 0,1 mol.L-1. A troca iônica foi 

realizada em quatro condições diferentes: 

1) Agitação mecânica durante 24 horas com temperatura a 25°C (PVP-25); 

2) Agitação mecânica durante 4 horas com temperatura a 50°C (PVP-50); 

3) Agitação mecânica durante 4 horas com temperatura a 80°C (PVP-80); 

4) Agitação por meio de ultrassom durante 2 horas (PVP-US). 

O sólido obtido foi separado da solução de inibidor por centrifugação e secada durante 12 h em 

estufa a 80 ° C em corrente de ar. O material foi caracterizado por Espectroscopia de Infravermelho 

(FTIR) e Difração de Raio-X (DRX). 

 

3. Resultados e discussão 

Como resultado da troca iônica, espera-se um aumento de espaço entre as lamelas da argila pela 

entrada das moléculas de PVP de tamanho maior do que os pequenos cátions de compensação. Isso 

seria verificado pelo deslocamento do sinal d001 da montmorillonita para ângulos menores. No 

entanto, os gráficos de DRX – Figura 1 - para a argila MMT modificada com o inibidor PVP nas 
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diferentes condições de troca utilizadas apresentaram um resultado diferente do esperado. O sinal d001 

da argila, que inicialmente aparece em 2θ = 8,76, indicando um espaçamento de 10,1 Å, se desloca 

para valores 2θ maiores. Este resultado indica que o espaçamento interlamelar é diminuído depois da 

troca iônica para valores de d= 9,96 e 9,83 Å. Este resultado permite inferir que a argila está sofrendo 

o fenômeno conhecido como delaminação, ou perda da estrutura laminar, e formação de uma estrutura 

macro porosa, na qual é possível que o inibidor carregado tenha ficado fixo nas cargas externas das 

lamelas da argila.  

Para comprovar a presença do PVP no solido obtido, foram realizadas análises de FTIR. A partir 

das medidas de FTIR – Figura 2 -, pode-se observar que as sínteses com polivinilpirrolidona (PVP), 

em diferentes condições apresentaram bandas referidas ao inibidor puro (comprovando o intercâmbio), 

com destaque para a síntese 3: agitação mecânica durante 4 horas com temperatura a 80°C, 

denominada PVP-80. 

Nos espectros obtidos pode-se observar na região de 1400-1200 cm-1, especificamente em 

1420cm-1, uma banda atribuída a deformação angular de –(CH2)n-, assim como a mais pronunciada a 
1650 cm-1 atribuída a C=O de amidas associadas, características da molécula de PVP. Isto sugere a 
presença da molécula do inibidor na estrutura da argila modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Caracterização por DRX – argila MMT e  

modificada com PVP em diferentes condições. 
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Figura 2: Caracterização por FTIR – argila MMT pura e  

modificada com PVP em diferentes condições. 

 

4. Conclusão 

Pode-se concluir, a partir das caracterizações realizadas nos sólidos obtidos, que houve a 

incorporação da molécula de PVP na estrutura da montmorillonita. Porém, a estrutura lamelar da argila 

também parece ter sido modificada, embora acredita-se que esse fator não vai influenciar  as propriedades 

desejadas quando misturada à resina epóxi. Pelos resultados de FTIR – Figura 2 –, as condições de síntese 

do PVP-80 indicam uma maior incorporação da molécula inibidora, isso será comprovado 

posteriormente por análise química. Para efeitos da ação inibidora da corrosão, testes eletroquímicos 

serão realizados a fim de comprovar o mesmo. 
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