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RESUMO 

 

O processo de deposição de uma fina camada de zinco sobre o aço carbono 

por imersão a quente e posterior tratamento térmico gera como produto o aço 

galvannealed. O baixo custo do zinco e o fácil processo de aplicação faz com que o 

maior consumo deste metal seja aplicado na proteção da superfície do aço carbono 

de um meio agressivo a que ele esteja exposto. Esta camada de zinco não pode ser 

muito espessa, pois limita a soldabilidade, dificulta o acabamento após pintura e limita 

a aderência de tintas à superfície. Essa condição da fina espessura da camada de 

zinco depositada sobre o aço carbono torna necessário o desenvolvimento de 

revestimentos com espessuras menores, com melhores propriedades de dureza, 

ductilidade e resistência à corrosão mais elevada. Sendo assim, a superfície de zinco 

tem de ser pré tratada com a fosfatização e cromatização antes que as tintas possam 

ser devidamente aplicadas. No entanto, estes processos de pré-tratamento vêm 

sendo questionados devido à sua toxidade e agressividade ao meio ambiente, levando 

o seu uso a ser menos frequente por meio do desenvolvimento de novos processos e 

compostos. Alguns destes compostos estudados são os inibidores de corrosão à base 

de silanóis, cujo desenvolvimento e aplicação busca a baixa toxicidade, a exigência 

de serem ecologicamente corretos e a alta eficiência. Quando exposto em meios 

ácidos, o processo de corrosão para o aço galvannealed pode ser acentuado e dessa 

maneira, o uso de soluções aquosas de silanos organofuncionais hidrolisados em pH 

ácido vem sendo promissor como promotores de aderência e como inibidores de 

corrosão. O número de estudos publicados para o uso de silanóis adicionados 

diretamente no meio agressivo para a formação de filmes adsorvidos no metal 

protegendo-o contra a corrosão ainda é baixo, devido seu caráter inovador. Neste 

estudo, caracterizou-se o uso do sulfossilanol obtido a partir da hidrólise em meio 

ácido (pH 4,0) do silano NXT (3 - octanoiltio - 1 - propiltrietoxisilano) como inibidor de 

corrosão para o aço galvannealed, zinco puro e aço carbono em meio ácido (pH 5,0) 

de NaCl 0,1 mol L-1. Escolheu-se o zinco puro e o aço carbono para estudo pois seus 

átomos de zinco e ferro são constituintes da liga Fe-Zn do aço galvannealed, de 

maneira a se observar a adsorção do sulfossilanol em diferentes superfícies. Por meio 

de técnicas eletroquímicas como a técnica de varredura por eletrodo vibratório 

(SVET), espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), curvas de polarização, 

medida da resistência de polarização linear (Rp) foi possível verificar que o 



 
 

sulfossilanol estudado atua como inibidor de corrosão para o aço galvannealed, se 

mostrando promissor para o zinco. Através deste estudo verificou-se que o inibidor de 

corrosão em questão atuou principalmente na inibição das regiões ricas em zinco, já 

que a avaliação isolada dos metais constituintes do aço galvannealed mostrou 

melhores resultados para o zinco do que para o ferro. A partir disto, estudou-se por 

meio de técnicas eletroquímicas em meio ácido (pH 5,0) de NaCl 0,1 mol L-1, outro 

inibidor de corrosão clássico para aço carbono contendo também o enxofre em sua 

molécula, o 2 - mercaptobenzotiazol (MBT) com o intuito de comparar a eficiência da 

inibição da corrosão para o aço galvannealed com um inibidor clássico para ferro e o 

sulfossilanol, já que o aço galvannealed possui áreas ricas em ferro. O estudo 

evidenciou que tanto o sulfossilanol, como o MBT são bons inibidores para o aço 

galvannealed, sendo o sulfossilanol um excelente inibidor para zinco e o MBT um 

excelente inibidor para o ferro. 

Palavras-chave: Inibidores de corrosão. Sulfossilanol. Técnicas eletroquímicas. 

Aço galvannealed. SVET. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The process of deposition of a thin layer of zinc on carbon steel by hot 

immersion and subsequent heat treatment generates as product the galvannealed 

steel. The low cost of zinc and the easy application process leads to high consumption 

of this metal for carbon steel surface protection from an aggressive medium. This layer 

of zinc cannot be too thick because it limits the weldability, hinders the finish after 

painting and limits the adhesion of paints to the surface. This condition of the thin 

thickness of the zinc layer deposited on the carbon steel requires the development of 

coatings having smaller thicknesses with better hardness, ductility and higher 

corrosion resistance properties. Thus, the zinc surface must be pre-treated with the 

phosphatization and chromatization before painting. However, these pretreatments 

processes have been questioned because of their toxicity and aggressiveness to the 

environment, making their use less frequent with the development of new processes 

and compounds. Some of these compounds studied are silane-based corrosion 

inhibitors, whose development and application seek the low toxicity, the requirement 

of being environmentally correct and the high corrosion inhibition efficiency. When 

exposed in acidic media, the corrosion process for galvannealed steel can be 

accentuated and, in this way, the use of aqueous solutions of hydrolyzed 

organofunctional silanes has been promising as adhesion promoters and as corrosion 

inhibitors. The number of published studies for the use of sulfur silanol added directly 

in the aggressive medium for the formation of adsorbed films in the metal protecting it 

against corrosion is still low due to its novelty. In this study, the use of the sulfur silanol 

obtained from acid hydrolysis (pH 4.0) of NXT (3-Octanoylthio-1-propyltriethoxysilane) 

silane as a corrosion inhibitor for galvannealed steel, metallic zinc and carbon steel 

(pH 5.0) in 0.1 mol L-1 NaCl. Zinc and carbon steel were also chosen for this study 

because they are constituents of the Fe-Zn alloy phases present in galvannealed steel. 

By means of electrochemical techniques such as the scanning vibrating electrode 

(SVET), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), polarization curves and linear 

polarization resistance (Rp) measurements, it was possible to verify that the evaluated 

sulfur silanol acts as a corrosion inhibitor for galvannealed steel. In this study, it was 

also verified that the corrosion inhibitor in question acted mainly in the inhibition of zinc 

rich regions or phases, since the isolated study of the constituent metals of the 

galvannealed steel showed better results for pure zinc than for iron. From this, it was 



 
 

studied by means of electrochemical techniques in acidic environment (pH 5,0) of 

0,1 mol L-1 NaCl, another classic corrosion inhibitor for carbon steel also containing 

the sulfur in its molecule, 2 - mercaptobenzothiazole (MBT) in order to compare the 

corrosion inhibition efficiency for galvannealed steel with a classical inhibitor for iron 

and sulfur silanol, since galvannealed steel has iron rich areas. The study showed that 

both sulfur silanol and MBT are good inhibitors for galvannealed steel, with sulfur 

silanol being an excellent inhibitor for zinc and MBT being an excellent inhibitor for 

iron. 

Keywords: Corrosion inhibitors. Sulfur silanol. Electrochemical techniques. 

Galvannealed steel. SVET. 
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1 INTRODUÇÃO 

A corrosão causa enorme prejuízo econômico e social não somente às 

indústrias em seus processos de produção, mas também em nosso dia a dia. Na 

indústria, a corrosão pode causar falhas repentinas, trincas ou falhas em partes 

críticas de equipamentos, como caldeiras, tanques, tubulações, etc., podendo causar 

graves acidentes ambientais e até mesmo fatais a colaboradores. Em nossa casa, tal 

fenômeno diminui a vida útil de aparelhos eletrodomésticos, tornando-os inadequados 

ao uso funcional e ou estético muito antes do término de sua vida útil, além de poder 

causar acidentes aos usuários (FRAUCHES-SANTOS et al., 2014; GENTIL, 2011). 

Com o intuito de buscar reduzir esses impactos socioeconômicos gerados pela 

corrosão, o seu combate é um dos pontos cruciais e prioritários dentro das políticas 

de gestão industrial e empresarial no mundo, aumentando a confiabilidade de 

equipamentos na área de operações (processos de produção, transporte e utilidades) 

e ao cliente final da indústria e do comércio (GARCIA; SANTOS, 2013). 

A exigência de melhorar a resistência à corrosão das chapas de aço em todos 

os segmentos da indústria aumentou a produção e o consumo de aços revestidos no 

lugar da chapa de aço laminada a frio. Um exemplo do aumento dessa demanda foi o 

interesse industrial na produção de chapas com revestimentos de zinco ou ligas de 

zinco nas últimas décadas, principalmente na indústria automotiva. Neste tipo de 

indústria, utiliza-se em grande quantidade o aço galvannealed que é obtido pela 

deposição de uma fina camada de zinco sobre o aço carbono por imersão a quente e 

posterior tratamento térmico. Este é um processo de grande interesse devido ao custo 

deste metal e a sua facilidade de aplicação (COOK, 1998). 

Vale ressaltar também o aspecto ambiental favorável deste tipo de 

revestimentos de zinco ou ligas de zinco nas chapas de aço contra a corrosão, pois 

ao proteger o aço carbono por períodos mais longos ocorre uma menor produção de 

aço e como consequência, há diminuição da contaminação ambiental gerada na 

cadeia de produção do ferro, como por exemplo na produção da lama residual. Com 

a exigência cada vez maior dos acordos e tratados internacionais de se proteger o 

meio ambiente, novos estudos buscam retirar inibidores agressivos e tóxicos do 

mercado, como no caso dos compostos de cromo VI (MAINIER, 2004; PARANHOS; 

LINS; MACEDO, 2010). 

Neste sentido, nos últimos anos, muitos pesquisadores estudaram o uso de 

inibidores de corrosão na superfície de alguns metais e suas ligas, dentre eles, os 
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derivados de silanos, por meio de filmes adsorvidos ou revestimentos de silanos 

(COTTING, 2012; SANTOS, 2017; ZUCCHI et al., 2004). 

Os silanos podem ser classificados quanto ao número de átomos de Si por 

molécula, sendo assim, chamados de monossilanos quando apresentam um átomo 

de Si ligado a três grupos alcoxi (OR) e bissilanos quando apresentam dois átomos 

de Si e seis grupos alcoxi (OR). São exemplos destes silanos o Viniltrietoxisilano (VS 

ou VTES), um monossilano de fórmula CH2=CH-Si-(OC2H5)3 e o bis-1,2-

[trietoxisilil]etano (BTSE), um bissilano de fórmula (C2H5O)3-Si-(CH2)2-Si-(OC2H5)3. 

Outra classificação dos silanos é em relação à presença ou não de um grupo funcional 

presente na molécula, sendo chamados de silanos funcionais, como o amino, vinil, 

etoxi e sulfossilanol, etc.  e não funcionais, como o dimetil polissiloxano (C2H6OSi)n 

(AQUINO, 2006; CAPELOSSI, 2011). 

Esses inibidores de corrosão são substâncias capazes de agir bloqueando as 

reações eletroquímicas na interface metal/meio, de modo que podem reduzir o 

processo de corrosão minimizando as reações de dissolução do metal, ou ainda, as 

reações de redução das espécies oxidantes presentes no meio agressivo ou eletrólito. 

Sua eficiência de proteção contra a corrosão depende de muitos fatores como a 

interação entre o inibidor e o substrato metálico, da adsorção do inibidor na camada 

superficial do substrato, das reações químicas, do potencial de eletrodo, da 

concentração do inibidor no eletrólito, da temperatura, etc. (SASTRI; PACKWOOD, 

1981). 

Os silanos utilizados como inibidores de corrosão são produtos químicos com 

propriedades de adsorção que se unem a um substrato metálico formando fortes 

ligações resistentes à água e a produtos químicos oxidantes. Os silanos 

organofuncionais têm sido estudados como agentes de acoplamento e inibidores de 

corrosão. Esses silanos são compostos químicos com um grupo Si hidrolisável em 

uma extremidade e um grupo funcional ou mais na outra. O grupo terminal de silício 

produz Si-OH por hidrólise e está extremidade liga-se com a superfície do metal por 

meio dos grupos hidroxilas presentes em sua superfície. Para tanto, o metal foi 

previamente tratado utilizando um agente alcalino para limpeza e ativação de sua 

superfície por estes grupos hidroxilas. As novas ligações Si-O-Me formadas são muito 

estáveis (SUBRAMANIAN; VAN OOIJ, 1999). 

O desempenho de cada silanol em relação à aderência a superfície do  metal 

e a eficiência de inibição de corrosão no meio agressivo em que está exposto depende 
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do número de grupos hidrolisáveis que cada silano contém - quanto maior o número, 

melhor o desempenho e tipo de grupo funcional do qual este é formado (MONTEMOR 

et al., 2004). 

Os inibidores de corrosão têm sido utilizados nos mais diversos segmentos 

industriais: químico, petrolífero, metalúrgico e mecânico. Na indústria petrolífera, por 

exemplo, o uso de inibidores de corrosão proporciona boa proteção aos equipamentos 

do processo de extração, de refino e transporte. Eles favorecem a conservação dos 

equipamentos e evitam prejuízos operacionais causados pela corrosão, 

principalmente por conta das reações eletroquímicas causadas pelos componentes 

existentes no fluido de perfuração (sais, ácidos, gases dissolvidos e micro-

organismos) e pela água de produção, aliados à temperatura e pressão (BOLINA et 

al., 2005; FRAUCHES-SANTOS et al., 2014; MAINIER, 2004). 

Dentro deste contexto, o estudo proposto tem como objetivo a avaliação do 3 - 

octanoiltio - 1 – propilssilanol (sulfossilanol) como inibidor de corrosão por meio de 

diferentes técnicas eletroquímicas e a caracterização do material protegido por análise 

morfológica e topográfica de superfície, tendo em vista a necessidade de se 

desenvolver inibidores de corrosão que tragam vantagens ambientais, fácil aplicação 

e, simultaneamente, proporcionem um bom desempenho frente à corrosão. Para tal, 

o uso de inibidor se dá por adição em diferentes concentrações ao meio agressivo de 

NaCl 0,1 mol L-1 acidificado até pH 5,0. A sinergia entre o 3 - octanoiltio - 1 - 

propilssilanol e o 2 - mercaptobenzotiazol, outro inibidor de corrosão contendo o 

enxofre em seu grupo funcional também será avaliada. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Estudar a eficiência da inibição da corrosão de um sulfossilanol em uma 

solução de cloreto de sódio que foi acidificada para pH 5,0 para o aço galvannealed. 

2.2 Objetivos específicos 

Avaliar o 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol como inibidor de corrosão para o aço 

galvannealed, para o zinco puro e aço carbono em meio ácido (pH 5,0) de NaCl 0,1 

mol L-1. A escolha dos metais zinco e ferro (aço), respectivamente, diz respeito ao fato 

de que ambos são constituintes das fases presentes no revestimento do aço 

galvannealed, o que contribuirá para melhor avaliação dos resultados encontrados. 

Utilizar-se de técnicas eletroquímicas (resistência de polarização linear, 

levantamento de curvas de polarização potenciodinâmica, ensaios de espectroscopia 

de impedância eletroquímica e SVET) para determinar a melhor concentração do 

inibidor em estudo. 

Caracterizar a morfologia da superfície do aço galvannealed na ausência e na 

presença de inibidor de corrosão após imersão em meio ácido (pH 5,0) de 

NaCl 0,1 mol L-1 por MEV- microscopia eletrônica de varredura e a composição 

elementar da superfície por EDS- espectroscopia de energia dispersiva de raios X. 

Avaliar o sinergismo entre o sulfossilanol e o MBT para o aço galvannealed 

através de técnicas eletroquímicas em meio ácido (pH 5,0) de NaCl 0,1 mol L-1 

buscando melhorar a eficiência da inibição da corrosão para o aço galvannealed. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Aço galvanizado tratado termicamente: galvannealed steel 

O aço galvannealed é produzido a partir da imersão da chapa de aço carbono 

armazenada na forma de bobina em zinco fundido (98 % de zinco) (ASTM STANDARD 

A123/A123M-09, 2009) entre 450 ºC e 460 ºC e posterior tratamento térmico (BIEHL; 

HACKENHAAR; SOUSA JUNIOR, 2014; PARANHOS; LINS; MACEDO, 2010). 

Abaixo pode-se ver detalhadamente o processo de fabricação contínuo da USIMINAS 

(Figura 1) e o material produzido (Figura 2). 

Figura 1 - Fluxo de produção da linha de galvanização por imersão a quente. 

 

Fonte: Usiminas (2016) 
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Figura 2 - Bobinas de aço galvannealed 

 

Fonte: Usiminas (2016) 

Após o tratamento térmico em temperaturas que variam na faixa de 475 ºC e 

600 ºC por um tempo de até 20 segundos, ocorre a formação de uma liga  Fe-Zn 

apresentando as seguintes fases intermetálicas: eta, zeta, delta, gama e gama 1 

(CAPELOSSI, 2013; COOK, 1998; WIENSTRÖER et al., 2003). Neste processo tem-

se a mudança das propriedades mecânicas da liga ferro-zinco devido à elevada 

temperatura de recozimento, tempo de recozimento, grau do aço, quantidade de 

alumínio na liga, além de outros parâmetros (WIENSTRÖER et al., 2003). Inúmeras 

reações levando a diferentes fases começam a ocorrer entre o ferro e o zinco, 

conforme mostra o diagrama de fases da liga Fe - Zn (Figura 3). 
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Figura 3 - Diagrama de fases da liga binária de Fe-Zn 

 

Fonte: adaptado de Marder (2000) 

A Figura 4 nos mostra a formação das quatro fases entre a temperatura de 475 

ºC e 600 ºC. No processo de galvanização por imersão a quente, a formação da 

camada de zinco ocorre quando a chapa de aço entra em contato com o zinco 

fundente. Há difusão do zinco na direção do Fe do aço do substrato e a difusão de Fe 

na direção do revestimento de zinco. Com isso, são formados compostos 

intermetálicos de Fe-Zn em contato com a superfície da base do metal e a camada 

externa de zinco puro. Não existe uma separação definida entre o substrato (aço) e o 

zinco e tem-se uma transição gradual através de uma série de camadas de liga. Uma 

forma de controlar o crescimento das fases intermetálicas é a adição de alumínio que 

interfere nas reações do ferro e zinco  (CAPELOSSI, 2011; GUTTMANN, 1994; 

MARDER, 2000; PARANHOS; LINS; MACEDO, 2010). 
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Figura 4 - Microestrutura da camada de revestimento do aço galvannealed por imersão a quente, com 

indicação das fases intermetálicas 

 

Fonte: Capelossi (2013) 

De acordo com alguns autores (GUTTMANN, 1994; ROUT et al., 2005; 

WIENSTRÖER et al., 2003), estas fases são constituídas de: 

 (4) Eta (η) - Zn - contendo menos de 0,03 % m/m de ferro; 

 (3) Zeta () - FeZn13 - contendo de 5 % m/m a 6 % m/m de ferro; 

 (2) Delta () - FeZn10 -, com 7 % m/m a 12 % m/m de ferro; 

 (1) Gama () - Fe3Zn10 - com 22 % m/m a 28 % m/m de ferro; 

 (1) Gama (1) - Fe5Zn21 - com 17 % m/m a 19 % m/m de ferro; 

A microestrutura do aço galvannealed apresenta trincas internas e poros 

originados do tratamento térmico que favorecem o crescimento da fase zeta e o 

desaparecimento da fase eta. O crescimento da fase zeta favorece o crescimento de 

estruturas no formato de “bastonetes” conforme a Figura 5: 

1 

2 

3 

4 
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Figura 5 - Micrografias obtidas por MEV, imagens de elétrons secundários da superfície do aço 

galvannealed, em diferentes aumentos: vista de topo (A) 2000x e (B)5000x 

  
Fonte: autoria própria (2017) 

Segundo Cook (1998), a resistência à corrosão, adesão, ductilidade do 

revestimento, capacidade de dobrar, soldar e a capacidade de pintura dependem da 

morfologia, composição e estrutura das fases presentes no revestimento, além da 

presença de cada fase de ferro-zinco. Estas propriedades controlam o desempenho 

do aço galvannealed para uso em diferentes aplicações. A fase gama é geralmente 

uma camada dura e fina e possui o maior teor de ferro das quatro fases. Devido a esta 

característica, é a mais fácil de soldar, mas a mais difícil de dobrar e apresenta baixa 

resistência à corrosão. Aumentar a espessura da fase gama leva a um revestimento 

mais duro, mas pode promover rachaduras, pulverização, descamação e decapagem 

do aço galvannealed. A resistência à corrosão e ao dobramento melhoram para as 

fases que contêm mais zinco. No entanto, a adesão e a soldabilidade diminuem 

simultaneamente. A fase delta é a mais dúctil e resistente à corrosão das três fases, 

portanto o galvannealed comercial deve conter pelo menos 70% da fase delta para 

que exista uma boa resistência a corrosão. 

A fase eta é a mais externa e a que contém maior concentração de zinco e não 

apresenta boas propriedades de soldagem e para pintura (CAPELOSSI, 2013). 
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3.2 Corrosão do aço galvannealed 

A corrosão é a deterioração dos materiais metálicos pela ação química ou 

eletroquímica do meio, podendo ou não estar associada a esforços mecânicos e a 

deterioração de materiais não metálicos pela ação química (GENTIL, 2011). 

Os tipos de corrosão são reunidos em quatro grupos (WOLYNEC, 2013): 

 Corrosão em meios aquosos (90 %). 

 Oxidação e corrosão quente (8 %). 

 Corrosão em meios orgânicos (1,8 %). 

 Corrosão por metais líquidos (0,2%). 

Em relação à aspectos eletroquímicos, sobre o metal, as reações catódicas 

ocorrem de duas formas (GREENE; FONTANA, 1959): 

Meio ácido, eq.(1): 

Meio neutro ou básico, eq.(2): 

E as anódicas, conforme o metal que está sendo oxidado. A eq.(3) exemplifica 

tal reação para o caso do zinco: 

Em geral, os metais reagem com o meio ambiente e com o próprio oxigênio da 

atmosfera. Isto ocorre, por exemplo, em meio aquoso, gerando como produtos da 

corrosão compostos semelhantes aos que lhes deram origem, ou seus óxidos e assim, 

a corrosão pode ser definida como o inverso do processo metalúrgico (GENTIL, 2011). 

Utilizar uma barreira para impedir o contato de água e oxigênio com a superfície 

metálica é um dos procedimentos mais simples para evitar os processos de corrosão. 

Estes revestimentos podem ser as tintas, metais, cimentos, entre outros e devem ser 

tanto resistentes à abrasão quanto possuir forte aderência à superfície metálica em 

que irão se depositar. O zinco pode satisfazer estes requisitos, além de poder ser 

aplicado ao aço (PORTER, 1994). Um exemplo de mecanismo de corrosão para o 

zinco utilizado como revestimento na superfície do aço na ausência de CO2, pode ser 

observado na Figura 6. Na presença de CO2 tem-se a ocorrência de outro mecanismo, 

pois este retarda o processo de corrosão do zinco em NaCl devido a remoção do 

cloreto da solução com a precipitação de simoncoleita (hidroxicloreto de zinco 

 𝑂 + 4 𝐻 + 4 𝑒 ⇌ 2𝐻 𝑂 (1) 

 𝑂 + 2 𝐻 O + 4 𝑒 ⇌ 4 O𝐻  (2) 

 𝑍𝑛 → 𝑍𝑛 + 2𝑒  (3) 
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(Zn5(OH)8Cl2.H2O), e formando hidroxicarbonatos de zinco (Zn5(CO3)2(OH)6), 

enquanto que o Na+ forma NaHCO3 solúvel em água e carbonato  de sódio. O cloreto 

de sódio é o principal estimulador da corrosão de metais e uma gama de trabalhos foi 

realizada neste meio (CHEN; PERSSON; LEYGRAF, 2008; FALK; SVENSSON; 

JOHANSSON, 1998). 

