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Resumo 
 

Nanopartículas de óxidos metálicos e de polímeros condutores têm sido 

investigados como alternativas de aditivos na proteção contra a corrosão de metais 

oxidáveis. Neste trabalho nanocompósitos híbridos de ZnO-Polipirrol foram 

sintetizados e caracterizados como uma possível aplicação como aditivo 

anticorrosivo em tinta industrial. As diferentes etapas da síntese e caracterização 

dos nanocompósitos serão descritas. Os nanocompósitos foram obtidos a partir da 

polimerização em emulsão de soluções aquosas concentradas de pirrol e de 

dodecilsulfato de sódio contendo nanopartículas de ZnO dispersas na massa. As 

nanopartículas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura e de 

transmissão, espalhamento de luz dinâmico, difração de raios-X e técnicas de 

espectroscopia de infravermelho. A partir das técnicas de caracterização, foi 

possível determinar o tamanho médio das nanopartículas de ZnO e de ZnO-

Polipirrol. Os picos no padrão de difração de raios-X observados no nanocompósito 

foram as mesmas que no ZnO, confirmando a presença de ZnO no compósito. 
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INTRODUÇÃO 

A unificação dos mercados mundiais pela globalização das economias levou 

ao desenvolvimento de novos materiais que tem caracterizado uma nova fronteira 

científica em busca de redução de custos industriais. Em geral, aços são 

empregados para trabalho em diversos ramos do setor industrial, onde são 

requeridas propriedades como: resistência à deformação na temperatura de 

trabalho; resistência ao impacto; resistência à corrosão e ao desgaste às 

temperaturas de serviço, e frequentemente os aços são expostos a serviços que 

exigem resistência à corrosão, e minimizar esses efeitos tem sido um desafio para a 

indústria. 

Os custos de corrosão no mundo são altíssimos, onde estudos mostram que 

um quinto da produção mundial de aço é destinado a repor perdas causadas pela 

corrosão representando, só nos EUA, 3% do PIB todos os anos, algo em torno de 

US$ 600 bilhões, no Brasil, os gastos podem chegar a cerca de US$ 15 bilhões 

(CAPULLI, 2009). 

O método mais eficaz de controle de corrosão é a elaboração de um bom 

projeto, evitando assim falha precoce das estruturas. A escolha da forma mais 

adequada de uma peça, o material de construção adequado; a escolha da geometria 

de uma peça e o conhecimento detalhado das características do meio ao qual a 

estrutura será exposta são medidas iniciais que devem ser tomadas para quê 

parâmetros de controle da corrosão possam ser estabelecidos com eficiência. Após 

a fase de concepção em si, em muitos casos, é necessário um método de proteção 

que permita que todo esse trabalho feito antes não seja em vão. 

Para ambientes atmosféricos, os procedimentos práticos adotados para 

diminuir a taxa de corrosão dos metais são métodos baseados na modificação do 

processo, do meio corrosivo, do metal e no uso de revestimentos protetores 

(GENTIL, 2011). 

Por muitos anos, na indústria automobilística, o uso do zinco nas tintas como 

agente anticorrosivo, foi utilizado e melhorou a resistência à corrosão do produto 

final, e esses tipos de revestimentos poderiam oferecer uma proteção de barreira, 

bem como uma proteção galvânica. Os polímeros condutores, tais como a polianilina 
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(PANI) e polipirrol (PPy) representam alternativas mais seguras, por se tratar de um 

composto orgânico e de rápida degradação pelo meio ambiente (BRANZOI, 2008). 

Outros trabalhos levantam a existência de uma sensível melhora nas 

propriedades anticorrosivas dos revestimentos contendo polímeros condutores pela 

incorporação do Zn na matriz polimérica (TUKEN, 2006; ARMELIN, 2008; LEHR, 

2013). 

