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RESUMO

Metais revestidos por pintura expostos em regiões litorâneas apresentam um alto grau 
de deterioração devido ao processo de corrosão atmosférica local. O objetivo deste 
trabalho foi classificar a corrosividade ambiental da orla marítma da cidade de 
Aracaju, no nordeste do Brasil, por meio da determinação do teor de cloretos, taxa de 
sulfatação, teor de partículas sedimentáveis e dados climatológicos mensais; e realizar 
estudo comparativo do desempenho de sistemas de proteção anticorrosiva adequados 
às condições atmosféricas locais. Sistemas de pintura de alto desempenho aplicados 
sobre diferentes substratos metálicos (aço carbono, aço galvanizado, alumínio e 
galvalume) foram submetidos à exposição natural em campo e testes acelerados em 
laboratório. Foram realizadas medidas de potencial de corrosão e de espectroscopia de 
impedância eletroquímica (EIS) em soluções de NaCl 3% e Na2S 04 5%, em sistemas 
de pintura não expostos e com introdução de defeito artificial. A partir dos dados de 
EIS, foi proposto um modelo de circuito elétrico equivalente para sistemas com 
defeito. Os resultados eletroquímicos obtidos tiveram boa correlação com as 
observações visuais e testes acelerados. Os resultados deste estudo forneceram um 
ranking de desempenho para os sistemas de pintura utilizados e classificação da 
corrosividade ambiental da orla de Aracaju/SE.

Palavras-chave: Revestimento orgânico, corrosão atmosférica, névoa salina,
espectroscopia de impedância eletroquímica.



ABSTRACT

Organic coating metais exposed in coastai zones have presented high deterioration 
degree, due to local atmospheric corrosion process. The goal o f this work was to 
classify the environmental agressivity o f the Aracaju s coastal, in Northeastern Brazil, 
by means of chloride deposition rate, sulfates deposition rate, settieabie particulate 
matter and monthly climatic dates; and to make the comparative performance study of 
the anticorrosion protection systems suitable to local atmospheric conditions. High 
performance painting systems on different metallic substrates (steel, galvanized steel, 
aluminium and galvalume) were submitted to natural exposition in field and in 
laboratory tests. Potential corrosion and electrochemical impedance spectroscopy 
measurements were performed, in 3% NaCi and 5% Na2S04 solutions, on the painting 
systems non-exposure with introduction of artificial defect From EIS data, a 
equivalent electric circuit was proposed to painting systems with artificial defect The 
electrochemical results are in good agreement with find visual observations and 
accelerated tests. The results o f this study yield a performance ranking of the painting 
systems used and a classification of the environmental corrosivity o f the Aracaju s 
coastal.

Keywords: Organic coating, atmospheric corrosion, sait spray, electrochemical 
impedance spectroscopy.



1 INTRODUÇÃO

A corrosão, destruição ou deterioração de um material devido à reação com 

seu ambiente representa uma tremenda perda econômica, sendo estimado o custo total 

anual da corrosão nas cidades industrializadas em tomo de 4% do produto nacional 

bmto (MATTSON1, apud AMIRUDIN e THIERRY, 19951). O Brasil, país de 

dimensões continentais, de climas diversos e enorme variação de tipos de atmosferas, 

apresenta em sua quase totalidade regiões geográficas com características ambientais 

propícias ao desenvolvimento de corrosão atmosférica. As perdas diretas e indiretas 

causadas pela corrosão atmosférica são enormes, da ordem de US$ 10 bilhões/ano no 

Brasil, sendo que aproximadamente 20% de seus efeitos poderiam ser minimizados 

pela seleção adequada de substratos metálicos e do tipo de proteção mais recomendado 

para resistir a uma atmosfera específica. Além do aspecto econômico, representado 

pela redução da perda de materiais por desgaste progressivo, outro fator relevante é o 

aspecto de preservação das reservas mundiais de minérios, pois seu consumo abusivo 

corresponde a um desperdício das reservas energéticas de nosso planeta.

Dos vários métodos utilizados para proteção anticorrosiva, o uso de 

revestimentos é o mais popular e econômico para proteção do aço carbono ou outros 

materiais, por proporcionar tanto a escolha de um substrato com as propriedades 

físicas e mecânicas desejadas, quanto a utilização de um revestimento resistente ao 

ambiente no qual o material será exposto.

A aplicação de revestimentos orgânicos (ou tintas) é certamente o método de 

controle da corrosão mais amplamente utilizado. Aproximadamente 90% de todas as 

superfícies metálicas são revestidas por tintas , e a multiplicidade dos tipos de pintura, 

as cores disponíveis, os processos de aplicação e a possibilidade de combinação das 

tintas com revestimentos metálicos têm, sem dúvida, aumentado a importância deste 

tipo de proteção anticorrosiva.

IM A T TSSO N , B. Corrosion Technology for Scientists and Engineers, Ed. Ellis Horwood, Chichester, UK, 1989, p. 13.



As tintas são testadas para várias finalidades, dentre elas destacam-se: 

desenvolvimento de novos revestimentos, determinação do melhor revestimento para 

um ambiente em particular, controle de qualidade, estudo das propriedades 

fundamentais dos revestimentos e dos mecanismos de proteção. Os ensaios em tintas 

podem ser físicos (para testar as propriedades primárias dos revestimentos), acelerados 

(pelo aumento da temperatura e/ou concentração de espécies corrosivas), atmosféricos 

(com sistemas de pintura expostos em diferentes localizações geográficas) ou 

eletroquímicos (já que metais, mesmo quando pintados, corroem-se 

eletroquimicamente)1.
o

Os ensaios de corrosão atmosférica são utilizados para avaliar a resistência 

de qualquer tipo de material ou revestimento à ação dos agentes atmosféricos e 

contaminantes ambientais. Constituem importante subsídio para a avaliação do 

comportamento em serviço dos diferentes revestimentos, proporcionando informações 

valiosas para o controle de qualidade, a seleção e o desenvolvimento de novos 

produtos. Os métodos normalmente empregados para o estudo da corrosão atmosférica 

dividem-se em dois grandes grupos:

a) exposição in situ do material no clima considerado;

b) simulação acelerada em laboratório das condições climáticas a fim de 

serem obtidos resultados mais rápidos.

Diversos pesquisadores em todo o mundo vêm dedicando seu tempo à 

implementação de técnicas para detecção e avaliação da degradação dos revestimentos 

orgânicos expostos à ambientes corrosivos. Hoje, a espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS) é uma das ferramentas mais utilizadas por permitir uma 

caracterização mais completa do sistema em estudo, sendo particularmente relevante 

por fornecer uma visão mais completa do processo de deterioração das tintas, sendo 

capaz de distinguir efeitos que são ocultados ou mascarados em outros testes. Trata-se 

de um método mais rápido para classificação e homologação de sistemas de pintura1.



Esta dissertação de mestrado foi realizada no Programa Interdisciplinar de 

Pós-Graduação em Engenharia de Materiais e Processos (PIPE), em parceria com o 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC), tendo como objetivo o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado: “ Estudo da degradação de 

materiais utilizados na rede de distribuição de energia na orla de Araca ju", 

proposto à Empresa Energética de Sergipe S/A (ENERGIPE). O projeto citado faz 

parte do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico 

Brasileiro, estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 

cumprimento à lei no 9991, de 24/07/20004.

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de se classificar a corrosividade 

ambiental da região litorânea de Aracaju/SE e de ser estudado o desempenho de 

materiais estruturais, componentes metálicos e sistemas de proteção anticorrosiva 

adequados às condições atmosféricas locais, cuja rede de distribuição vinha 

apresentando sérios problemas de manutenção à ENERGIPE e, por conseqüência, aos 

usuários, devido ao grande número de desligamentos de energia.

Por meio de visitas técnicas realizadas em diversos locais da região 

metropolitana de Aracaju, foi possível constatar que a degradação dos sistemas de 

pintura utilizados nos transformadores na rede de distribuição de energia reduz 

enormemente o tempo de serviço dos mesmos. Em inspeções feitas nas instalações da 

ENERGIPE destinadas ao preparo de superfície e pintura dos transformadores, 

verificou-se o uso de revestimentos de baixa qualidade, mão-de-obra sem treinamento 

adequado e aplicação de sistemas de pintura de baixo desempenho para exposição em 

ambientes marinhos5.

As condições atmosféricas do Estado de Sergipe, caracterizadas pela elevada 

temperatura média anual, aliada à salinidade excessiva do ar e à predominância de 

ventos que sopram do mar, fazem da orla de Aracaju um local propício à degradação e

1.1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA



corrosão dos materiais, sejam eles cerâmicos, metálicos, poliméricos ou compósitos6. 

Em 1989, o Brasil iniciou sua participação no Projeto MICAT (Mapa Ibero-americano
n

de Corrosividade Atmosférica) , que tem o objetivo de estimar a corrosão atmosférica 

em função dos parâmetros climáticos e de contaminação atmosférica, porém a região 

do Estado de Sergipe não foi incluída nesta Ia fase do projeto.

Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, com base nas explanações 

anteriores, foram realizados levantamentos em campo a fim de se avaliar a 

agressividade ambiental da região costeira de Aracaju, por meio da determinação do 

teor de cloretos, taxa de sulfatação e teor de partículas sedimentáveis na atmosfera. 

Dados climatológicos mensais de temperatura média, umidade relativa, pluviometria e 

insolação para a região, foram obtidos mediante solicitação à Companhia de 

Processamento de Dados de Sergipe (PRODASE). Foram selecionados substratos 

metálicos e sistemas de pintura de alto desempenho, e corpos-de-prova foram 

preparados para exposição natural e testes em laboratório, com o objetivo de avaliar 

comparativamente o desempenho dos diversos sistemas de pintura.
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-> GARCIA, C.M.; PORTELLA, K.F.; VERGÉS, G.R; FREIRE, K.R.R.; JOUKOSKI, A.; 

BARON, O.; MOTTA, H.N.; PAULA, J.F. Estudos da degradação de materia is uti l izados na 

rede de d is tr ibu ição de energia instalada na orla  de A raca ju . Relatório Final. Curitiba, 

LACTEC, 2003. Relatório 4082/20035;

-> GARCIA, C.M.; FREIRE, K.R.R.; PORTELLA, K.F.; PAULA, J.F.; JOUKOSKI, A.; BARON, 
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energia instalada na orla  de Araca ju . Anais do II CITENEL, p. 548-554, 2003 ;

-> JOUKOSKI, A.; PORTELLA, K.F.; BARON, O.; GARCIA, C.M.; VERGÉS. G.R.; SALES, 

A.; PAULA, J.F. The influence of cement type and adm ix ture  on life span of re inforced 

concrete u t i l i t y  poles subjected to the high sa l in i ty  env ironm ent of Northeastern Brazil, 

studied by corrosion potential testing. Cerâmica, v. 50, n. 313, p. 12-20, 20049.



Para atender aos objetivos propostos, este trabalho foi estruturado em cinco 

capítulos, sendo o primeiro a Introdução.

O segundo capítulo contém a revisão da literatura, onde são abordados 

aspectos sobre a corrosão, corrosão atmosférica, revestimentos orgânicos e 

mecanismos de proteção anticorrosiva, bem como as técnicas eletroquímicas 

disponíveis para a avaliação da degradação dos revestimentos orgânicos. Uma revisão 

mais aprofundada é feita em relação às propriedades de membrana de filmes 

poliméricos e à técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica.

No terceiro capítulo, são descritos a metodologia experimental empregada 

para avaliação da corrosividade ambiental de Aracaju, seleção e preparo de corpos-de- 

prova metálicos e com revestimentos orgânicos, e os detalhes das medidas 

eletroquímicas realizadas antes e após exposição natural nas estações de corrosão 

atmosférica.

O quarto capítulo se inicia com a apresentação dos resultados dos dados 

climatológicos, seguido das avaliações realizadas em campo e em laboratório para os 

materiais metálicos e sistemas de pintura em estudo. Traz também os resultados das 

medições eletroquímicas para avaliação dos mecanismos de proteção dos 

revestimentos orgânicos.

O quinto e último capítulo traz as conclusões do trabalho e comentários 

adicionais sobre os resultados. Também são apresentadas sugestões para continuidade 

dos estudos e trabalhos futuros.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO



2 REVISÃO DA L IT E R A T U R A

2.1 INTRODUÇÃO À CORROSÃO

A necessidade de proteger materiais de todos os tipos (madeira, concreto, 

aço, alumínio, etc.) contra os processos de degradação tem motivado um grande 

desenvolvimento da ciência da corrosão. Estes processos de degradação, que incluem 

o ambiente atmosférico, solução química, oxidação, cristalização e reações galvânicas, 

são os meios pelos quais os materiais retomam aos seus estados originais de óxidos, 

minerais, ou carbono elementar10.

E importante notar que todos os materiais estruturais têm uma forte tendência 

a retomar ao seu estado nativo, devido à tremenda quantidade de energia utilizada para 

convertê-los de sua forma original. Esta energia interna, resultante da radiação solar ou 

induzida pelo homem, permanece latente no material e é liberada em qualquer 

oportunidade do material reverter-se ao seu estado de equilíbrio10. O ferro, por 

exemplo, atinge a sua estabilidade sob a forma de óxido Fe20 3, para a qual caminham 

todos os seus compostos e derivados.

A corrosão é definida como "a destruição de uma substância (geralmente 

um metal) ou de suas propriedades devido a uma reação com seu meio " (Bases da 

corrosão NACE, apud por MUNGER, 198410). Esta definição não utiliza os termos 

químico ou eletroquímico, porque ambos poderiam definir somente a corrosão 

relacionada aos metais, e não teriam sua aplicação para outros materiais que se 

degradam devido à exposição ambiental. Neste trabalho, no entanto, a corrosão pode 

ser definida como um processo eletroquímico de oxidação de um metal e, para a 

maioria dos metais, é um processo espontâneo e contínuo.