Figura 6 - Mecanismo de corrosão do revestimento de zinco sobre a superfície do aço carbono 

 
Fonte: adaptado de Falk; Svensson; Johansson (1998) 

Segundo Tada e colaboradores (2004), nas regiões catódicas tem-se a redução 

do oxigênio, as quais liberam íons hidroxila. Estes íons fazem com que as regiões 

externas e próximas do local de corrosão tenham pH mais elevado, conforme 

mostrado na eq.(2). 

Já em regiões anódicas, tem-se a oxidação do metal e liberação de íons 

metálicos em solução, conforme eq.(4): 

Caso o metal seja levado para potenciais mais catódicos, pode-se ter em 

adição à redução do oxigênio, a redução do cátion H+ gerando o gás hidrogênio 

conforme a eq.(5): 

Dependendo do pH do meio e das concentrações dos íons Zn2+ e OH-, ambos 

podem reagir e formar hidróxidos solúveis e insolúveis, conforme o Diagrama de 

Pourbaix de potencial versus pH na Figura 7 (BEVERSKOG; PUIGDOMENECH, 

 Zn ⇌ Zn + 2 𝑒  (4) 

 2𝐻 O + 2𝑒 ⇌ 𝐻 +  2O𝐻  (5) 
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1997). Nos menores valores de pH, o zinco apresenta-se imune, até potenciais 

próximos a - 0,8 V, passando para a forma de aquo-íon, Zn+2, em potenciais maiores 

que este valor. Em pH com valores mais altos, a forma estável é aquela de íons 

complexos, como o Zn2-2 indicado na Figura 7. Por fim, em valores intermediários de 

pH, forma-se o óxido, sólido, ZnO(s) ou o hidróxido ZnOH2. 

Figura 7 - Diagrama de Pourbaix do zinco em água à 25 °C 

 

Fonte: adaptado de Beverskog; Puigdomenech (1997) 

Na ausência de CO2 e na presença de oxigênio, o principal produto formado na 

oxidação do zinco puro é o ZnO (PROSEK et al., 2007), conforme eq.(6): 

O revestimento de zinco sobre o aço proporciona uma barreira física ao 

substrato de aço, formando hidroxicloreto de zinco monohidratado (simoncoleita, 

Zn5(OH)8Cl2∙8H2O), insolúvel, em solução contendo oxigênio e NaCl (ROUT et al., 

2005). Existe um aumento gradual do pH do ânodo em direção ao cátodo, de forma 

que este composto se torna termodinamicamente instável formando o ZnO, conforme 

a eq.(7). Na prática, a formação deste composto predomina, pois tem-se um pH 

elevado em toda superfície e a formação da simoncoleita só se deve a instabilidades 

geradas pelo processo corrosivo (CHEN; PERSSON; LEYGRAF, 2008; LINDSTRÖM; 

SVENSSON; JOHANSSON, 2000; LIU et al., 2015). 

 Zn  + 
1

2
𝑂 +  2 𝑒 ⇌ ZnO (6) 

 Zn Cl (OH) ∙ H O +  2 OH →  5 ZnO +  6 H O +  2 Cl  (7) 

O2 

H2 

H2 

Zn + H2O ═ ZnO + 2 H+ + 2e- 
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O zinco é anódico em relação ao ferro e quando a água penetra nas camadas 

finas do zinco, este começa a ser corroído e sacrificado.  Esta ação ocorre até que a 

camada de zinco seja insuficiente para resistir a esta polarização anódica e inicia-se 

a corrosão do aço desprotegido. A proteção do ferro pelo zinco não ocorre somente 

pelo sacrifício do zinco, mas também pela reação dos íons de zinco com as hidroxilas 

liberadas pelas reações catódicas na superfície do ferro precipitando hidróxidos dentro 

das pequenas lacunas do revestimento (GRAEDEL, 1989; SCULLY, 1990). 

3.3 Inibidores de corrosão 

Os inibidores são substâncias ou misturas sintéticas ou naturais que em um 

meio agressivo (eletrólito), podem inibir, prevenir ou minimizar a corrosão do metal 

inserido no meio agressivo. Os inibidores de corrosão devem possuir as vantagens de 

fácil aplicação, baixo custo em relação ao custo do metal e são utilizados em baixas 

concentrações em meios aquosos ou gasosos e precisam ter baixa toxidade (AL-

OTAIBI et al., 2014; BUENO, 2008; OBOT; OBI-EGBEDI; UMOREN, 2009). 

Os inibidores indicados para proteger os materiais metálicos em meios ácidos 

são os inibidores de adsorção, que se adsorvem sobre as regiões catódicas e/ou 

anódicas do metal, protegendo-o. Eles são normalmente compostos orgânicos 

contendo insaturações e/ou grupamentos fortemente polares contendo heteroatomos 

como nitrogênio, oxigênio ou enxofre (CARDOSO et al., 2005). 

Os mecanismos de ação dos inibidores podem ser somente um, ou mais que 

um ocorrendo simultaneamente. Conforme Gentil (2011) e Ramanathan (1988), o 

inibidor é quimicamente adsorvido sobre a superfície do metal e forma uma fina 

película protetora com efeito inibidor ou pela combinação entre o inibidor e os íons da 

superfície metálica. Segundo Bueno (2008), a ação dos inibidores de corrosão está 

sempre associada a algumas mudanças na superfície do metal que se quer proteger 

devido à adsorção e /ou formação de compostos pouco solúveis ou insolúveis com 

cátions do metal, diminuindo as áreas anódicas da superfície metálica e dificultando 

que ocorram as reações de oxidação e redução. 

Existe uma diversidade de inibidores de corrosão disponíveis para uso 

industrial e estes são classificados através de muitos critérios. Gentil (2011) classifica 

os inibidores de corrosão pelo mecanismo de ação, podendo ser anódico, catódico ou 

misto; quanto à sua composição (orgânicos ou inorgânicos); e quanto ao seu uso, isto 

é, em solução, disperso ou em fase gasosa. A Figura 8 ilustra as possíveis 

classificações existentes. 
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Figura 8 - Classificação dos inibidores de corrosão 

 

Fonte: Adaptado de Papavinasam (2011) 

Roberge (2000) sugere que a ação de proteção contra a corrosão dos inibidores 

de corrosão ocorre por: 

 Aumento da polarização anódica ou catódica (aumento das inclinações de 

Tafel). 

 Redução do movimento ou da difusão de íons agressivos para a superfície 

metálica. 

 Aumento da resistência ôhmica da superfície metálica. 

Já Sastri e Packwood (1981) relatam que a inibição da corrosão na superfície 

do metal depende da formação de camadas protetoras bi e tridimensionais e que a 

eficiência de inibição da corrosão na superfície do metal depende de muitos fatores 

como a interação entre o inibidor e o substrato, incorporação do inibidor na camada 

superficial, das reações químicas, do potencial de eletrodo, da concentração do 

inibidor, temperatura, condições hidrodinâmicas, etc. Em outras palavras, as 

substâncias capazes de agir como inibidores de corrosão participam das reações de 

interface metal/meio inibindo as reações de dissolução do metal, ou ainda reações de 

redução das espécies oxidantes presentes no meio (SASTRI, 1998). 
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3.3.1 Inibidores anódicos 

Os inibidores anódicos agem na redução da reação anódica, isto é, retardam 

ou bloqueiam a reação do ânodo na superfície do metal. O processo ocorre 

geralmente com a reação do inibidor com o produto de corrosão inicialmente formado, 

ocasionando a formação de uma película aderente sobre o metal, extremamente 

insolúvel, devido à presença de ânions inorgânicos oxidantes ou não oxidantes 

presentes no inibidor, os quais possuem a propriedade de proteger o metal na 

presença de oxigênio. Isto é, ocorre um grande deslocamento no sentido anódico do 

potencial de corrosão (para valores mais positivos) e consequentemente, valores 

menores de densidade de corrente em comparação com o valor obtido do metal na 

presença do eletrólito sem inibidor são obtidos (Figura 9) (GENTIL, 2011; JAMBO; 

FÓFANO, 2008).  

Existem dois tipos de inibidores anódicos, sendo eles os ânions oxidantes, tais 

como os sais de cromato, nitrito e nitrato, e ânions não oxidantes, tais como os sais 

de fosfato, de molibdato, de tungstato e silicato. Os ânions oxidantes são inibidores 

que podem passivar o aço na ausência de oxigênio, enquanto que os íons não 

oxidantes requerem a presença de oxigênio para passivação de aço. Estes inibidores 

são os mais eficazes e, consequentemente, os mais usados, enquanto que o uso de 

ânions oxidantes vem sendo limitado devido à toxicidade (BUENO, 2008; GENTIL, 

2011; PAPAVINASAM, 2011; ROBERGE, 2000). 
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Figura 9 - Curvas de polarização ilustrativas de um inibidor de corrosão anódico para avaliação de um 

sistema com inibidor (a) e sem inibidor de corrosão (b) 

 

Fonte: Gentil (2011) 

Estes inibidores reagem com os íons metálicos produzidos na região anódica 

formando hidróxidos insolúveis que se depositam na superfície do metal, impedindo a 

passagem dos íons metálicos, pois essa película é impermeável e insolúvel (GENTIL, 

2011). 

A principal desvantagem destes inibidores anódicos é a necessidade de se 

haver uma concentração suficiente no meio para proteger o metal e, caso essa 

concentração seja menor que o necessário para tal proteção, pode ocorrer uma 

adsorção competitiva com outros íons como o cloreto e uma corrosão localizada pode 

ser favorecida (BUENO, 2008; SASTRI, 1998). 

3.3.2 Inibidores catódicos 

Os inibidores de corrosão catódicos impedem que ocorram as reações de 

redução, ou seja, a redução de oxigênio em pH básico e perto do neutro e a reação 

de redução de hidrogênio em meio ácido (HUANG; MANSFELD, 2009; OBOT; OBI-

EGBEDI; UMOREN, 2009; PAPAVINASAM, 2011).  

Esses inibidores agem através de três mecanismos diferentes (ROBERGE, 

2000): como venenos das reações catódicas, como formadores de precipitados nas 

regiões catódicas e como eliminadores ou sequestrantes de oxigênio do meio. A 

Figura 10 ilustra a curva de polarização do metal protegido por inibidores catódicos. 
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Alguns desses inibidores, tais como compostos de arsênio e antimônio, 

trabalham tornando a recombinação e descarga de hidrogênio mais difícil no meio. 

Outros inibidores possuem íons metálicos que, devido à alcalinidade, produzem 

compostos insolúveis com os íons hidroxila, precipitando e formando uma película 

compacta e com grande insolubilidade e aderência sobre a superfície metálica. Esta 

camada limita a difusão do oxigênio. Por último, têm-se os sequestrantes de oxigênio 

que ajudam a inibir a corrosão por meio do impedimento da despolarização catódica 

causada pelo oxigênio (NUNES, 2007; ROBERGE, 2000). 

As vantagens deste tipo de inibidor é a redução do fluxo de elétrons, da taxa 

de corrosão e da probabilidade de corrosão por pites. Os principais inibidores 

catódicos são os íons zinco, polifosfatos, fosfonatos e azóis (JAMBO; FÓFANO, 

2008). 

Figura 10 - Curvas de polarização ilustrativas de um inibidor de corrosão catódico para avaliação de 

um sistema na presença (a) e na ausência de inibidor de corrosão (b) 

 

Fonte: Gentil (2011) 

Alguns exemplos de inibidores catódicos são os sais solúveis de magnésio, 

zinco e níquel, que reagem com o grupo hidroxila (OH-) formado nas áreas catódicas, 

gerando os hidróxidos insolúveis que precipitam sobre a superfície do metal; Outro 

exemplo é o Na2SO3, que atua como sequestrante de oxigênio do meio, além dos 

compostos de arsênio e antimônio, já citados anteriormente (NUNES, 2007; 

ROBERGE, 2000). 
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3.3.3 Inibidores mistos 

Os inibidores mistos atuam sobre as reações anódicas e catódicas e 

praticamente não alteram o potencial de corrosão do metal, provocando o 

deslocamento do potencial de corrosão em ambas as direções, ou seja, o potencial 

de corrosão não é alterado para direção negativa ou positiva (COTTING, 2012). 

São conhecidos também como inibidores de adsorção, podem ser adsorvidos 

tanto na superfície do metal quanto na película passivadora, protegendo tanto as 

áreas catódicas quanto as anódicas e atuando melhor que os inibidores anódicos e 

catódicos. São exemplos de inibidores mistos as substâncias orgânicas com grupos 

fortemente polares como os aldeídos, aminas, compostos heterocíclicos 

nitrogenados, polifosfatos e uréia (BATIS; PANTAZOPOULOU, 2000; BOLINA et al., 

2005; CARDOSO et al., 2005; GENTIL, 2011; KEPLER; DARWIN; LOCKE, 2000). 

 

3.3.4 Inibidores orgânicos ou de adsorção 

Os inibidores de adsorção são indicados para proteger os materiais metálicos 

em meios ácidos, pois se adsorvem sobre as regiões catódicas e/ou anódicas do 

metal, protegendo-o (CARDOSO et al., 2005). Os principais compostos orgânicos 

utilizados como inibidores de corrosão são: aminas e amidas etoxiladas de alto peso 

molecular, álcoois acetilênicos, piridinas, quinoleínas, ácidos sulfônicos, tiouréia, 

tiocianatos orgânicos, compostos organofosforados (AGURA; MAINIER, 2003). 

Esses inibidores possuem grupos fortemente polares e agem através de sua 

adsorção na superfície metálica. A adsorção de moléculas orgânicas ocorre devido à 

força de interação química entre o inibidor e a superfície do metal, que é maior que a 

força de interação entre as moléculas de água e a superfície do metal (BUENO, 2008). 

Como regra geral, atuam através de um processo de adsorção na superfície do 

metal. Eles formam uma película uniforme e aderente, pois possuem alta afinidade à 

superfície do mesmo, impedindo a dissolução do metal no eletrólito. Portanto, os 

inibidores de adsorção devem ser solúveis ou de fácil dissolução no meio. Ademais, 

possuem boa eficiência de inibição de corrosão e baixo risco ambiental dependendo 

do composto considerado  (NUNES, 2007; YARO; KHADOM; WAEL, 2013). 

3.3.4.1 Processos de adsorção dos inibidores 

O processo de adsorção é definido como a transferência de massa de certos 

compostos com habilidade de se concentrarem na superfície do metal em soluções 



19 

líquidas ou gasosas, se separando dos demais componentes dessas soluções 

(NASCIMENTO et al., 2014). A substância que se acumula na superfície do material 

e sofre o aumento de concentração é chamada de adsorbato, enquanto que a 

superfície em que ocorre o processo é chamada de adsorvente. Uma vez que os 

componentes adsorvidos se concentram sobre a superfície externa, quanto maior for 

esta superfície por unidade de massa sólida, mais favorável será a adsorção. Por isso, 

geralmente os adsorventes são sólidos formados por partículas porosas 

(RUTHVEN,  1984). 

Quando os efeitos de atração entre o adsorvente e o adsorbato são originados 

de interações do tipo van der Waals, tem-se a fisissorção, cuja energia de ligação 

substrato-adsorbato apresenta um valor médio de 20 kJ mol-1. Valores acima de 20 kJ 

mol-1 já podem ser considerados como que caracterizando interação química. Caso 

as interações sejam de natureza iônica e/ou covalente entre o adsorvente e adsorbato, 

pode-se chegar a um valor que varia de 250 a 500 kJ mol-1, e aí tem-se a quimissorção 

(AIROLDI; FARIAS, 2000). 

As características do adsorvente incluem a área superficial, tamanho do poro, 

densidade, grupos funcionais presentes na superfície e hidrofobicidade do material. A 

natureza do adsorbato depende da polaridade, do tamanho da molécula, da 

solubilidade e da acidez ou basicidade (NASCIMENTO et al., 2014). Baseado nisto, 

para uma adsorção efetiva do inibidor na superfície do metal, as forças de interação 

entre ambos devem ser superiores às forças de interação do metal com a água, como 

citado previamente (JIANG et al., 2006). 

No contexto dos inibidores de corrosão, o fenômeno ocorre quando este é 

adicionado ao sistema metal/meio. Neste, ocorre adsorção das moléculas do inibidor 

sobre a superfície metálica, o que modifica a distribuição do potencial entre o eletrodo 

metálico e a solução pela não uniformidade das cargas elétricas na interface 

metal/meio. Essa distribuição é denominada de dupla camada elétrica, DCE, local 

onde se observam os dipolos (moléculas de água) adsorvidos na superfície do metal, 

os ânions atraídos por interações químicas, ou seja, especificamente adsorvidos e os 

cátions metálicos, cercados por uma bainha de solvatação (AGOSTINHO et al., 2004; 

KODAMA; HOTSUMI, 2011). 
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3.3.4.1.1 Adsorção física 

Adsorção física, fisissorção ou adsorção de van der Waals ocorre quando as 

forças intermoleculares de atração das moléculas na fase fluída e da superfície sólida 

são maiores que as forças atrativas entre as moléculas do próprio fluido, ou seja, 

ocorre por forças de repulsão, dispersão e forças eletrostáticas do tipo dipolo-dipolo e 

dipolo-dipolo induzido (FOUST et al., 1982). 

O calor envolvido na fisissorção, do ponto de vista termodinâmico, é em geral, 

menor que 10 kJ mol-1, valor que correspondente a uma condensação/evaporação. A 

adsorção física sugere que as forças intermoleculares de atração entre as moléculas 

da superfície metálica e as moléculas da fase liquida, no caso, o inibidor de corrosão, 

são maiores que a própria força de atração entre as moléculas da própria fase liquida. 

Pode-se afirmar também que a composição química da superfície do metal não é 

alterada, pois não ocorre a formação ou quebra de ligações químicas, pois têm-se 

forças de atração intermoleculares fracas entre a superfície do metal e as moléculas 

adsorvidas da fase liquida. Outra característica da adsorção física é que ela ocorre 

em toda a superfície adsorvente, por isso é dita ser não localizada. A adsorção física 

é, em geral, rápida, mas pode ser lenta se for sobre um meio poroso e pode formar 

camadas sobrepostas (NASCIMENTO et al., 2014). 

3.3.4.1.2 Adsorção química 

A adsorção química, também conhecida como quimissorção, resulta de urna 

interação muito mais intensa entre a substância adsorvida e o sólido adsorvente. 

Embora a intensidade da ligação varie consideravelmente de um caso para outro, é 

certo que forças de valência têm participação neste processo. A adsorção química 

pode ser rápida se a energia de ativação for praticamente nula ou pequena ou lenta 

se a energia de ativação for elevada (NASCIMENTO et al., 2014). 

Na adsorção química, a energia de adsorção é da ordem da energia de reação 

de adsorção, portanto acima de 20 kJ mol-1. É um processo lento a baixa temperatura, 

como por exemplo, à temperatura ambiente. Uma substância pode ser adsorvida 

fisicamente num determinado sólido a baixas temperaturas, enquanto que o processo 

de quimissorção no mesmo adsorvente só ocorrerá em temperatura mais alta. Em 

temperaturas intermediárias os dois processos poderão ocorrer simultaneamente. Na 

adsorção química tem-se a formação de uma única camada adsorvida ou 

monocamada (FOUST et al., 1982; NASCIMENTO et al., 2014).  
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No caso dos inibidores de adsorção, a quimissorção irá variar de acordo com o 

heteroátomo existente na molécula do inibidor. Esta, por sua vez, se relaciona com a 

eletronegatividade e densidade eletrônica do grupo funcional e são influenciados 

pelas características estruturais da molécula (KODAMA; HOTSUMI, 2011). 

 

3.4 Conceitos básicos sobre silanos 

Os silanos são considerados compostos híbridos por apresentarem 

propriedades orgânicas e inorgânicas e fórmula estrutural geral sendo R-Si-OR3, 

sendo o grupo OR um grupo alcoxi hidrolisável como o grupo propoxi (- OCH2CH2CH3) 

e R, sendo outro grupo alcoxi hidrolisável Si(OR)3, um grupo funcional orgânico ou 

uma cadeia carbônica como o -CH3 . Os bissilanos também são comumente 

encontrados e possuem uma fórmula estrutural geral (OR)3-Si-(CH)n-Y-(CH)n -Si-

(OR)3, sendo OR um grupo hidrolisável como o grupo metoxi (-OCH3) ou etoxi (-

OCH2CH3) e Y, um grupo funcional como nos silanos (CAPELOSSI, 2011; SOUZA, 

2010). No período inicial do uso de silanos na indústria, estes eram utilizados como 

agentes de acoplamento em vidro, ou seja, promotores de adesão de revestimento na 

superfície lisa do vidro (DE GRAEVE et al., 2007). Os silanos fornecem boa proteção 

contra a corrosão conforme seus grupos funcionais e tamanho da cadeia orgânica, 

etc., são bons promotores de adesão para revestimentos orgânicos por serem 

excelentes agentes de acoplamento, formando fortes ligações resistentes à água e 

outros reagentes químicos e não agridem o meio ambiente, pois possuem baixa 

toxidade (CAPELOSSI, 2011; COTTING, 2012). 

Exitem três grupos de silanos: os organossilanos funcionais, com a estrutura 

geral formada X3Si(CH2)nY, com X sendo um grupo metoxi ou etoxi por exemplo, 

capaz de hidrólise e Y sendo um grupo organofuncional como cloro, amina, epóxi e 

enxofre. Existem os organossilanos não funcionais com fórmula estrutural com dois 

grupos X3Si em ambas as extremidades da cadeia de carbono (X3Si(CH2)nSiX3) e por 

último, os organossilanos bifuncionais (bissilanos) que possuem a fórmula estrutural 

geral X3Si(CH2)nYm(CH2)nSiX3, sendo o Y um grupo funcional amina ou uma cadeia 

de átomos de enxofre por exemplo (VAN SCHAFTINGHEN et al., 2004). 

O sulfossilano 3 - octanoiltio - 1 – propiltrietoxisilano é um monossilano 

funcional com o grupo Y sendo o átomo de enxofre. É amplamente utilizado na 

fabricação de elastômeros, como pneus. Possui baixa solubilidade em água (0,280 g 

L-1), de forma que se faz necessário o uso de álcoois para preparo de soluções. Sua 
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fórmula molecular é C17H36O4SSi e fórmula estrutural completa está evidenciada na 

(Figura 11). O NXT possibilita que a pré reação com a sílica precipitada ocorra acima 

de 130 ºC e sendo um mercaptossilano bloqueado pelo grupo octanoil, foi 

desenvolvido para diminuir a reatividade de acoplamento do silano com a borracha 

natural durante o processo de mistura na fabricação de pneus, de forma que ocorra 

essa segunda reação somente durante o processo de cura (YAN et al., 2004). 

Figura 11 - Molécula de NXT (3 - octanoiltio - 1 - propiltrietoxisilano) 

 
Fonte: Momentive (2017) 

 

3.4.1 Hidrólise dos silanos 

Os silanos precisam ser hidrolisados para que tenham grupos silanóis Si-OH 

suficientes para se adsorverem aos grupos hidroxila (Me-OH) da superfície do metal. 

Eles são aplicados a partir de soluções diluídas com água (VAN OOIJ et al., 2005). 

Suas condições de hidrólise influenciam diretamente na proteção contra a corrosão 

dos metais. O pH de hidrólise, tempo de hidrólise e composição da solução solvente 

são os principais parâmetros que influenciam neste desempenho (COTTING, 2012). 

Segundo Zucchi (2004), as ligações Si-OR hidrolisam facilmente com a água 

para formar grupos silanóis (Si-OH). Estes grupos silanóis podem então reagir e 

condensar entre si para formar estruturas poliméricas de siloxanos com ligações muito 

estáveis Si-O-Si. Isto não é vantajoso para o uso como inibidor de corrosão, pois tem-

se uma menor quantidade de grupos silanóis (SI-OH) para se aderir a superfície do 

metal, porém, isto pode ser controlado através do controle do pH para diminuir ou 

evitar a condensação dos grupos silanóis. 

