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IQX - Inove Qualyx Tecnologia e Desenvolvimento em Resinas Poliméricas Ltda  
CIATEC - Polo de Alta Tecnologia de Campina 

Palavras Chave: tintas anticorrosivas e polímeros condutores. 

Introdução 

Corrosão pode ser definida, de modo simples 

como à deterioração das propriedades de um 

material quando este reage com o ambiente. A 

corrosão afeta a sociedade de várias maneiras: 

necessidade de manutenção preventiva (por ex.: 

pintura) e corretiva, utilização de materiais mais 

nobres e caros, parada temporária da utilização do 

equipamento ou da estrutura, etc.  

Este trabalho tem como objetivo avaliar a 

proteção à corrosão metálica promovida por tintas 

de PU formadas a partir das Eco-resinas 

condutoras IQX. As tintas anticorrosivas IQX foram 

produzidas segundo o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados e Discussão 

Optou-se em formular uma tinta anticorrosiva a 

base de poliuretana (PU) devido à sua maior 

impermeabilidade, fazendo com que os agentes 

corrosivos do meio ambiente sejam retardados ao 

máximo em seu caminho na direção da superfície 

metálica pintada. As resinas poliuretânicas são as 

mais impermeáveis quando comparadas às 

alquídicas e epóxi. A Figura 1 apresenta o 

espectro de UV-vis da tinta anticorrosiva IQX em 

solvente, apresentando nitidamente as bandas 

benzenoides e quinônicas atribuídas à polianilina 

na forma desdopada.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Espectro de absorção UV-vis da tinta 

anticorrosiva IQX 

A Figura 2 apresenta as micrografias referentes 

à superfície de uma camada da tinta anticorrosiva 

IQX aplicada sobre substratos de PC-ABS. 

Observamos a presença de uma superfície 

bastante homogênea sem a presença de bolhas 

e/ou trincas. Na micrografia com o aumento de 

5000x (Fig. 2b) notamos a presença de 

nanoparticulas que provavelmente são de PAni. 

(a) (b) 

Figura 2 a e b .Micrografias da tinta anticorrosiva 

IQX com aumento de (a) 500 e (b) 5000X. 

A Figura 3 apresenta os diagramas de Nyquist 

para o eletrodo de Fe revestido com a tinta 

anticorrosiva IQX. Notamos um aumento na 

resistência à transferência de carga do sistema 

entre o 1
o
 e o 10

o
 dia de imersão em meio H2SO4 

1,0 mol/L. Este fato se deve à formação do par 

galvânico PAni e o Fe e consequente redução da 

PAni através da transição entre os estados 

esmeraldina (altamente condutor) para 

leucoesmeraldina (isolante). Este processo resulta 

na formação de uma camada passivante que 

reprime a atividade metálica e aumenta, 

consequentemente , a Rct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Gráfico de Nyquist para eletrodos de Fe 

em OCP no 1
o
 e no 10

o
 dia de imersão em solução 

H2SO4 1,0 mol/L. Faixa de frequência: 10
6
 a 10

-

1
Hz, Amplitude 10mV. 

 

Conclusões 

As tintas anticorrosivas IQX foram formuladas 

com diferentes concentrações de Eco-resina 

condutoras IQX (1 a 30%). O melhor desempenho 

em relação à aderência, homogeneidade e 

eficiência contra a corrosão foi obtida com 10% de 

Eco-resina IQX. O trabalho prossegue com o 

recobrimento de outros metais e ampliação dos 

ensaios de caracterização. 
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