Para que a corrosão ocorra, é necessária a ocorrência simultânea de duas 

reações: a de oxidação (que libera elétrons) e a de redução (que recebe elétrons):

Me —» Mez+ + z' (oxidação) ( 1)



O + ne' —» R (redução) (2)

Por exemplo, o ferro sofre corrosão na presença de água e oxigênio e a 

reação global pode ser representada por:

4 Fe(S) + 3 C>2(g) + 2 H20(i) —» 2 Fe203. H20(S) (3)

A reação (3) pode ser dividida nas reações (4) e (5), uma produzindo elétrons 

e outra os consumindo:

4 F e (s) -»  4Fe2++ 8e" e Fe2+ -» Fe3+ + e" (reações de oxidação) (4)

2 0 2(g) + 4 H20 (i) + 8e" -» 8 OH' (reação de redução) (5)

A reação de oxidação (ou anódica), ao gerar íons metálicos em solução, 

dissolve o metal ou transforma-o em outro composto, produzindo o fenômeno da 

corrosão. Porém, para que o processo corrosivo prossiga é necessário uma reação de 

redução (ou catódica) que consuma os elétrons liberados. Caso contrário, a reação de 

oxidação atinge o equilíbrio e a corrosão cessa11.

2.1.1 A célula de corrosão10

2.1.1.1 O ânodo

O ânodo é a área onde o metal se ioniza, passando à solução, ocasionando 

progressiva perda do metal. A Figura 1 mostra as principais reações químicas que 

ocorrem no ânodo. A primeira reação na zona anódica ocorre quando o ferro metálico 

passa à solução como íon ferro, com a liberação de dois elétrons. Na Zona I, que é a 

área anódica limite do ferro na solução, os íons ferro reagem com íons hidróxidos para 

formar hidróxido de ferro. Esta reação é importante, pois retira o íon ferro da solução e 

gera o hidróxido de ferro insolúvel. Isto muda o equilíbrio na célula de corrosão e 

permite que mais ferro se ionize e passe à solução. O hidróxido de ferro é um 

precipitado branco transitório, que se forma na superfície do metal corroído.



Eletrólito 
H + +  O H " ~  H20

FIGURA 1 -  REAÇÕES ANÓDICAS PRINCIPAIS.

A reação que ocorre na Zona II para formar Fe30 4(preto), ou óxido de ferro 

magnético, é uma das mais complexas. Como mostra a Figura 1, os íons ferro reagem 

com oxigênio e água para formar Fe30 4, com a liberação de íons hidrogênio. O 

hidróxido de ferro na Zona I pode reagir com o oxigênio adicional para formar Fe30 4, 

ou com qualquer íon carbonato disponível nesta área para formar carbonato ferroso.

Na Zona III ocorre uma reação mais direta: o Fe30 4 superior reage com o 

oxigênio para formar óxido de ferro hidratado, ou Fe20 3.H20. Este é o produto 

amarelo-avermelhado comumente conhecido como ferrugem.

Os íons negativos no eletrólito, como carbonatos, cloretos, sulfatos e 

hidroxilas, são atraídos para a área anódica por causa dos íons ferro positivos 

disponíveis neste ponto. Como as hidroxilas reagem com os íons ferro para formar 

hidróxidos de ferro, um excesso de íons hidrogênio permanece na solução, criando 

uma condição levemente ácida.

2.1.1.2 O cátodo

As reações catódicas, apesar de menos complexas que as reações anódicas, 

são extremamente importantes no controle da velocidade da corrosão que ocorre no 

ânodo. A reação anódica não pode ocorrer a uma velocidade mais alta que a 

“acomodação” dos elétrons correspondentes pela reação catódica. A reação que ocorre



no cátodo é essencialmente a neutralização dos elétrons que são gerados quando o 

ferro passa à solução (Figura 2). Os elétrons podem ser neutralizados por uma destas 

três reações:

2H
r +

+ 2e" -> H2 

H + e —> Hads 

2Hads + Vi 0 2 -> H20  

2H20  + 0 2 + 4e" -> 40H '

(6)

(7)

(8)

EletróLito

FIGURA 2 -  REAÇÕES CATÓDICAS PRINCIPAIS.

A reação de neutralização (6) é a dos íons hidrogênio com elétrons para 

formar hidrogênio gasoso. Onde uma quantidade grande de íon hidrogênio estiver 

disponível, uma solução ácida, as bolhas de gás formam-se rapidamente. O potencial 

eletródico de equilíbrio (em relação ao hidrogênio) do ferro a 25°C, em contato com 

uma solução de íons ferro, é -0,44 V. O ferro irá, portanto, deslocar o hidrogênio da 

água espontaneamente12. Este é o primeiro passo no processo corrosivo e uma das 

mais importantes reações químicas envolvendo o ferro.

A reação (7), que também remove hidrogênio da área catódica na superfície 

metálica, é a do hidrogênio atômico com oxigênio para formar água. Na reação (9), o 

oxigênio reage com água e elétrons para formar hidroxilas. Esta é uma reação 

extremamente importante do ponto de vista de um revestimento, já  que as hidroxilas



são fortemente alcalinas. Quando elas se concentram na área catódica do metal, 

qualquer revestimento sobre o metal deverá ser fortemente resistente aos álcalis ou 

tenderá à saponificação e degradação.

2.1.1.3 O eletrólito

O eletrólito é a solução que está sobre, ao redor, ou que cobre o metal. A 

condutividade da solução na superfície metálica é a chave para a velocidade do 

processo corrosivo. Uma solução com condutividade baixa ou alta resistência produz 

uma reação corrosiva lenta, enquanto uma solução com alta condutividade ou baixa 

resistência acelera esta reação.

A água pura, apesar de ser um condutor relativamente pobre, ainda contém 

íons (H+ e OH'), e a corrosão irá ocorrer, ainda que muito lentamente. No caso da água 

do mar, as células de corrosão são formadas rapidamente, já  que a água do mar é 

altamente ionizada e condutora.

2.1.1.4 O circuito externo

Onde o ânodo e o cátodo estão sob a superfície metálica, o metal age como 

circuito externo. Se há dois tipos de metal, eles devem estar em contato ou devem ter 

uma conexão externa para que o processo corrosivo possa ocorrer. A condutividade ou 

a resistência do circuito externo também ajuda determinar a velocidade do processo 

corrosivo.

2.1.1.5 Conceito químico de uma célula de corrosão

No conceito químico de uma célula de corrosão, o ferro penetra na solução 

no ânodo, reage rapidamente com as hidroxilas negativas, e precipita. Os elétrons 

movem-se através do metal ou do circuito externo para o cátodo. Neste ponto, os



elétrons são neutralizados pelos íons positivos, ou seja, o íon hidrogênio positivo reage 

com os elétrons tomando-se hidrogênio molecular e deixando um excesso de 

hidroxilas. Neste caso (a remoção do hidrogênio ou a redução do oxigênio), íons 

hidroxila estão concentrados no cátodo.

2.1.1.6 Conceito elétrico de uma célula de corrosão

Em contraste com o conceito químico, o conceito elétrico do fluxo de 

corrente é completamente diferente, porém importante já  que é utilizado 

extensivamente na proteção catódica. De acordo com este conceito, o fluxo da corrente 

elétrica segue do ânodo através da solução para o cátodo. O ânodo é às vezes descrito 

como a área da superfície metálica na qual a corrente deixa o metal e entra na solução. 

O cátodo é geralmente descrito como a área da superfície metálica na qual a corrente 

flui da solução e então retoma por meio do circuito externo ao ânodo. O fluxo de 

corrente elétrica, então, é do cátodo através do circuito externo para o ânodo e do 

ânodo através da solução para o cátodo, para completar o circuito. Este conceito é 

obviamente oposto àquele do fluxo de elétrons, que flui do ânodo para o cátodo 

através do circuito externo.

2.2 CORROSÃO ATMOSFÉRICA

A corrosão atmosférica é definida como a corrosão ou degradação de 

materiais expostos ao ar e aos seus poluentes sem que estejam imersos em um
13 'líquido . E provavelmente a forma mais comum de corrosão, porém ainda pouco 

compreendida, talvez pelo fato da atmosfera ser um meio cujas propriedades físico- 

químicas mudam continuamente com o tempo, o que torna difícil às generalizações e 

predições. Ainda existem numerosas dúvidas sobre os mecanismos que governam as 

reações e as variáveis que influenciam a cinética com que se desenvolvem os 

processos de corrosão atmosférica. Três monografias importantes devem ser



destacadas na área de corrosão atmosférica: a de ROZENFELD (1972)11, a de 

BARTON (1987)2 e a de LEYGRAF e GRAEDEL(2000)m

A natureza da corrosão atmosférica foi descrita por BARTON (1987) como

segue:

"Corrosão atmosférica é um processo eietroqufmico que ocorre em uma quantidade limite 
de eletrólito. O eletrólito é neutro ou levemente ácido (ou sob condições excepcionais 
levemente alcalino), e sua propriedades são influenciadas principalmente peia composição 
química da atmosfera e peias propriedades dos produtos de corrosão formados. A 
natureza neutra ou levemente ácida do eletrólito e sua presença variável na superfície em 
corrosão promovem a formação de produtos de corrosão sói idos sobre todos os metais que 
permanecem não passivados por razões termodinâmicas, isto é facilmente entendido, j á  
que o produto de solubilidade do produto da reação é facilmente superado no pequeno 
voiume do eletrólito neutro, e então novas fases são formadas no sistema. As propriedades 
desta camada de reação não são constantes, j á  que a presença temporária da camada 
eietroiítica é uma regra importante

Uma característica importante da corrosão atmosférica é tratar-se de um 

processo descontínuo, sendo necessário um filme de eletrólito superficial com uma 

certa espessura para que as reações catódicas e anódicas possam ocorrer14. Na 

atmosfera, o metal não é corroído por grandes quantidades de eletrólitos e geralmente 

a corrosão opera de tal forma que toda a superfície metálica funciona como cátodo e 

ânodo ao mesmo tempo15.

Existem vários fatores que compõem a atmosfera, tanto químicos quanto 

físicos. E composta normalmente por uma mistura de gases, sendo os principais o 

oxigênio, o nitrogênio e o vapor d'âgua. No entanto, contém uma série de 

contaminantes, como fumaça, cinzas, partículas em suspensão, partículas salinas e 

gases, provenientes de unidades industriais, de motores de combustão interna e de 

outras fontes naturais e artificiais. Sua proporção é variável segundo a proximidade 

dessas fontes e as condições climáticas locais, participando ativamente no processo de
o

deterioração dos materiais .

IIRO ZEN EELD , I.L. Atmospheric corrrosion o f  metals. National Association o f  Corrosion Engineers, 1972

III LEYGRAF, C.; GRAEDEL, T. A tmospheric Corrosion. Hardcover, p. 1-368, September, 2000



Far-se-á uma breve descrição dos principais fatores climáticos e ambientais 

que afetam a velocidade de corrosão atmosférica.

2.2.1 Umidade

Sendo a corrosão atmosférica um fenômeno essencialmente eletroquímico, a 

água existente na atmosfera, sob diferentes formas, constitui um dos fatores mais 

importantes do processo corrosivo. A água que se deposita sobre a superfície metálica 

pode ser proveniente de processo de adsorção e de condensação, que são determinadas
o

pela umidade relativa do ar .

A umidade relativa é a relação, em porcentagem, entra a quantidade de vapor 

de água existente no ar e a quantidade máxima que o ar pode conter, na mesma 

temperatura. Esta umidade também pode ser expressa em função da pressão. Sendo p a 

pressão parcial do vapor existente a uma determinada temperatura, ps a pressão de 

saturação a essa mesma temperatura, e UR a umidade relativa, tem-se:

U R = ^ x  100 (9)
Ps

VERNONIV, citado por VIANA (1980)3, constatou a rápida aceleração do 

processo corrosivo quando a umidade relativa atingia um valor crítico. Este valor é 

denominado umidade crítica, definida como a umidade relativa acima da qual o metal 

começa a corroer-se de maneira apreciável. A umidade crítica para um metal, em um 

determinado ambiente, depende da presença de contaminantes e das propriedades 

higroscópicas dos produtos de corrosão formados.

O tempo de superfície úmida é uma variável crítica com relação à extensão 

da corrosão14. Ele indica o tempo durante o qual a superfície metálica está coberta por 

um filme de água que toma possível a corrosão, determinando, portanto, a duração do 

processo eletroquímico. Este tempo varia com as condições climáticas locais e

IV VERNON, W.H.J. A  laboratory study o f  the corrosion o f  metals. Transactions o f the Faraday Society, v. 27, p. 265-277, 1931. C itado pela referenda 3.



depende da umidade relativa do ar, da duração e freqüência das chuvas, névoa, 

orvalho, temperatura do ar e da superfície metálica, velocidade dos ventos, horas de 

luminosidade, etc. A natureza do produto de corrosão formado também pode afetar 

grandemente o tempo de superfície úmida. Se o filme do produto de corrosão é 

microporoso, a condensação capilar pode causar a condensação de umidade bem 

abaixo do valor crítico de umidade relativa.

A espessura da camada eletrolítica é também um fator importante no 

processo de corrosão. A água começa a aderir à superfície metálica polida em uma 

umidade relativa estimada de 55% e forma um filme fino, que aumentará em espessura 

quando a umidade relativa aumentar. Para que a corrosão seja possível, é necessário 

mais de uma monocamada de água na superfície exposta. Por exemplo: para uma liga 

NiFe, a 25% de UR tem-se uma monocamada, a 50% UR duas monocamadas e a 75% 

UR cinco monocamadas de água (PHIPPS et al.v, apud D ALKAINE et al.,198515). A 

importância de se ter várias monocamadas de água baseia-se no fato de que a constante 

dielétrica da água é muito baixa para poucas monocamadas, e, conseqüentemente, 

dificulta a dissolução dos íons agressivos para formar uma solução condutora15.

