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Resumo: O alumínio é um material amplamente utilizado na indústria devido a sua baixa massa 

específica aliada à elevada resistência mecânica e boa ductilidade. Entretanto, assim como a grande 

maioria dos metais, tende a sofrer corrosão, principalmente quando exposto a meios agressivos. 

Diversos estudos; buscando utilizar diferentes revestimentos protetores para reduzir a taxa de 

corrosão do alumínio, em substituição ao Cr+6, vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos. Este 

trabalho tem como objetivo estudar a utilização dos mono-silanos funcionalizado Viniltrietoxisilano 

(VTES) e não funcionalizado Tetraetoxissilano (TEOS) combinados com o antioxidante natural tanino 

Weibull como revestimento sobre substrato de alumínio 1100. O processo sol-gel foi utilizado para 

realizar a deposição dos silanos e tanino. Dentre as diversas variáveis envolvidas no processo, optou-

se por analisar a influência da ordem de imersão, assim como a deposição do tanino, que poderia ser 

realizada separadamente ou suspenso na solução de silano. Para avaliar os resultados utilizou-se a 

técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Como resultado foi verificado que o 

revestimento formado pela imersão em solução de VTES seguido de cura em estufa e posterior 

imersão em solução contendo TEOS e tanino Weibull procedendo novamente a cura, apresentou o 

melhor resultado no ensaio EIE. 
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COATING BASED ON SILANE AND TANNIN FOR ANTICORRISIVE 
PROTECTION OF METAL SUBSTRATE  

 

 

 

Abstract: Aluminum is widely used in the industries because of the low specific mass, great 

mechanical resistance and good ductility. However, as the vast majority of metals, it tends to suffer 

corrosion, mainly when exposed to corrosive media. Various studies that seek to use different 

protective coatings, alternatives to Cr+6, to reduce the aluminum corrosion rate have been developed 

in the last few years. The aim of this study is to evaluate the use of the silanes Vinyltriethoxysilane 

(VTES) and Tetraethoxysilane (TEOS) combined with the natural antioxidant Weibull tannin for 

aluminum 1100 coating. The sol-gel process was used to deposit the silanes and tannin. Among 

several variables related to the process, we chose to analyze the influence of the dip order, as well the 

tannin deposition, which could be done separately or within the silane solution. The impedance 

spectroscopy electrochemical technique (ISET) was used to evaluate the results. As a conclusion, we 

verified the coat formed by a first dip in VTES solution followed by curing; then a second dip in TEOS 

combined with tannin Weibull followed by curing, showed the best result in the ISET test. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento de técnicas para a redução da taxa de corrosão dos metais resulta não 
apenas em um menor custo financeiro, mas também evita prejuízos ao meio ambiente e principalmente 
à vida humana (MOREIRA et al., 2017).  

O alumínio é amplamente utilizado como matéria prima para a indústria aeronáutica, 
construção civil, setor automobilístico, dentre outros. Uma das suas principais características é a boa 
relação massa específica e resistência mecânica. Para isso, é de extrema importância que os 
revestimentos protetores aplicados não agreguem uma massa significativa ao produto final 
(MOREIRA, 2016). 

Uma das técnicas mais amplamente utilizadas no combate à corrosão é o tratamento à 
base de Cr6+ (BASTOS, 2016). Embora ele ofereça uma excelente proteção, pesquisas recentes 
comprovam que os íons Cr6+ são danosos à vida humana, pois possuem propriedades tóxicas e 
cancerígenas (ZHAO et al., 2001). Portanto, esse processo acaba por gerar uma grande quantidade de 
efluentes contaminados e de difícil tratamento. 