A Figura 12 descreve a hidrólise de um silano, a qual se inicia pelo ataque 

nucleofílico do oxigênio da água ao átomo de silício, formando grupos de silanóis e 

álcoois, ou seja, os grupos alquilas são substituídos por grupos hidroxila. As reações 

descritas nas eq.(8), (9) e (10) a seguir demonstram as etapas da hidrólise de um 

organosilano em solução aquosa (BRINKER; SCHERERT, 1990; ZHU, 2005): 

X-Si- (OR)3 + H2O ⇆ X-Si- (OR)2OH + ROH (8) 

X-Si- (OR)2OH + H2O ⇆ X-Si- (OR) (OH)2 + ROH (9) 
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É importante mencionar que os silanos multifuncionais têm uma estabilidade 

muito limitada na água devido à hidrólise e condensação e por esses motivos uma 

pequena massa de silano é adicionada em uma solução preparada com a mistura de 

água deionizada e uma grande quantidade de solvente orgânico, como um álcool 

(VAN OOIJ et al., 2005). Em resumo, os parâmetros relacionados à solução de 

sulfossilanol são a concentração do silano adicionado, proporção água/solvente, pH 

da solução e duração do tempo da hidrólise (SUBRAMANIAN; VAN OOIJ, 1999). A 

solução de silano só é adequada para o uso como inibidor de corrosão quando 

apresenta um número de grupos Si-OH suficiente para reagir com as hidroxilas 

presentes na superfície do metal. Sendo assim, se o tempo necessário para a reação 

de hidrólise não for suficiente, um filme oleoso do silano de partida será formado sobre 

a superfície do metal. (YUAN; VAN OOIJ WJ, 1997; ZHU, 2005). 

Figura 12 - Reação de hidrólise de um silano 

 

Fonte: Chico (2007) 

3.4.2 Adsorção dos silanóis na superfície metálica 

Os silanóis podem se ligar à superfície do metal por meio dos grupos hidroxilas 

existentes nesta superfície, formando as ligações Si-O-Me, que são muito estáveis. 

As moléculas de silanóis se alinham na superfície de metal como uma monocamada, 

paralelas entre si e perpendiculares à superfície de metal, criando uma interface forte 

entre os dois componentes conforme pode-se observar na Figura 13. Em outras 

palavras, o silano se adsorve rapidamente sobre a superfície do metal com os grupos 

X-Si- (OR) (OH)2 + H2O ⇆ X-Si- (OH)3 + ROH (10) 
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silanóis se condensando ao entrar em contato com as hidroxilas ativas na superfície 

metálica liberando uma água e pode também ocorrer uma condensação com as 

moléculas vizinhas formando um filme reticulado sobre o substrato (COTTING, 2012). 

A ação de proteção contra a corrosão da camada formada sobre a superfície 

metálica depende de muitos fatores, como a interação entre inibidor e a superfície 

metálica, incorporação do inibidor na camada superficial do metal, reações químicas, 

potencial de eletrodo, concentração do inibidor, temperatura, condições 

hidrodinâmicas, propriedades da superfície corroída ou dos óxidos formados, pH, 

entre outros (SASTRI; PACKWOOD, 1981). A extremidade polar com os seus três 

grupos hidroxila apresenta a maior contribuição para a interação com o metal, mas a 

outra extremidade também exerce uma forte influência uma vez que as moléculas de 

sulfossilanol adsorvidas podem ter uma orientação ou adsorção diferentes na 

superfície, dependendo do comprimento e polaridade da sua outra extremidade ou 

grupo funcional, no caso o grupo sulfeto -S (KORNHERR et al., 2003). 

Uma excelente adsorção dos silanóis na interface do metal depende das 

condições de equilíbrio na interface, pois algumas ligações dos silanóis podem ser 

hidrolisáveis após longo tempo de contato com a água. As ligações de trialcoxissilanos 

são muito mais resistentes à água do que um simples alcoxissilano. Outra condição 

para se manter uma excelente adsorção é manter as condições de equilíbrio com uma 

quantidade mínima de água e máxima quantidade de ligações Si-O-Me 

(PLUEDDEMANN, 1982). A eq.(11) (VAN OOIJ et al., 2006) expressa o que se 

observa na Figura 13: 

 

Figura 13 - Adsorção de um sulfossilanol em uma superfície metálica 

  
Fonte: Chico (2007) 

SiOH (sol) + MeOH (sup.do metal) = SiOMe(interface) + H2O (11) 

Substrato 
 metálico 
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Um exemplo de adsorção do sulfossilanol (Figura 14) é a ligação através de 

pontes de hidrogênio entre o grupo silanol existente na superfície da sílica precipitada 

ou uma hidroxila na superfície de um metal e a hidroxila do sulfossilanol 3 - octanoiltio 

- 1 - propilssilanol e as reações de condensação entre os pares de moléculas de silano 

vizinhas (SENGLOYLUAN; WILMA K. DIERKES; SAHAKARO, 2016). 

 

Figura 14 - Estrutura do silano NXT na superfície da sílica após hidrólise, silanização e o acoplamento 

 
Fonte: Sengloyluan, et al. (2016) 

 

3.4.3 Influência do pH da solução de hidrólise dos silanos 

O pH tem grande influência na hidrólise dos silanos, pois controla a eficiência 

das reações de hidrólise e de condensação. Como mencionado anteriormente, a 

condensação não oferece vantagens, pois tem-se uma menor concentração de grupos 

silanóis Si-OH para se aderirem a superfície metálica. Tanto a hidrólise e a 

condensação são catalisadas por ácidos ou bases e ocorrem simultaneamente, 

porém, em soluções aquosas levemente ácidas, a velocidade de hidrólise é bem mais 

rápida do que a velocidade de condensação, conforme observa-se na Figura 15. O 

pH da mistura deve ser ajustado para se ter a maior hidrólise e a menor condensação 

do sulfossilanol (VAN OOIJ et al., 2005). Um exemplo é o trialcoxosilano, que 

apresenta velocidade de hidrólise rápida em soluções aquosas com pH 4 e baixa 

velocidade de condensação. Em pH 4, o mecanismo de condensação ocorre com um 

ataque nucleofílico devido a protonação do silano. Esse ataque é mais propenso em 

espécies de silanos protonadas e neutras. (COTTING, 2012; PLUEDDEMANN, 1982). 
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Figura 15 - Dependência do pH das reações de hidrólise e de condensação de um silano 

 

Fonte: adaptado de Van Ooij et al. (2005) 

Os ácidos e as bases aceleram a hidrólise do silano, pois a hidrólise catalisada 

por ácido envolve um ataque a um oxigênio alcoxi por um íon hidrônio (H+) seguido 

por deslocamento do tipo SN2 bimolecular dos grupos de saída por água, ou seja, o 

grupo de saída -OR passa a ser -HOR conforme o mecanismo disposto na Figura 16 

(SOUZA, 2010; ZHU, 2005). 

Figura 16 - Mecanismo de hidrólise do silano catalisada por ácido 

 
Fonte: Souza, 2010 

 A hidrólise catalisada por álcalis envolve primeiramente a dissociação da água 

produzindo íons -OH que irão atacar o silício, pois o oxigênio do grupo alcoxi repele o 

ataque do grupo nucleofílico OH-. Isto faz com que neste ataque ao Si, também ocorra 

o deslocamento bimolecular do alcoxi pela hidroxila, ou seja, o mesmo mecanismo 

Sn2 do meio ácido. A hidrólise dos trialcoxosilanos, por exemplo, é mais lenta em pH 

7 do que a pH 4, que por sua vez promove uma hidrólise 1000 vezes mais rápida do 

que em pH 7. Um pH > 7 favorece a condensação de grupos SiOH, formando um gel 

antes de todos os grupos alcoxi serem hidrolisados (SOUZA, 2010; ZHU, 2005) e por 
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isso a hidrólise alcalina é menos frequente. O mecanismo de reação representado na 

Figura 17 mostra a reação de hidrólise em meio alcalino. 

Figura 17 - Mecanismo de hidrólise do silano catalisada por um alcali 

 

Fonte: Souza, 2010 

Em resumo, quando as reações são catalisadas pelo grupo nucleofílico OH-, 

tem-se uma alta taxa de condensação que é favorecida com rápida formação de um 

sol-gel, enquanto que se as reações são catalisadas por H+, se tem uma alta taxa de 

hidrólise, porém, a condensação é lenta (VAN OOIJ et al., 2005). É importante 

mencionar também, que o volume estérico também afeta a velocidade de hidrólise, ou 

seja, quanto menor for o grupo R (alcoxi), mais rápida vai ser a velocidade de hidrólise 

(AQUINO, 2006). 

 

3.5 Conceitos básicos sobre o inibidor MBT (2 - mercaptobenzotiazol) 

O 2 - mercaptobenzotiazol (MBT) é o membro mais importante do grupo 

benzotiazol de compostos aromáticos heterocíclicos. O 2 - mercaptobenzotiazol  é um 

importante aditivo químico muito utilizado na síntese de antibióticos, pesticidas, 

borracha, couro, etc. e como inibidor de corrosão (BAO et al., 2014; FINŠGAR; KEK 

MERL, 2014; GAJA; KNAPP, 1998).  O MBT possui fórmula estrutural C7H5NS2 e 

fórmula estrutural completa conforme a Figura 18: 

Figura 18 - Fórmula estrutura completa do 2-mercapbenzotiazol 

 
Fonte: Solmaz (2008) 

Compostos orgânicos que contêm heteroatomos de nitrogênio, oxigênio e 

enxofre são eficazes inibidores de corrosão, pois movem o potencial de corrosão do 

metal para valores positivos e reduzem a sua taxa de corrosão. (AMAR et al., 2007; 

FINŠGAR; KEK MERL, 2014; ZHELUDKEVICH et al., 2005). Estes compostos N-

heterocíclicos como os derivados do benzotiazol são amplamente utilizados na 

proteção do aço em soluções ácidas, pois possuem grande influência nas reações 

catódicas (GHOLAMI et al., 2013; SINGH; BANERJEE, 1972). 
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A adsorção de moléculas orgânicas inibidoras de corrosão pode ser 

considerada como um processo de substituição entre o inibidor orgânico na fase 

aquosa [Org(sol)] e as moléculas de água na superfície do metal [H2O(ads)] conforme a 

eq.(12) (GHOLAMI et al., 2013). O coeficiente x é o número de moléculas de água 

substituídas por uma do inibidor orgânico. 

A eficiência de inibição de corrosão dos compostos orgânicos está associada 

às suas propriedades de adsorção conforme o estado e a natureza da superfície 

metálica, o tipo de meio corrosivo e da estrutura química do inibidor.  Na maioria dos 

estudos de inibidores de corrosão orgânicos, relata-se a formação de complexos na  

superfície de doador-receptor entre os elétrons da orbital π do inibidor e os vazios da 

orbital d do metal (DANAEE et al., 2013).  

O MBT pode existir em diferentes isomerias de tautomeria (Figura 19 e Figura 

20), como exemplo o MBT (2 - mercaptobenzotiazol) e o tiol (benzo[d]tiazol-2-tiol). O 

MBT pode ser prontamente protonado em diferentes posições, pois a tautomerização 

de sistemas azólicos, contendo grupos amino e tiol exoclícos são grupos doadores de 

prótons, pois são ionizáveis em sistemas aquosos. A inibição de corrosão desta 

molécula pode suportar o modo misto de adsorção: a quimissorção baseada na 

ligação entre o inibidor e o metal e a fisissorção, entre a atração eletrostática dos 

heteroatomos e o metal (DANAEE et al., 2013; H. ALBRAKATY, 2018; LIU et al., 

2012). 

Figura 19- Exemplo de estrutura otimizada com a numeração atômica dos tautômeros do MBT 

 
Fonte: adaptado de Albrakaty (2018) 

 

Org(sol) + x H2O(ads) ⇄ Org(ads) + x H2O(sol) (12) 

MBTiazol MBTiol 
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Figura 20 - Representação esquemática do MBT na forma de tautômeros tiona, tiol e tiol ionizado 

 
Fonte: adaptado de Liu (2012) 

3.6 Técnicas utilizadas para avaliar e caracterizar inibidores de corrosão 

3.6.1 Técnicas eletroquímicas 

As técnicas eletroquímicas como monitoramento do potencial de circuito aberto, 

medida da resistência de polarização linear, levantamento de curvas de polarização 

potenciodinâmica e os ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica 

permitem determinar o grau de cobertura e a eficiência de inibidores de corrosão. 

3.6.1.1 Monitoramento do potencial de circuito aberto 

A medida do potencial de circuito aberto ou OCP (Open Circuit Potencial) 

permite medir a variação do potencial com o tempo na interface metal/eletrólito, em 

relação a um eletrodo de referência, permitindo que seja obtida uma curva de potencial 

versus tempo. Isto é possível devido a uma distribuição não homogenia de cargas na 

interface metal/eletrólito em um determinado tempo, sem que seja imposto uma 

corrente elétrica no sistema quando um metal é imerso na solução aquosa contendo 

um eletrólito e devido a dissolução do metal que gera íons dentro da solução e elétrons 

na região metálica fazendo com que os íons positivos se aloquem na interface 

metal/solução, uma dupla camada elétrica é formada. A medida é feita numa célula 

com dois eletrodos, sendo um eletrodo o metal que se quer medir e o outro sendo o 

eletrodo de referência que permanece ligado a um multímetro de alta impedância, 

enquanto que ambos estão mergulhados em um eletrólito ou solução eletrolítica de 

concentração conhecida (WANG, 2004; WOLYNEC, 2013). 

Desta forma, permite obter a informação do potencial de corrosão e quanto 

tempo é necessário para este se estabilizar. O aumento do potencial de corrosão na 

presença do inibidor de corrosão indica que o inibidor pode ter uma característica 

anódica e a diminuição do potencial de corrosão em relação à situação sem inibidor, 

indica que o inibidor pode possuir uma característica catódica, porém, outras técnicas 

devem ser utilizadas para se afirmar algo sobre o mecanismo de ação de um inibidor 

(COTTING, 2012; OLIVEIRA; SOTTOMAYOR; ZHELUDKEVICH, 2012). 
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3.6.1.2 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 

A espetroscopia de impedância eletroquímica ou Electrochemical Impedance 

Spectroscopy (EIS) consiste em perturbar o sistema com um sinal pequeno senoidal 

de potencial entre 5 mV AC e 20 mV AC ou de corrente senoidal em um intervalo de 

frequências de 10 mHz a 100 kHz, superposta ao potencial existente entre o eletrodo 

de trabalho e o de referência. A resposta obtida é um sinal senoidal de potencial ∆E(), 

conforme eq.(13) ou corrente ∆I(), conforme eq.(14), também alternados em função 

da mesma frequência de perturbação com diferença de amplitude e uma certa 

defasagem em ângulo (LASIA, 2014a; ORAZEM; TRIBOLLET, 2008). 

A impedância (Z) é semelhante a uma resistência e implica na obstrução do 

circuito a uma corrente alternada e é representada pela eq.(15): 

Onde E0 corresponde à amplitude do sinal, ω à frequência angular em radianos 

(ω=2πf, onde f é a frequência em Hz), t o tempo, I0 corresponde à resposta do sistema 

e Ɵ corresponde ao ângulo de fase. 

Para entendermos o que é impedância, precisamos entender circuitos simples 

em estado estacionário e depois em estado de transitório utilizando circuitos elétricos 

lineares como resistência, capacitância e indutância através da Lei de Ohm e Lei de 

Kirchhoff, além das transformadas de Laplace e Fourier e a relação entre corrente e 

potencial na presença de resistência, capacitância e indutância pode ser representada 

de uma forma geral pela eq.(16) (LASIA, 2014b; ORAZEM; TRIBOLLET, 2008). 

As medidas de impedância podem ser obtidas pelo esquema disposto na Figura 

21. Neste, programa-se a faixa de frequência pelo software no computador e esta é 

transmitida ao sistema de eletrodos, que está ligado ao potenciostato. A resposta é 

encaminhada ao detector e interpretada pelo software no computador (WOLYNEC, 

2013). 

 ∆𝐸(𝜔) = 𝐸  𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (13) 

 ∆𝐼(𝜔) = 𝐼  𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + ∅) (14) 

 𝑍 =  
∆𝐸

∆𝐼
=  

𝐸  𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝐼  𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + ∅)
=  𝑍

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + ∅)
 (15) 

 E (t) = ZI (t) (16) 
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Figura 21 - Esquema da montagem do equipamento para medidas de impedância eletroquímica 

 

Fonte: Aoki e Melo (2009) 

O circuito elétrico equivalente para um sistema formado pelo eletrólito e um 

metal é representado abaixo conforme a Figura 22. Este evidencia como uma interface 

se comporta de forma análoga a uma combinação de um resistor e um capacitor em 

paralelo (LASIA, 2014a). 

Figura 22 - Circuito equivalente para metal num eletrólito 

 

Fonte: adaptado de Wolynec (2013) 

Sendo Re a resistência ôhmica do eletrólito e Zf a resistência de polarização 

onde ocorre a transferência de carga, ∆I a variação de corrente alternada, Cdc o valor 

do capacitor onde ocorre o processo físico da dupla camada elétrica, por último, If e Ic 

a corrente em cada componente. 

A representação gráfica para os valores de impedância pode ser feita através 

dos diagramas de Nyquist (Figura 23). e de Bode (Figura 24). O diagrama de Nyquist 

representa um plano cartesiano com as medidas de impedância para cada valor da 

faixa de baixa e alta frequência estabelecida conforme o sistema em estudo (-Zimaginário 

em função de Zreal), sendo que os pontos que correspondem a baixos valores de ω 

estão localizados do lado direito do semicírculo, enquanto que os de maior frequência 
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estão localizados do lado esquerdo, com valores menores de impedância. O ponto em 

que ω  0 está localizado sobre o eixo z’ (real) e o valor se aproxima da resistência 

pura Rp (resistência de polarização) + RΩ (resistência ôhmica). Com o aumento de 

ω, os pontos vão se deslocando para a esquerda, passam pelo ponto de ωmáx e, para 

valores tendendo ao infinito, voltam a se aproximar do eixo z’, obtendo um valor 

próximo ao valor da resistência ôhmica. 

O diagrama de Bode (Figura 24) é a representação gráfica da união dos três 

parâmetros que caracterizam a impedância em três eixos diferentes do gráfico, sendo 

Ø em função de log f e log |Z| em função de log f. Os valores de RΩ e Rp podem ser 

determinados a partir dos patamares formados no eixo de log │Z│ versus log ω. Para 

frequências intermediárias, o módulo da impedância │Z│ é inversamente proporcional 

a ω, obtendo assim uma reta com declive de s = -1 na região de transição entre os 

patamares horizontais no eixo log │Z│ versus log ω e com a extrapolação desta reta 

em ω = 1 (ou log ω = 0), obtém-se o valor de Cdc conforme a eq.(17) (LASIA, 2014a; 

ORAZEM; TRIBOLLET, 2008; WOLYNEC, 2013): 

 

Figura 23 - Representação do diagrama de Nyquist 

 

Fonte: Princeton Applied Research (1987). 

 

 𝑍 =  
1

𝐶
 (17) 
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Figura 24 - Representação do diagrama de Bode 

 

Fonte: Princeton Applied Research (1987) 

O objetivo deste ensaio é analisar o comportamento da camada de sulfossilanol 

formada na interface do metal pelo inibidor de corrosão, determinando parâmetros 

importantes como a resistência a transferência de carga (Rtc), módulo de impedância 

|Z| e ângulo de fase e capacitância da dupla camada elétrica. 

Esta é técnica vem sendo amplamente utilizada na literatura(CAPELOSSI, 

2011; COTTING, 2012; JAFARI; AKBARZADE; DANAEE, 2014; ZHU, 2005). No 

estudo de Cotting (2012), foi realizada a avaliação da cinética de adsorção do 

octilssilanol no aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1, em temperatura ambiente, 

pH 4, após 3 horas de imersão. A partir do diagrama de Nyquist obtido pelo autor 

(Figura 25 A), é possível se verificar um aumento no diâmetro dos arcos capacitivos 

com o aumento da concentração de octilssilanol no meio, mostrando uma maior 

resistência à transferência de carga para as maiores concentrações do silanol. Já no 

diagrama de Bode (Figura 25 B), o aparecimento de uma constante de tempo 

caracterizada por alto valor de ângulo de fase em alta frequência (AF), para uma maior 

concentração de inibidor, indica a existência de um filme adsorvido do inibidor sobre 

o metal, enquanto que os diagramas que correlacionam log│Z│ com o log f (Figura 25 

C) evidenciam na região de baixas frequências (BF) um aumento no valor do módulo 

de impedância com o aumento da concentração do inibidor, que confirma o efeito 

protetor da molécula de octilssilanol sobre o aço carbono e a eficiência e eficácia da 

técnica empregada. 
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Já no trabalho realizado por Jafari, Akbarzade e Danee (2014) para estudar o 

MBT (2-mercaptobezotiazol) como inibidor de corrosão para o aço carbono em meio 

de HCl 1 mol L-1 na ausência e na presença de 2x10-3 mol do inibidor MBT em 

diferentes tempos de imersão: (1) branco, (2) 15 min, (3) 75 min, (4) 120 min, (5) 240 

min e (6) 300 min se verifica no diagrama de Nyquist (Figura 26 A) o aumento no 

diâmetro dos arcos capacitivos com o aumento do tempo, tendo um salto significativo 

entre 75 minutos e 120 minutos, variando pouco entre 120 min e 300 min, mostrando 

uma maior resistência à transferência de carga para a concentração estudada do 

inibidor em relação a amostra com a ausência do inibidor MBT. Já nos diagramas de 

Bode (Figura 26 B), o aparecimento de uma constante de tempo bem definida a partir 

de 120 min caracterizada por alto valor de ângulo de fase em alta frequência (AF) com 

o aumento do tempo indica a existência de um filme adsorvido do MBT sobre o aço, 

enquanto que o diagrama que correlacionam log│Z│ com o log f evidencia na região 

de baixas frequências (BF) um aumento no valor do módulo de impedância com o 

aumento do tempo para a concentração de 2x10-3 mol L-1 do inibidor MBT, o que 

confirma o efeito protetor da molécula de MBT sobre o aço carbono e a eficiência e 

eficácia da técnica empregada. 
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Figura 25 - Diagramas de EIE para o aço carbono a) Nyquist, b) Bode θ x log f e c) Bode IZI x log f em 

meio de NaCl 0,1 mol L-1 na presença e na ausência de diferentes concentrações de octilssilanol. 

 
Fonte: Cotting (2012). 
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Figura 26 - Diagramas de EIE para o aço carbono (a) Nyquist e (b) gráficos de Bode em meio de 

HCl 1 mol L-1 na ausência e na presença de 2 x 10-3 mol do inibidor MBT em diferentes tempos de 

imersão: (1) branco, (2) 15 min, (3) 75 min, (4) 120 min, (5) 240 min e (6) 300 min. 

 
Fonte: adaptado de Jafari (2014). 