Em uma atmosfera relativamente limpa, o valor da umidade crítica para o aço 

carbono situa-se em tomo de 70%, porém, em atmosferas contaminadas com poluentes 

industriais ou sais marinhos, ela é passível de diminuir consideravelmente, podendo se 

situar entre 50 e 60%. Para ROZENFELD11, citado por VIANNA (1980)3, as umidades 

críticas, para a maioria dos metais, estão na faixa de 70 a 80%.

A Figura 3 mostra o mapa do Brasil com as respectivas classificações 

climáticas por região16. A classificação de Kõppen, que se baseia fundamentalmente na 

temperatura, na precipitação e na distribuição destes valores durante as estações do
17ano, é mostrada na Tabela 1, adaptada para o Brasil .

Grande parte do território brasileiro apresenta umidade relativa média anual 

superior a 70%, chegando a valores superiores a 80% na faixa litorânea e na região

V PHIPPS, P.B.P.; RICE, D.W. Corrosion chemistry. Ed. G.R. Brubacker, Amer. Chem. Soc. Symp., n. 89, 1979.



norte. Nessas faixas de umidade relativa elevada situam-se também os centros 

industriais mais importantes do país . Levando-se em conta os valores de umidade 

crítica acima citados, é de se esperar alta incidência de corrosão atmosférica no Brasil.

TABELA 1 -  CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE KOPPEN ADAPTADA
AO BRASIL.

Símbolos
Características

Regime de Temperatura 
e Chuvas

Área de Ocorrência
Climáticos

A m  (equatorial)
Quente com uma 
estação seca 
(primavera)

Temperaturas elevadas: 
médias entre 25°C e 27°C, 
pluviosidade elevada: 
médias de 1.500 a 2.500 
mm/ano.

Maior parte da Amazônia

A f  (equatorial)
Quente sem estação 
seca

Porção oriental e noroeste 
da região Norte

A w  (tropical)
Quente, com chuvas 
de verão

Temperatura média entre 
19°C e 28°C, pluviosidade 
média inferior a 2000 
mm/ano.

Brasil Central e Roraima

A w  (tropical)
Quente, com chuvas 
de verão e outono

Litoral norte

As (tropical)
Quente, com chuvas 
de inverno e outono

Duas estações bem 
definidas: o verão 
(chuvoso) e o inverno 
(seco).

Litoral oriental do 
nordeste (Zona da Mata)

Bsh (semi-árido)
Quente e seco, com 
chuvas de inverno*

Médias anuais térmicas 
superiores a 25°C. 
Pluviosidade média anual 
inferior a 1000 mm/ano 
com chuvas irregulares.

Sertão do Nordeste

Cwa (tropical de 
altitude)

Chuvas de verão e 
verões rigorosos

Médias térmicas entre 
19°C e 27°C, pluviosidade 
média de 1500 mm/ano; 
chuvas de verão.

Interior do Sudeste e 
pequena porção do Mato 
Grosso do Sul

Cwb (tropical de 
altitude)

Chuvas de verão e 
verões brandos

Terras altas do Sudeste

Csa (tropical de 
altitude)

Chuvas de outono- 
invemo e verões 
quentes

Chapada da Borborema, 
região Nordeste.

Cfa (subtropical)
Chuvas bem 
distribuídas e verões 
rigorosos

Médias térmicas entre 
17°C e 19°C, pluviosidade 
média de 1500 mm/ano; 
chuvas bem distribuídas.

Áreas mais baixas da 
região Sul (litoral e sul da 
região)

Cfb (subtropical)
Chuvas bem 
distribuídas e verões 
brandos

Áreas mais altas do 
planalto Meridional e 
serras



2.2.2 Temperatura

A temperatura é um fator importante a ser considerado na corrosão 

atmosférica. Se por um lado o seu aumento acelera as reações químicas, por outro, ela 

modifica a permanência do eletrólito sobre a superfície, fazendo com que locais de 

temperatura relativamente baixas apresentem taxas de corrosão maiores do que aqueles 

de temperatura mais elevada. No entanto, a combinação de alta temperatura e o 

contato prolongado do eletrólito com o metal resulta em corrosão mais acelerada 

(ROZENFELD11, apud VIANNA, 19803).

As flutuações de temperatura também têm grande influência na velocidade 

de corrosão atmosférica, pois acarretam alterações na umidade relativa. Uma queda 

brusca de temperatura pode aumentar a umidade relativa, chegando até mesmo a 

ultrapassar o valor de umidade crítica'.



2.2.3 Radiação

Alguns fenômenos de corrosão não existem ou têm sua velocidade diminuída 

na ausência de luz solar. No caso de substratos pintados, a foto-oxidação induzida pela 

radiação UV pode produzir, entre outros efeitos, a oxidação das ligações duplas, cisão 

dos segmentos dos polímeros e dos entrecruzamentos. Todos estes processos mudam a 

composição do revestimento, agindo contra sua estabilidade química. Como resultado, 

a resistência do revestimento diminui e aumentam as tensões higrotérmicas, afetando 

negativamente a adesão e coesão do mesmo. Os resultados práticos diretos são 

conhecidos: destacamento e/ou geração de trincas no revestimento que causa posterior 

corrosão dos substratos18.

2.2.4 Chuvas e ventos

A chuva pode atuar de modo diferente, de acordo com o material exposto e 

com as condições atmosféricas presentes. Em atmosferas industrias, a chuva pode 

conter poluentes e, em atmosferas marinhas, um grande teor de cloretos. Longos 

períodos de chuva podem favorecer a corrosão atmosférica, uma vez que mantém 

sobre a superfície o filme de eletrólito essencial ao processo corrosivo. Por outro lado, 

chuvas periódicas tendem a eliminar os contaminantes da superfície, diminuindo a
o

condutividade do eletrólito, e conseqüentemente, a corrosão .

A corrosão é muito maior onde a chuva não “lava” completamente a 

superfície, onde sais ou outros contaminantes acumulam-se e estão sujeitos à umidade. 

E verdade que áreas cobertas também mantém a umidade superficial por um período 

mais longo e que a concentração do eletrólito e o tempo de exposição são maiores. 

Então, as áreas de uma ponte que estão expostas à chuva e lavagem da superfície são 

geralmente menos corroídas que as áreas que estão cobertas. Similarmente, telhas 

cobertas não lavadas têm um tempo de vida muito menor que aquelas que são expostas 

e lavadas10.



Os ventos geralmente ocasionam flutuações rápidas na temperatura e na 

umidade, e influenciam consideravelmente a deposição de contaminantes sobre a 

superfície dos materiais. Nas zonas marítimas, a direção dos ventos é de grande 

importância em virtude da concentração de cloretos existentes19.

2.2.5 Gases

Em um ambiente seco, os gases presentes na atmosfera não são considerados 

corrosivos. Porém, na presença de umidade, alguns deles tomam-se extremamente 

agressivos e aceleram o processo de corrosão. Exemplos destes gases são dióxido de 

enxofre, sulfeto de hidrogênio, amónia, cloro e o próprio oxigênio.

A seguir segue uma análise dos efeitos dos principais gases na corrosão 

atmosférica.

2.2.5.1 Oxigênio

O oxigênio não é considerado um contaminante, mas é um elemento 

essencial do processo de corrosão. Sem a presença de oxigênio, o processo ocorre 

muito lentamente ou pára completamente.

O oxigênio é extremamente importante na maioria das reações de corrosão 

por remover os íons hidrogênio do cátodo e permitir que elétrons adicionais sejam 

neutralizados. Já que uma superfície eletrolítica apreciável é formada pelo vapor 

d'água, o oxigênio irá se dissolver na solução eletrolítica e promover a reação 

catódica. Como a camada de água na superfície é extremamente fina, a difusão do 

oxigênio para a superfície do metal ocorre muito rapidamente e aumenta a velocidade 

de corrosão10.



2.2.5.2 Dióxido de enxofre

O dióxido de enxofre tem sido um dos poluentes mais estudados. E o 

principal agente agressivo encontrado em atmosferas urbanas e industriais, sendo 

emitido em quantidades consideráveis durante a queima de combustíveis fósseis como 

petróleo, carvão, gás natural, etc.

O S 02 é um gás extremamente reativo, sendo absorvido nas superfícies 

metálicas, e sob condições de umidade, as superfícies de óxido metálico catalizam o

5 0 2 a trióxido de enxofre (S 03) e promovem a formação de ácido sulfúrico de acordo 

com a reação20:

5 0 3 + H20  + /2 0 2 -A H2S 04 (10)

O tempo de vida do S 02 na atmosfera é geralmente 0,5 a 2 dias, o que 

corresponde a uma distância média de transporte em tomo de poucos quilômetros. A

intensidade da ação dos gases é proporcional à distância da fonte, como pode ser
20observado na Figura 4 .

FIGURA 4 -  EFEITO DA DISTÂNCIA DA FONTE SOBRE A 
VELOCIDADE DE CORROSÃO.

A Figura 5 mostra esquematicamente o mecanismo de ação dos íons sulfato 

sobre o aço20.



FIGURA 5 -ESQUEMA DE UMA CÉLULA DE CORROSÃO COM ÍONS
SULFATO SOBRE O AÇO.

2 .2 .53  Sulfeto de hidrogênio

O sulfeto de hidrogênio, H2S, pode ser gerado naturalmente pela 

decomposição dos compostos sulfurosos orgânicos ou pela bactéria redutora de 

sulfatos em rios poluídos. Uma de suas fontes principais, no entanto, são as refinarias

Reações com sulfeto são diferentes das outras reações de corrosão, pois elas 

podem ocorrer sob condições relativamente secas. O H2S reage diretamente com o 

metal e não requer um eletrólito para que a reação de corrosão ocorra. O H2S não 

reage diretamente apenas com o ferro, mas também com alguns compostos de ferro 

que aumentam a velocidade de corrosão, como fica evidente das seguintes reações:

o
de petróleo'.

H2S + Fe -A FeS + H2

H2S + FeC03 -> FeS + C 02 + H20

H2S + Fe(OH)2 -a  FeS + 2H20

(11)

(12)

(13)

O sulfeto de ferro é muito reativo com oxigênio. Quando o oxigênio entra em 

contato com o FeS, reage de acordo com a seguinte equação para formar óxido de 

ferro magnético3:



6FeS + 0 2 + 6H20  -> 2Fe30 4 + 6H2S (14)

Existem outros gases contaminantes como o NOx, NH3, Cl2, 0 3 e C 0 2 que 

não serão analisados neste trabalho.

2.2.6 Cloretos

Os íons cloretos são extremamente agressivos à maioria dos materiais 

geralmente empregados no setor elétrico. Sua principal fonte é a água do mar, onde 

eles se encontram combinados ao sódio, magnésio e cálcio. Estes sais são

higroscópicos, promovem a condensação de água sobre os materiais e
21conseqüentemente, a aceleração da corrosão .

Um dos mecanismos para formação de um eletrólito a partir do vapor da 

umidade atmosférica é o abaixamento do ponto de orvalho (ponto onde o ar não pode 

mais conter a umidade e o vapor condensa como água na superfície) pelos sais 

higroscópicos solúveis em água, que se depositam e então formam sais metálicos 

solúveis na superfície. De acordo com BARTON (1987) , este processo é muito mais 

importante que a conversão do vapor d'água em líquido na superfície metálica.

O transporte de íons cloretos é feito pelos ventos que arrastam as gotículas de 

água salgada, nas regiões litorâneas, em direção ao continente. Por isso, há um 

pronunciado gradiente de concentração de cloretos com relação à distância do mar, 

que depende principalmente da velocidade e direção dos ventos19. Diferente dos outros 

agentes externos que produzem ataques quase que generalizados dos metais, como o 

SOx e o NOx, os cloretos produzem ataques localizados na forma de perfurações muito 

pequenas e que se propagam rapidamente, chamados de pits.

O grave inconveniente dos pits é que muitas vezes eles são detectados 

somente após a estrutura quebrar por falha mecânica, já  que dificilmente são 

observados antes, devido ao seu pequeno tamanho. O processo de corrosão por pits é



um tipo único de reação anódica autocatalítica. Isto é, o processo de corrosão dentro 

do p i t  cria condições necessárias que estimulam a contínua atividade dentro do 

mesmo, como é mostrado esquematicamente na Figura 6. Este esquema mostra um 

metal M em contato com uma solução aerada de NaCl. Dentro do p i t  ocorre uma 

rápida dissolução, e nas superfícies adjacentes ocorre a reação de redução do oxigênio. 

A rápida dissolução do metal dentro do p i t  tende a produzir um excesso de cargas 

positivas nesta área, resultando na migração dos íons cloreto para manter a 

eletroneutralidade. Logo, dentro do p i t  há uma alta concentração de MCI e, como 

resultado da hidrólise, uma alta concentração de íons hidrogênio H+. Os dois tipos de 

íons, H+ e Cf, estimulam a dissolução da maioria dos metais e ligas20.

A Figura 7 mostra um esquema dos produtos de corrosão geralmente 

formados sobre um p it. Na interface entre o p/fe a superfície adjacente, hidróxido de 

ferro é formado pela interação entre os íons hidroxila, OH', formados pela reação 

catódica e os produtos de corrosão do pit. Sem dúvida, estes mecanismos descritos 

para corrosão localizada em soluções não diferem muito do que ocorre em regiões 

litorâneas sob corrosão atmosférica20.

Seção transversa l do tubo

FIGURA 6 -  ESQUEMA DO PROCESSO 
AUTOCATALÍTICO QUE OCORRE NA  

CORROSÃO LOCALIZADA (P/ES)-
FIGURA 7 -  PRODUTOS DE 

CORROSÃO DE UM PiT.