Como uma alternativa a esse tratamento, a utilização de compostos de silanos como 
revestimentos formadores de barreira têm apresentado bons resultados (ZHU et al., 2005) 
(MARCOLIN, 2016). Os silanos são análogos aos alcanos, mas com átomos de silício em substituição 
aos átomos de carbono. Como as ligações Si-Si são instáveis, elas se rompem sendo substituídas por 
ligações Si-O-Si (Siloxano), que são muito mais estáveis (MOREIRA et al., 2017). Sua deposição 



 

 

sobre o revestimento metálico ocorre por meio da hidrólise em meio aquoso e condensação 
(polimerização), quando as pontes de hidrogênio se transformam em ligações covalente, liberando 
água (SACILOTTO, 2015). Os silanos podem ser dopados com inibidores de corrosão para 
intensificar o seu desempenho anticorrosivo (GONZALEZ et al., 2011). 

Um dos inibidores é o tanino Weibull, constituído por moléculas de polifenóis do tipo 
condensado. É um composto extraído da casca da acácia negra (Acacia mearnsii) encontrada em torno 
do município de Montenegro - RS. Extraído por meio de lixiviação aquosa da casca, este é um 
composto ambientalmente aceitável e atua como um agente de passivação (BASTOS et al., 2015). 

O objetivo principal desse trabalho é analisar o comportamento do revestimento formado 
por múltiplas imersões em mono-silano, funcionalizado e não funcionalizado, e tanino. Para isso, foi 
variada a ordem de imersão nas soluções, assim como a composição das soluções.  

 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

O tanino utilizado nesse trabalho (tanino Weibull) foi fornecido para TANAC S.A. O 
silano funcionalizado escolhido foi o Viniltrietoxisilano (VTES) 97% e o silano não funcionalizado foi 
o Tetraetoxissilano (TEOS) 98%, ambos fornecidos pela Aldrich Chemistry. Como substrato metálico 
empregou-se placas de alumínio 1100 com pureza de 99%, nas dimensões 100 mm x 50 mm x 1 mm.  

Primeiramente foi realizada a limpeza e desengraxe das amostras de alumínio. Para isso 
utilizou-se detergente neutro doméstico, acetona P. A. - fornecida por Neon Comercial Ltda. e 
desengraxante Saloclean 667N – fornecido por Klintex Insumos Industriais Ltda. As superfícies das 
amostras foram preparadas utilizando-se o detergente neutro e uma esponja úmida para a remoção das 
sujidades visíveis, em seguida uma estopa foi umedecida em acetona para a remoção de qualquer 
resido orgânico e por fim realizou-se o desengraxe final em solução de Saloclean 667N aquecido a 
75°C ± 5 e imerso por 5 minutos. Então, as peças removidas do banho foram enxaguadas com água 
deionizada e foi realizado o teste de quebra d’água para conferir e qualidade do desengraxe. 
Finalmente as peças foram secas e armazenadas em dessecador para posterior aplicação do 
revestimento. 

Foram preparadas 5 soluções composta por:  

1ª) água deionizada 47%, álcool etílico 47%, VTES 6% e pH 4.  

2ª) água deionizada 47%, álcool etílico 47%, TEOS 6% e pH 2,5. 

3ª) água deionizada 47%, álcool etílico 47%, TEOS 6%, tanino Weibull 2g/l e pH 5. 

4ª) água deionizada 47%, álcool etílico 47%, VTES 6%, tanino Weibull 2g/l e pH 5. 

5ª) álcool etílico 100%, tanino Weibull 2g/l. 



 

 

*Os pHs foram ajustados com o uso de ácido acético glacial.  

*As quatro primeiras soluções foram deixadas hidrolisando por um período de 24h com agitação 
constante.  

*Apenas após a imersão na 5ª solução não foi realizada a operação de cura, pois não é necessária. 

A deposição do revestimento foi realizada pelo método de sol-gel. Utilizou-se o 
equipamento de imersão (dip-coating) para manter condições uniformes. O tempo de imersão utilizado 
foi de 120 segundos. Após a imersão; as peças foram secas ao ar livre por um período de 15 minutos e 
em seguida foram levadas para uma estufa onde permaneceram por 1 hora a uma temperatura de 
100°C para que ocorresse a cura. O procedimento foi repetido, conforme Figura 1, até que o número 
total de camadas fosse depositado.  