A eficiência do inibidor de corrosão e o grau de cobertura pode ser calculada 

pelos valores de espectroscopia de impedância eletroquímica pelas eq.(18) e (19) 

(COTTING, 2012): 



37 

Sendo: 

- ϴ o grau de cobertura conferido pelo inibidor de corrosão ao metal; 

- |Z|(inib) o valor do módulo de impedância obtido a 30 mHz referente à 

concentração do inibidor utilizada; 

- |Z|(branco) o valor do módulo de impedância obtido a 30 mHz referente ao 

substrato metálico; 

- Ef (%) a eficiência de inibição a corrosão do inibidor; 

3.6.1.3 Medida de resistência de polarização linear (Rp) 

Na medida de resistência de polarização linear (Figura 27), aplicam-se 

pequenos potenciais de até 10 mV a partir do potencial de circuito aberto (Eoc). A partir 

disso, determinam-se as respostas em corrente para cada potencial aplicado no 

eletrodo de trabalho e pode-se determinar Rp. Tendo-se os coeficientes de Tafel é 

possível calcular o valor da densidade de corrente de corrosão. De acordo com 

Wolynec (2013) a resistência de polarização (Rp) de um sistema corrosivo é definida 

como o declive da curva de polarização do potencial elétrico do metal (E) em função 

da intensidade da corrente de polarização (i) no potencial de corrosão do metal (Ecorr), 

conforme a eq.(20): 

Onde, Rp é a tangente da curva no E=Ecorr e  ba e bc são os coeficientes de Tafel 

anódico e catódico, respectivamente, os quais devem ser estimados ou obtidos por 

outros métodos experimentais.  

 𝜃 =  
|𝑍|( ) −  |𝑍|( )

|𝑍|( )
  (18) 

 𝐸 (%) =  𝜃 × 100  (19) 

 
∆𝐸

∆𝑖
= 𝑅 =  

𝑏𝑎 × |𝑏𝑐|

2,3  𝐼  (𝑏𝑎 + |𝑏𝑐|)
 (20) 
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Figura 27 - Representação gráfica da definição de resistência de polarização linear 

 

Fonte: adaptado de Ijsseling (1986) 

 

Zucchi et al.(2004) e Cotting (2012) utilizaram esta técnica para determinar a 

resistência a corrosão de um material exposto a um meio durante a aplicação de um 

potencial externo. No estudo realizado por Cotting (2012) para o octilssilanol, como 

inibidor de corrosão do aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1, após 3 horas de 

imersão, em pH 4,0 e temperatura ambiente, pode-se observar pela Tabela 1 que, 

conforme aumentamos a concentração de octilssilanol no meio, tem-se um aumento 

na proteção contra a corrosão, tendo em vista que o aumento de concentração 

possibilita que mais moléculas possam ser adsorvidas sobre a superfície do metal, 

levando à formação de um filme adsorvido de inibidor mais uniforme e eficiente na 

superfície do metal. Neste caso, a eficiência para 400ppm de octilssilanol foi de 80%, 

o que indica que o silanol é um inibidor eficiente e corrobora com as conclusões que 

podem ser obtidas a partir da técnica empregada anteriormente. 
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Tabela 1 - Valores de Rp, θ e Ef, obtidos através dos ensaios de resistência de polarização linear, na 

ausência e presença de diferentes concentrações de octilssilanol para o aço carbono em meio de 

NaCl 0,1 mol L-1, após 3 horas de imersão. 

Concentração de 
octilssilanol (ppm)  

Rp (Ω.cm²) Grau de cobertura (θ) Ef (%) 

0 1742 - - 
50 2593 0,156 15,6 

100 4714 0,536 53,6 
200 6958 0,685 68,5 
400 11115 0,800 80,0 

Fonte: Cotting (2012) 

 

A eficiência do inibidor de corrosão e o grau de cobertura pode ser calculada 

pelos valores de Rp pelas eq.(21) e (22) (COTTING, 2012):  

Sendo : 

- ϴ o grau de cobertura conferido pelo inibidor de corrosão ao metal; 

- Rp(inib) o valor de Rp referente à concentração de inibidor utilizada; 

- Rp(branco) o valor de Rp referente à ausência de inibidor; 

- Ef (%) a eficiência de inibição a corrosão do inibidor; 

3.6.1.4 Curvas de polarização potenciodinâmica anódicas e catódicas 

A definição mais simples para a polarização potenciodinâmica de um eletrodo 

é o distanciamento deste da condição de equilíbrio onde a corrente anódica é igual ao 

módulo da corrente catódica. Conseguimos que este distanciamento, também 

chamado de polarização, ocorra aplicando ao eletrodo de trabalho um potencial 

desejado em relação ao eletrodo de referência e medindo a corrente de polarização e 

a registrando em função do potencial aplicado. Estes resultados podem ser 

apresentados na forma de diagrama de E (mV) versus log | i | (mA cm-2) (Figura 28), 

pois a equação de Tafel eq.(23) é de natureza logarítmica. Através deste diagrama 

obtém-se o potencial de corrosão (Ecorr), as inclinações ou declives de Tafel anódicos 

(ba) e catódicos (bc) e a densidade de corrente de corrosão (icor) (SCULLY, 1990; 

WOLYNEC, 2013). 

 𝜃 =  
𝑅 ( ) −  𝑅 ( )

𝑅 ( )
  (21) 

 𝐸 (%) =  𝜃 × 100  (22) 
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Figura 28 - Curvas de polarização potenciodinâmicas anódicas (ia) e catódicas (ic) 

 

Fonte: Wolynec (2013) 

Através da extrapolação das curvas de Tafel, como mostra a Figura 28, 

encontramos um ponto de intersecção entre as retas que corresponde ao Ecorr no eixo 

de potenciais e a icorr no eixo logarítmico das correntes. Esta extrapolação é obtida 

considerando-se o trecho linear de Tafel para os pontos da curva com sobretensões 

catódicas acima de 30 mV, sendo necessário que a região de Tafel se estenda por 

pelo menos uma década logarítmica e que se tenha certeza que o trecho corresponde 

a uma única reação e que a polarização seja por ativação. As equações de Tafel 

próximas do potencial de corrosão, para polarizações menores de 30 mV não são 

válidas, uma vez que existe influência das reações catódicas e anódicas que ocorrem 

simultaneamente sobre o eletrodo de trabalho e o comportamento de E x log i não é 

linear. A simplificação de Tafel   consiste em usar a eq.(24) de Butler-Volmer para 

pequenos potenciais e a equação pode ser reescrita usando os coeficientes de Tafel 

(JAMBO; FÓFANO, 2008; WOLYNEC, 2013). 

Segundo Wolynec (2013), a eq.(24) é muito complexa e não permite que o valor 

de sobretensão ƞ seja expresso em função da corrente i e para valores maiores que 

 𝑛 = 𝑏 × log
|𝑖 |

𝑖
 (23) 

 𝑖 =  𝑖 𝑒 − 𝑒
( )

 (24) 
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30 mV pode-se cancelar um dos termos exponenciais e simplificar a equação de 

Butler-Volmer conforme as eq.(25) e (26), pois o segundo termo da eq.(24) torna-se 

desprezível em relação ao primeiro termo devido ao valor da primeira exponencial 

crescer com o aumento de a enquanto o segundo termo diminui. 

 

ou 

Analogamente para a curva catódica: 

ou 

As eq.(26) e (28) de na e nc são semelhantes e podem ser representadas pela 

eq.(29) chamada de equação de Tafel (EINAR BARDAL, 2004; SCULLY, 1990; 

WOLYNEC, 2013). 

Em alguns estudos disponíveis na literatura (COTTING, 2012; SOUZA, 2010; 

VAN OOIJ et al., 2005; ZHU; VAN OOIJ, 2004; ZUCCHI et al., 2004) verificamos a 

importância desta técnica na análise de inibidores de corrosão. Ela possibilita obter 

valores das diferentes densidades de corrente de corrosão conforme a concentração 

do inibidor, além de possibilitar a avaliação do inibidor para determinar sua ação 

característica, isto é, se o inibidor é anódico, catódico ou misto. Um ponto interessante 

no trabalho realizado por Cotting (2012) no estudo das curvas de polarização para o 

aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na presença e na ausência de diferentes 

concentrações de octilssilanol (Figura 29) é que o mesmo atua como inibidor misto, 

pois ocorreu a polarização dos trechos catódicos e catódicos das curvas de 

polarização. O mesmo comportamento de inibidor misto é observado no trabalho 

 𝑖 =  𝑖 × 𝑒  (25) 

 𝑛 =  𝑏 × log
𝑖

𝑖
=  

2,303 𝑅𝑇

𝛼𝑧𝐹
× log

𝑖

𝑖
 (26) 

 𝑖 =   𝑖 × 𝑒
( ) 

 (27) 

 𝑛 =  𝑏 × log
|𝑖 |

𝑖
=  

2,303 𝑅𝑇

𝛼𝑧𝐹
× log

|𝑖 |

𝑖
 (28) 

 𝑛 =  𝑏 × log
|𝑖|

𝑖
 (29) 
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realizado por Solmaz (2008) através das curvas de polarização para o aço leve imerso 

em 1 mol L-1 de HCl na ausência e presença de diferentes concentrações do inibidor 

MBT (Figura 30). 

Através dos valores obtidos nas curvas de polarização da Figura 29 é possível 

observar uma diminuição na velocidade de corrosão do aço em meio de 

NaCl 0,1 mol L-1, pH 4,0 após 3 horas de imersão e para todas as concentrações 

estudadas do octilssilanol, o que indica que com o aumento das concentrações do 

octilssilanol, ocorre um aumento no grau de cobertura e consequentemente um 

aumento na eficiência de inibição. Já na Figura 30, observamos que a adição do 

inibidor MBT ao meio corrosivo desacelera as reações de evolução do hidrogênio 

catódico e a dissolução anódica do aço. A densidade de corrente de corrosão e a taxa 

de corrosão do aço são visivelmente reduzidas na presença do inibidor, sendo o 1 a 

amostra na ausência do inibidor. 

Figura 29 - Curvas de polarização para o aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na presença e na 

ausência de diferentes concentrações de octilssilanol. 

 
Fonte: Cotting (2012). 
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Figura 30 - Curvas de polarização para o aço cromo-molibdênio SAE 4130 em meio de HCl 1 mol L-1 

na presença e na ausência de diferentes concentrações de MBT. 

 
Fonte: Solmaz (2008). 

A eficiência do inibidor de corrosão e o grau de cobertura podem ser calculados 

pela curva de polarização pelas eq.(30) e (31) (COTTING, 2012): 

Sendo : 

- ϴ o grau de cobertura conferido pelo inibidor de corrosão ao metal; 

- icorr (inib) o valor de icorr referente à concentração de inibidor utilizada; 

- icorr (branco) o valor de icorr referente ao substrato metálico; 

- Ef (%) a eficiência de inibição a corrosão do inibidor; 

3.6.1.5 Técnica de varredura por eletrodo vibratório 

A técnica de varredura por eletrodo vibratório ou Scanning Vibrating Electrode 

Technique (SVET) permite obter informações da variação da densidade de corrente 

dos processos eletroquímicos, ou seja, das reações anódicas e catódicas na 

superfície da amostra como defeitos de metais revestidos ou a ação de inibidores na 

interface do metal em estudo (BASTOS; ZHELUDKEVICH; FERREIRA, 2007). 

 𝜃 =  
𝑖 ( ) −  𝑖 ( )

𝑖 ( )
  (30) 

 

 
𝐸 (%) =  𝜃 × 100  (31) 
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 O princípio aplicado baseia-se num eletrodo que vibra e permite medir a 

diferença de potencial em solução a uma determinada distância da amostra. Esta 

diferença de potencial pode ser calculada medindo o potencial em ambos os 

momentos da oscilação máxima e mínima da vibração, sendo que a diferença entre 

ambos corresponde à diferença de potencial, ou seja, uma medida de potencial, ΔV, 

entre os extremos da vibração do eletrodo, Δr, usando-se a eq.(32) para obter a 

densidade de corrente local. 

Onde κ é a condutividade da solução, E é o campo elétrico na solução e ΔV é 

a diferença de potencial entre as duas posições do eletrodo na solução (BASTOS et 

al., 2013). 

A Figura 31 nos mostra o fluxo iónico (esquerda) associado ao campo de 

potencial (à direita) sob uma célula de corrosão local. 

Figura 31 - Diagrama esquemático mostrando o fluxo iônico (esquerda) e associado o campo de 

potencial (à direita) sob uma célula de corrosão local 

 

Fonte: Akid; Garma (2004) 

As principais vantagens da SVET são a grande sensibilidade e baixo ruído na 

análise, pois a vibração permite o uso de um amplificador lock-in que pode detectar 

sinais na presença de ruídos e também é eficiente para fazer medidas de alta 

resolução de sinais relativamente limpos em diversas ordens de magnitude e 

frequência (ALBUQUERQUE et al., 2008). Também é possível selecionar a frequência 

de vibração do eletrodo, medindo e analisando somente aquele sinal, reduzindo 

consideravelmente outras influências (ruído) que afetem as medições. O eletrodo 

vibratório trabalha com uma distância raramente inferior a 10 μm (AKID; GARMA, 

2004; BASTOS et al., 2013). 

A SVET pode ser usada para obter mais informações qualitativas de inibição, 

mas não deve substituir as análises para medir a eficiência de inibição, como EIS, 

curvas de polarização ou determinação por perda de massa. A capacidade de 

 𝑖 = 𝑘𝐸 = − 𝑘
∆𝑉

∆𝑟
 (32) 
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determinar mapas de distribuição de densidades de corrente (Figura 32), potencial e 

as concentrações de H+ e íons metálicos libertados são exemplos destas informações 

qualitativas. Estas técnicas são baseadas não no próprio eletrodo de trabalho, mas na 

detecção de espécies ou parâmetros que estão de alguma forma correlacionados com 

a atividade de corrosão entre a superfície metálica e o eletrólito (BASTOS; 

ZHELUDKEVICH; FERREIRA, 2007; SOUTO et al., 2007). 

Figura 32 - Linhas de corrente iônica de um par galvânico Fe-Zn em meio de NaCl 0,1 mol L-1. 

 
Fonte: Custódio (2010) 

Os microeletrodos de disco ou de ponta que são frequentemente utilizados no 

escaneamento possuem um diâmetro de 125 μm e são de platina ou ouro, cuja 

frequência de oscilação é de 140 Hz e a amplitude - 25 μm (LOSIEWICZ et al., 2015).  

Essa técnica tem sido muito empregada em diversos estudos, como na 

determinação da eficiência de inibidores de corrosão (BASTOS; ZHELUDKEVICH; 

FERREIRA, 2007). 

No trabalho realizado por Bastos, Zheludkevich e Ferreira (2007) na avaliação 

da eficiência dos inibidores de corrosão benzotriazol e Ce(NO3)3 nas concentração de 

0,05 g L-1 em meio de NaCl 0,05 mol L-1 com 24 horas de imersão, os resultados 

obtidos nas medidas de SVET mostram uma diminuição dos valores das correntes 

iônicas anódicas e catódicas para o zinco em ambos os inibidores e para o ferro na 

presença de cério (III) como inibidor de corrosão e ocorrendo um aumento das 

correntes iônicas anódica e catódica para o ferro com o uso de benzotriazol conforme 

mostra a Figura 33. 
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No trabalho realizado por Santos et al. (2017) observa-se nos mapas de SVET 

(Figura 34) um aumento dos valores de correntes iônicas anódicas e catódicas com o 

aumento do tempo de imersão, resultando uma corrosão da superfície do aço carbono 

para a amostra na ausência da casca de mamona em estudo como inibidor de 

corrosão e uma diminuição dos valores das correntes iônicas anódicas e catódicas 

para a amostra na presença da casca de mamona, comprovando a ação inibidora da 

corrosão para este inibidor. 

Figura 33 - Imagens das amostras e os mapas de SVET obtidos em solução de zinco e ferro após 24 

horas de imersão em três soluções: NaCl 0,05 mol L-1 (a), 0,05 mol L-1 NaCl + 0,5 g L-1 Ce(NO3)3 (b) e 

NaCl 0,05 mol L-1 + 0,5 g L-1 benzotriazol (c). 

 
Fonte: Bastos, Zheludkevich e Ferreira (2007) 

 

 



47 

Figura 34 - Mapas de SVET para aço carbono 1020 em diferentes tempos de imersão na ausência e 

na presença da casca de mamona em HCL 1x10-3 mol L-1 sendo: a) 2 min, b) 90 min e c) 240 min de 

imersão 

 
Fonte: Santos et al. (2017) 

3.6.2 Caracterização morfológica da superfície  

3.6.2.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura ou Scanning Electron Microscopy (SEM) 

é uma técnica que permite obter a composição, imagens tridimensionais morfológicas 

e de topografia em alta resolução da superfície de uma amostra. Neste equipamento, 

um feixe de elétrons é emitido por um filamento capilar, em geral, de tungstênio por 

efeito termiônico a uma temperatura de 2700 K, dentro de uma coluna de alto vácuo 

(Figura 35) no lugar da luz visível e sistemas de lentes de vidro de um microscópio 

óptico (NASCIMENTO et al., 2014; PARANHOS; LINS; MACEDO, 2010). 
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Para que tal processo ocorra é necessário que a amostra seja condutora e, 

caso não seja, é necessário fazer a metalização ou recobrimento da amostra com 

ouro, liga de ouro-paládio, platina ou grafite para que tenhamos uma melhor emissão 

dos elétrons que não podem ser emitidos por uma amostra não condutora. 

A imagem é formada a partir da emissão de elétrons secundários e/ou retro 

espalhados gerados pelo feixe de elétrons primário que interage com a região de 

incidência na amostra até uma profundidade entre 1 µm e 6 µm. (Figura 36) A imagem 

de alta resolução gerada pelos elétrons secundários é extremamente sensível à 

topografia já a imagem por elétrons retro espalhados tem menor definição, mas 

permite a avalição da diferença de composição química da amostra em nível de 

detecção de fases intermetálicas (BUENO, 2008; PARANHOS; LINS; MACEDO, 

2010). 

As imagens tridimensionais são geradas através do ângulo de incidência do 

feixe primário em relação à topografia da amostra, do ângulo entre a amostra e o 

detector e da contribuição dos elétrons retro espalhados pela superfície próxima à 

parte frontal do detector e a variação no número de elétrons que são emitidos e 

atingem o detector geram os contrastes de topografia, de inclinação da superfície e 

de composição. 

Figura 35 - Desenho esquemático da coluna do MEV 

 
Fonte: Laboratório de Filmes Finos - IF USP (2014) 
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Figura 36 - Volume de interação do feixe secundário de elétrons 

 
Fonte: TESCAN (2016) 

Nos trabalhos publicados para avaliação da adsorção de inibidores na 

superfície metálica e a eficiência destes na proteção contra a corrosão (BUENO, 2008; 

CAPELOSSI, 2011; SOUZA, 2010), as imagens obtidas em MEV dos corpos de prova 

mostram a presença de um filme na superfície metálica após a imersão do metal no 

meio agressivo na presença de cada produto que se quer avaliar a eficiência na 

proteção contra corrosão e produtos de corrosão que causam alteração da morfologia 

da superfície metálica podem ser observados quando o produto estudado tem baixa 

eficiência na proteção contra a corrosão ou nos corpos de prova somente no meio 

agressivo sem o produto em estudo como inibidor de corrosão. 

No trabalho realizado por Capelossi (2011) nas micrografias observam-se as 

porosidades existentes na superfície da amostra de aço galvanizado antes da imersão 

(Figura 37 A) e os produtos de corrosão após 24 horas de imersão em solução de 

NaCl 0,1 mol L-1 (Figura 37 B). 
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Figura 37 - Imagens de MEV da superfície do aço galvannealed antes (A) 300X e após (B) 24 horas 

de imersão em solução de NaCl 0,1 mol L-1 em 100X 

 
Fonte: Capelossi (2011) 

Na Figura 38, observamos a amostra do aço galvannealed tratado com filme 

de silano BTESPT aditivado com 50 ppm de íons Ce(IV) e 50 ppm de nanopartículas 

de SiO2 antes da imersão (Figura 38 A) e após 24 horas de imersão em solução de 

NaCl 0,1 mol.L-1 (Figura 38 B). Pode-se observar na micrografia após 24 horas de 

imersão em solução de NaCl 0,1 mol L-1 a formação de produtos de corrosão em 

menor quantidade do que foi observado no aço galvannealed sem tratamento com a 

mistura do inibidor de corrosão, Ce(IV) e  SiO2 (Figura 37 B) quando imersos na 

solução de NaCl 0,1 mol L-1, indicando que a mistura de inibidores consegue conferir 

uma proteção contra a corrosão do aço galvannealed. 
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Figura 38 - Imagens de MEV da superfície do aço galvannealed com filme de silano BTESPT com 

50ppm de íons Ce(IV) e 50 ppm de partículas de SiO2 (A) antes e (B) após 24 horas de imersão em 

solução de NaCl 0,1 mol L-1 

 
Fonte: adaptado de Capelossi (2011) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Reagentes, soluções e substrato 

Os substratos utilizados neste estudo foram o aço galvannealed cedido pela 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), aço carbono 1020 e zinco cortados na forma 

de chapas nas dimensões de (2,6 x 3,5 x 0,075) cm3 protegida com óleo mineral para 

armazenamento. 

Foi utilizado para hidrólise e obtenção do inibidor de corrosão o silano 

NXT (3 - octanoiltio - 1 - propiltrietoxisilano) fornecido pela empresa Momentive 

Performance Materials. Também foi utilizado como inibidor de corrosão o 2 – 

mercaptobenzotiazol   97 % de pureza da Sigma_Aldrich. 

A solução solvente utilizada para hidrólise do silano NXT foi uma solução de 

água deionizada e etanol 99,5% PA da marca SYNTH na proporção de 50%/50% em 

massa, com o ajuste do pH com ácido nítrico (P.A.) em pH 4,0. 

Na limpeza do substrato foi utilizado o desengraxante alcalino MAX FERZNL 

70 da Itamarati Metal Química. 

O eletrólito utilizado foi uma solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,1 mol L-1, 

acidulada em pH 5,0 com ácido nítrico (P.A.). 

Foi utilizado para preparação da solução de Nital 2%, ácido nítrico 65% PA/ACS 

da marca NEON e etanol 99,5% (P.A.) da marca SYNTH e lixas de carbeto de silício 

e panos de polimento de 6 µm, 3 µm e 1 µm com pasta de diamante para polimento 

de amostras para ensaio metalográfico. 

4.2 Preparação dos corpos de prova 

Os corpos de prova de zinco e aço carbono foram lixados manualmente em 

uma lixadeira metalográfica manual com lixas de carbeto de silício nas granulações 

de 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200 grãos cm2. Cada amostra recebia o lixamento 

previamente ao seu uso. As amostras de aço galvannealed não foram lixadas para 

que não ocorresse a remoção da camada de zinco sobre o aço carbono.  

As amostras metálicas de aço galvannealed, aço carbono e zinco puro foram 

limpas manualmente utilizando flanela embebida em etanol e depois em acetona e, 

em seguida, colocadas individualmente em um béquer com acetona e levadas ao 

banho ultrassônico por 20 minutos. A limpeza foi finalizada com enxágue dos corpos 

de prova em água deionizada. Por último, cada corpo de prova de aço galvannealed, 

aço carbono e zinco puro, anteriormente aos ensaios eletroquímicos, foram imersos 
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por 10 min no desengraxante alcalino MAX FERZNL 70 na faixa de temperatura de 

60°C a 70°C tanto para a remoção de sujidades quanto para tratamento alcalino, para 

obter uma superfície rica em hidroxilas, ligadas ao metal. Vários enxágues com água 

deionizada foram realizados para remoção do desengraxante. Um controle de 

qualidade da limpeza das amostras foi realizado por meio da execução de teste de 

quebra d'água. Após etapa de desengraxe, os corpos de prova eram secos com jato 

de ar quente e armazenados em um dessecador com sílica gel e vácuo para 

eliminação de umidade durante armazenamento dos corpos de prova. 