2.2.7 Partículas sedimentáveis

A quantidade de partículas em suspensão na atmosfera, bem como sua 

composição, é bastante variada, dependendo do tipo de atmosfera. Em zonas rurais, as 

partículas são constituídas principalmente de compostos orgânicos e inorgânicos 

existentes na superfície terrestre. Em regiões urbanas e industriais, elas apresentam 

elevada porcentagem de poluentes. Geralmente, estas partículas absorvem com 

facilidade a umidade do ar, dando origem a eletrólitos ativos, que aceleram o processo 

corrosivo3.

2.3 TIPOS DE ATMOSFERA

As diferentes combinações dos parâmetros acima mencionados dão lugar a 

distintos tipos de atmosferas, classificadas como: rural, urbana, industrial e marinha ou 

a combinação delas. Podem ainda subdividir-se em secas ou úmidas, quentes ou frias,
3 13com grande diferença na agressividade devido a estes fatores ’ .

A atmosfera rural é normalmente classificada como aquela onde há pouco ou 

nenhum material iônico solúvel para causar um eletrólito forte, mas pode conter 

partículas orgânicas e inorgânicas. O termo rural indica uma área longe das condições 

marinhas e industriais, de modo que a corrosão nestas áreas depende principalmente da 

temperatura, umidade e retenção de umidade nas superfícies metálicas. Seu principal 

agente de corrosão é a umidade. Atmosferas áridas ou tropicais são casos especiais do
13ambiente rural por suas extremas umidades relativas e condensações . A atmosfera 

rural é geralmente a menos corrosiva.

A atmosfera urbana tem maior nível de contaminação que a rural, devido à 

contribuição dos produtos de queima dos motores de combustão e da fuligem. 

Apresenta contaminantes típicos como SOx e NOx, sendo característica de grandes 

centros populacionais.

A atmosfera industrial contém nível superior de contaminantes em relação à



urbana, podendo apresentar dióxido de enxofre, cloretos, fosfatos, nitratos e outras 

emissões industriais específicas. Estas emissões combinadas com precipitação ou 

umidade formam um eletrólito muito corrosivo. Nas cidades ou em áreas industriais, a 

velocidade de corrosão também depende dos fatores de temperatura, umidade e 

retenção de umidade. Além disso, dependem da quantidade de materiais iônicos 

solúveis que são retidos na camada úmida na superfície metálica. Em áreas onde a 

umidade é mantida por longos períodos de tempo, a corrosão é ainda mais severa.

A atmosfera marinha caracteriza-se pela presença de partículas de sais 

marinhos, sob forma de cristais ou gotículas de água salgada. E o ambiente 

atmosférico mais severo quanto à corrosão. A umidade em uma atmosfera marinha é 

geralmente alta, mas a temperatura é variável, dependendo do clima (tropical, 

temperado ou ártico) e da quantidade de luz solar. Tem sido demonstrado que a 

quantidade de cloretos também é variável, diminuindo com o aumento da distância do 

oceano e sendo influenciada pela direção e velocidade dos ventos19.

2.4 TINTAS E CORROSÃO ATMOSFÉRICA

O efeito que o ambiente tem no tempo de vida útil de um sistema de pintura é 

muito importante. Quando necessário selecionar um sistema de proteção específico e 

apropriado, todas as condições atmosféricas locais devem ser consideradas. Uma 

estrutura situada em um ambiente marinho irá requerer um padrão de proteção 

anticorrosiva muito maior que em um ambiente rural.

O ambiente pode afetar tanto o substrato quanto o sistema de pintura, como 

foi visto anteriormente. É claro que ambientes corrosivos não necessariamente afetam 

os revestimentos do mesmo modo que em uma barra de aço. Ambientes que não são 

considerados particularmente corrosivos para o aço, como de clima seco quente com 

uma grande quantidade de radiação UV, podem causar fissuras facilmente em alguns 

revestimentos. Ambientes tropicais, com alta umidade, material particulado e que



promovam proliferação de fungos, são mais agressivos aos revestimentos orgânicos do 

que a velocidade de corrosão poderia sugerir.

O fenômeno foto-oxidativo dos revestimentos orgânicos pode causar 

mudanças na tinta, não somente estéticas (cor e brilho), mas também funcionais 

(quebra de ligações, produzindo uma menor estrutura elástica, redução das 

propriedades de barreira, etc.). A quebra de ligações químicas das cadeias poliméricas 

com a formação dos compostos oxidados causa a produção de pequenas moléculas que 

não são aderentes ao revestimento, e podem ser facilmente perdidas sob o efeito de um 

ambiente atmosférico. O revestimento, após está modificação, toma-se mais frágil 

(portanto algumas fissuras podem ser produzidas) e pode ter sua espessura reduzida. A 

perda de massa no caso de revestimentos com pigmentos deixa uma concentração de 

pigmentos mais alta que o nível crítico, causando mais fissuras (ARMSTRONG et alVI’ 

vn, apud LALVANI e LIN,199622).

As tintas não são completamente impermeáveis à umidade do ar. Neste 

sentido, a espessura do filme seco toma-se um fator altamente importante para um 

ambiente úmido saturado (ver item 2.6.1). Os sistemas completos de pintura devem ter 

máxima espessura e a mínima porosidade possível, preservando aderência junto ao 

substrato e entre demãos, assegurando a máxima impermeabilidade da pintura.

A resistência à temperatura de uma tinta é função das propriedades da resina, 

dos aditivos e dos pigmentos. As resinas geralmente degradam com o aumento de 

temperatura, alterando suas propriedades mecânicas e de proteção. Os pigmentos 

podem sofrer transformações em sua estrutura cristalina ou reagir quimicamente com a
23resina, alterando as propriedades conferidas ao revestimento inicialmente .

No caso dos gases, os revestimentos orgânicos atuam como uma superfície 

absorvente, onde os gases estão fisicamente adsorvidos nos espaços interfibrilares. 

Com a presença de umidade, a água condensada nas interfibrilas solubiliza os gases

VI ARM STRONG, R.D. et al. A dvances in corrosion protection by organic coatings, v. 2, p. 24. Eletrochem ical Society, Pennington, NJ, USA, 1994.

VII ARM STRONG, R.D. et al.Corrosion Science, v. 37, p. 1615, 1995.



23gerando ácidos inorgânicos altamente agressivos, que são permeados até o substrato .

2.5 TINTAS E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

Tintas são basicamente filmes poliméricos aplicados sobre os mais variados
24substratos (madeira, metais, reboco, concreto, plástico, couro, etc.) . Por muitos 

séculos, as tintas foram empregadas pelo seu aspecto estético e decorativo. Mais tarde, 

quando foram introduzidas em países cujas condições climáticas eram mais severas, os 

aspectos de proteção anticorrosiva e aumento de vida útil de materiais ganharam mais 

importância25.

Um sistema de pintura é geralmente composto por uma tinta primária ou de 

base (primer); uma tinta intermediária (undercoating ou body coat) e uma tinta de

acabamento {finishing ou topcoat)23.

2.5.1 T inta primária

O primer é a tinta de base, sendo considerado o mais importante componente 

dos sistemas de pintura, uma vez que contém os pigmentos anticorrosivos para 

assegurar uma boa proteção do substrato.

As principais características de um primer são listadas como segue10: 

Aderência (forte ligação ao substrato);

Coesão (alta resistência interna);

Inércia e proteção anticorrosiva (forte resistência aos agentes químicos e 

corrosivos);

Dilatação (flexibilidade apropriada).

O primer é a base na qual o restante do sistema de pintura é aplicado, sendo a 

base para aderência do sistema de pintura total. O primer deve também ser uma base 

compatível e adequada para a camada subseqüente (seja o intermediário ou o 

acabamento). Primers, portanto, têm três condições essenciais: aderência ao substrato,



fornecimento de uma superfície que permita uma aderência adequada dos 

revestimentos posteriores e, principalmente, proteção anticorrosiva ao substrato.

Os primers são aplicados às vezes para proteção do metal por um certo 

tempo, antes das aplicações posteriores, chamando-se então tinta de oficina (shop-
23primer) . Portanto, eles devem também ter suficiente resistência à atmosfera para 

proteger o substrato de qualquer corrosão durante o período desejado.

Os primers também, sob certas condições (particularmente onde eles são 

utilizados para condições de imersão), devem ter resistência química equivalente ao 

restante do sistema de pintura para proteção satisfatória contra a solução química na 

qual ele estiver imerso. Esta propriedade é geralmente associada com a 

impermeabilidade do sistema de pintura e, a menos que o primer seja tão altamente 

resistente quanto o restante do sistema, a quebra sob o filme poderia causar rápida 

corrosão10.

2.5.2 Tinta intermediária

As tintas intermediárias são geralmente utilizadas em sistemas de pintura 

para complementar as características mecânicas e de impermeabilidade do sistema, 

permitindo alcançar maiores espessuras e assegurando maior resistência iônica.

A formulação de um revestimento intermediário é importante, 

primeiramente, pelo aumento da espessura total. A espessura física dos sistemas de 

pintura melhora muitas outras propriedades essenciais de um revestimento, como o 

aumento da resistência química, redução da velocidade de transporte de vapor, 

aumento da resistência elétrica, resistência à abrasão e resistência ao impacto. A tinta 

intermediária deve também ter forte aderência ao primer e ser uma boa base para o 

acabamento, para que não haja problemas de aderência entre camadas10.



2.5.3 Tinta de acabamento

Os acabamentos também desempenham importantes funções em um sistema 

de pintura10:

fornecem um selamento resistente para o sistema de pintura;

=>formam a barreira inicial ao ambiente;

fornecem resistência aos agentes químicos, água e intempéries;

=>produzem uma superfície resistente ao desgaste;

fornecem aparência e características estéticas de cor, textura e brilhos 

finais.

Em algumas situações, no entanto, a tinta intermediária fornece a barreira 

principal ao ambiente, enquanto o acabamento é aplicado para diferentes finalidades. 

O acabamento pode se utilizado para produzir uma superfície antiderrapante, enquanto 

que o intermediário e o primer fornecem a barreira ao ambiente.

Um resumo das funções dos componentes do sistema de pintura é 

apresentado na Tabela 210.

TABELA 2 - RESUMO FUNCIONAL DOS COMPONENTES DE UM
SISTEM A DE PINTURA.

R E V E S T IM E N T O FUNÇÃO P R IN C IP A L R E Q U IS ITO REQUISITOS
ESPECÍFICO G ERAIS

Prim er
Aderência e proteção 
anticorrosiva

Aderência ao substrato

Compatível ao 
intermediário

Aderência 
Coesão 
Resistência 
Flexibilidade 
Ligação interna

Intermediário Espessura e estrutura

Compatível ao primer

Compatível ao 
acabamento

Coesão
Ligação entre camadas 
Espessura
Resistência química e 
elétrica

Acabamento Resistência à atmosfera

Resistência ao ambiente 
e/ou atmosfera

Compatível ao 
intermediário

Selamento superficial
Resistência
Flexibilidade
Aparência
Dureza



Para que um sistema de pintura funcione, é necessário que as tintas tenham 

um nível de qualidade adequado para atender o desempenho solicitado, dependendo do 

ambiente ao qual será submetido. Além disso, as condições de preparo da superfície do 

substrato são fundamentais. Caso contrário, aparecerão problemas de aderência ou até 

mesmo incompatibilidade química e/ou física entre o substrato e o revestimento. A 

própria aplicação da pintura interfere no desempenho final, pois tintas aplicadas com 

técnicas não adequadas comprometem a espessura e levam ao aparecimento de 

defeitos posteriores. Portanto, o desempenho global de proteção por pintura está 

apoiado em três aspectos: qualidade dos revestimentos, preparação de superfície e 

método de aplicação26.

2.5.4 Composição fundamental das tintas anticorrosivas

Uma tinta é formada basicamente dos seguintes componentes:

=> Resina ou veículo;

Pigmentos e cargas;

=> Solventes;

=> Aditivo s.

Far-se-á uma descrição sucinta sobre os principais tipos, propriedades e 

funcionalidades de cada componente.

2.5.4.1 Resina23’24’25

A resina é o componente formador do filme propriamente dito, servindo 

como estrutura fixadora do pigmento e atuando, também, com uma barreira para o 

processo de corrosão. Sem a presença da resina, todos os demais componentes de uma 

tinta não teriam aderência junto ao substrato. A resina atua inibindo os processos de 

transporte através da mesma, principalmente o de difusão de sais, solubilizados em



água, e a difusão de oxigênio, que estão relacionados com o processo corrosivo.

A resina geralmente define a classe a que a tinta pertence e suas principais 

características, como o mecanismo de formação do filme, aderência, tempo de cura. 

Tem-se assim, por exemplo, tintas acrílicas, alquídicas, epoxídicas, etc. Todas levam o 

nome da resina básica que as compõem25.

2.5.4.1.1 Sistemas alquídicos

Os sistemas alquídicos são obtidos a partir do processo de polimerização por 

condensação de poliálcoois com poliácidos (não saturados, saturados ou aromáticos), 

caracterizado pelo grupo:
OR
I

R— C =  0

As resinas alquídicas também são conhecidas por sintéticas ou poliésteres. 

As ligações carbono-carbono não saturadas da resina permitem, com a utilização de 

certos solventes (estireno, viniltolueno) e um catalisador (peróxidos), um bom 

entrecruzamento das ligações. Com isto, estes sistemas apresentam boa resistência à 

água para condições atmosféricas. Apresentam também grande resistência mecânica e 

secagem rápida. Quanto à proteção anticorrosiva, é necessário aumentar o grau de 

proteção por barreira com esquemas de várias camadas de tinta.

Dentre as desvantagens dos sistemas alquídicos, estão a baixa resistência à 

corrosão e baixa flexibilidade. Destaca-se ainda que estes sistemas não permitem 

repintura com sistemas de outra classe, por exemplo, um acabamento epóxi sobre um 

primer alquídico. As tensões internas geradas durante a cura do acabamento não são 

suportadas pela tinta alquídicas. Porém, o acabamento alquídico pode ser aplicado 

sobre um primer de outra classe de tintas.

