
Resumo 

O problema da corrosão está hoje em dia interligado a todos os domínios de actividade industrial, 

causando sérios prejuízos quer no plano económico quer no plano ambiental.  

A amplitude do problema tem obrigado a um considerável desenvolvimento de esforços na 

implementação de técnicas e procedimentos susceptíveis de reduzir ou eliminar os fenómenos 

corrosivos, e consequentemente diminuir o seu impacto na produtividade industrial e no sector 

ambiental.  

Actualmente, com a descoberta dos polimeros condutores, facilmente sintetizáveis por via 

electroquímica, abriu-se um novo campo de investigação na área dos tratamentos anti-corrosivos de 

superficie metálicas.  

Neste contexto, esta tese descreve, sob diversos aspectos, as condições electrolíticas e as técnicas 

electroquímicas que permitem a elaboração de revestimentos de polipirrol sobre eléctrodos de metais 

oxidáveis.  

Numa primeira parte mostra-se que a electropolimerização do pirrol, sobre zinco e ligas de zinco, 

pode ser realizada em meios orgânicos de carácter ácido ou neutro na presença de N(Et)4Tos. Os 

filmes mais homogéneos e aderentes foram obtidos em meio de acétonitrilo ou de carbonato de 

propileno em modo galvanostático com densidades de corrente relativamente fracas.  

De seguida, estendeu-se a investigação à electropolimerização do monómero em meio aquoso, face 

às vantagens deste meio nos planos económico e ambiental. Os revestimentos poliméricos obtidos 

em meio aquoso {H2O + Na2C4O6H4 0,2 M + pirrol 0,5 M} são homogéneos e muito aderentes, apesar 

de serem aplicados em superficies metálicas oxidáveis sem prévio tratamento de passivação químico 

ou electroquímico.  

Os revestimentos foram caracterizados por diversas técnicas de análise espectroscópica e 

microscópica. Em particular, a microscopia electrónica de varrimento mostrou a homogeneidade e 

compactacidade dos filmes orgânicos. A análise elementar por espectroscopia de raios X e 

vibracional por infravermelho e Raman revelou que os revestimentos produzidos, em meios orgânicos 

e aquosos, apresentam as mesmas características estruturais e composições elementares dos que 

são obtidos em substratos nobres.  

Os testes de corrosão em câmara de nevoeiro salino evidenciaram que a utilização de ultra-sons na 

preparação dos revestimentos em meios aquosos apresentam um melhor comportamento anti-

corrosivo.  

O conjunto de resultados obtidos nesta tese permite deduzir da importância da utilização dos 

polimeros condutores na protecção contra a corrosão de estruturas metálicas, ao mesmo tempo que 

lhes confere um agradável aspecto estético.  



Abstract 

Actually, the problem of corrosion handles all industrial activity fields, which provokes serious 

economic and ecologic damages.  

The size of the problem required to expend considerable efforts for getting techniques and procedures 

capable to slow down this process and to reduce its impact to the industrial production.  

Currently, the discovery of conducting polymers, electrochemically synthesizable has opened a new 

window for the research related to the protection against corrosion.  

On the basis of this report, we described in this thesis various aspect of the electrolytic conditions and 

the electrochemical techniques that allow to the formation of polypyrrole coatings on oxidizable metals 

electrodes.  

Effectively, in the first part we have shown that the electropolymerization of pyrrole, on zinc and zinc 

alloys, can be achieved in acidic or neutral organic solvents (Gutmann scale) in the presence of N(Et)4 

Tos. The films more homogeneous and adherent are obtained in acetonitrile or propylene carbonate 

media by using galvanostatic mode at relatively weak current densities.  

We extend then our research to the electropolymerization of the same monomer in aqueous medium 

for the interest that present water on the economic and ecological terms. The polymer coatings 

obtained in aqueous medium {H2O + Na2C4O6H4 0.2 M + pyrrole 0.5 M} are homogeneous and very 

adherents, even if the oxidizable metal supports have not been submitted to any previous chemical or 

electrochemical passivation treatments.  

Otherwise, the obtained coatings have been characterized by various spectroscopic and microscopic 

analytical techniques. In particular, the scanning electronic microscopy revealed a homogeneous and 

compact morphological structure of the coating. The elementary analysis X photoelectron 

spectroscopy and the vibrational analysis (Infra-red and Raman spectroscopy) proved that the 

coatings elaborated in the organic and aqueous media present the same structural features and 

elementary compositions that those classically obtained on noble substrates.  

Moreover, the salt spray tests imposed to these samples showed that the PPy films prepared in 

aqueous medium using ultrasonic sounds present high resistance against the corrosion.  

The totality of the obtained results of this thesis show the interest that present the uses of conducting 

polymers in the protection of the oxidizable metal structures against the corrosion, at the same time 

they confer them an agreeable aesthetic aspect.  