As amostras de aço carbono 1020 utilizadas no ensaio metalográfico foram 

embutidas a quente, utilizando-se resina fenólica em pó e uma embutidora 

metalográfica EM30D da Arotec. Depois de embutidas, as amostras foram lixadas 

manualmente em uma lixadeira metalográfica manual com lixas de carbeto de silício 

nas granulações de 320, 400, 600, 800, 1200, 2500 e 4000 grãos cm2. Feito o 

lixamento e a análise da superfície em um microscópio optico para verificação da 

qualidade do lixamento, as amostras foram polidas em uma politriz manual com panos 

de polimento de 6 µm, 3 µm e 1 µm com a adição de pasta de diamante nas 

granulometrias de   6 µm, 3 µm e 1 µm, respectivamente. O ataque químico foi 

realizado com solução de Nital 2% por 30 segundos. 

4.3 Procedimento padrão para hidrólise do silano na obtenção do sulfossilanol 

Foi preparada uma solução contendo 3 % em massa do silano NXT em solução 

água/etanol 50%/50% em massa, utilizando ácido nítrico para ajuste do pH da solução 

a ser hidrolisada em pH 4,0, sob agitação, por 24 horas, para hidrólise do silano e 

obtenção do sulfossilanol. A partir desta solução, hidrolisadas no dia anterior a análise 

para obter as concentrações desejadas de sulfossilanol (Tabela 2), foram preparadas 

5 soluções teste, sendo uma na ausência do inibidor e 4 com concentrações do 

sulfossilanol variando entre 400 e 1000 ppm, todas em solução de NaCl 0,1 mol L-1 

acidulada com ácido nítrico para pH 5,0. A escolha deste pH é devido a estabilidade 

do sulfossilanol em solução, pois em pH < 4,0 e pH > 5,0 ocorre a condensação do 

sulfossilanol na solução. Isto influencia diretamente nas análises eletroquímicas 

devido à diminuição da concentração do inibidor que possui em sua molécula o grupo 

-OH livre para adsorção na superfície metálica ativada com grupos -OH. A Figura 39 

mostra a preparação da solução 3% do sulfossilanol: 
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Figura 39 - Fluxograma experimental  

 
Fonte: autoria própria (2018) 

Tem-se uma solução de sulfossilanol a 3 % e se quer 75 mL de uma solução 

de NaCl 0,1 mol L-1 com 1000 ppm do sulfossilanol. Para se obter essa solução, 

transforma-se a porcentagem em ppm, ou seja, uma solução de sulfossilanol a 3% 

contém 3,0 g de sulfossilanol / 100 g em massa de solução. Transforma-se essa 

massa em ppm:  

3 g de sulfossilanol / 100 g de solução = 3000 mg / 0,1 Kg = 30000 ppm 

Para uma solução de 1000 ppm de silanol em 75 mL de solução de NaCl 0,1 

mol L-1, tem-se: 

1000 mg de silanol ------------- 1000 mL de NaCl 0,1 mol L-1 

x mg de silanol ----------------------75 mL de NaCl 0,1 mol L-1 

x = 75 mg de silanol 

1,00 g de solução a 3 % ----------- 30,00 mg de silanol 

y g de solução a 3 % ------------75,00 mg de silanol 

y = 2,50 g da solução de silanol a 3 % para 75 mL de NaCl 0,1 mol L-1 

Os resultados para as demais concentrações do inibidor, utilizando o mesmo 

algorítmico de cálculo, podem ser vistos na Tabela 2: 
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Tabela 2 - Preparo do eletrólito com diferentes concentrações de sulfossilanol como inibidor de 

corrosão a partir de uma solução de sulfossilanol 3% 

Concentração de 3 - octanoiltio 
- 1 - propilssilanol (ppm)  

Massa de solução de NaCl 0,1 
mol L-1 (g) 

Massa da solução de 
sulfossilanol 3% (g) 

0 75,00 0,00 

400 75,00 1,00 

600 75,00 1,50 

800 75,00 2,00 

1000 75,00 2,50 

 

4.4 Preparação da solução de inibidor de corrosão 2 - mercaptobenzotiazol 

Foi preparada uma solução 2,0 % com o 2 – mercaptobenzotiazol 97% em 

álcool isopropílico devido à baixa solubilidade do MBT em água (0,118 g L-1) e 

acidulada com ácido acético glacial até pH 3,5 para que não ocorra a precipitação 

desta solução quando adicionada a concentração desejada em ppm do inibidor em 

NaCl 0,1 mol L-1. A partir desta solução, foram preparadas 5 soluções teste, sendo 

uma na ausência do inibidor e 4 com concentrações do MBT variando entre 60 e 120 

ppm, todas em solução de NaCl 0,1 mol L-1 acidulada com ácido nítrico para pH 5,0 

para efeito de comparação com as análises do sulfossilanol. 

Tem-se uma solução de MBT a 2 % e se quer 75 mL de uma solução de 

NaCl 0,1 mol L-1 com 120 ppm do MBT. Para se obter essa solução, transforma-se a 

porcentagem em ppm, ou seja, uma solução de MBT a 2% contém 2,0 g de MBT / 

100 g em massa de solução. Transforma-se essa massa em ppm:  

2 g de MBT / 100 g de solução = 2000 mg / 0,100 Kg = 20000 ppm 

Para uma solução de 120 ppm de MBT em 75 mL de solução de 

NaCl 0,1 mol L- 1, tem-se: 

120 mg de MBT ------------- 1000 mL de NaCl 0,1 mol L-1 

x mg de MBT----------------------75 mL de NaCl 0,1 mol L-1 

x = 9,00 mg de MBT 

1,00 g de solução a 2 % ----------- 20000 mg de silanol 

y g de solução a 2 % -------------------9,00 mg de silanol 

y = 0,450 g da solução de silanol a 2 % para 75 mL de NaCl 0,1 mol L-1 

Os resultados para as demais concentrações do inibidor podem ser vistos na Tabela 

4: 
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Tabela 3 - Preparo do eletrólito com diferentes concentrações de MBT como inibidor de corrosão a 

partir de uma solução de MBT 2% 

Concentração de MBT (ppm)  Massa de solução de NaCl 0,1 
mol L-1 (g) 

Massa da solução de MBT 2% 
(g) 

0 75,00 0,00 

60 75,00 0,23 

80 75,00 0,30 

100 75,00 0,38 

120 75,00 0,45 

 

4.5 Preparação do eletrólito 

Foi preparado 1 L de solução de NaCl 0,1 mol L-1 utilizando 5,844 g de NaCl 

(P.A.) e água destilada-deionizada (sistema Gehaka de purificação de água) até 

completar o volume final desejado. 

4.6 Célula eletroquímica e eletrodos 

Foi utilizada uma célula eletroquímica clássica para corpos de prova planos. 

Esta célula é composta por três eletrodos, sendo um o eletrodo de referência Ag | 

AgCl | KCl 3 M, o segundo o eletrodo de trabalho (placa de aço galvannealed, aço 

carbono e zinco puro) e o terceiro o eletrodo auxiliar feito de uma grade de platina. A 

montagem da célula eletroquímica é demonstrada na Figura 40: 
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Figura 40 - Fotografia da célula eletroquímica utilizada 

  
Fonte: autoria própria (2017) 

 

4.7 Ensaios eletroquímicos 

As medidas de potencial de circuito aberto (Open Circuit Potential - OCP), 

espetroscopia de impedância eletroquímica (Electrochemical Impedance 

Spectroscopy - EIS) e resistência de polarização linear (Rp) foram feitas em um 

potenciostato/galvanostato da marca Gamry Instruments modelo Reference 600. 

4.7.1 Medida do potencial de circuito aberto 

Os ensaios de potencial de circuito aberto foram feitos na célula eletroquímica 

clássica descrita anteriormente em solução de NaCl 0,1 mol L-1 acidulada com ácido 

nítrico em pH 5,0, naturalmente aerada, sem agitação e em temperatura ambiente até 

a estabilização do potencial, monitorada por um tempo de imersão de 3 horas, na 

ausência e presença do sulfossilanol, 

4.7.2 Espectroscopia de impedância eletroquímica 

Foi monitorado o potencial de circuito aberto até a estabilização (o que levou 

em média 3 horas de imersão) e após, realizadas as medidas de espectroscopia de 

impedância eletroquímica em solução de NaCl 0,1 mol L-1 em uma faixa de frequência 

de 50 kHz a 10 mHz com uma amplitude de perturbação do potencial de 10 mV rms 

em relação ao potencial de circuito aberto e 10 medidas por década logarítmica de 

frequência. 

Eletrodo de referência 

Ag | AgCl | KCl 3 M 

Eletrodo de trabalho 

Eletrodo de platina 
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4.7.3 Resistência de polarização 

Seguindo a sequência de ensaios, após as medidas de espectroscopia de 

impedância eletroquímica foram realizadas as medidas de resistência de polarização 

pelo método da polarização linear (Rp) em temperatura ambiente com uma velocidade 

de varredura de (vv) = 0,167 mV s-1 com um intervalo de potencial de varredura de -

0,020 V a + 0,020 V em relação ao potencial de circuito aberto. 

4.7.4 Curvas de polarização potenciodinâmica anódicas e catódicas 

Sendo um ensaio destrutivo, seguindo a sequência de medidas de OCP para 

estabilização do potencial, espectroscopia de impedância eletroquímica e resistência 

à polarização linear, as curvas de polarização de Tafel são os últimos resultados 

obtidos da sequência. As curvas de polarização potenciodinâmica foram obtidas em 

temperatura ambiente com uma velocidade de varredura (vv) = 1,0 mV s-1 com um 

intervalo de sobretensão de - 0,250 V a + 0,250 V contra o potencial de circuito aberto. 

4.7.5 Técnica de varredura por eletrodo vibratório ou Scanning Vibrating Electrode 

Technique (SVET) 

Os ensaios de SVET foram realizados em um equipamento da marca 

Applicable Eletronics, controlado pelo software ASET- Sciencewares, o tratamento de 

dados foi realizado no software QuikGrid versão 5.4 e foi utilizado como eletrodo 

vibratório um micro eletrodo de platina/irídio da marca MicroProbes contendo um 

depósito de platina em sua ponta de aproximadamente 10 µm. Nestes ensaios 

também foram utilizados um eletrodo de pseudo referência (de platina) e um eletrodo 

auxiliar de platina. 

Os ensaios de SVET foram conduzidos sobre corpos de prova de aço 

galvannealed, zinco e aço carbono após 3 horas de imersão no eletrólito de 

NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0. A concentração escolhida foi 10 vezes menor que a 

utilizada nas demais técnicas eletroquímicas. O intuito foi mostrar de forma controlada 

o processo de evolução em função do tempo do processo corrosivo através do 

mapeamento das densidades de corrente iônicas na superfície metálica,  na ausência 

do inibidor de corrosão sulfossilanol e  na concentração de 1000 ppm do sulfossilanol 

para o aço galvannealed, zinco e aço carbono e após uma hora de emersão no 

eletrólito de NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0; na concentração de 100 ppm do inibidor de 

corrosão MBT para o zinco, e  aço carbono, e na concentração de 120 ppm de MBT 

para o aço galvannealed. Estas concentrações foram determinadas a partir da maior 

eficiência de inibição da corrosão encontrada nas análises eletroquímicas anteriores. 
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Nestes ensaios de SVET a distância entre o substrato e o eletrodo vibratório foi de 

100 µm e a distância entre os pontos adquiridos foi de 100 µm e a frequência de 

vibração de 325 Hz para X e 124 Hz para Y. 

 

4.8 Caracterização morfológica da superfície  

4.8.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens obtidas através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

foram realizadas no Laboratório de Eletroquímica e Corrosão do Departamento de 

Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo com o 

equipamento da Tescan Vega3, acoplado a um espectrômetro de energia dispersiva 

de raios X (EDS), com canhão de elétrons de catodo de tungstênio. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Avaliação eletroquímica do silano hidrolisado em pH 4 como inibidor de 

corrosão 

5.1.1 Potencial de circuito aberto (OCP) 

Inicialmente, para avaliar a influência das diferentes concentrações do 3 - 

octanoiltio -1- propilssilanol sobre a corrosão das amostras de aço galvannealed, zinco 

puro e aço carbono na solução de NaCl 0,1 mol L-1 acidificada em pH 5,0, em 

temperatura ambiente, sem agitação e naturalmente aerado foi medido o potencial de 

circuito aberto até a estabilização deste que levou cerca de 3 horas. 

Na Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6 verificam-se os valores de potencial de 

circuito aberto obtidos na ausência e na presença das diferentes concentrações de 3 

- octanoiltio - 1 - propilssilanol em solução de NaCl 0,1 mol L-1 acidulada para pH 5,0  

para o aço galvannealed, zinco puro e para o aço carbono, respectivamente. Na 

Tabela 4 observa-se que conforme aumentam as concentrações do 3 - octanoiltio - 1 

- propilssilanol, os valores de potencial (Eoc) estão muito próximos do potencial do 

metal na ausência do inibidor até a concentração de 800 ppm, ocorrendo um salto no 

Eoc somente em 1000 ppm, com um valor mais positivo nessa concentração, o que 

pode indicar que o inibidor atua como inibidor misto com leve tendência a ação 

preferencialmente anódica para concentrações mais elevadas do inibidor. 

No caso do zinco puro (Tabela 5), os valores de Eoc seguiram uma ordem 

crescente com valores mais nobres para concentrações de até 1000 ppm de 3 - 

octanoiltio - 1 - propilssilanol, também nos indicando que esse inibidor pode ser do 

tipo misto com leve tendência anódica. 

Na Tabela 6, observa-se para o aço carbono na presença de inibidor uma 

pequena tendência de valores mais nobres com o aumento da concentração do 3 - 

octanoiltio - 1 - propilssilanol, o que pode nos indicar que o inibidor é do tipo misto com 

leve tendência anódica também para o aço carbono. 

Se forem comparados os dados das Tabelas 4, 5 e 6, observam-se que os 

valores de Eoc para o aço galvannealed estão entre os Eoc do zinco e do aço carbono, 

como esperado. 

O ferro está presente como elemento de liga no galvannealed em suas fases 

metalógraficas (Zn/Fe). Na superfície do aço galvannealed tem-se na fase mais 

externa, a fase eta, menos de 0,03 % de ferro, porém, têm-se várias áreas mais baixas 

que a fase eta na mesma superfície com uma concentração de 5 % a 6 % de ferro que 
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correspondem às áreas da fase zeta expostas. Esta exposição do ferro da fase zeta 

juntamente com o zinco ao eletrólito dá origem a um par galvânico destes dois metais 

e pela série galvânica, a corrosão do ferro que apresenta potencial mais nobre que o 

zinco é reduzida, enquanto a corrosão do zinco que tem potencial mais ativo é 

acelerada com o tempo. Este é o conhecido efeito da proteção catódica galvânica 

provida pelo zinco ao aço. 

 

Tabela 4 - Potencial de circuito aberto na ausência e na presença de diferentes concentrações de 3 - 

octanoiltio - 1 - propilssilanol para o aço galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5, após 3 

horas de imersão. 

Concentração de 
3 - octanoiltio -1- propilssilanol (ppm) Eoc Ag/AgCl (mV) 

0 -859 
400 -862 
600 -859 
800 -860 

1000 -837 

 

Tabela 5 - Potencial de circuito aberto na ausência e na presença de diferentes concentrações de 3 - 

octanoiltio - 1 - propilssilanol para o zinco puro em meio de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5, após 3 horas 

de imersão 

Concentração de 
3 - octanoiltio -1 - propilssilanol (ppm) Eoc Ag/AgCl (mV) 

0 -1020 
400 -1000 
600 -970 
800 -989 

1000 -1015 
 

Tabela 6 - Potencial de circuito aberto na ausência e na presença de diferentes concentrações de 3 - 

octanoiltio - 1 - propilssilanol para o aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5, após 3 horas 

de imersão 

Concentração de 
3 - octanoiltio -1- propilssilanol (ppm) Eoc Ag/AgCl (mV) 

0 -701 
400 -651 
600 -643 
800 -630 

1000 -623 
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5.1.2 Medidas de resistência de polarização linear 

Nas Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9, são apresentadas os valores obtidos nas 

medidas de resistência à polarização (Rp), grau de cobertura (θ) e eficiência de 

inibição (Ef), após 3 horas de imersão em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5 em diferentes 

concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol para o aço galvannealed, zinco e 

aço carbono, respectivamente. 

A falta de uniformidade na fase mais externa do aço galvannealed (fase 

Eta (η) - Zn) que contém menos de 0,03 % m/m de ferro, sendo a menor concentração 

de ferro em massa de todas as fases metalógraficas deste material, deixa exposta a 

fase Zeta () - FeZn13. Esta fase, que contém de 5 % m/m a 6 % m/m de ferro na 

superfície do aço galvannealed pode ter grande influência no grau de cobertura como 

pode-se observar na Tabela 7, sendo a maior eficiência obtida de 70,9% para 1000 

ppm. 

Através dos resultados de Rp obtidos para o zinco puro na Tabela 8 observa-

se um aumento nos valores de grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) com 

o aumento da concentração de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol em meio ácido de 

NaCl 0,1 mol L-1 até a concentração de 1000 ppm de sulfossilanol. A eficiência obtida 

para 1000 ppm de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol foi de 93,8%, indicando que o 

sulfossilanol é um inibidor eficiente para o substrato de zinco puro. 

Na Tabela 9 observam-se que os resultados encontrados para o grau de 

cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) utilizando o aço carbono como substrato não 

seguem uma tendência coerente com o aumento de concentração de 3 - octanoiltio - 

1 - propilssilanol em meio de NaCl 0,1 mol L-1, o que confere que o sulfossilanol não 

é um inibidor eficiente para o aço carbono, sendo o melhor resultado de 59,5% para 

600 ppm, o que evidencia a ação pouco efetiva do inibidor para o ferro. 

Analisando os dados, observam-se valores mais baixos de Rp para o aço 

galvannealed em comparação ao zinco e maiores em comparação ao aço carbono. 

Estes resultados permitem concluir que o inibidor 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol tem 

uma excelente eficiência de inibição à corrosão para o zinco e baixa para o ferro, e 

intermediária para o galvannealed. 



63 

Tabela 7 - Valores de Rp, θ e Ef obtidos através de ensaios de resistência de polarização linear na 

ausência e presença de diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol para o aço 

galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1, após 3 horas de imersão em pH 5,0. 

Concentração de 
3 - octanoiltio -1 - propilssilanol (ppm) Rp (Ω.cm²) Grau de cobertura 

(θ) Ef (%) 

0 1479 - - 
400 2504 0,409 40,9 
600 3414 0,567 56,7 
800 4398 0,664 66,4 

1000 5086 0,709 70,9 

 

Tabela 8 - Valores de Rp, θ e Ef obtidos através de ensaios de resistência de polarização linear na 

ausência e presença de diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol para o zinco 

puro em meio de NaCl 0,1 mol L-1, após 3 horas de imersão em pH 5,0. 

Concentração de 
3 - octanoiltio - 1- propilssilanol (ppm) Rp (Ω.cm²) Grau de cobertura 

(θ) Ef (%) 

0 449 - - 
400 1442 0,689 68,9 
600 1387 0,676 67,6 
800 2673 0,832 83,2 

1000 7243 0,938 93,8 

 

Tabela 9 - Valores de Rp, θ e Ef obtidos através de ensaios de resistência de polarização linear na 

ausência e presença de diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol para o aço 

carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1, após 3 horas de imersão em pH 5,0. 

Concentração de 
3 - octanoiltio - 1- propilssilanol (ppm) Rp (Ω.cm²) Grau de cobertura 

(θ) Ef (%) 

0 672 - - 
400 653 - - 
600 1660 0,595 59,5 
800 776 0,134 13,4 

1000 992 0,323 32,3 

 

5.1.3 Medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica 

As medidas foram feitas após três horas de imersão do substrato no eletrólito 

NaCl 0,1 mol L-1 após se atingir a estabilidade do Eoc. No diagrama de Nyquist (Figura 

41 A) para o aço galvannealed, é possível observar que conforme se utilizam 

concentrações crescentes do 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol tem-se um aumento dos 

diâmetros dos arcos capacitivos em relação aos arcos obtidos para o metal na 
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ausência do inibidor, porém, não seguindo uma proporcionalidade. O diâmetro do arco 

capacitivo para 1000 ppm do inibidor foi o melhor resultado alcançado. 

Nos diagramas de Bode - θ x log f (Figura 41 B) para o aço galvannealed 

verificam-se duas constantes de tempo, uma em altas frequências devido à presença 

do inibidor adsorvido à superfície metálica e outra em baixas frequências que 

representa a troca de cargas na interfase aço galvannealed e eletrólito. Observando 

os diagramas de Bode - θ x log f, a amostra contendo 1000 ppm de inibidor apresenta 

o maior ângulo de fase em alta frequência com o valor próximo de 60º. 

No diagrama de Bode IZI x log f (Figura 41 C) observam-se na região de baixas 

frequências módulos de impedância maiores para maiores concentrações do inibidor, 

confirmando o efeito protetor da molécula de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol para o 

aço galvannealed na concentração de 1000 ppm em meio de pH 5,0  de NaCl 0,1 

mol L-1. 

Figura 41 - Diagramas de EIE para o aço galvannealed - (A) Nyquist, (B) Bode - θ x log f e (C) Bode 

- IZI x log f em meio de NaCl 0,1 mol L-1 pH 5,0 na presença e na ausência de diferentes 

concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol após 3 horas de imersão  

  

A 
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 No diagrama de Nyquist para o zinco (Figura 42 A) verifica-se que o diâmetro 

do arco capacitivo para as diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - 

propilssilanol são maiores que o diâmetro do arco capacitivo na ausência do inibidor 

para todas as concentrações. Pode-se observar que o melhor resultado encontrado 

com um maior diâmetro do arco capacitivo foi para a concentração de 1000 ppm do 3 

- octanoiltio - 1 - propilssilanol no meio ácido de NaCl 0,1 mol L-1. Os arcos estão 

B 

C 
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achatados devido à presença de mais de uma constante de tempo não bem separadas 

como se vê no diagrama de Bode de ângulo de fase x log f devido à presença de 

compostos de zinco devido ao mecanismo de reação do zinco em pH ácido (pH 5,0) 

na superfície do substrato e posterior adsorção no inibidor a esta superfície.  

No diagrama de Bode para o zinco θ x log f (Figura 42 B) podem-se ver bem 

três   constantes de tempo bem definidas, uma constante em altas frequências devido 

à presença do inibidor adsorvido na superfície metálica, uma constante a média 

frequência devido à formação dos produtos da oxidação do zinco na superfície do 

metal, caracterizado pela coloração branca (Tabela 13)  nos corpos de prova e outra 

em baixas frequências indicando a troca de cargas na interface zinco e eletrólito, com 

ângulo de fase de 60º, o que caracteriza um bom efeito de barreira do filme 3 - 

octanoiltio - 1 - propilssilanol adsorvido sobre o zinco.  

No diagrama de Bode log IZI x log f (Figura 42 C) observam-se na região de 

baixas frequências módulos de impedância maiores para maiores concentrações do 

inibidor, aumentando com o aumento da concentração do inibidor, confirmando o 

efeito protetor da molécula do 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol para o zinco, tendo-se 

obtido o melhor resultado para a concentração de 1000 ppm. 
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Figura 42 - Diagramas de EIE para o zinco puro - (A) Nyquist, (B) Bode - θ x log f e (C) Bode - IZI x 

log f em meio de NaCl 0,1 mol L-1 pH 5,0 na presença e na ausência de diferentes concentrações de 3 

- octanoiltio - 1 - propilssilanol após 3 horas de imersão 

  

 

A 

B 
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No caso do aço carbono, no diagrama de Nyquist (Figura 43 A), observam-se 

que os diâmetros dos arcos capacitivos estão maiores para 400 ppm, 600 ppm, 800 

ppm e 1000 ppm de inibidor que o diâmetro do arco capacitivo do metal na ausência 

do inibidor, sendo o arco capacitivo para a concentração de 600 ppm de inibidor, o 

melhor resultado encontrado. Sendo assim, pode-se afirmar que houve alterações 

significativas com a alteração das concentrações do 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol 

devido à ação do inibidor no substrato, porém, com uma adsorção menos efetiva do 

inibidor sobre a superfície metálica do aço carbono. 