O estudo dos processos de síntese e caracterização do nanocompósito 

ZnO/Polipirrol foi o foco deste trabalho. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para efeito da obtenção do nanocompósito com uma maior pureza, iniciou-se 

o trabalho com a destilação do Pirrol. O Pirrol (C4H5N), monômero da Sigma Aldrich 

foi destilado sob pressão reduzida, antes da utilização, e armazenado em ambiente 

escuro a 0◦C, já que se trata de um composto bastante sensível a luz e umidade. 

 O Dodecil sulfato de sódio, SDS, da SIGMA-ALDRICH foi utilizado como 

surfactante para formação das micelas. O Ferro (III) cloreto hexahidratado 

(FeCl3•6H2O) (grau analítico) da Merck foi utilizado como um oxidante de radicais 

em meio aquoso. O óxido de zinco (ZnO) (grau analítico) da Mknano foi utilizado na 

pesquisa. O metanol P.A. utilizado foi da marca JAND QUÍMICA. 

 As nanopartículas ZnO/PPy foram obtidas através da polimerização em 

emulsão in situ em solução aquosa contendo dodecil sulfato de sódio (SDS) (MELO, 

2013). Inicialmente adicionou-se a um balão de fundo redondo 40 mL de água 

deionizada e em seguida adicionou-se 2,43.10-3 mols de SDS. Manteve-se a 

solução à agitação vigorosa por 10 minutos e adicionou-se 521,7.10-6 mols do 

monômero Pirrol. Após, 20 minutos de agitação vigorosa, adicionou-se 42,1.10-6 

mols de ZnO. Posteriormente, a solução permaneceu em agitação vigorosa por 20 

minutos e foi adicionado lentamente (gota a gota), 400,0 µL de FeCl3 (1M) (ALVES, 

2011). Finalmente, após 24h de espera para total polimerização do nanocompósito 

adicionou-se 70mL de Metanol e obteve-se um precipitado negro, que foi seco em 

estufa a 40 ºC e em seguida totalmente seco em um dessecador a vácuo a 

temperatura ambiente. 
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Técnicas de Caracterização 

 

Análise do tamanho de partícula 

Os procedimentos para determinação do tamanho da partícula foram 

realizados no equipamento Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments, Reino 

Unido). O tamanho de partícula foi realizado por espalhamento dinâmico de luz com 

laser de comprimento de onda igual a 633nm, sob um ângulo de espalhamento de 

90º, e temperatura de 25ºC (ZETASIZER, 2004). 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para análise de morfologia das amostras foi utilizado um microscópio 

eletrônico de varredura JEOL (Japão), modelo JSM – 5900. As amostras foram 

montadas sobre uma lamínula de vidro presa ao porta-amostra através de fita de 

carbono dupla face. Posteriormente, uma fina camada superficial de ouro foi 

depositada por sputtering, através de uma metalizadora Bal-tec SDS 050 (Japão). 

 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

Todas as observações por MET foram realizadas no microscópio eletrônico 

de transmissão TECNAI G2 Spirit (FEI Company, EUA), com 120 kV, nas 

instalações de Microscopia Eletrônica de Serviço-CpqAM (PDTIS-FIOCRUZ) . Para 

isso as amostras foram depositadas em “grids” de cobre de 400 mesh, revestidos 

com carbono. 

 

Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

As medidas de absorção no infravermelho foram realizadas no 

espectrofotômetro FTIR (Bomem, Canadá), modelo ABB FTLA 2000, operando na 

região de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 200 acumulações por 

espectro, com base na técnica de formação de pastilhas de brometo de potássio 

(KBr). 
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Difração de Raios-X 

Analises por difração de raios-X de pó foram utilizadas para a identificação 

das fases cristalográficas e calculo do tamanho médio de cristalito (DDRX) 

presentes nas amostras. Utilizou-se o difratômetro de raios-X da Siemens modelo 

D5000, com filtro de níquel e fenda de 1,0 mm, usando a linha Kα do Cobre (0,1542 

nm. Os difratogramas foram obtidos na faixa de 2θ de 15 a 80° em passos de 0,02° 

e tempo de aquisição 1,0 s por passo, e temperatura de 25°C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Síntese do Nanocompósito ZnO/PPy 