Os sistemas alquídicos são amplamente empregados para fins decorativos e 

como primers anticorrosivos na indústria automobilística, devido ao rápido tempo de 

secagem.



2.5.4.1.2 Sistemas vinílicos

Os sistemas vinílicos são obtidos pela copolimerização de cloreto de vinila e 

acetato de etila, representados genericamente por CH2=CH-X.

O acetato de polivinila é uma resina relativamente mole e facilmente solúvel, 

enquanto que o cloreto de polivinila é uma resina dura, tenaz e de difícil solubilidade. 

Uma mistura destas resinas não produz pinturas satisfatórias, porém o cloreto e o 

acetato de polivinila podem reagir para produzir um copolímero de “cloreto de vinila e 

acetato de vinila”, dando resinas com as características desejáveis.

As resinas vinílicas são duras, quebradiças e devem ser plastificadas por um 

aditivo (inerte) para proporcionar uma pintura satisfatória. Apresentam excelente 

resistência à abrasão e têm boa resistência química e à água, particularmente em 

condições ácidas. Uma desvantagem do uso das tintas vinílicas em exteriores é a 

tendência ao amarelamento e a calcinação (chalking). Quanto à resistência à corrosão, 

apresentam um bom desempenho, mas tudo depende de uma boa aplicação da pintura 

e espessura de filme adequada. Se a superfície do metal não for corretamente 

preparada, ocorrem problemas de aderência.

Há uma resina vinílica chamada polivinil butiral, que é obtida da reação de 

álcoois polivinílicos com aldeído. Ela é utilizada nos chamados wash-primers de dois 

componentes, um com o polivinil butiral, tetroxicromato de zinco e álcool 

isopropílico, e o outro com ácido fosfórico e álcool isopropílico. E um sistema muito 

utilizado como promotor de aderência sobre substratos não ferrosos, como o 

galvanizado e o alumínio, e foi desenvolvido para substituir o processo de fosfatização 

do substrato.

Com exceção do wash-primer, nenhuma reação se processa durante a cura 

das tintas vinílicas. Elas secam unicamente por evaporação do solvente, portanto não 

se tomam mais duras ou quebradiças, mas permanecem consistentes e elásticas com o 

passar do tempo.



2.5.4.1.3 Sistemas acrílicos

Os sistemas acrílicos são obtidos via polimerização de derivados de éster do 

ácido acrílico

R
I

c h 2= c - c = o
I

OR'

dando lugar a uma unidade polimérica fundamental do tipo:

R 
I

—  CH2—CH—
I
COOR 

\ 1 n

As resinas acrílicas podem ser termoplásticas ou termorrígidas, podendo-se 

variar de um ao outro extremo conforme a sua formulação. A secagem destas tintas 

ocorre somente por evaporação, não sendo indicada para imersão em seus solventes. 

Elas devem ser isentas de óleos secativos, para que não sejam saponificáveis e são 

recomendadas para pintura de equipamentos e instalações que necessitem apresentar 

um certo padrão estético.

Os sistemas acrílicos puros são incolores, de alto brilho e alta resistência ao 

intemperismo, sendo amplamente utilizados na indústria petroquímica em tanques, 

esferas, entre outros. Também possuem resistência química à alcalinidade do concreto.

2.5.4.1.4 Sistemas de borracha clorada

A borracha clorada é obtida a partir da reação entre a borracha natural 

(isobutileno) e o cloro (cloração), de modo a produzir um produto com um conteúdo 

de cloro, em peso, de aproximadamente 67%:



O processo de polimerização é produzido por adição entre as duplas ligações, 

sendo que a cloração lhe confere sua grande resistência química. São sistemas 

resistentes a ácidos (com exceção do ácido nítrico, acético concentrado), álcalis, sais, 

agentes oxidantes, óleos minerais, umidade e crescimento de fungos.

A resina de borracha clorada é termoplástica (devido à estrutura do polímero 

ser linear), havendo limitações de temperatura e sendo afetada por quase todos os 

solventes orgânicos, exceto hidrocarbonetos aromáticos e álcoois de baixo peso 

molecular. Dado à grande força de coesão entra as moléculas do polímero, há 

necessidade de incorporação de plastificantes para aumentar sua flexibilidade.

As características mais importantes dos sistemas à base de borracha clorada 

são a inércia química, baixa permeabilidade do oxigênio, gás carbônico e água e 

propriedades de formação de filme. As desvantagens deste tipo de sistemas são a 

ocorrência de degradação pelo calor e luz ultravioleta liberando ácido clorídrico, 

processo este que gera duplas ligações que por sua vez causam problemas de 

envelhecimento; e a necessidade de camadas espessas de película seca devido ao 

mecanismo de proteção ser por barreira.

Os sistemas de borracha clorada encontram aplicações na área marítima e 

sistemas imersos, tais como: casco externo de embarcações, estruturas de aço e 

concreto submerso em água do mar, e em piso de conveses com antiderrapantes.

2.5.4.1.5 Sistemas fenólicos

A grande maioria das resinas fenólicas é obtida a partir da reação básica entre 

um fenol e um aldeído. O formaldeído, ou simplesmente formol, é o aldeído mais 

usado na preparação das resinas fenólicas. As reações dos fenóis com o formol são 

fundamentais para a preparação das resinas, porque conferem aos fenóis a



Os sistemas fenólicos possuem como inconveniente a necessidade de 

temperatura para que a polimerização ocorra (forno ou ar quente). Com a adição de 

óleos, a polimerização ocorre, porém perde-se em parte a resistência aos produtos 

químicos. São resinas rígidas e que apresentam boa resistência à água e aos solventes 

orgânicos.

As resinas fenólicas são utilizadas também em combinação com outras 

resinas: alquídicas, epóxi, éster de epóxi, proporcionando excelente aderência e boa 

resistência química. A cor e a retenção de cor destas resinas modificadas, no entanto, é 

pobre, e por isso são empregadas como primers.

Os sistemas fenólicos encontram aplicação quando combinados com outras 

resinas na indústria automotiva, em revestimentos internos de embalagens para 

alimentos e bebidas carbonatadas, na aplicação naval, e em tintas de impressão.

2.5.4.1.6 Sistemas epoxídicos

As resinas epóxi são os mais importantes veículos para um efetivo combate 

aos problemas de corrosão. São obtidas pela reação entre a epicloridrina e o bisfenol 

A. O grupo epoxídico, ou simplesmente epóxi, é caracterizado pela formula química:

R - C H - C H - R 'V
Existem três diferentes tipos de revestimentos epóxi:

1) Epóxi catalisadas não modificadas (bicomponentes);

2) Esteres de epóxi (monocomponente);

3) Epóxi modificado com catalisador.

Os sistemas epóxi catalisados são compostos por resina epóxi e um 

catalisador conveniente (agente de cura). Para formação do filme sólido, deve-se 

promover a reação da resina por polimerização com outros monômeros (aminas,

funcionalidade necessária para polimerização.



amidas), antes da aplicação do revestimento. A mistura dos componentes é 

estequiométrica, e imediatamente após a mistura a reação se inicia, tendo um tempo de 

vida útil para aplicação. Este processo se dá por ligações cruzadas (cross-linking) e é
23irreversível .

Os sistemas epóxi curados com poliaminas, geralmente etileno diamina e o 

dietileno triamina, apresentam alta resistência química, um menor tempo de secagem e 

boas propriedades mecânicas. O principal inconveniente da utilização das aminas é 

que elas são muito voláteis, sendo seus vapores tóxicos e irritantes. Uma forma de 

contornar este problema é produzir um aduto, pela reação da resina epóxi com amina 

em excesso, de maneira que somente uma parte da amina fique livre para reagir 

posteriormente com mais resina epóxi, baixando o teor de aminas livres durante o 

processo. São sistemas utilizados principalmente em ambientes industriais e situações 

de imersão.

Os sistemas epóxi curados com poliamidas (condensação de di ou poli-

aminas) apresentam menor resistência aos solventes, aos produtos químicos e secam 

mais lentamente que os sistemas poliamínicos, mas apresentam melhor resistência à 

água. Podem ser aplicados com um maior conteúdos de sólidos, têm melhores 

propriedades de aplicação e umectação e são mais flexíveis. São utilizados geralmente 

em ambientes marítimos.

Sistemas epóxi modificados com alcatrão de hulha têm sido muito utilizados 

quando há necessidade de filmes de alta espessura e baixo custo, combinando a 

impermeabilidade à água do alcatrão, com a aderência, dureza e resistência aos agentes 

químicos da resina epóxi. O agente de cura é geralmente uma poliamida. São 

utilizados em tubulações, fundos de embarcações, plataformas marítimas, interiores de 

tanques, comportas de barragens, etc.

Esteres de epóxi são sistemas formados pela reação da resina epóxi com 

ácidos graxos. Secam por oxidação, dando um revestimento superior aos sistemas 

alquídicos no que se refere à resistência à água, álcalis e à névoa salina, mas nem se



aproximam dos sistemas epóxi bicomponentes quanto à resistência ao calor, solventes 

e produtos químicos. São sistemas pouco utilizados atualmente.

Têm sido formulados sistemas epóxi modificados com aminas aromáticas e 

isocianatos, com grande capacidade de aderência em superfícies com limpeza 

mecânica. São sistemas de alta espessura (da ordem de 120 a 150 pm por demão) e 

com pigmentos lamelares do tipo óxido de ferro micáceo ou alumínio, proporcionando 

excelente proteção por barreira, e denominados epoximastics.

Os sistemas epóxi modificados por outros polímeros são o epóxi-fenólico, 

epóxi-formaldeído, epóxi-uréia, etc., muito utilizados como revestimentos para 

embalagens no setor alimentício.

Todo sistema epóxi tem tendência em apresentar um fenômeno conhecido 

como chalking (gizamento -  formação de poeira na superfície do filme) quando 

exposto à radiação solar, perdendo o brilho, por isso seu principal uso é como primer 

e/ou intermediário em ambientes externos.

2.5.4.1.7 Sistemas poliuretânicos

Os sistemas poliuretânicos são obtidos basicamente pelo resultado da 

condensação de poliálcoois com isocianato (aromático ou alifático):

RXOH + R - N  =  C =  0

Dando lugar a uma unidade polimérica fundamental do tipo:

R - N - C - X R  
I II
H O

Os isocianatos estão presentes em grande número de polímeros na indústria 

de revestimentos, e se caracterizam pela reação do grupo isocianato com hidrogênios 

ativos, reação comumente chamada de “uretânica”, tanto na sua obtenção quanto na 

cura dos respectivos revestimentos.

Em muitos casos a reação uretânica ocorre durante a preparação da resina



correspondente, e neste caso os grupos isocianatos não participam da cura final, sendo 

as monocomponentes. Porém, quando o grupo isocianato está presente nos sistema de 

resinas e participa do processo de cura do revestimento, as tintas podem ser 

apresentadas na forma de monocomponentes ou bicomponentes. No primeiro caso, o 

grupo isocianato está bloqueado e é liberado no momento da cura para reagir com 

outro componente do sistema de resinas. No segundo caso, os poliuretanos apresentam 

uma grande importância, devido à grande variedade de polímeros que podem reagir 

com os grupos isocianatos presentes nos outros polímeros que façam parte da 

composição do revestimento (acrílicos, alquídicos, epóxis).

As resinas poliuretânicas podem ser lineares ou altamente entrecruzadas. São 

sistemas de alto desempenho, possuem excepcional resistência a intempéries, alto grau 

de dureza, resistência à abrasão, flexibilidade, impacto, ótimo brilho e excelente 

resistência química.

Os sistemas poliuretânicos são utilizados apenas como acabamento (devido 

ao seu alto custo) em estruturas metálicas, equipamentos e acessórios de galvanizados, 

alumínio, cobre e aço inox, revestimento externo de tanques e tubulações e pinturas de 

substratos ferrosos sobre tinta de fundo epóxi.

2.5.4.2 Pigmentos e cargas

Os pigmentos são sólidos finamente divididos (pós), insolúveis no meio, que 

são utilizados para conferir cor, poder de cobertura, aumentar a resistência mecânica, 

proporcionar aderência, aumentar a resistência às intempéries, controlar o brilho e 

conferir propriedades anticorrosivas aos revestimentos orgânicos.

Do ponto de vista físico, os pigmentos são caracterizados pelo tamanho e 

forma das partículas dos mesmos, peso específico, volume por peso e o índice de
23absorção de óleo . Do ponto de vista químico, os pigmentos podem ser divididos em 

inorgânicos e orgânicos, porém, neste trabalho, é mais importante classificá-los do



ponto de vista de sua ação anticorrosiva, em dois grandes grupos:

a) pigmentos que atuam quimicamente através de reações químicas que 

inibem a corrosão;

b) pigmentos que atuam por proteção catódica.

2.5.4.2.1 Pigmentos de inibição química

Neste grupo temos os pigmentos à base do íon chumbo, do íon zinco e de 

íons metálicos diversos.

Chumbo23

O zarcão é um pigmento formado fundamentalmente de Pb30 4 de cor 

laranja. Suas principais desvantagens são a toxidez e o alto peso específico. Atua por 

três mecanismos de proteção:

1 ) gera um meio alcalino que neutraliza a acidez de algumas resinas;

2) gera sabões com ácidos graxos livres, que apresentam características 

hidrófobas e anticorrosivas;

3) passivação do metal de base por sua ação oxidante.

O óxido de chumbo (PbO) é um pigmento cuja ação anticorrosiva segue os 

mecanismos (2) e (3) do zarcão. Quando reage para formar sabões de chumbo, gera 

partículas de chumbo metálico, o que confere a película um caráter hidrófobo de baixa 

corrosividade.

O sulfato básico de chumbo e o cromato de chumbo são outros dois 

exemplos utilizados em menor escala. A proteção anticorrosiva do sulfato básico de 

chumbo segue os mecanismos (1) e (2) do zarcão. Já o cromato de chumbo segue os 

mecanismos (2) e (3).