No diagrama de Bode para o aço carbono θ x log f ( Figura 43 B), observam-se 

a presença de duas constantes de tempo, uma em altas frequências devido à 

presença do inibidor adsorvido à superfície metálica e outra em baixas frequências 

que representa a troca de cargas na interfase aço carbono e o eletrólito. 

Os valores do módulo de impedância para o aço carbono (Figura 43 C) nas 

regiões de baixas frequências estão superiores ao módulo de impedância para o metal 

na ausência de inibidor, apresentando o maior valor para o módulo de impedância a 

concentração de inibidor de 600 ppm. O valor do módulo de impedância para o aço 

carbono é menor que os valores apresentados para o aço galvannealed e zinco puro. 

C 
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Figura 43 - Diagramas de EIE para o aço carbono - (A) Nyquist, (B) Bode - θ x log f e (C) Bode - IZI x 

log f em meio de NaCl 0,1 mol L-1 pH 5,0 na presença e na ausência de diferentes concentrações de 

3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol após 3 horas de imersão 

  

 

A 

B 
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As Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12 mostram os valores de módulo de 

impedância determinados em uma frequência fixa de 30 mHz que bem representa a 

resposta do metal quanto aos processos de corrosão estabelecidos na interface 

metal/eletrólito. 

Na Tabela 10 para o aço galvannealed verifica-se que para a concentração de 

1000 ppm de inibidor presente no meio ácido de NaCl 0,1 mol L-1, o módulo de 

impedância a 30 mHz foi o maior obtido, com 71,7 % de eficiência de inibição, o melhor 

desempenho encontrado. 

Na Tabela 11 observam-se que os módulos de impedância, grau de cobertura 

e eficiência aumentam conforme o aumento das concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - 

propilssilanol até 1000 ppm, obtendo 86,4% de eficiência, o melhor resultado 

encontrado para o zinco imerso por 3 horas em meio ácido de NaCl 0,1 mol L-1. 

Na Tabela 12, encontram-se os valores de módulo de impedância para o aço 

carbono, com o maior resultado sendo de 68,1% para 600 ppm do inibidor. 

Conclui-se com estes resultados que o inibidor 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol 

tem uma boa eficiência na inibição de corrosão para o zinco e aço galvannealed e não 

tem ação inibidora tão eficiente para o ferro, maior constituinte do aço carbono, o que 

faz com que os resultados alcançados para o zinco puro sejam melhores que no aço 

galvannealed, devido à presença de ferro nas fases expostas contendo esse 

elemento, na sua superfície. A superfície do aço galvannealed apresenta a fase eta, 

C 
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que contem menos de 0,03 % m/m de ferro, e nas partes expostas mais baixas a fase 

zeta que contem de 5 % m/m a 6 % m/m de ferro, o que faz com que a eficiência caia 

em comparação ao zinco e o resultado não seja como no zinco puro devido a variação 

da concentração de ferro na superfície de cada amostra do aço galvannealed. 

 

Tabela 10 - Valores de |Z| a 30 mHz, grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) para o aço 

galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1 após 3 horas de imersão em pH 5,0 

Concentração de 
3 - octanoiltio - 1- propilssilanol (ppm) 

|Z| 30 mHz 
(Ω.cm²) 

Grau de cobertura 
(θ) Ef (%) 

0 3919 - - 
400 6750 0,419 41,9 
600 8330 0,530 53,0 
800 10871 0,639 63,9 

1000 13831 0,717 71,7 

 

Tabela 11 - Valores de |Z| a 30 mHz, grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) para o zinco 

puro em meio de NaCl 0,1 mol L-1 após 3 horas de imersão em pH 5,0 

Concentração de 
3 - octanoiltio - 1- propilssilanol (ppm) 

|Z| 30 mHz 
(Ω.cm²) 

Grau de cobertura 
(θ) Ef (%) 

0 1728 - - 
400 2667 0,352 35,2 
600 4204 0,589 58,9 
800 6786 0,745 74,5 

1000 12665 0,864 86,4 

 

Tabela 12 - Valores de |Z| a 30 mHz, grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) para o aço 

carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1 após 3 horas de imersão em pH 5,0 

Concentração de 
3 - octanoiltio - 1- propilssilanol (ppm) 

|Z| 30 mHz 
(Ω.cm²) 

Grau de cobertura 
(θ) Ef (%) 

0 1082 - - 
400 1500 0,279 27,9 
600 3396 0,681 68,1 
800 2046 0,471 47,1 

1000 2609 0,585 58,5 

 

Comparando os resultados de eficiência de inibição (Ef) obtidas pelas medidas 

de resistência de polarização linear e pelas medidas  de espectroscopia de 

impedância eletroquímica  para a melhor concentração encontrada do inibidor 3 - 

octanoiltio - 1 - propilssilanol para o aço galvannealed, zinco e aço carbono, 
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observamos que os resultados encontrados foram concordantes entre essas técnicas 

eletroquímicas. A eficiência de inibição para as medidas de EIE foi de 71,7%, coerente 

com o valor encontrado para as medidas de Rp que ficaram em 70,9% para o aço 

galvannealed. No caso do zinco, a eficiência de inibição da corrosão para as medidas 

de EIE foi de 86,4%, coerente com o valor encontrado para as medidas de Rp que 

ficaram em 93,8% e para o aço carbono, a eficiência da inibição da corrosão para as 

medidas de EIE foi de 68,1%, coerente com o valor encontrado para as medidas de 

Rp que ficaram em 59,5%. 

Cotting (2012) também trabalhou com um silanol (octilssilanol) em meio de 

NaCl 0,1 mol L-1 após 3 horas de imersão, em pH 4,0 e encontrou também resultados 

coerentes para o aço carbono que foi o substrato de seu trabalho, sendo a eficiência 

de inibição para as medidas de EIE de 86,3% e o valor de eficiência da inibição de 

corrosão encontrado para as medidas de Rp de  80,0%. 

Embora os substratos e o silanol aqui estudado seja diferente do que foi 

estudado por Cotting (2012), os resultados obtidos para o aço galvannealed e zinco 

com 1000 ppm de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol apresentam o mesmo resultado 

obtido por Cotting para o aço carbono, com eficiências de inibição da corrosão 

coerentes entre si, porém, os resultados encontrados para o aço carbono neste 

trabalho utilizando o 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol foram menores que os 

encontrados para o aço carbono no estudo realizado por Cotting (2012) devido ao 

grupo funcional existente no  3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol, sendo que no 

octilssilanol utilizado por Cotting, não há um grupo funcional composto por enxofre. 

Isso revela mais uma vez que o grupo funcional formado pelo enxofre no 3 - octanoiltio 

- 1 - propilssilanol interfere drasticamente na eficiência de inibição da corrosão deste 

inibidor para ligas ferrosas. 

5.1.4 Levantamento das curvas de polarização potenciodinâmica 

As curvas de polarização para o aço galvannealed, zinco e aço carbono estão 

apresentadas nas Figura 44, Figura 45 e Figura 46, respectivamente. 

Analisando a Figura 44 observam-se que os potenciais de corrosão para todas 

as concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol estão mais nobres do que para 

o aço galvannealed na ausência de inibidor. Há um aumento de polarização nas 

curvas anódicas em presença do sulfossilanol em relação à curva do aço 

galvannealed na ausência do inibidor, seguindo uma tendência de aumento conforme 

se aumenta a concentração do inibidor. Pode-se observar também a corrente limite 
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para as curvas catódicas de todas as amostras devido a reação de redução do 

oxigênio dissolvido no meio de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0. Também ocorreu a 

polarização nos trechos das curvas catódicas, de forma menos acentuada, o que 

indica que o inibidor pode atuar como um inibidor misto.   

Já na Figura 45, com as curvas para zinco verificam-se também que os 

potenciais de corrosão são mais nobres para todas as amostras com concentrações 

crescentes de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol do que na ausência do inibidor, e que 

apresentam um aumento de polarização nas curvas anódicas em presença do 

sulfossilanol verificado pelas menores densidades de corrente de resposta. Também 

ocorreu uma polarização nos trechos catódicos, o que indica que o inibidor pode atuar 

como um inibidor misto. 

Na Figura 46, que apresenta as curvas de polarização para o aço carbono em 

diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol, também se observa que 

os potenciais de corrosão estão mais nobres que o metal na ausência de inibidor e 

um aumento de polarização nas curvas anódicas em relação à curva do aço carbono 

na ausência do sulfossilanol. Há polarização também nos ramos catódicos das curvas, 

mas de forma menos acentuada, indicando que este inibidor pode atuar como um 

inibidor misto com leve tendência de ação preferencial sobre as reações anódicas. 

Ao compararmos esses resultados encontrados para o aço galvannealed, zinco 

e aço carbono com a literatura, observamos que o 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol 

teve o mesmo comportamento que o silanol octilssilanol utilizado por Cotting (2012), 

ou seja, ambos atuaram como inibidores mistos. 
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Figura 44 - Curvas de polarização para o aço galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na 

presença e na ausência de diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol após 3 horas 

de imersão em pH 5,0 

 

 

Figura 45 - Curvas de polarização para o zinco puro em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na presença e na 

ausência de diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol após 3 horas de imersão 

em pH 5,0 
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Figura 46 - Curvas de polarização para o aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na presença e 

na ausência de diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol após 3 horas de imersão 

em pH 5,0 

 

Na Tabela 13 pode-se observar o aspecto dos substratos após serem utilizados 

nos ensaios eletroquímicos para cada concentração e na ausência de inibidor 

sulfossilanol. As imagens comprovam os resultados obtidos pelas técnicas 

eletroquímicas. 
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Tabela 13 - Aspecto dos substratos após a realização dos ensaios eletroquímicos na ausência e na 
presença de diferentes concentrações de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol. 

Fotos dos substratos após ensaios eletroquímicos 
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Branco 400 ppm 600 ppm 800 ppm 1000 ppm 

     

 

5.1.5 Determinação do tempo de persistência do filme adsorvido de sulfossilanol no 

aço galvannealed 

Na Figura 47 A são apresentados os valores do |Z| ( cm2) obtidos por 

impedância eletroquímica em 30 mHz ao longo do tempo para o aço galvannealed na 

presença de 1000 ppm do inibidor sulfossilanol, imerso em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 

5,0 durante 24 horas. A primeira análise foi realizada após 3 horas de imersão, na 

sequência, as análises foram realizadas após 6 e depois com repetições a cada 6 

horas até 24 horas de imersão, sempre na mesma amostra para avaliação da 

estabilidade e persistência do filme adsorvido de sulfossilanol no aço galvannealed. 

Analisando os valores da Figura 47 A verifica-se que não houve uma mudança 

considerável no |Z| até 6 horas de imersão, ocorrendo uma mudança mais significativa 

após 12 horas de imersão. Nos diagramas de Nyquist (Figura 47 B) podem-se 

observar que os diâmetros dos arcos capacitivos vão diminuído com o tempo, 

sofrendo uma maior alteração entre 12 e 18 horas. Mesmo ocorrendo uma diminuição 

gradativa dos arcos capacitivos, pode-se afirmar que o filme adsorvido de sulfossilanol 
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ainda está sobre a superfície do aço galvannealed, pois todos os arcos ainda são 

maiores que o arco capacitivo na ausência do inibidor. 

No diagrama de Bode para o aço galvannealed θ x log f (Figura 47 C), 

observamos a degradação do filme adsorvido em altas frequências pela diminuição 

dos ângulos de fase, sendo que o filme adsorvido ainda continua resistindo ao ataque 

do eletrólito até 12 horas, pois o ângulo de fase neste tempo ainda está próximo ao 

ângulo de fase da amostra na ausência do inibidor. 

Os valores do módulo de impedância (Figura 47 D) nas regiões de baixas 

frequências estão superiores ao módulo de impedância para o metal na ausência de 

inibidor e como nos demais diagramas, pode-se dizer que o filme de inibidor ainda 

continua sob a superfície do metal, resistindo ao ataque do eletrólito mesmo depois 

de 24 horas de imersão, mas com menor eficiência que até 12 horas de imersão. A 

Figura 48 comprova os resultados obtidos pela impedância eletroquímica, 

comprovando que o inibidor sulfossilanol protegeu o aço galvannealed do meio 

agressivo mesmo após 24 horas de imersão. 

 

Figura 47 - Módulos de impedância em baixa frequência (30 mHz) para o aço galvannealed em 

diferentes tempos de imersão em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0 

 

A 
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Figura 48 - Aço galvannealed na ausência de inibidor (A) e na presença de 1000 ppm de silanol após 

24 horas de imersão (B) em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0 

        

5.1.6 Ensaios de SVET para o inibidor sulfossilanol 

A Figura 49 apresenta os mapas de correntes iônicas obtidos através dos 

ensaios de SVET para as amostras de aço galvannealed na ausência de inibidor 

(Figura 49 A) e na presença de 1000 ppm de inibidor  (Figura 49 B), após 3 horas de 

imersão em NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0 para ambas as amostras. 

Através dos mapas obtidos observa-se que a amostra sem inibidor (Figura 

49 A) apresentou regiões ativas (anódicas) na superfície do aço galvannealed quando 

comparamos com a amostra na presença de 1000 ppm do inibidor (Figura 49 B) que 

apresenta somente regiões com correntes iônicas  próximas de zero de forma 

homogênea na superfície do aço galvannealed. A adsorção do inibidor na superfície 

do aço galvannealed proporcionou a diminuição das áreas da região ativa anódica 

(Figura 49 B) com valores de corrente de 160 µA cm-² para valores próximos de zero 

e proporcionou um efeito de barreira ao ataque do eletrólito. 

As áreas das regiões ativas (anódicas) em vermelho na Figura 49 A 

representam as regiões de porosidade do galvannealed pertencentes a fase zeta, rica 

em ferro ou regiões com defeitos ou poros na superfície do metal que expõem as 

regiões mais ricas em ferro, como a fase gama ou até mesmo a superfície do aço 

carbono e devido a estas causas, se observam altas correntes iônicas anódicas na 

amostra, na ausência do inibidor. 

A B 
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Figura 49 - Mapa de SVET para o aço galvannealed em meio de NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0 após 3 

horas de imersão na ausência e na presença de 1000 ppm do inibidor sulfossilanol 

  

 

A Figura 50 apresenta os mapas de correntes iônicas obtidos através dos 

ensaios de SVET para as amostras de zinco sem inibidor (Figura 50 A) e na presença 

de 1000 ppm de inibidor sulfossilanol (Figura 50 B), após 3 horas de imersão em 

NaCl  0,01 mol L- 1 em pH 5,0 para ambas as amostras. 

Através dos mapas obtidos observa-se que a amostra sem inibidor (Figura 50 

A) apresentou ataques de corrosão localizados como observamos nas imagens 

obtidas por MEV e valores de densidade de corrente anódica elevados, cerca de 180 

µA cm-² em comparação com a amostra na presença do inibidor de corrosão (Figura 

50 B) que apresentou valores de densidade de corrente anódica de 4 µA cm-² com 

áreas ativas (anódicas) espalhadas de forma homogênea pela superfície do zinco 

devido a adsorção homogênea do inibidor sobre o zinco. A presença do inibidor foi 

responsável por uma queda significativa na densidade de corrente anódica, como já 

mencionado, de 180 µA cm-² para 4 µA cm-², o que confere uma grande eficiência de 

inibição da corrosão do inibidor para o zinco. 

A B 
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Figura 50 - Mapa de SVET para o zinco puro em meio de NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0 após 3 horas 

de imersão na ausência (A) e na concentração de 1000 ppm do inibidor sulfossilanol (B) 

 

A Figura 51 apresenta os mapas de correntes iônicas obtidos através dos 

ensaios de SVET para as amostras de aço carbono na ausência de inibidor (Figura 

51 A) e na presença de 1000 ppm de inibidor sulfossilanol (Figura 51 B), após 3 e 2,5 

h horas de imersão, respectivamente. Os mapas obtidos revelam que a amostra sem 

inibidor (Figura 51 A) apresentou ataques de corrosão localizados espalhados no 

centro da amostra com valores de densidade de corrente anódica elevados, cerca de 

260 µA cm-² em comparação com a amostra na presença do inibidor de corrosão 

(Figura 51 B) que apresentou valores de densidade de corrente próxima de 30 µA cm-

² devido à adsorção do inibidor na amostra de aço carbono. A presença do inibidor foi 

responsável por uma queda significativa da densidade de corrente anódica, como já 

mencionado, de 260 µA cm-² para 30 µA cm-², o que confere uma menor eficiência de 

inibição da corrosão do inibidor para o aço carbono, como observado nos ensaios 

eletroquímicos. Uma nota importante é que a amostra utilizada para o branco tem 

formato circular e a amostra utilizada na presença do inibidor, tem forma retangular, 

mostrando a forma como são distribuídas as correntes e potenciais na superfície da 

amostra. 
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Figura 51 - Mapa de SVET para o aço carbono em meio de NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0 após 3,0 

horas de imersão na ausência e na concentração de 1000 ppm do inibidor sulfossilanol após 2,5 

horas e meia de imersão 

   

No trabalho realizado por Bastos (2007) na avaliação da eficiência dos 

inibidores de corrosão benzotriazol e Ce(NO3)3 e  no trabalho realizado por Santos 

(2017) na avaliação da casca de mamona como inibidor de corrosão , os resultados 

obtidos nas medidas de SVET mostram uma diminuição dos valores das correntes 

iônicas anódicas e catódicas para o zinco e aço carbono, respectivamente, da mesma 

forma que ocorreu a diminuição  da densidade de corrente anódica e catódica para o 

zinco e aço galvannealed utilizando o sulfossilanol como inibidor de corrosão, 

comprovando a ação inibidora da corrosão para estes inibidores e mostrando a 

eficiência da técnica SVET como uma medida direta na avaliação de compostos como 

inibidores de corrosão. 

Por este estudo, observando os mapas de SVET, comprova-se que a eficiência 

de inibição da corrosão para o aço galvannealed e zinco é elevada, mas não ocorre o 

mesmo para aço carbono. Têm-se densidades de corrente residual menores para o 

aço galvannealed e zinco em comparação com o aço carbono com valores próximos 

de 0 µA cm-² para o aço galvannealed e zinco e de 30 µA cm-² para o aço carbono. 

5.2 Avaliação eletroquímica do 2 - mercaptobenzotiazol (MBT) como inibidor 

de corrosão 

5.2.1 Potencial de circuito aberto (OCP) 

Na avaliação da influência das diferentes concentrações do 2 - 

mercaptobenzotiazol sobre a corrosão das amostras de aço galvannealed, zinco puro 

e aço carbono, foram utilizadas as mesmas condições para os estudos utilizando o 

sulfossilanol como inibidor de corrosão. Sendo assim, em uma solução ácida (pH 5,0) 

A B 
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de NaCl 0,1 mol L-1 em temperatura ambiente, sem agitação e naturalmente aerado 

foi medido o potencial de circuito aberto até 3 horas de imersão das amostras no 

eletrólito. 

Nas Tabela 14, Tabela 15 e Tabela 16, podem-se verificar os valores de 

potencial de circuito aberto obtidos na ausência e na presença das diferentes 

concentrações de 2 - mercaptobenzotiazol no meio agressivo para o aço 

galvannealed, zinco puro e aço carbono. 

Na Tabela 14 observa-se que conforme se aumentam as concentrações do 

2- mercaptobenzotiazol, os valores de potencial (Eoc) seguem uma ordem decrescente 

de valores até a concentração de 100 ppm do inibidor, dando um salto novamente 

para um valor muito próximo ao do potencial do metal na ausência do inibidor na 

concentração de 120 ppm, o que pode indicar que o inibidor atua como inibidor misto 

com um tendência catódica. Foram utilizadas as concentrações de 60 ppm como um 

parâmetro inicial e aumentou-se a concentração até 120 ppm devido a solubilidade do 

MBT em água (0,118 g L-1 à 25ºC conforme especificação do fornecedor do reagente). 

Já na Tabela 15, observam-se que os valores de Eoc seguiram também uma 

ordem crescente de valores até a concentração de 100 ppm de 2 - 

mercaptobenzotiazol, voltando para um valor próximo ao valor do potencial do metal 

na ausência do inibidor em 120 ppm, também nos indicando que esse inibidor pode 

ser misto com uma tendência preferencial de atuação anódica. 

Na Tabela 16, observa-se que para o aço carbono na presença de inibidor uma 

tendência de valores positivos com o aumento da concentração 

2- mercaptobenzotiazol, obtendo o valor mais positivo para a concentração de 100 

ppm do inibidor, o que pode nos indicar que o inibidor é do tipo misto com leve 

tendência para ação anódica preferencial  para o aço carbono. 

Se forem comparados os dados das Tabelas 14, 15 e 16, observam-se que os 

valores de Eoc para o aço galvannealed são mais positivos que para o zinco e mais 

negativo que para o aço carbono, ou seja, está entre os Eoc do zinco e do aço carbono 

também, como o que ocorreu com os valores encontrados para o sulfossilanol. 
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Tabela 14 - Potencial de circuito aberto na ausência e na presença de diferentes concentrações de 

2 - mercaptobenzotiazol para o aço galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5, após 3 

horas de imersão. 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol 
(ppm) Eoc Ag/AgCl (mV) 

0 -859 
60 -869 
80 -880 

100 -885 
120 -860 

 

 

Tabela 15 - Potencial de circuito aberto na ausência e na presença de diferentes concentrações de 

2 - mercaptobenzotiazol para o zinco puro em meio de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5, após 3 horas de 

imersão 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol 
(ppm) Eoc Ag/AgCl (mV) 

0 -1020 
60 -1018 
80 -1015 

100 -1009 
120 -1014 

 

Tabela 16 - Potencial de circuito aberto na ausência e na presença de diferentes concentrações de 2 

- mercaptobenzotiazol para o aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5, após 3 horas de 

imersão 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol 
(ppm) Eoc Ag/AgCl (mV) 

0 -701 
60 -642 
80 -642 

100 -555 
120 -632 

 

5.2.2 Medidas de resistência de polarização linear 

Nas Tabela 17, Tabela 18 e Tabela 19, podem-se observar os valores obtidos 

nas medidas de resistência à polarização (Rp), grau de cobertura (θ) e eficiência de 

inibição (Ef), após 3 horas de imersão em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5 em diferentes 

concentrações de 2 - mercaptobenzotiazol para o aço galvannealed, zinco e aço 

carbono, respectivamente. 
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Observando os resultados para o grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição 

(Ef) utilizando o 2 - mercaptobenzotiazol como inibidor de corrosão para o aço 

galvannealed, verifica-se que este inibidor tem influência no grau de cobertura do 

substrato como se pode observar na Tabela 17. Ocorre um aumento do grau de 

cobertura e da eficiência com o aumento da concentração do inibidor, sendo a maior 

eficiência obtida de 76,1% para 120 ppm do inibidor. Foram estudados os valores para 

as medidas de resistência à polarização (Rp), grau de cobertura (θ) e eficiência de 

inibição (Ef) até a concentração de 120 ppm devido à baixa solubilidade do 2 - 

mercaptobenzotiazol em água (0,118 g L-1 a 25ºC). 

Na Tabela 18, através dos resultados de Rp obtidos para o zinco puro observa-

se um salto nos valores de grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) com o 

aumento da concentração do 2 - mercaptobenzotiazol em meio ácido de NaCl  0,1 mol 

L-1 na concentração de 80 ppm do MBT, mantendo-se constante nas concentrações 

de 100 e 120 ppm. A eficiência obtida para 100 ppm de 2 - mercaptobenzotiazol foi de 

80,6%, indicando que o MBT é um inibidor eficiente para o substrato de zinco. 