 As dispersões coloidais utilizando-se SDS apresentaram uma boa 

estabilidade, sem evidência de formação de precipitados ou agregados. Após a 

adição do metanol tem-se a precipitação do nanocompósito, sendo esse em seguida 

lavado 6 vezes com água deionizada, e finalmente após a secagem do material tem-

se um pó negro, de acordo com a foto abaixo. A Figura 1 é referente ao 

nanocompósito ZnO/PPy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nanocompósito ZnO/PPy em pó (após secagem). 

 

Caracterização das nanopartículas 

 

Tamanho de partícula - Espalhamento dinâmico da luz (DLS) 

O diâmetro médio das nanocompósito de ZnO/PPy em solução aquosa foi 

determinado como sendo na ordem de 79,16 nm, com desvio padrão de 104,78 nm. 
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A Figura 2 exibe a distribuição dos valores de tamanho de partícula extraídos no 

programa Zetasizer. 

 

Figura 2. Resultado do DLS do nanocompósito ZnO/PPy. 

 

Analisando o histograma representado na Figura 2, observa-se o principal 

pico sendo da ordem de 68,06 nm representando 26,6% do nanocompósito, na qual 

50,0 nm refere-se ao ZnO, de acordo com o fabricante, e o tamanho restante refere-

se ao envolvimento do polímero (PPy). 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A morfologia da amostra do nanocompósito de Zno/PPy foi avaliada por MEV. 

As imagens obtidas estão apresentadas em diferentes escalas na Figura 3 (a) e (b), 

na qual observa-se a formação do nanocompósito e a formação de aglomerados 

micrométricos mais homogêneos.  

 

 

 
 

(a) 
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Figura3. Micrografias obtidas por MEV do ZnO/PPy: (a) Micrografia do nanocompósito 

em escala de 1µm, (b) Micrografia do nanocompósito em escala de 0,5µm . 

 
Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

A Figura 4 representa as micrografias de MET do ZnO comercial, 

evidenciando as nanopartículas na forma de bastões, partículas prismáticas e 

partículas sem forma bem definida, mostrando também grande aglomeração dessas 

(a) 

(a) 

(b) 
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partículas. É possível observar pelas micrografias uma grande disparidade no 

tamanho das partículas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Micrografias obtidas por MET do ZnO: (a) Micrografia do ZnO em escala de 500 nm, 
(b) Micrografia do ZnO em escala de 200nm. 

 
 

A Figura 5 representa as micrografias do nanocompósito ZnO/PPy obtidas no 

MET e pode-se perceber a distribuição de nanopartículas em todas as amostras, 

estando aglomeradas na solução. Observa-se claramente uma fase inorgânica 

(ZnO) envolvidas por uma fase orgânica (PPy). 

(a) 

(a) 

(b) 
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Figura 5. Micrografia obtida por MET do nanocompósito ZnO/PPy. 

 
 
 
 

Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

Os espectros de absorção na região do infravermelho próximo foram obtidos 

nas amostras, mediante espetroscopia de absorção na região do infravermelho. Os 

espectros do ZnO(a), PPy (b) e nanocompósito ZnO/PPy (c) são mostrados na 

Figura 6. 

 

ZnO disperso 

no PPy 
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Figura 6. Espectro de absorção na região do infravermelho para: 

(a) o ZnO, (b) o PPy e (c) o nanocompósito ZnO/PPy. 

 
O espectro do ZnO mostra uma banda vibracional próximo 480 cm-1, que pode 

ser atribuída ao modo de estiramento do ZnO (Wang, 2004). 

 Na análise do espectro para PPy e ZnO/PPy observa-se a presença de 

bandas em 2992 e 2850 cm-1 que podem ser atribuídas ao estiramento assimétrico 

e ao estiramento simétrico de grupos –CH2-, respectivamente.  