O pigmento mais importante desta classe é o tetróxido cromato de zinco, cor 

esverdeada, que é um cromato de zinco hidratado básico, 4,5 ZnO.CrO3.xH2O. Sua 

característica inibidora é devido à redução do íon cromato, que gera uma reação 

catódica levando o metal de base à zona de passivação, e ainda devido à incorporação 

do Cr3+ ao filme de passivação, melhorando a ação anticorrosiva. Esta forma de 

atuação, no entanto, só ocorre em meio neutro ou alcalino. E um pigmento muito 

utilizado em conjunto com base de resina vinílica e ácido fosfórico, com bom 

resultado anticorrosivo e boa aderência em substratos de alumínio e galvanizados.

O pigmento cromato de zinco solúvel, cor amarela, atua da mesma maneira 

que o tetróxido cromato de zinco. E utilizado freqüentemente como pigmento inibidor 

em revestimentos para alumínio sob corrosão atmosférica.

Os pigmentos à base de zinco são, geralmente, menos tóxicos e de menor 

custo que os pigmentos à base de chumbo.

Alumín io e óxido de ferro micáceo

Os pigmentos alumínio metálico e óxido de ferro micáceo têm sua proteção 

anticorrosiva atribuída à inibição por barreira mecânica, uma vez que estes pigmentos 

apresentam uma estrutura lamelar contínua que se orienta paralelamente ao substrato 

durante a aplicação. Esta estrutura diminui a velocidade de passagem da água e do 

oxigênio e reflete os raios solares, reduzindo a velocidade de corrosão e degradação da 

resina, como demonstra simplificadamente a Figura 826.

Zinco23



VAPOR DE ÁGUA, OXIGÊNIO  
E GASES CORROSIVOS
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VAPOR DE ÁGUA, OXIGÊNIO

TINTA COM PIGMENTOS COMUNS TINTA COM PIGMENTOS LAMELARES

FIGURA 8 -  ESQUEMA DA PROTEÇÃO POR BARREIRA ASSOCIADO À 
FORMA DAS PARTÍCULAS DOS PIGMENTOS. O CAMINHO LIVRE MÉDIO 

DOS AGENTES É MAIOR NO CASO DE PIGMENTOS LAMELARES.

2.5.4.2.2 Pigmentos de proteção catódica

Para um metal ser protegido catodicamente, o potencial deve ser diminuído 

até o ponto em que se torne difícil um íon ferro carregado positivamente deixar a 

superfície. Para diminuir o potencial do ferro, ele deve receber um suprimento de 

elétrons, e somente pigmentos metálicos contêm elétrons livres. O pigmento metálico 

deve obedecer as seguintes condições para proteção catódica do ferro27,28:

=>ser de um metal menos nobre que o ferro, caso contrário o fluxo de 

elétrons ocorrerá na direção contrária;

=>as partículas do pigmento devem estar em contato metálico, isto é, 

eletrônico, umas com as outras e com o ferro revestido, senão o 

movimento de elétrons não ocorre.

Os pós de cobre, estanho e chumbo não obedecem a primeira condição, pois 

são menos eletronegativos que o ferro. A possibilidade do uso de pós de alumínio, 

magnésio ou zinco foi estudado por MAYNE (1947)vm. Entretanto, sobre o alumínio e 

magnésio se formou rapidamente uma película de seus óxidos cobrindo as partículas, 

impedindo o contato elétrico entre as mesmas. Já o pó de zinco preencheu ambas as 

condições, comportamento este provavelmente associado com o fato de que o óxido de

VIII M AYNE, JE .O . Jornal Society Chem. Ind., v. 66, p. 93, 1947.



zinco contém mais zinco que aquele representado em sua fórmula ZnO, e que o zinco
28em excesso está na forma de metal intersticial .

Para se obter um grau de proteção máximo, é essencial que o conteúdo de 

zinco no filme seco seja tão alto quanto possível, da ordem de 95% em peso. ELMIX e 

PASSX, citados por RÚVOLLO FILHO (1986)29, determinaram a resistividade de um 

revestimento com espessura de 120 pm, pigmentado com pó de zinco em 

concentrações que variaram entre 65 e 95% m/m. Os resultados mostraram que a 

concentração em 85% de zinco é ideal, assegurando um valor mínimo de resistividade. 

O aumento da resistividade do revestimento com 90-95% de pó de zinco tem sido 

atribuído à formação de uma película de óxido sobre as partículas de zinco, sob ação 

do ar, como conseqüência do menor conteúdo de veículo.

Outro mecanismo importante de proteção anticorrosiva do pigmento de zinco 

é a precipitação de produtos de corrosão (do tipo hidrocarbonatos, hidróxidos, etc.) 

que formam depósitos que podem agir como inibidores das reações anódicas e 

catódicas (MAYNEXI, apud RÚVOLLO FILHO, 198629).

2.5.4.3 Cargas

As cargas são partículas de natureza semelhante à dos pigmentos: são 

partículas sólidas, insolúveis no meio, destinadas a melhorar as propriedades físicas, 

mecânicas e químicas. As cargas normalmente têm menor índice de absorção de óleo e 

menor poder de cobertura que os pigmentos. Além disso, reduzem o custo de produto 

final ao aumentar a espessura de película seca sem utilizar resinas e pigmentos de 

custo maior.
23 24As cargas podem cumprir muitas funções, dentre as quais destacam-se ’ :

=> Redução da permeabilidade dos filmes aos gases e umidade;

IX  ELM, A.C. Paint Varnish Production, v. 46, p. 27, 1956.

X  PASS, A.J. Oil Col. Chem. Assoc., v. 35, p. 140, 1954.

X IM A Y N E , J.E.O. J. Iron Steel Inst., v. 176, p. 140, 1954.



=> Aumento do teor de sólidos e a dureza dos revestimentos;

=> Controle e sedimentação dos pigmentos pesados como o zarcão;

=> Modificação do brilha da tinta, diminuindo-o;

Melhora da aderência entre demãos, tomando o filme mais fosco e mgoso 

e melhorando o perfil de ancoragem entre as demãos.

As cargas mais comuns utilizadas e suas funções estão descritas na Tabela 3
23. 24. 25

TABELA 3 -  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS CARGAS 
UTILIZADAS EM REVESTIMENTOS ORGÂNICOS.

C A R G A P R IN C IP A IS  C A R A C T E R ÍS T IC A S

T i0 2 -  dióxido de titânio

Apresenta grande resistência química e à radiação. Há dois tipos diferentes: 
Anatase e Rutilo, que diferem entre si no sistema de cristalização, índice de 
refração e densidade. 0  tipo rutilo é preferido devido ao seu alto índice de 
refração, pois não produz calcinação da película de tinta por radiação 
ultravioleta. Já o tipo anatase gera oxigênio atômico, um agente fortemente 
oxidante das resinas.

Fe20 3 -  óxido de ferro
Reduz a permeação de água e eletrólitos por barreira. Atua como 
absorvedor de radiação ultravioleta, e aumenta a resistência das resinas aos 
ácidos e álcalis.

ZnO -  óxido de zinco
Apresenta grande reatividade com ácidos graxos livres da resina, gerando 
sabões de características hidrófobas e anticorrosivas. Em combinação com 
o T i0 2 rutilo, resulta em fdmes de alta resistência às intempéries.

S i02 - sílica diatomácea
Formada de pequenos esqueletos de vida marítima com baixo peso 
específico (alta porosidade). São cargas altamente inertes e por isso 
utilizadas para revestimentos de grande resistência química.

Outras:

Silicatos de alumínio: Caolin e mica.
Silicatos de magnésio: talco e amianto.
Silicatos de sódio e potássio: pedra pomes.
Barita (BaS04).
Carbonato de cálcio (C aC 03).
Hidróxido de alumínio (Al(OH)3).
Carbonatos de magnésio e cálcio (dolomitas -  CaM g(C03)2).

2.5.4.4 Solventes

Solventes são produtos que possuem a capacidade de dissolver outros 

materiais sem alterar suas propriedades químicas. Geralmente são líquidos voláteis que 

têm afinidade química com os materiais a serem dissolvidos e, na sua grande maioria,



são inflamáveis25.

Os solventes estão presentes nas tintas com as seguintes finalidades
• 23,25principais

=> Solubilização da resina;

=> Ajuste da viscosidade adequada tanto para fornecimento quanto para a 

aplicação da tinta;

=> Auxílio na formação do filme;

Melhora do nivelamento e da penetração da tinta a ser aplicada;

=> Controle da secagem. Através de um adequado balanço de solvente, pode- 

se apressar ou retardar a secagem de uma tinta.

A solubilização da resina é necessária para que haja melhor contato da tinta 

com o substrato, favorecendo a aderência. O uso de solventes inadequados pode causar 

diversos problemas nas tintas, como a coagulação ou precipitação da resina, perda de 

brilho, diminuição da resistência, etc.

Os solventes são constituídos de hidrocarbonetos, álcoois, cetonas, ésteres e 

outros compostos orgânicos. O tipo a ser usado é definido pela resina, podendo 

também ser utilizadas misturas de solventes.

Os hidrocarbonetos mais usados são a nafta, o tolueno, o xileno e o benzeno. 

Este último vem sendo banido por sua toxidez e por ser cancerígeno. Os ésteres mais 

usados são o acetato de etila, o acetato de butila e acetato de propila. Os álcoois mais 

utilizados são o álcool etílico, o butílico e o isopropílico. As cetonas geralmente
25usadas são a metil etil cetona e a metil isopropil cetona .

Os solventes em geral podem ser classificados em quatro grandes grupos,
23 24 25quanto ao seu poder de solvência ’ ’ .

1) Solventes verdadeiros (ativos): são aqueles que dissolvem ou são 

miscíveis em quaisquer proporções com uma determinada resina 

compatível com suas características físico-químicas.

2) Solventes latentes (auxiliares): são aqueles que só se dissolvem ou se



misturam com uma resina em conjunto com solventes verdadeiros.

3) Solventes inativos (diluentes): são aqueles que não se dissolvem nem se 

misturam com uma resina. Ao misturá-los aos solventes verdadeiros ou 

latentes, reduzem o custo e permitem controlar a viscosidade da tinta.

4) Solventes filmógenos: são aqueles que além de solubilizar a resina, 

reagem com esta incorporando-se à película à medida que o filme se 

forma.

Há uma orientação em todo o mundo no sentido de eliminar a presença de 

solventes em tintas, o que, além de reduzir os custos, evitaria problemas de 

contaminação ambiental. Os solventes se perdem por evaporação, e isto se traduz em 

uma redução da espessura de filme seco. Além disso, são prejudiciais à saúde, 

inflamáveis e poluentes. A tendência é o desenvolvimento de tintas a base d'água e as 

chamadas tintas de altos sólidos ou livres de solvente, à base de resinas líquidas e que 

usam uma porcentagem mínima de solventes30,31.

2.5.4.5 Aditivos

Existem ainda os aditivos, que são substâncias adicionadas em pequenas 

quantidades e que fornecem ao revestimento final algumas propriedades especiais. 

Influenciam significativamente na manufatura, estabilidade, aplicabilidade, qualidade
23 24e aspecto do filme aplicado ’

23 24 25A Tabela 4 relaciona os principais aditivos e suas finalidades ’ ’ .



TABELA 4 -  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS ADITIVOS 
UTILIZADOS EM REVESTIMENTOS ORGÂNICOS.

T IP O  DE A D IT IV O C A R A C T E R ÍS T IC A S

Secantes
Utilizados em tintas alquídicas e se destinam a catalisar o fenômeno 
de secagem por reação com o oxigênio do ar.

Anti-nata

Utilizados em tintas alquídicas e se destinam a prevenir a formação de 
pele na superfície enquanto estiver armazenada. São também 
chamados antioxidantes, devem ser voláteis e não interferir na cura da 
tinta.

Plastificantes

Produtos orgânicos líquidos de alto ponto de ebulição, adicionados a 
tintas constituídas por resinas rígidas, destinados a conferir 
flexibilidade ao fdme seco. Devem ser estável e adicionados em 
quantidades adequadas, pois interferem na dureza, tempo de secagem, 
resistência ao amarelecimento e umidade do revestimento.

Agentes tixotrópicos 
(ou espessantes)

Aditivos sólidos destinados a modificar reologicamente uma tinta, 
conferindo-lhe falso corpo, geralmente utilizados em tintas de alta 
espessura.

Tensoativos

Interferem na tensão superficial das tintas, melhorando o 
espalhamento, facilitando a fabricação e a aplicação da tinta. 
Provocam o desaparecimento das marcas deixadas pelas cerdas dos 
pincéis e bolhas de ar enquanto a tinta ainda está úmida.

Anti-sedimentantes
Diminuem a tendência de sedimentação dos pigmentos pela formação 
de um gel coloidal, ou impedem a formação de um sedimento duro e 
compacto.

2.6 MECANISMOS DE PROTEÇÃO POR REVESTIMENTOS ORGÂNICOS

Os mecanismos envolvidos na proteção de metais revestidos por filmes de 

tinta têm sido um tópico de controvérsias por muitos anos. Isto não é uma surpresa, 

considerando-se não somente a complexidade dos processos corrosivos através dos 

filmes de tinta, mas também que os filmes variam grandemente em espessura e tipo,
32com diferentes mecanismos aplicáveis' .

O efeito barreira dos revestimentos orgânicos é um fator chave na proteção 

anticorrosiva proporcionada ao substrato. Sob exposição atmosférica, a água, o 

oxigênio e os íons agressivos são as espécies responsáveis pelo início dos processos 

corrosivos. Porém, as propriedades de proteção anticorrosiva às vezes dependem 

menos das propriedades de barreira, e mais da manutenção da aderência ao substrato
33 34sob as condições químicas e eletroquímicas impostas pelo ambiente .