Na Tabela 19 pode-se observar que os resultados encontrados para o grau de 

cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) utilizando o aço carbono como substrato 

aumentou com o aumento de concentração do 2 - mercaptobenzotiazol em meio de 

NaCl 0,1 mol L-1, o que confere que o MBT é um inibidor eficiente para o aço carbono, 

sendo o melhor resultado de 86,2% para 100 ppm, o que evidencia uma excelente 

ação efetiva do inibidor para o ferro, decrescendo em 120 ppm. Analisando os dados, 

observam-se valores mais baixos de Rp para o aço galvannealed e o zinco em 

comparação ao aço carbono. Estes resultados permitem concluir que o inibidor 2 - 

mercaptobenzotiazol tem uma excelente eficiência de inibição à corrosão para o ferro 

e mais baixa para o zinco. O resultado encontrado para o aço galvannealed é maior 

que a do zinco puro, pois há uma concentração de ferro em massa em todas as fases 

metalógraficas do aço galvannealed, tendo exposta a fase Zeta () - FeZn13  que 

contém de 5 % m/m a 6 % m/m de ferro na sua superfície, evidenciando mais uma 

vez a melhor eficiência do MBT para o ferro que para o zinco. 
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Tabela 17 - Valores de Rp, θ e Ef obtidos através de ensaios de resistência de polarização linear na 

ausência e presença de diferentes concentrações de MBT para o aço galvannealed em meio de 

NaCl 0,1 mol L-1, após 3 horas de imersão em pH 5. 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol (ppm) Rp (Ω.cm²) Grau de cobertura (θ) Ef (%) 

0 1479 - - 
60 1974 0,251 25,1 
80 2481 0,404 40,4 

100 2853 0,482 48,2 
120 6178 0,761 76,1 

 

Tabela 18 - Valores de Rp, θ e Ef obtidos através de ensaios de resistência de polarização linear na 

ausência e presença de diferentes concentrações de MBT para o zinco puro em meio de NaCl 0,1 

mol L-1, após 3 horas de imersão em pH 5. 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol (ppm) Rp (Ω.cm²) Grau de cobertura (θ) Ef (%) 

0 449 - - 
60 1089 0,588 58,8 
80 2065 0,783 78,3 

100 2310 0,806 80,6 
120 2196 0,796 79,6 

 

Tabela 19 - Valores de θ e Ef obtidos através de ensaios de resistência de polarização linear na 

ausência e presença de diferentes concentrações de MBT  para o aço carbono em meio de 

NaCl 0,1 mol L-1, após 3 horas de imersão em pH 5. 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol 
(ppm) Rp (Ω.cm²) Grau de cobertura 

(θ) Ef (%) 

0 672 - - 
60 2518 0,733 73,3 
80 3253 0,793 79,3 

100 4853 0,862 86,2 
120 3850 0,825 82,5 

 

5.2.3 Medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica para o uso do MBT 

como inibidor de corrosão 

As medidas foram feitas após três horas de imersão do substrato no eletrólito 

NaCl 0,1 mol L-1 após se atingir a estabilidade do Eoc, como foi realizado para o estudo 

do uso do sulfossilanol como inibidor de corrosão. 

Na Figura 52 A que representa os diagramas de Nyquist para o aço 

galvannealed, pode-se observar que conforme se aumenta a concentração do 2 - 
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mercaptobenzotiazol tem-se um aumento dos diâmetros dos arcos capacitivos em 

relação aos arcos obtidos para o metal na ausência do inibidor. O diâmetro do arco 

capacitivo para 120 ppm do inibidor foi o melhor resultado alcançado. 

A Figura 52 B representa os diagramas de Bode - θ x log f para o aço 

galvannealed. Observando os diagramas de Bode - θ x log f, a amostra contendo 120 

ppm do inibidor MBT apresenta o maior ângulo de fase em alta frequência com o valor 

próximo de 65º. Esta constante de tempo caracterizada pelo maior ângulo de fase em 

alta frequência para a maior concentração de inibidor, revela a existência de um filme 

de inibidor adsorvido sobre aço galvannealed. Todas as concentrações utilizadas 

apresentam um ângulo de fase maior que a amostra na ausência do inibidor e 

conforme aumentamos a concentração do inibidor aumentamos os ângulos de fase. 

Já na Figura 52 C que representa os diagramas de Bode - IZI x log f observa-

se na região de baixas frequências o aumento dos módulos de impedância com o 

aumento das concentrações do inibidor MBT, confirmando o efeito protetor da 

molécula deste inibidor para o aço galvannealed na concentração de 120 ppm em 

meio ácido de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0. 

Figura 52 - Diagramas de EIE para o aço galvannealed - (A) Nyquist, (B) Bode - θ x log f e (C) Bode 

- IZI x log f em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na ausência e na presença de diferentes concentrações de 

MBT após 3 horas de imersão em pH 5,0 

  

A 
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 No diagrama de Nyquist para o zinco representado na Figura 53 A observa-se 

que o diâmetro do arco capacitivo na presença do MBT é maior que na ausência do 

inibidor para todas as concentrações estudas. Os diâmetros dos arcos capacitivos 

para as concentrações de 80, 100 e 120 ppm estão muito próximos, sendo a melhor 

concentração utilizada a de 100 ppm por apresentar o maior diâmetro do arco 

capacitivo. 

B 

C 
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No diagrama de Bode para o zinco θ x log f (Figura 53 B) pode-se ver o 

deslocamento da constante de tempo para a direita ou para altas frequências devido 

à presença do inibidor adsorvido na superfície metálica do zinco, com ângulo de fase 

de aproximadamente 70º para a concentração de 100 ppm, o que caracteriza um bom 

efeito de barreira MBT sobre o zinco. 

Na Figura 53 C observa-se, na região de baixas frequências do diagrama de 

Bode log IZI x log f, módulos de impedância maiores para maiores concentrações do 

inibidor em relação à amostra na ausência do inibidor, ocorrendo um salto na 

concentração de 80 ppm e mantendo-se aproximadamente constante com o aumento 

da concentração do inibidor, confirmando o efeito protetor da molécula MBT para o 

zinco, tendo-se obtido o melhor resultado para a concentração de 100 ppm pois com 

120 ppm não se ganhou nada em eficiência. 

 

Figura 53 - Diagramas de EIE para o zinco puro - (A) Nyquist, (B) Bode - θ x log f e (C) Bode - IZI x 

log f em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na ausência e na presença e de diferentes concentrações MBT 

após 3 horas de imersão em pH 5,0 

  

A 
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No  diagrama de Nyquist para o aço carbono (Figura 54 A), os diâmetros dos 

arcos capacitivos estão maiores para todas as concentrações do MBT do que o 

diâmetro do arco capacitivo do metal na ausência do inibidor, sendo o arco capacitivo 

da concentração de 100 ppm de MBT, o melhor resultado encontrado, pois a partir de 

120 ppm ocorre um decréscimo do diâmetro do arco. Estes resultados confirmam uma 

adsorção efetiva do inibidor sobre a superfície metálica do aço carbono. 

B 

C 
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Observa-se no diagrama de Bode para o aço carbono θ x log f (Figura 54 B), 

que as amostras com o inibidor MBT apresenta valores de ângulo de fase em alta 

frequência próximos de 70º e os ângulos de fase em alta frequência para a maior 

concentração de inibidor, nos revela a existência de um filme de inibidor adsorvido 

sobre o aço carbono. Todas as concentrações utilizadas apresentam um ângulo de 

fase maior que a amostra na ausência do inibidor e conforme se aumenta a 

concentração do inibidor há um deslocamento dos ângulos para a direita, para 

maiores frequências. 

Os valores do módulo de impedância para o aço carbono (Figura 54 C) nas 

regiões de baixas frequências estão superiores ao módulo de impedância para o metal 

na ausência de inibidor, apresentando o maior valor para o módulo de impedância a 

concentração de inibidor de 100 ppm. 

Figura 54 - Diagramas de EIE para o aço carbono - (A) Nyquist, (B) Bode - θ x log f e (C) Bode - IZI x 

log f em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na ausência e na presença de diferentes concentrações de MBT 

após 3 horas de imersão em pH 5,0 

  

A 
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Observam-se nas Tabela 20, Tabela 21 e Tabela 22 os valores de módulo de 

impedância determinados em uma frequência fixa de 30 mHz. 

No caso do aço galvannealed (Tabela 20) verifica-se que a melhor 

concentração encontrada de inibidor presente no meio ácido de NaCl 0,1 mol L-1 em 

B 

C 
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pH 5,0 em na frequência de 30 mHz foi a de 120 ppm, pois o módulo de impedância 

foi o maior obtido, com 76,0 % de eficiência de inibição. 

Já na Tabela 21, vê-se que os módulos de impedância, grau de cobertura e 

eficiência aumentam conforme o aumento das concentrações de MBT, obtendo como 

melhor resultado 73,0% de eficiência para o zinco imerso por 3 horas em meio ácido 

de NaCl 0,1 mol L-1. 

Na Tabela 22, encontram-se os valores de módulo de impedância para o aço 

carbono, com o maior resultado sendo de 89,4% para 100 ppm do inibidor, o melhor 

resultado encontrado. 

Comparando os resultados de eficiência de inibição (Ef) obtidas pelas medidas 

de resistência de polarização linear e pelas medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica para a melhor concentração encontrada do MBT para o aço 

galvannealed, zinco e aço carbono, observam-se que os resultados encontrados 

foram concordantes entre essas técnicas eletroquímicas. A eficiência de inibição para 

as medidas de EIE foi de 76,0%, coerente com o valor encontrado para as medidas 

de Rp que ficaram em 76,1% para o aço galvannealed. No caso do zinco, a eficiência 

de inibição da corrosão para as medidas de EIE foi de 73,0%, um pouco abaixo do 

valor encontrado para as medidas de Rp que ficaram em 80,6% e para o aço carbono, 

a eficiência da inibição da corrosão para as medidas de EIE foi de 89,4,1%, coerente 

com o valor encontrado para as medidas de Rp que ficaram em 86,2%. 

Jafari et. al (2014) trabalhou utilizando o MBT como inibidor de corrosão em 

HCl 1 mol L-1 em diferentes tempos de imersão com uma concentração de 0,002 mols 

de MBT para o aço carbono. A adição de compostos de MBT à solução de 1 M de HCl 

reduz a corrosão do aço carbono e Jafari et.al. verificou que o MBT é um inibidor de 

corrosão eficiente para o aço carbono e que a eficiência de inibição da corrosão 

aumentou com o tempo de imersão, obtendo o melhor resultado com 5 horas de 

imersão e uma alta eficiência, 86,3% , atribuída à formação de um filme na superfície 

do aço carbono. A eficiência obtida neste trabalho foi de 89,4% em meio de NaCl 0,1 

mol L-1 pH 5,0 para 100 ppm de MBT. 

Yang et al. (2008) trabalhando com um eletrodo de zinco com 99,99% de 

pureza, uma concentração de 0,001 mol L-1 MBT em um meio agressivo de NaClO4 

0,5 mol L-1 para um tempo de imersão de 20 horas para formação na monocamada 

de MBT na superfície de 0,024 cm2 de zinco obtendo uma eficiência de 86,2%. A 

eficiência encontrada em meio de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0 para o zinco foi de 
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80,6%, porém, com 3 horas de imersão somente em comparação ao tempo utilizado 

por Yang. Como se observa no trabalho de Jafari et. al. (2014), o aumento de tempo 

de imersão tem uma grande influência na inibição da corrosão no uso do MBT. 

Conclui-se com estes resultados que o inibidor MBT tem uma excelente 

eficiência na inibição de corrosão para ferro e uma boa ação inibidora para o zinco e 

o aço galvannealed, mas não tão eficiente como para o ferro. O maior constituinte do 

aço carbono é o ferro, o que faz com que os resultados alcançados para o zinco puro 

e aço galvannealed sejam menores que no aço carbono. A superfície do aço 

galvannealed apresenta uma baixa concentração de ferro em sua superfície 

espalhada pela faze eta e zeta, o que faz com que a eficiência aumente um pouco em 

comparação ao zinco puro. 

Tabela 20 - Valores de |Z| a 30 mHz, grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) para o aço 

galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na ausência e na presença de diferentes concentrações 

MBT após 3 horas de imersão em pH 5,0 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol 
(ppm) 

|Z| 30 mHz 
(Ω.cm²) 

Grau de cobertura 
(θ) Ef (%) 

0 3919 - - 
60 5555 0,295 29,5 
80 7090 0,447 44,7 

100 8172 0,520 52,0 
120 16344 0,760 76,0 

 

Tabela 21 - Valores de |Z| a 30 mHz, grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) para o zinco 

puro em meio de NaCl 0,1 mol L-1  na ausência e na presença de diferentes concentrações de MBT 

após 3 horas de imersão em pH 5,0 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol 
(ppm) 

|Z| 30 mHz 
(Ω.cm²) 

Grau de cobertura 
(θ) Ef (%) 

0 1728 - - 
60 3602 0,520 52,0 
80 6200 0,721 72,1 

100 6389 0,730 73,0 
120 6202 0,721 72,1 
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Tabela 22 - Valores de |Z| a 30 mHz, grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) para o aço 

carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1  na ausência e na presença de diferentes concentrações MBT 

após 3 horas de imersão em pH 5,0 

Concentração de 2 - mercaptobenzotiazol 
(ppm) 

|Z| 30 mHz 
(Ω.cm²) 

Grau de cobertura 
(θ) Ef (%) 

0 1082 - - 
60 4732 0,771 77,1 
80 5605 0,807 80,7 

100 10200 0,894 89,4 
120 6054 0,821 82,1 

 

5.2.4 Levantamento das curvas de polarização potenciodinâmica para o uso do 

MBT como inibidor de corrosão 

As curvas de polarização para o aço galvannealed, zinco e aço carbono estão 

apresentadas nas Figura 55, Figura 56 e Figura 57, respectivamente.  

Observando a Figura 55 nota-se que os potenciais de corrosão para todas as 

concentrações de MBT estão menos nobres do que para o aço galvannealed na 

ausência de inibidor. Houve uma polarização nas curvas catódicas em presença do 

MBT em relação à curva do aço galvannealed na ausência do inibidor. Ocorreu 

também uma polarização no ramo anódico, pode-se concluir desta forma, que o 

inibidor MBT possui um caráter misto, com uma tendência a polarizar 

preferencialmente as reações catódicas sobre o aço galvannealed. A  

Na Figura 56 verifica-se que os potenciais de corrosão são mais nobres para 

todas as amostras com concentrações crescentes de MBT para a mostra de zinco 

puro do que na ausência do inibidor, e que apresentam um aumento de polarização 

nas curvas anódicas em presença do MBT verificado pelas menores densidades de 

corrente de resposta. Pode-se observar também a corrente limite para as curvas 

catódicas de todas as amostras devido a reação de redução do oxigênio dissolvido no 

meio de NaCl 0,1 mol L-1 e uma polarização também no ramo catódico das curvas. 

Pode-se concluir através destas informações que o MBT atua como um inibidor misto 

para o zinco puro. 

Na Figura 57, que apresenta as curvas de polarização para o aço carbono em 

diferentes concentrações de MBT, observa-se também que os potenciais de corrosão 

estão mais nobres que o metal na ausência de inibidor e um aumento de polarização 

nas curvas anódicas em relação à curva do aço carbono na ausência do MBT. Há 

polarização nos ramos catódicos das curvas, mas menos intensa, indicando que este 



96 

inibidor pode atuar como um inibidor misto com ação mais efetiva sobre as reações 

anódicas. 

Solmaz et al. (2008) também obteve resultados semelhantes trabalhando na 

ausência e com diferentes concentrações do inibidor MBT em meio de H2SO4 1 mol L-

1 para o aço cromo-molibdênio SAE 4130. Solmaz verificou que com o aumento da 

concentração de MBT, a densidade de corrente de corrosão e a taxa de corrosão do 

aço foi reduzida e a inibição de ambas as reações anódica e catódica foi cada vez 

maior com o aumento da concentração do MBT, enquanto o potencial de corrosão 

quase permaneceu o mesmo em comparação com a solução em branco, concluindo 

que o MBT é um inibidor de corrosão do tipo misto, mesmo comportamento 

encontrado para o zinco, aço galvannealed e aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol 

L-1 pH 5,0. 

 

Figura 55 - Curvas de polarização para o aço galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na 

presença e na ausência de diferentes concentrações de MBT após 3 horas de imersão. 
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Figura 56 - Curvas de polarização para o zinco puro em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na presença e na 

ausência de diferentes concentrações de MBT após 3 horas de imersão. 

 
Figura 57 - Curvas de polarização para o aço carbono em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na presença e 

na ausência de diferentes concentrações de MBT após 3 horas de imersão. 

 

Na Tabela 23 pode-se observar o aspecto dos substratos após serem utilizados 

nos ensaios eletroquímicos para cada concentração e na ausência de inibidor MBT. 

As imagens comprovam os resultados obtidos pelas técnicas eletroquímicas. 
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Tabela 23 - Aspecto dos substratos após a realização dos ensaios eletroquímicos na ausência e na 
presença de diferentes concentrações de MBT. 

Fotos dos substratos após ensaios eletroquímicos 

A
ç

o
 

G
a

lv
an

n
e

al
ed

 Branco 60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 

     

Z
in

co
 

Branco 60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 

     

A
ç

o
 c

a
rb

o
n

o
 

Branco 60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 

     

 

5.2.5 Ensaios de SVET para o inibidor MBT 

A Figura 58 apresenta os mapas de correntes iônicas obtidos através dos 

ensaios de SVET para as amostras de aço galvannealed sem o inibidor MBT (Figura 

58 A) e na presença de 100 ppm de inibidor MBT (Figura 58 B), após 1 hora de imersão 

em NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0 para ambas as amostras. 

Através dos mapas obtidos observa-se que a amostra sem inibidor (Figura 58 

A) apresentou ataques de corrosão localizada com valores de densidade de corrente 

anódica elevados, cerca de 250 µA cm-² em comparação a amostra na presença do 

inibidor de corrosão (Figura 58 B) que apresentou valores de densidade de corrente 

anódica de 40 µA cm-² com áreas ativas (anódicas) espalhadas de forma homogênea 

pela superfície do aço galvannealed. A presença do inibidor foi responsável por uma 

queda da densidade de corrente anódica, como já mencionado, de 250 µA cm-² para 

aproximadamente 40 µA cm-², que ainda é valor elevado, caracterizando que não se 

trata de bom inibidor para o zinco, coerente com os resultados das outras técnicas 

eletroquímicas. 
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Figura 58 - Mapa de SVET para o aço galvannealed em meio de NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0 após 1 

horas de imersão na ausência e na concentração de 120 ppm do inibidor MBT. 

   

A Figura 59 apresenta os mapas de correntes iônicas obtidos através dos 

ensaios de SVET para as amostras de aço carbono na ausência de inibidor MBT 

(Figura 59 A) e na presença de 100 ppm de inibidor (Figura 59 B), após 1 hora de 

imersão em NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0 para ambas as amostras. O tempo de 

imersão de apenas uma hora na presença do inibidor MBT se deve ao fato que em 

maiores tempos ocorre a adsorção do MBT em grande quantidade do MBT sobre a 

ponteira do eletrodo vibratório de aproximadamente 10 µm contendo um depósito de 

platina, impossibilitando a leitura das correntes iônicas na superfície do metal no meio 

contendo o  MBT. Através dos mapas obtidos para amostra na ausência do inibidor 

MBT (Figura 59 A), observa-se a presença de áreas anódicas e catódicas que 

representam a atividade eletroquímica ou o ataque a superfície do metal pelo meio 

agressivo. E nota-se a formação de uma região ativa (anódica) na região central da 

superfície do aço carbono quando comparamos com a amostra na presença do 

inibidor (Figura 59 B). 

A adsorção do inibidor MBT na superfície do aço carbono mostra que as 

correntes anódica e catódica foram drasticamente reduzidas em comparação com a 

amostra na ausência do inibidor, de 270 µA cm-² para aproximadamente 30 µA cm-² 

comprovando a eficiência deste inibidor para o aço carbono. Uma nota importante é 

que a amostra utilizada para o branco tem o formado circular e a amostra utilizada na 

presença do inibidor, a forma retangular. 

A B 
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Figura 59 - Mapa de SVET para o aço carbono em meio de NaCl 0,01 mol L-1 em pH 5,0 após 1 hora 

de imersão na ausência e na concentração de 100 ppm do inibidor MBT 

     

Observando os mapas de SVET, comprovam-se os resultados da eficiência de 

inibição da corrosão do MBT para o aço carbono e para o aço galvannealed, sendo o 

MBT um inibidor clássico para o aço carbono, como os resultados revelados pelos 

demais ensaios eletroquímicos. Ele não se mostrou tão eficiente para o zinco. 

 

5.3 Estudo da sinergia entre o sulfossilanol e o MBT como inibidores de 

corrosão para o aço galvannealed através de avaliação eletroquímica 

5.3.1 Medidas de resistência de polarização 

Na Tabela 24 podem-se observar os valores obtidos nas medidas de 

resistência à polarização (Rp), grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef), após 

3 horas de imersão em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5 para a mistura de 1000 ppm de 

sulfossilanol, melhor concentração encontrada deste inibidor de corrosão para o aço 

galvannealed mais diferentes concentrações do MBT, partindo de 10 ppm até 80 ppm 

para avaliação do sinergismo entre os inibidores no meio em estudo para buscar uma 

melhor eficiência na inibição da corrosão para o aço galvannealed. Iniciou-se com 80 

ppm que é uma concentração intermediária entre 0 ppm e a concentração de melhor 

eficiência de inibição da corrosão, no caso, 120 ppm de MBT e na sequência, reduziu-

se a concentração de MBT devido aos primeiros resultados não serem bons para a 

mistura. 

Observando os resultados para o grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição 

(Ef) da Tabela 24, verifica-se que o MBT tem uma influência maléfica no grau de 

cobertura do substrato, pois ao mantermos a concentração do sulfossilanol fixa em 

1000 ppm e ao diminuirmos a concentração do MBT, tem-se um aumento do grau de 

cobertura e eficiência de inibição, obtendo o melhor resultado para a concentração de 

A B 
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1000 ppm do sulfossilanol  na ausência do MBT, sendo a maior eficiência obtida de 

68,9%. A eficiência obtida anteriormente foi de 70,9 %, mostrando um bom padrão de 

repetibilidade das análises efetuadas para 1000 ppm do sulfossilanol. 

 

Tabela 24 - Valores de Rp, θ e Ef obtidos através de ensaios de resistência de polarização na 

ausência e na presença de 1000 ppm de sulfossilanol mais diferentes concentrações de MBT para o 

aço galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1, após 3 horas de imersão em pH 5. 

Concentração silanol + MBT (ppm) Rp (Ω.cm²) Grau de cobertura 
(θ) Ef (%) 

Branco 1479 - - 
1000 /  0 4756 0,689 68,9 
1000 / 10 3636 0,593 59,3 
1000 / 20 2980 0,504 50,4 
1000 / 40 1522 0,028 2,8 
1001 / 60 1321 - - 
1000 / 80 956 - - 

 

5.3.2 Medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica 

As medidas foram feitas após três horas de imersão do substrato no eletrólito 

NaCl 0,1 mol L-1 após se atingir a estabilidade do Eoc. No diagrama de Nyquist (Figura 

60 A) para o aço galvannealed, é possível observar que conforme utilizamos 

concentrações decrescentes do 2-mercapbenzotiazol (MBT), mantendo-se constante 

a concentração do 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol em 1000 ppm para cada amostra 

estudada, tem-se um aumento dos diâmetros dos arcos capacitivos em relação aos 

arcos obtidos para o metal na ausência dos inibidores e em relação à mistura de 1000 

ppm do sulfossilanol e 80 ppm do MBT. 