PPy 

ZnO/PPy 

ZnO 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

3406



As bandas 1557 cm-1 e 1463 cm-1 são referentes a vibração do estiramento 

das ligações do C=C e C-C no anel do pirrol. A absorção a 1307 cm-1 corresponde à 

deformação C-H no plano. Ainda para o PPy observam-se as vibrações de 

estiramento das ligações C-N e C-H nas bandas 1201 cm-1 e 1043 cm-1. As bandas 

observadas entre 906 cm-1 e 674 cm-1 podem ser atribuídas, respectivamente, a 

deformação do anel fora do plano e a vibração N-H no polímero (BATOOL, 2012). 

 No espectro do nanocompósito ZnO/PPy não aparece a banda característica 

do ZnO, provavelmente pelo encapsulamento da partícula do ZnO pelo PPy. 

 

Difração de Raios-X 

A Figura 7 mostra o difratograma das partículas de ZnO (Figura 7(a) ZnO e do 

nanocompósito ZnO/PPy (Figura 7(b)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figura 7. Difratogramas de raios-X obtidos para: (a) o ZnO, (b) o ZnO/PPy. 

 

Os principais picos de difração para o ZnO estão apresentados em 2Ɵ=31,8º; 

34,4º; 36,2º; 47,5º; 56,6; 62,9º; 66,4º; 67,9 e 69,1º e estão de acordo com os dados 

31,8 

34,4 

36,2 

47,5 

56,6 

62,9 

66,4 

67,9 

69,1 

20 

ZnO 

ZnO/PPy 
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obtidos para o ZnO (SHAO H 2007), correspondendo às reflexões de Bragg (100), 

(002), (101), (102), (110), (103) (200) (112) e (201), respectivamente, confirmando 

uma estrutura hexagonal (a=3,25 Ǻ e c=5,21 Ǻ) tipo wurzita para o ZnO. 

No difratograma referente ao nanocompósito ZnO/PPy observa-se um pico 

em 2Ɵ= 20º, correspondente ao PPy, e isto é devido a estrutura semicristalina do 

polipirrol. Os picos de difração do ZnO não são observados neste difratograma 

devido ao envolvimento da partícula do ZnO pelo PPy (ALVES, 2011). 

CONCLUSÕES  

 A síntese do nanocompósito ZnO/Polipirrol foi realizada e comprovada 

através das medidas de caracterização de FTIR e DRX. 

 O diâmetro das partículas do nanocompósito ZnO/Polipirrol foi de 74,20 nm, 

na qual 87% da amostra corresponde a partículas inferiores a 100 nm, na 

qual em torno de 50 nm é referente ao ZnO e o restante ao “recobrimento” de 

polipirrol. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NANOCOMPOSITES ZnO / 
POLYPYRROLE FOR ANTICORROSIVE APPLICATION. 

 
Nanoparticles of metal oxides and conductive polymers have been investigated 

as alternative additives in corrosion protection of oxidizable metals. In this hybrid 

nanocomposites work Polypyrrole-ZnO were synthesized and characterized as a 

potential application as industrial paint anticorrosive additive. The different steps of 

the synthesis and characterization of nanocomposites are described. The 

nanocomposites were obtained from the emulsion polymerization of aqueous 

solutions of pyrrole and sodium dodecyl sulfate containing ZnO nanoparticles 

dispersed in the mass. The nanoparticles were characterized by scanning electron 

microscopy and transmission, dynamic light scattering, diffraction of X-rays and 

techniques of infrared spectroscopy. From the characterization techniques, it was 

possible to determine the average size of nanoparticles of ZnO and ZnO-Polypyrrole. 
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The peaks in the diffraction pattern of X-rays observed in the nanocomposite were 

the same as in ZnO, confirming the presence of ZnO in the composite.  

 

Keywords: corrosion, nanocomposites, polypyrrole, zinc oxide. 
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