A Figura 9 apresenta um esquema do processo de corrosão metálica, devido 

ao transporte iônico em um filme de tinta e ao transporte eletrônico na superfície do 

metal23. Como já  visto anteriormente, para inibição da corrosão, é necessário parar o 

fluxo de corrente. Isto pode ser alcançado pela contenção da reação catódica, ou da 

reação anódica, ou inserindo no caminho da corrente de corrosão uma alta resistência 

eletrolítica, que impedirá o movimento dos íons e reduzirá a corrente de corrosão para 

um valor menor27. Para revestimentos orgânicos típicos utilizados para proteção 

anticorrosiva, tem sido demonstrado que a velocidade de difusão de água e oxigênio 

excede grandemente o valor de difusão limite para a redução do oxigênio. No entanto, 

a solubilidade iônica no interior do revestimento é muito pequena, devido à baixa 

constante dielétrica dos revestimentos, o que explica a enorme utilização das tintas 

para o aumento da vida útil dos substratos metálicos33.

anódica

I ze' 
eletrônica

catódica

METAL SOLUÇÃO

FIGURA 9 -  ESQUEMA DO PROCESSO DE CORROSÃO E 
TRANSPORTE ELETRÔNICO E IÔNICO EM UM METAL REVESTIDO

POR PINTURA.

A Figura 10 mostra esquematicamente a influência de um revestimento 

orgânico no potencial de eletrodo e no tamanho da dupla camada em frente à
r r r r ’ 1superfície metálica. A rápida dissolução metálica devido ao grande campo elétrico (10 

V/cm) leva para um potencial de eletrodo negativo na área de defeito, em contraste 

com a área revestida por polímero, onde a dissolução metálica é fortemente inibida e 

uma dupla camada difusa é observada33.
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FIGURA 10 - ESQUEMA DA FORMA DA DUPLA CAMADA ELÉTRICA PARA O 
ELETRÓLITO COBRINDO O METAL (EM CIMA) E COBRINDO O METAL 

REVESTIDO POLIMERICAMENTE (EM BAIXO).

Os principais mecanismos de proteção dos revestimentos orgânicos podem 

ser listados como segue u ' 21' 28' 32"34"35

a > Barreira para água, oxigênio e íons, formada por uma extensa dupla 

camada difusa.

a > Bloqueio dos caminhos iônicos condutivos entre os locais anódicos e 

catódicos ao longo da interface metal/polímero.

a > Aderência do revestimento.

a > Veículo de pigmentos ativos e inibidores que são liberados no caso de 

dano do revestimento.

Para entender estes mecanismos, três linhas principais de pesquisa têm sido 

seguidas em geral:

1) Propriedades de membrana dos filmes de tinta: envolvem medidas de 

resistência elétrica, determinação das capacidades de troca iônica, 

permioseletividade dos filmes e permeabilidade de vários íons através dos

f i lm e s27-28-36

2) Barreira difusional e propriedades mecânicas: estudos para

determinação da permeabilidade de água e oxigênio, da absorção de água,



influência da última sobre a aderência, morfologia do filme de tinta e 

dureza37’38’39.

3) Propriedades eletroquímicas: caracterização do desempenho das tintas 

por medidas de potencial de corrosão, resistência de polarização e
1 33 35espectroscopia de impedância eletroquímica ’ ’ .

2.6.1 Permeabilidade de água, oxigênio e íons dos filmes poliméricos

A água (tanto líquida como vapor) e o oxigênio são os maiores agentes 

destrutivos das tintas, por estarem presentes em qualquer ambiente. A presença de 

água e oxigênio é geralmente reconhecida como um importante fator, e aspectos 

diferentes de suas ações em filmes de tinta têm sido investigados, por exemplo, a 

formação de bolhas, correlação dos valores de absorção de água e oxigênio com os de 

permeação, permeação de água líquida, etc38,39.

As medidas de permeação são geralmente realizadas sob condições de estado 

estacionário, no qual o fluxo do penetrante é determinado sob uma diferença de 

pressão constante através do filme. O mecanismo do processo de permeação em filmes 

livres pode ser considerado em três etapas40:

a) a sorção no primeiro limite do filme;

b) a difusão através do filme sob um gradiente de concentração;

c) a desorção no outro limite do filme.

A segunda etapa é a mais lenta das três, e, conseqüentemente, é também a 

etapa determinante do processo total de permeação.

MAYNExn demonstrou, conforme citado por DALKAINE et al.(1988)23,

que para se produzir um ataque no aço a uma velocidade média estimada em 70
2 2 mg/cm .ano, necessita-se de aproximadamente 30 mg/cm .ano de água e

llm g/cm  .ano de oxigênio. As pinturas normalmente utilizadas apresentam

X IIM A Y N E , J.E.O.; EVANS, U.R. Journal Society Chem. Ind. Rev., v. 22, p. 109, 1944.



2 2 permeabilidade da ordem de 190 a 1120 mg/cm .ano para água e 4 a 53 mg/cm ano de

oxigênio. O conceito original de que um revestimento é uma barreira impermeável

para água e oxigênio foi totalmente descartado pelos trabalhos de MAYNE11’41.

MAYNE (1976)41 mostrou que a velocidade de transporte de água através de 

um filme de tinta para atingir a interface entre o revestimento e o substrato é muito 

maior que a necessária para a corrosão do mesmo. Também concluiu que a permeação 

de água através dos filmes não poderia ser a etapa determinante do processo corrosivo. 

Esta conclusão tem sido amplamente comprovada (WALTER (1986)42’ GURUVIAHxm 

E HAAGEN et al.XIV, apud THOMAS, 199139).

A velocidade de permeação do oxigênio através de filmes de tinta também
27 28foi estudada por MAYNE (1964 e 1973) ’ , e o valor encontrado é comparável à

velocidade de consumo de oxigênio no processo corrosivo. No entanto, como um 

substrato pintado corrói muito mais lentamente que um substrato não-revestido, foi 

concluído que a permeação de oxigênio não poderia ser a etapa determinante do 

processo corrosivo. Mayne concluiu que os revestimentos não operam como 

membranas impermeáveis à água e oxigênio, mas que eles previnem a corrosão em 

razão de uma alta resistência iônica que impede o movimento dos íons e reduz a 

corrente de corrosão para um valor muito baixo. O termo inibição resistente foi 

atribuído a este mecanismo de proteção dos filmes poliméricos.

Em um dos seus estudos, MAYNE (1952)11 destacou que quando filmes de 

tinta são imersos em água, ou soluções de eletrólitos, eles adquirem uma carga. A 

evidência para a existência desta carga está baseada nas medidas do potencial de 

difusão, que aumenta quando uma membrana polimérica separa duas soluções de 

cloreto de potássio de concentrações diferentes. As medidas de potencial de difusão 

foram realizadas em um grande número de polímeros, e, na maioria dos casos, a 

solução diluída foi positiva para a concentrada, indicando então que a membrana tinha

X III GURUVIAH, S. Journal Oil Colour Chem. Assoc., v. 53, p. 669, 1970.

XIV  HAAGEN, H ; FUNKE, W. Journal Oil Colour Chem. Assoc., v. 58, p. 359, 1975.



uma carga negativa; no entanto, quando os filmes continham quantidades 

consideráveis de poliamidas, então o filme poderia ter uma carga positiva, dependendo 

do pH da solução. A carga está atribuída aos grupos ionogênicos, provavelmente 

carboxílicos, ligados às cadeias poliméricas, tomando os filmes seletivamente 

permeáveis aos íons de carga oposta.

MAYNE (1952)11 ressaltou ainda que a carga na membrana não afeta 

diretamente a ação protetiva dos filmes de tinta, porque a corrente de corrosão pode 

ser transportada integralmente pelos íons de uma carga. Quando o aço coberto com 

revestimento carregado negativamente de poliestireno é imerso em água do mar, a 

corrente de corrosão pode ser transportada pelos íons ferro ao ânodo e os íons sódio ao 

cátodo. Conseqüentemente, os produtos de corrosão são formados fora do 

revestimento e o hidróxido de sódio é acumulado na região de bolhas embaixo do 

revestimento; enquanto que, quando a carga no revestimento é mudada pela adição de 

uma amina adequada, as bolhas contêm produtos de corrosão formados nas áreas 

anódicas, porque o revestimento é relativamente impermeável aos íons ferro 

carregados positivamente, mas permeáveis aos íons hidroxila, e “ilhas” de hidróxido 

de cálcio e magnésio são depositados fora do revestimento nas áreas catódicas. 

Portanto, a carga não influencia no grau de proteção dos revestimentos orgânicos, mas 

afeta a distribuição dos produtos de corrosão11.

2.6.2 Resistência eletrolítica e tipos de condução iônica dos filmes poliméricos

A importância da resistência eletrolítica dos filmes de tinta foi grandemente 

estudada e discutida por MAYNE e colaboradores43, 44, 45, 46, 47, e por BACON et al.xv, 

conforme citado por GREENFIELD e SCANTLEBURY (2000)48. Os altos valores de 

resistividade dos filmes são considerados os responsáveis pela boa capacidade 

protetiva dos filmes, ainda que estes não contenham pigmentos ativos.

XV BACON, C.R, SMITH, J.J.; RUGG, F.M. Electrolytic resistance in evaluating protective m erit o f  coatings o f  metals. Ind. Eng. C hem , v. 40, n. 1, p. 161- 

167, 1948.



BACON, SMITH e RUGG (1948)48, após medirem as resistências de mais de 

300 sistemas de pintura sob condições de imersão, determinaram uma correlação direta 

entre estas resistências e a habilidade dos revestimentos para proteger o aço da 

corrosão. Três classificações gerais foram estabelecidas durante a investigação: bom, 

regular e pobre, conforme Figura 11. Todos os revestimentos exibiram um decréscimo 

inicial na resistência, que variou em termos de velocidade e duração. Para um bom 

revestimento, este decréscimo inicial foi seguido por uma recuperação abrupta em 

tomo do valor original. A resistência permaneceu essencialmente constante ou 

flutuante na região de alta resistência. Um revestimento tido como regular decaiu ou 

mostrou um pequeno aumenta na resistência, com uma subseqüente queda rápida da 

mesma indicando a falha do revestimento. Já a resistência de um revestimento pobre

diminuiu rapidamente até ocorrer falha do revestimento. Com base nestes estudos, foi
• • • 8 2  concluído que um revestimento que mantém a resistência acima de 10 ohm.cm'

fornece uma boa proteção anticorrosiva, na região de 106 -  108 ohm.cm'2 , o

comportamento é variável, mas quando a resistência cai abaixo de 106 ohm.cm'2, a

corrosão sempre está presente48.

FIGURA 11 -  ESQUEMA DO COMPORTAMENTO DA 
RESISTÊNCIA DOS REVESTIMENTOS SOB IMERSÃO.

27MAYNE (1973) encontrou que a resistência dos filmes de tinta sem 

pigmentos é de dois tipos: regiões do tipo D (direta), onde a resistência diminui com o



aumento da concentração do eletrólito, e regiões do tipo I (indireta), onde a 

resistência do filme aumenta como o aumento da concentração do eletrólito.

Uma série de trabalhos foi produzida como resultado da avaliação dos 

diferentes fatores que afetam a condução iônica nos filmes poliméricos por MAYNE, 

KINSELLA, SCANTLEBURY e MILLS. O primeiro43 examinou a influência do 

eletrólito na resistência dos filmes. Foi encontrado que os filmes investigados 

seguiram a tendência geral exibida na Figura 1248. No entanto, quando um filme do 

tipo I foi exposto a uma solução salina de baixa concentração eletrolítica e, portanto, 

uma alta atividade iônica, o filme mostrou características do tipo D acima de uma 

pequena faixa de concentrações. Uma vez que a concentração eletrolítica atingiu um 

nível crítico, o filme começou a exibir características mais típicas do tipo I. Com isto, 

chegou-se à conclusão que a diferença entre os tipos de condução D e l  está somente 

no grau e não no tipo. O fator determinante é a conteúdo de água dos filmes que muda 

sua constante dielétrica e afeta a condução, conseqüentemente, uma parte do filme 

pode ter características I ou D dependendo de sua composição, modo de preparo e 

ambiente de exposição.

FIGURA 12 -  GRÁFICO ESQUEMÁTICO DAS CONDUÇÕES DO TIPO 
DIRETA E INDIRETA E A INFLUÊNCIA NA RESISTÊNCIA DOS FILMES.

SCANTLEBURY (1970)44 examinou a distribuição das regiões tipo D e I de 

um dado filme de tinta. Foi encontrado que os filmes investigados eram muito



heterogêneos e tinham ambas as áreas tipo I e D. Duas conclusões, relacionadas aos 

mecanismos responsáveis pelos diferentes modos de condução foram tiradas desta 

investigação:

a) a condução do tipo D não poderia ser atribuída à presença de poros a 

menos que eles fossem de dimensões moleculares;

b) a resistência de ambas as regiões tem relação com seus valores de dureza, 

sendo que as regiões do tipo D apresentaram menor dureza que as regiões 

tipo I. Estas diferenças foram relacionadas aos graus de entrecruzamento e 

de empolamento das regiões, sendo que as do tipo D apresentaram menor 

grau de entrecruzamento no filme e maior empolamento que as do tipo I.

KINSELLA, MAYNE e SCANTLEBURY (1971)45 estudaram a influência 

da temperatura na absorção de água de filmes poliméricos, e foi demonstrado que o 

modo de absorção muda notadamente na temperatura de transição vítrea (Tg) dos 

revestimentos.