Figura 1: Fluxograma do procedimento de preparo das amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

Foram preparadas 7 diferentes amostras. Sendo uma delas “branca” (sem deposição de 
revestimento), para servir como controle e as outras 6 amostras foram compostas por diferentes 
combinações de silanos e taninos. A ordem das imersões de cada amostra pode ser observada na 
Tabela 1.   
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Tabela 1: Ordem de imersão das amostras nas soluções preparadas previamente. 

Número da amostra Ordem de imersão nas soluções 
1  (sol. 1 - sol. 2 - sol. 5) 
2 (sol. 2 - sol. 1 - sol. 5)  
3 (sol. 1 - sol. 3) 
4 (sol. 2- sol. 4) 
5 (sol. 3 - sol. 1) 
6 (sol. 4 - sol. 2) 
7 Nenhuma imersão 

 

3. RESULTADOS 

 

Para os ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica foi utilizado um 
potenciostato Autolab PGSTAT 302 controlado pelo software Nova 1.11. Como eletrólito foi utilizada 
uma solução aquosa de NaCl 0,1 mol/L. Empregou-se um eletrodo de referência de Ag | AgCl e um 
contra eletrodo de platina. O eletrodo de trabalho era a própria amostra a ser analisada. A área de 
análise possuía 0,64 cm² e permaneceu exposta ao eletrólito por períodos de 1h, 24h e 48h. A faixa de 
frequência utilizada foi de 105 Hz até 100 Hz, com uma amplitude de 10 mV e um total de 51 pontos 
analisados.  

Os ensaios conduzidos nas amostras de 1 a 7, resultaram no diagrama de Nyquist 
apresentado na Figura 2. O último ponto apresentado no gráfico representa uma frequência de 1 Hz. 
Como não foram verificadas diferenças significativas entre as medições com 1h, 24h e 48h de 
imersão, optou-se por apresentar neste trabalho apenas os resultados para as amostras que 
permaneceram 24h em contato com o eletrólito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Diagrama de Nyquist para as amostras de alumínio com 24h de imersão. 

 

 

Todas as amostras apresentaram valores superiores de impedância em relação ao branco 
(amostra 7). Observam-se valores significativamente maiores para a amostra 3, que foi primeiramente 
imersa na solução 1 que continha VTES e posteriormente na solução 3 contendo TEOS e tanino 
Weibull.  

Os mesmos resultados podem ser mais claramente observados no diagrama de Bode 
(Figura 3) que relaciona o valor de impedância com a frequência.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3: Diagrama de Bode para amostras de alumínio com 24h de imersão. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as amostras imersas apresentaram o valor de impedância superior ao branco. No 
entanto, devido a grande diferença de impedância observada entre as amostras 3 e 5, é possível afirmar 
que a ordem de imersão tem influência na deposição destes revestimentos. Possivelmente a prévia 
deposição do tanino Weibull acaba por dificultar a deposição do VTES. Também se acredita que os 
bons resultados para a amostra 3 estão associados ao fato de a última imersão ter sido realizada em 
solução de TEOS combinado com tanino, que teve sua deposição facilitada pela imersão prévia em 
VTES. Contudo, mais estudos ainda precisam ser realizados para confirmar estas hipóteses. Quanto à 
deposição do tanino ser realizada individualmente ou em solução conjunta com algum silano, os 
resultados indicam que a deposição em conjunto é mais favorável para obtenção de um revestimento 
mais resistente. Isso pode ser observado quando se compara as amostras 1 e 3, assim como as amostras 
2 e 4. Em ambos os casos, quando a deposição do tanino aconteceu em conjunto com uma solução de 
silano, a amostra apresentou maiores valores de impedância. 
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