Nos diagramas de Bode - θ x log f (Figura 60 B) para o aço galvannealed pode-

se ver duas constantes de tempo bem definidas, uma em altas frequências devido à 

presença do inibidor adsorvido à superfície metálica e outra em baixas frequências 

que representa a troca de cargas na interfase aço galvannealed e eletrólito para a 

concentração de 1000 ppm do sulfossilanol na ausência do MBT. Observando os 

diagramas de Bode - θ x log f, a amostra contendo 1000 ppm de sulfossilanol na 

ausência do MBT apresenta o maior ângulo de fase em alta frequência com o valor 

próximo de 60º. 

No diagrama de Bode IZI x log f (Figura 60 C) observa-se na região de baixas 

frequências módulos de impedância maiores para menores concentrações do MBT na 
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mistura, confirmando o efeito protetor da molécula de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol 

para o aço galvannealed na concentração de 1000 ppm em meio ácido de NaCl 0,1 

mol L-1, na ausência do MBT. 

 

Figura 60 - Diagramas de EIE para o aço galvannealed - (A) Nyquist, (B) Bode - θ x log f e (C) Bode 

- IZI x log f em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na presença e na ausência de diferentes concentrações de 3 

- octanoiltio - 1 - propilssilanol após 3 horas de imersão 

  

A 
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Observa-se na Tabela 25 valores de módulo de impedância determinados em 

uma frequência fixa de 30 mHz para as misturas do sulfossilanol em uma 

concentração constante de 1000 ppm e com diferentes adições do MBT, além da 

amostra na ausência dos inibidores para o aço galvannealed. 

Analisando os resultados da Tabela 25, verifica-se que a melhor concentração 

encontrada de inibidor presente no meio ácido de NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0, na 

B 

C 
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frequência de 30 mHz foi a de 1000 ppm do sulfossilanol, na ausência do MBT, pois 

o módulo de impedância foi o maior obtido, com 71,3 % de eficiência de inibição, 

contra valores muito baixos para todas as misturas do sulfossilanol mais o MBT. 

O planejamento dos ensaios mantendo a concentração do sulfossilanol fixa em 

1000 ppm, variando somente a concentração do MBT entre 60 e 120 ppm não foi 

satisfatório para concluir se há ou não sinergismo entre o MBT e o sulfossilanol, pois 

não possibilitou estudar outras concentrações dos inibidores com maior eficiência de 

inibição da corrosão para o aço galvannealed. 

Em estudos futuros, um planejamento estatístico seria a melhor forma de 

estudar o sinergismo entre os dois inibidores, explorando as combinações adequadas 

de concentrações dos inibidores, buscando a otimização da mistura. .. 

Tabela 25 - Valores de |Z| a 30 mHz, grau de cobertura (θ) e eficiência de inibição (Ef) para o aço 

galvannealed em meio de NaCl 0,1 mol L-1 na ausência e na presença de 1000 ppm de sulfossilanol 

e diferentes concentrações de MBT após 3 horas de imersão 

Concentração silanol + MBT (ppm) |Z| 30 mHz 
(Ω.cm²) 

Grau de cobertura 
(θ) Ef (%) 

Branco 3919   
1000 /  0 13654 0,713 71,3 
1000 / 10 9050 0,567 56,7 
1000 / 20 7333 0,466 46,6 
1000 / 40 4132 0,052 5,2 
1001 / 60 3700 - - 
1000 / 80 2568 - - 

 

Na Tabela 26 observa-se o aspecto das amostras de aço galvannealed após 

serem utilizadas nos ensaio eletroquímico de impedância para uma concentração de 

sulfossilanol fixada em 1000 ppm  para cada concentração de MBT, na ausência dos 

inibidores e somente com o sulfossilanol. As imagens comprovam os resultados 

obtidos pela técnica eletroquímica. Nota-se que conforme  se diminui a concentração 

do MBT, melhor se torna a adsorção do sulfossilanol na superfície do aço 

galvannealed, como pode-se observar na imagem da Tabela 26 correspondente a 

concentração 1000 / 0 (ppm) - 1000 ppm do silano na ausência de MBT. 
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Tabela 26 - Aspecto dos substratos após a realização dos ensaios eletroquímicos na ausência de 
inibidores, 1000 ppm de sulfossilanol e diferentes concentrações de MBT (ppm) 

Fotos dos substratos após ensaios eletroquímicos 

A
ç

o
 

G
a

lv
an

n
e

al
ed

 

Branco 1000 / 80 MBT(ppm) 1000 / 60 MBT(ppm) 1000 / 40 MBT(ppm) 

 

   
1000 / 20 MBT (ppm) 1000 / 10 MBT (ppm) 1000 / 0 MBT (ppm) 

   

 

5.4 Caracterização morfológica da superfície dos metais ensaiados 

5.4.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Na Figura 61 A e B tem-se as micrografias obtidas por MEV antes da imersão 

em NaCl 0,1 mol L-1 em meio ácido (pH 5,0) em diferentes aumentos que mostram as 

irregularidades na superfície do metal formadas pelas diferentes fases metalógraficas 

presentes na superfície do aço galvannealed durante o processo de fabricação, após 

o tratamento térmico da liga Fe-Zn. 

Figura 61 - Imagens por elétrons secundários obtidas por MEV da superfície do aço galvannealed 

(A) e em aumento maior (B) 

   

 

A B 

Bastonetes 
Bastonetes 

Partes lisas 

Partes lisas 
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Na Figura 62 A têm-se as imagens por elétrons secundários obtidas por MEV 

após os ensaios eletroquímicos em pH ácido (pH 5,0) na presença de cloreto para o 

aço galvannealed na ausência do inibidor 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol. Observa-

se nesta imagem a formação de uma grande quantidade de produtos de corrosão na 

superfície do substrato. Na Figura 62 B observamos a imagem por elétrons 

secundários obtidos por MEV após os ensaios eletroquímicos com a concentração de 

1000 ppm do inibidor e observa-se uma menor área atacada em comparação a Figura 

62 A, na ausência do inibidor. As regiões mais atacadas são exatamente as da fase 

zeta que contém os bastonetes e possui uma maior concentração de ferro, maior que 

na área lisa do substrato da fase eta. 

Conclui-se que na superfície do aço galvannealed, devido à adsorção do 

sulfossilanol tanto nas áreas mais baixas que contém os bastonetes (fase zeta) como 

nas mais altas que corresponde à fase eta, ocorre a proteção da superfície do aço 

galvannealed pelo inibidor 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol contra o processo de 

corrosão, porém, a proteção é mais eficiente nas regiões mais ricas em zinco 

(fase eta). 

Figura 62 - Imagens por elétrons secundários obtidas por MEV da superfície aço galvannealed após 

os testes eletroquímicos na ausência (A) e na presença de 1000 ppm (B) do inibidor 3 - octanoiltio - 1 

- propilssilanol em NaCl 0,1 mol L-1 

   

 

A Figura 63 A representa a imagem por elétrons retroespalhados obtidas por 

MEV e a Figura 63 B e C representa as análises por EDS da superfície do aço 

Produtos de corrosão 

A B 

Produtos de corrosão 
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galvannealed no Local A e Local B respectivamente na presença do inibidor 3 - 

octanoiltion-1- propilssilanol na concentração de 1000 ppm em meio ácido de NaCl 

0,1 mol L-1. 

Na Figura 63 B (Local A) é possivel caracterizar a presença do inibidor na 

superficie lisa do substrato pela intensidade dos picos de enxofre e silício que estão 

presentes na molécula do inibidor.  Na Figura 63 C (Local B) é possível caracterizar 

pela intensidade dos picos de silício e enxofre que tem-se uma maior quantidade de 

filme adsorvido na região lisa (Local A) do que na região dos bastonetes (Local B) do 

corpo de prova devido a uma maior afinidade do sulfossilanol pela fase eta rica em 

zinco. A intensidade do pico de ferro nesta região dos bastonetes, Local B, também 

caracteriza uma maior quantidade de ferro neste local devido à exposição ao exterior 

da fase zeta que possui uma concentração de ferro maior que a fase eta, conforme a 

literatura. 

Figura 63 - Imagem por elétrons retroespalhados (A) e EDS (B) e (C) da superfície do aço 

galvannealed após testes eletroquímicos na presença de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol na 

concentração de 1000 ppm em meio ácido de NaCl 0,1 mol L-1. 

 

A 
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Com essas informações conclui-se que há uma falta de uniformidade na 

superfície externa do aço galvannealed deixando áreas da fase zeta e da fase eta 

expostas ao meio agressivo. Estas áreas da fase zeta variam de um substrato para 

outro e com isso pode-se ter uma variação da concentração de ferro exposto em cada 

substrato, diminuindo a eficiência do inibidor para valores menores que a do zinco 

puro, pois pelos resultados das análises eletroquímicas, o inibidor 3 - octanoiltio - 1 - 

propilssilanol não possui a eficiência elevada como inibidor de corrosão para o ferro. 

Na Figura 64 A e B observa-se as imagens obtidas por MEV para o zinco puro 

antes da imersão em NaCl 0,1 mol L-1 em meio ácido (pH 5,0), no aumento de 2000x 

e 4000x respectivamente que mostram sua superfície sem produtos de corrosão. 

 

B 

C 
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Figura 64 - Imagens por elétrons secundários obtidas por MEV do zinco puro (A) e em maior 

aumento (B) antes da imersão 

  

 

A imagem da Figura 65 A foi obtida por MEV para o zinco após os ensaios 

eletroquímicos na ausência do inibidor em meio ácido (pH 5,0) de NaCl 0,1 mol L-1 e 

revela a formação de produtos de corrosão na superfície do metal com alguns locais 

mais atacados, provavelmente devido a fases mais susceptíveis ao ataque na 

microestrutura do metal. Na Figura 65 B observa-se o filme adsorvido do inibidor 

sulfossilanol na concentração de 1000 ppm na superfície do zinco, deixando a 

superfície protegida contra a corrosão após os ensaios eletroquímicos, conferindo a 

eficiência elevada contra a inibição da corrosão para este metal e mostra a área do 

substrato de zinco puro com o filme adsorvido do inibidor na concentração de 1000 

ppm em comparação com a região externa da célula eletroquímica que não foi exposta 

ao eletrólito, evidenciando o processo de adsorção do inibidor ao substrato e sua 

efetiva eficiência. 

 

A B 
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Figura 65 - Imagens por elétrons secundários obtidas por MEV da superfície do zinco puro após os 

testes eletroquímicos na ausência (A) de inibidor e na concentração de 1000 ppm do inibidor 3 - 

octanoiltio - 1 - propilssilanol em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0 (B) 

   

 

A Figura 66 A representa a imagem por elétrons retroespalhados e a  Figura 66 

B a análise por EDS da superfície do zinco puro na presença do inibidor   3 - octanoiltio 

- 1 - propilssilanol na concentração de 1000 ppm em meio ácido (pH 5,0) de NaCl 0,1 

mol L-1. Na Figura 66 B (Local A) é possivel caracterizar a presença do inibidor na 

superficie lisa do substrato pela intensidade dos picos de enxofre e silício que fazem 

parte da molécula do inibidor. 
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Figura 66 - Imagem por elétrons retroespalhados (A) e EDS da superfície do zinco puro após testes 

eletroquímicos coberta por uma camada de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol na concentração de 1000 

ppm em NaCl 0,1 mol L-1. 

 

 

Na Figura 67 A e B têm-se as imagens obtidas por MEV para aço carbono antes 

da imersão em NaCl 0,1 mol L-1 em meio ácido (pH 5,0), no aumento de 2000x e 4000x 

respectivamente que mostram a superfície sem produtos de corrosão. 

A 

B 

Superfície com inibidor adsorvido de 

forma homogênea 
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Figura 67 - Imagens por elétrons secundários obtidas por MEV da superfície do aço carbono com 

aumento de 2000x (A) e 4000x (B) antes da imersão 

  

 

A imagem da Figura 68 A foi obtida por MEV para o aço carbono após os 

ensaios eletroquímicos na ausência do inibidor 3 - Octanoiltio-1-propilssilanol em meio 

ácido (pH 5,0) de NaCl 0,1 mol L-1 e revela a formação de sulcos na superfície do 

metal devido à perda de massa de ferro com alguns locais mais atacados pela 

corrosão devido a características microestruturais do aço carbono. Na Figura 68 B 

observa-se a presença do inibidor na concentração de 1000 ppm na forma de 

“grumos” sobre a superfície do aço carbono e observa-se que a rugosidade da 

superfície está semelhante à condição sem o inibidor, superfície da Figura 68 A, pois 

o valor da eficiência de inibição de corrosão para a concentração de 1000 ppm foi 

muito baixa para o ferro. 

 

A B 
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Figura 68 - Imagens por elétrons secundários obtidas por MEV da superfície do aço carbono após os 

testes eletroquímicos na ausência (A) e na concentração de 1000 ppm (B) do inibidor 3 - octanoiltio - 

1 - propilssilanol em NaCl 0,1 mol L-1 pH 5,0 

  

A Figura 69 A representa a imagem por elétrons retroespalhados e a Figura 69 

B a análise por EDS do Local A e Local B da superfície do aço carbono na presença 

do inibidor 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol na concentração de 1000 ppm em meio 

ácido (pH 5,0) de NaCl 0,1 mol L-1 após os ensaios eletroquímicos. 

A caracterização do “grumo” foi feita comparando os espectros dos locais A e 

B (Figura 69 A) e região central da placa na ausência do inibidor (Figura 68 A). 

Observando a intensidade dos picos de silício e enxofre que estão presentes na 

molécula do inibidor, verifica-se que estes elementos estão presentes no “grumo” 

(Local A) e ausentes no Local B que não possui “grumos”. O Local B possui 

intensidade de pico para o elemento ferro próxima à intensidade de pico para o mesmo 

elemento no local da região central do substrato na ausência de inibidor em meio ácido 

de NaCl 0,1 mol L-1. (Figura 68 A). 

Através desta comparação entre os pontos analisados por EDS, conclui-se que 

o “grumo” nada mais é do que o inibidor condensado sobre a superfície do aço 

carbono, pois não há uma adsorção uniforme sobre a superfície do metal. 

 

 

A B 

Grumos do inibidor sulfossilanol 
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Figura 69 - Imagem por elétrons retroespalhados (A) e EDS (B) da superfície do aço carbono após 

testes eletroquímicos coberta por grumos de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol na concentração de 

1000 ppm em NaCl 0,1 mol L-1 

 

 

A 

B 

Grumos do inibidor 

sulfossilanol 
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5.4.2 Ensaio metalográfico após imersão do aço carbono em uma solução de 

sulfossilanol 

Na tentativa de caracterizar se há locais preferenciais para a adsorção do 

inibidor sulfossilanol em alguns sítios da microestrutura do aço carbono, onde a 

eficiência inibidora foi menor, e por sugestão da Prof.ª Neusa Alonso Falleiros durante 

o exame de Qualificação, foi realizado o ensaio metalográfico do aço antes e após 

imersão na solução contendo o inibidor. 

Depois de realizado o ataque com o Nital 2 %, foram obtidas imagens por MEV 

para a análise das características da microestrutura ou constituição dos elementos do 

aço carbono 1020 logo após o polimento e depois de 3 horas de imersão da amostra 

em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0 contendo 1000 ppm do inibidor sulfossilanol para 

estudo do local de adsorção preferencial deste. 

Observando as imagens obtidas por MEV verificou-se uma preferência de 

adsorção do inibidor sob a superfície metálica do aço carbono, pois se observa locais 

contendo o inibidor adsorvido e concentrado devido a condensação de suas moléculas 

e locais com distribuição homogênea. Esta observação levou a realizar um exame 

metalográfico para o estudo da microestrutura do aço carbono na ausência de um 

eletrólito contendo inibidor (Figura 70 A) e depois de 3 horas de imersão da amostra 

em NaCl 0,1 mol L-1 contendo 1000 ppm do inibidor sulfossilanol em pH 5,0 para o 

estudo do local preferencial de adsorção do inibidor na superfície do aço carbono 1020 

(Figura 70 B). 

Observando a Figura 70 A verifica-se que a quantidade de grãos de perlita é 

muito pequena em comparação aos grãos de ferrita. A Figura 70 B mostra a 

distribuição dos grumos de inibidor. Não se observa uma clara preferência de 

adsorção nas regiões com estrutura de perlítica. No entanto, nota-se que há vários 

trechos de contornos de grãos recobertos com os grumos de inibidor (as marcas 

amarelas são os grumos de inibidor nos contornos de grãos e as marcas vermelhas 

são os grumos do inibidor formados na superfície do grão, vários grumos não 

apresentam uma clara definição de seu local de nucleação e, por isso, estão em 

branco). Neste primeiro exame visual observa-se que há formação de grumos nos 

contornos de grãos, com certa preferência. 

Duas possíveis causas para a preferência de adsorção do inibidor no contorno 

de grão pode ser a energia da superfície associada ao contorno de grão, sendo que a 

adsorção do inibidor diminui a energia dessa superfície, e a segunda é que os 
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contornos de grão são locais de segregação de impurezas e no aço carbono com 

ferrita e perlita, as impurezas são o próprio carbono, o fosforo e o enxofre. O carbono 

existente nesta região possui uma eletronegatividade maior que a do ferro das áreas 

ao redor do contorno de grão e, portanto, maior capacidade de atrair os elétrons 

envolvidos em uma ligação química entre a hidroxila. 

 

Figura 70 - Micrografias por MEV da microestrutura composta por ferrita e perlita do aço carbono 

1020 na ausência de eletrólito (A) e na presença de 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol na concentração 

de 1000 ppm em NaCl 0,1 mol L-1 em pH 5,0 (B) 

  

 

  

 Perlita 

Ferrita 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados eletroquímicos mostram que o 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol 

atuou como inibidor de corrosão para o zinco e teve uma eficiência baixa de inibição 

da corrosão para o ferro. Na concentração de 1000 ppm, o inibidor apresentou uma 

eficiência de inibição da corrosão de 72 % para o aço galvannealed, 86 % para o zinco 

e 68 % para o aço carbono na concentração de 600 ppm. 

 

A molécula do inibidor 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol se adsorve sobre a 

superfície ativa do aço galvannealed e zinco, formando um filme adsorvido protetor 

sobre estes substratos. O filme adsorvido se concentra mais nas áreas da fase eta 

(rica em zinco) da superfície irregular formada pelas fases eta e zeta do aço 

galvannealed e no zinco forma um filme adsorvido homogêneo, incolor e adesivo 

sobre a superfície, evitando que as respectivas superfícies fiquem em contato com o 

agente oxidante presente no eletrólito. 

 

No aço carbono a adsorção não ocorre de forma homogênea e pequenos 

“grumos” se formam sobre a superfície conferindo ao inibidor 3 - octanoiltio - 1 - 

propilssilanol uma eficiência de inibição baixa. As micrografias obtidas por MEV 

revelam que não há uma clara preferência pelos grãos de ferrita ou perlita, mas 

existem vários trechos de contornos de grãos recobertos com os grumos do inibidor 3 

- octanoiltio - 1 - propilssilanol, o que pode revelar uma certa preferência por essa 

região. 

 

O filme adsorvido do sulfossilanol sobre o aço galvannealed apresentou boa 

persistência na superfície, prolongando a proteção do metal da ação corrosiva do 

eletrólito. 

 

Os resultados eletroquímicos mostram que o MBT (2 - mercaptobenzotiazol) 

atuou como inibidor não tão eficiente de corrosão para o zinco e aço galvannealed e 

teve uma eficiência alta de inibição para o aço carbono. Na concentração de 120 ppm, 

o inibidor apresentou uma eficiência de inibição da corrosão de 73 % para o aço 

galvannealed e na concentração de 100 ppm, 76 % para o zinco e 89 % para o aço 

carbono. A maior concentração necessária de MBT para o aço galvannealed talvez 
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possa estar relacionada a superfície irregular formada pelas fases zeta e eta, ou seja, 

uma maior concentração é necessária para recobrir toda superfície metálica. 

 

Tanto o 2 - mercaptobenzotiazol (MBT) e 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol 

(sulfossilanol) atuaram como inibidores de corrosão, se mostrando promissores em 

relação a proteção contra a corrosão, sendo o sulfossilanol um excelente inibidor para 

zinco e o MBT um bom inibidor de corrosão para zinco e excelente inibidor para aço 

carbono,  sendo este já um inibidor clássico do mercado para este metal e outros mais.  

 

Os resultados eletroquímicos para a mistura de 1000 ppm de sulfossilanol  

variando as concentrações de MBT não permitiram mostrar se há ou não sinergismo 

entre os inibidores  de corrosão 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol e MBT (2 - 

mercaptobenzotiazol), pois o planejamento de analises deveria contemplar outras 

misturas dos inibidores esgotando todas as hipóteses de concentrações para ter uma 

conclusão correta sobre o sinergismo de ambos os inibidores. 

 

Os espectros de EDS dos pontos marcados nas imagens por elétrons 

retroespalhados caracterizam os elementos silício e enxofre presentes nas moléculas 

do inibidor na superfície do aço galvannealed, zinco e aço carbono, provando a 

adsorção da molécula do inibidor nas superfícies metálicas estudas. 

 

As imagens por elétrons secundários obtidas por MEV comprovaram a 

adsorção do inibidor na superfície dos substratos através do menor ataque corrosivo 

na superfície de cada substrato em comparação ao mesmo substrato na ausência do 

inibidor e pela presença do inibidor adsorvido na superfície do metal de forma uniforme 

para o zinco e não uniforme para o aço carbono. 

 

As imagens obtidas por MEV mostraram o ferro presente na superfície do aço 

galvannealed em suas fases metalógraficas eta e zeta. Esta exposição do ferro da 

fase zeta juntamente com o zinco da fase eta, ao eletrólito, dá origem a uma superfície 

heterogênea, diminuindo a eficiência do inibidor no galvannealed em comparação ao 

zinco puro. 
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A distribuição das densidades de correntes iônicas obtida por SVET confirma o 

que já foi observado nos resultados eletroquímicos e nas imagens obtidas por MEV, 

em que a eficiência de inibição da corrosão do inibidor sulfossilanol é alta para o aço 

galvannealed e o zinco e baixa para o ferro. A diminuição das áreas ativas (anódicas) 

no aço galvannealed e zinco e a diminuição dos valores de densidade de corrente 

para o zinco de 180 µA cm-² para valores máximos de 4 µA cm-² comprova a adsorção 

homogênea do inibidor na superfície destas amostras e a sua alta eficiência de 

inibição de corrosão e a existência de ataques localizados na superfície do aço 

galvannealed permite comprovar a baixa inibição da corrosão do inibidor em áreas 

ricas de ferro ou na fase zeta, não permitindo que os valores de densidade de corrente 

caiam como ocorreu no zinco puro. 

 

Para o inibidor MBT, a distribuição de correntes iônicas obtida por SVET 

também confirma o que foi obtido pelos resultados eletroquímicos para o aço 

galvannealed e aço carbono, com uma eficiência de inibição de corrosão maior para 

o aço carbono e mais baixa para o aço galvannealed. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudar a ação do 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol como inibidor de corrosão 

para outros zincados e em diferentes pHs. 

Estudar a ação do 3 - octanoiltio - 1 - propilssilanol como filme curável como 

protetor contra a corrosão para o aço galvannealed e outros zincados. 

Estudar o comportamento do 3 - octanoiltio - 1 – propilssilanol como inibidor de 

corrosão para o ferro armco e comparar a adsorção do sulfossilanol em sua superfície 

em relação ao aço carbono.   
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