Finalmente, MAYNE e SCANTLEBURY (1971)46 consideraram o efeito das 

propriedades de membrana de um revestimento devido à inclusão de pigmentos 

inertes. Foi encontrado que, sob pigmentação progressiva, os revestimentos mostraram 

aumento da condução tipo D e depois uma queda e, além disso, nenhuma mudança na 

transição vítrea foi observada. Isto foi atribuído à segregação de material de baixo peso 

molecular ao redor das partículas de pigmentos, blindando-os do bulk (seio) principal 

do filme polimérico.
47MAYNE e MILLS (1981) estenderam os estudos dos efeitos na resistência 

elétrica dos filmes poliméricos para filmes aplicados em diferentes substratos. Foi 

concluído que, quando a corrosão ocorreu, a resistência do filme aplicado sobre o aço 

naquela região foi baixa, do tipo D, e o valor foi típico daqueles obtidos para um filme 

livre; mas para o filme aplicado sobre substratos inertes, como a platina ou ferro 

passivado por íons cromato, as resistências dos filmes foram de duas a três ordens de 

magnitude mais altas que aquelas dos filmes livres. Estes resultados podem ser



explicados em termos da penetração de íons no interior, que ocorre mais facilmente se 

os íons estiverem disponíveis de ambos os lados (como nos filmes livres). No caso de 

um filme aplicado, a penetração iônica pode ocorrer somente de um lado, e então 

somente após a absorção de água, a constante dielétrica do filme decresce. Esta 

absorção de água é retardada no caso de filmes aplicados devido às forças de coesão e 

aderência do substrato.

2.6.3 Mecanismo de falha dos revestimentos orgânicos

Dentre as mais comuns formações de defeitos encontrados nos revestimentos 

orgânicos, estão o empolamento e a delaminação. Muitas discussões têm surgido a 

partir das pesquisas sobre estes modos de falha, e um grande número de mecanismos 

têm sido propostos48.

As bolhas podem ser formadas sob um revestimento intacto através do 

mecanismo ilustrado na Figura 13, com base em estudos de W. FUNKE 49. Se um 

revestimento orgânico é exposto em uma solução aquosa, vapor d'água e oxigênio 

(este último em menor quantidade) difundem através do filme até a interface 

metal/revestimento. Nos lugares onde o revestimento estiver fracamente aderido ao 

metal, a água acumula na interface formando um filme de algumas monocamadas de 

água condensada (Fig. 13A). Nesta etapa todos os itens necessários para uma reação 

corrosiva estão presentes: espécies anódicas (substrato metálico), espécies catódicas 

(água e oxigênio) e um filme aquoso no qual a dupla camada eletroquímica está 

formada. No início da corrosão (Fig. 13B), as regiões catódicas e anódicas no metal 

estão situadas desordenadamente e mudando constantemente. Posteriormente, um 

óxido de ferro complexo é formado e é precipitado sobre o revestimento. Esta camada 

de óxido diminui o transporte de oxigênio para a superfície e as áreas catódicas e 

anódicas vão sendo separadas (Fig.l3C). Uma bolha está agora formada e pode evoluir 

para um processo de delaminação. A delaminação catódica é esquematicamente



representada na Fig. 13D.

à PERMEAÇÃO

S  EMPOLAMENTO OSMÒTICO

a IHfCiO DA CORROSÃO

[ t-ir*

□ d e l a m í n a ç S o  c a t ó d i c a

FIGURA 13 -  REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS MECANISMOS 
DE EMPOLAMENTO E DELAMINAÇÃO PARA UM SUBSTRATO DE

AÇO REVESTIDO.

O mecanismo de empolamento dos revestimentos expostos a ambientes aquosos 

foi estudado por GAYXVI, citado por GREENFIELD e SCANTLEBURY (2000)48, que 

encontrou que todos os sistemas estudados mostraram quatro aspectos em comum:

1) Quanto maior a pressão osmótica do líquido de imersão, menor o grau de 

empolamento.

2) O líquido no interior das bolhas formadas por imersão em água de mar é 

quase sempre alcalino e seu conteúdo de cloretos é menor que o da água 

de mar.

3) O aspecto do aço sob as bolhas é geralmente brilhante e livre de corrosão.

4) As áreas de empolamento estão freqüentemente associadas com áreas

XVI Gay P.J. B listering o f  paint films on metal, JOCCA, Vol. 32, No. 352, 1949, pp 488-498.



adjacentes de corrosão.

Na maioria dos casos, antes de qualquer ocorrência de empolamento, foi 

observada corrosão em alguns pontos fracos no revestimento e, onde a corrosão não 

estava presente, nenhuma quantidade considerável de bolhas foi encontrada.

A Figura 14 mostra uma representação esquemática dos resultados das 

reações de corrosão proposto por SCHWENKxvn, citado por GREENFIELD e 

SCANTLEBURY (2000)50. Pode ser visto que a hidroxila produzida catodicamente 

está presente em ambos os sítios de empolamento e delaminação. A natureza alcalina 

desta solução resultante dos sítios é considerada o fator de maior contribuição na falha 

dos revestimentos. A razão desta alcalinidade causar ambas as falhas tem sido 

atribuída de modo variável à saponificação do revestimentos, dissolução da camada de 

óxido na interface e alteração da resistência iônica do filme50.

FIGURA 14 -  UMA ILUSTRAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
EMPOLAMENTO E DELAMINAÇÃO PROPOSTO POR SCHWENK.

GREENFIELD e SCANTLEBURY (2000)50 demonstraram que os processos 

de empolamento e delaminação agem em conjunto na falha dos revestimentos 

orgânicos, assim como sugeriu SCHWENKXV". Os resultados encontrados, para um 

revestimento alquídico com defeito intencional, mostraram claramente que estes

XVII Schwenk W. “Adhesion Loss for O rganic Coatings, Causes and Consequences for Corrosion Protection” Corrosion Control by O rganic Coatings. Ed H. 

Leidheiser Jr. 1981, pp 103-110



processos não somente compartilham de muitos aspectos, mas também que eles podem 

ser considerados como partes constituintes de um único processo global. As etapas 

descritas foram:

a) O processo começa com a formação de bolhas ao redor da região do ponto 

de defeito.

b) Estas bolhas tomam-se maiores com o passar do tempo até que coalescem.

c) Quando isto ocorre, o processo de delaminação se inicia e progride 

rapidamente.

d) Como o revestimento destaca a partir da falha, o pH na interface oposta 

cai e o processo continua.

2.7 AVALIAÇÃO DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS POR TÉCNICAS 

ELETROQUÍMICAS

O fato de que a corrosão se inicia na superfície metálica e de que o progresso 

da corrosão acontece na interface entre o metal e o polímero faz dos métodos 

eletroquímicos as mais importantes ferramentas para entender a corrosão de 

revestimentos orgânicos nos metais reativos33.

Dentre as técnicas disponíveis, as mais comumente aplicáveis ao estudo da 

corrosão são as seguintes:

=> resistência elétrica;

=>potencial de corrosão;

=> ruído eletroquímico;

=> resistência de polarização linear;

=> espectroscopia de impedância eletroquímica.

Quando aplicadas ao estudo de metais revestidos, as medidas de resistência 

elétrica podem dar uma indicação da eficiência do revestimento como barreira para 

íons43. A resistência eletroquímica, largamente utilizada para determinar a velocidade



de corrosão de metais não revestidos, não é muito utilizada para metais revestidos, 

porque o método utilizado é válido somente para reações de dissolução metálica 

anódicas controladas por ativação com a reação catódica sob controle de ativação 

completa, ou no caso especial de um controle difusional completo e na ausência de 

quedas de potencial ôhmico (como causado por um filme de tinta). Como a 

polarização é completamente absorvida pela queda ôhmica causada pelo revestimento, 

a tão conhecida relação Stem-Geary (Rp = B/icorr) não pode ser aplicada1.

Das técnicas citadas, as de potencial de corrosão e de espectroscopia de 

impedância eletroquímica foram empregadas no desenvolvimento experimental desta 

dissertação, e serão estudadas com maiores detalhes a seguir.

2.7.1 Potenciais de corrosão

Dos testes eletroquímicos, o mais simples é a medida do potencial de 

corrosão (Ecorr) dos metais pintados em função do tempo de imersão. De acordo com 

LEIDHEISERxvm, citado por FERRAZ et al. (1995)51, o potencial de corrosão, em 

combinação com outros métodos, pode providenciar informações sobre o mecanismo 

da reação e o processo determinante da velocidade. O autor concluiu que, em geral, o 

movimento do potencial de corrosão na direção nobre é indicativo de um aumento da 

razão de superfície de áreas catódicas/anódica, e sugeriu que o oxigênio e a água 

atingindo à interface metal/revestimento criam condições alcalinas (devido à reação de 

redução do oxigênio) e a delaminação pode acontecer. O movimento do potencial de 

corrosão na direção ativa (mais negativo) indica que a razão de áreas 

catódicas/anódicas diminuiu e, como conseqüência, o processo de corrosão sob o filme 

pode ser significativo, indicando um tempo de vida limite do revestimento51. Antes da 

falha do revestimento, porém, nenhuma outra informação pode ser obtida por este 

método.

X V III Leidheiser, H. Corrosion control by organic coatings. Ed. Leidheiser, p. 143. Science Press, NY (1979).



A técnica presta-se a fornecer diversas informações relacionadas ao processo 

corrosivo, entre elas:

=> informações qualitativas sobre o estado superficial do metal (estado 

passivo ou ativo de corrosão);

=> indicação do instante em que ocorre mudança do estado passivo para o 

ativo, ou vice-versa, pela súbita mudança dos valores de potencial, em 

monitoramentos periódicos ao longo do tempo.

2.7.1.1 Equipamentos

O equipamento para medida dos potenciais de corrosão consiste basicamente

de:

voltímetro de alta impedância de entrada (maior que 10 MQ), com 

resolução de mV;

=> eletrodo de referência: os mais utilizados são o de cobre/sulfato de cobre 

(ESC), Cu/CuS04, e o de calomelano saturado (SCE),

Hg,Hg2Cl2(s)/KCl(aq).

2.7.2 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS)

A espectroscopia de impedância eletroquímica é o método mais utilizado 

para estudos de deterioração e processos corrosivos nos sistemas metal/revestimento. 

EIS é um método não destrutivo, e fornece vários parâmetros do sistema como a 

capacitância do polímero e a resistência do filme. Além disso, podem ser obtidas 

informações sobre os processos de difusão e transferência de carga que estejam
35ocorrendo na interface metal/revestimento .

2.7.2.1 Fundamentos



O método de corrente alternada (a.c.) em freqüência única pode fornecer 

somente informações limitadas sobre os mecanismos de degradação das tintas, porque 

a resistência do filme e a capacitância são dependentes da freqüência. A EIS é o 

método no qual a impedância de um sistema eletroquímico é estudado em função da 

freqüência de uma onda a.c. aplicada1.

Quando um sistema em estado estacionário é perturbado (por um potencial 

a.c. aplicado) ele relaxa a um novo estado estacionário. O tempo (em segundos) gasto 

para esta relaxação é conhecido como a constante de tempo, t  , e dada por:

x = RC

onde Ré a Resistência (em ohms) e C a  Capacitância (em faradays) do sistema. A 

análise deste processo de relaxação pode fornecer informações a respeito do sistema. 

A razão da resposta à perturbação é a função transferência. Quando a perturbação 

aplicada é um potencial a.c. e a resposta é uma corrente a.c., a função transferência é a 

impedância. Para simplificação dos cálculos, a perturbação e a resposta são 

transformados de uma função de tempo para domínio da freqüência, por uma 

transformação de Laplace. No domínio da freqüência, processos rápidos (com baixos 

valores de t)  ocorrem a altas freqüências enquanto processos lentos (com altos valores 

de t) ocorrem a baixas freqüências. A freqüência em que um processo ocorre pode ser 

escrita por:

2 k x  ( 1 6 )

Logo, as propriedades dipolares (relacionadas ao revestimento) podem ser estudadas a 

altas freqüências, as propriedades de bulk a freqüências intermediárias e as 

propriedades de superfície (relacionadas a interface no metal) a baixas freqüências1.

A impedância também pode ser considerada como a “resistência” ao fluxo 

de corrente alternada,

E= IZ (17)

onde E e I são amplitudes de onda para potencial e corrente, respectivamente, e Z é a



impedância. Dois diferentes componentes contribuem para a impedância. Um é devido 

aos resistores e é conhecido como componente resistiva ou real. O outro aparece dos 

elementos de um circuito a.c., como capacitores, indutores, etc. e é conhecido como 

componente reativa ou imaginária. Diferente da impedância resistiva, a impedância 

reativa afeta não somente a magnitude da onda, mas também suas características 

dependentes do tempo (fase). Por exemplo, quando uma voltagem alternada é aplicada 

a um capacitor, a onda da corrente resultante apresentará uma defasagem de 90° em 

relação a onda de voltagem aplicada. Devido a esta razão, é conveniente introduzir 

uma notação complexa pela incorporação do número complexo j ,  onde 

J l = - '  (18)

Então, se um sistema é perturbado por um potencial senoidal variando com o 

tempo t como
m P 0 4 0 T ^ D 1  Q0&. 161M6496.

sua resposta seria

/ ( f > T ^ ( P R p / .T O 8 1 5 T ( p i8  OT^Dll a O d . 1521 m .4447739F)a

e é linear. E(t) e l(t) são os valores instantâneos e E0e lo os valores máximos (picos de 

amplitude) de onda do potencial e da corrente, respectivamente. 0 é o ângulo de

diferença de fase e co é a freqüência angular (em radianos) dada por
C0=2tU ^

onde fé  a freqüência.

Geralmente uma baixa voltagem de 10 mV é aplicada para manter o sistema 

linear1.

2.7.2.2 Interpretação

O objetivo final da caracterização por EIS de revestimentos orgânicos é obter 

informações sobre as propriedades do sistema, como a presença de defeitos, 

reatividade da interface, aderência, propriedades de barreira para água, etc. O



conhecimento destes parâmetros é muito importante para a predição do 

comportamento anticorrosivo em serviço das tintas. Para obter estes resultados, é 

necessário distinguir entre a parte da impedância correspondente ao revestimento da 

parte correspondente ao substrato. Em outras palavras, propor circuitos elétricos 

equivalentes que possam modelar os resultados de impedância52.

A interpretação das medidas de EIS é geralmente feita pelo fitting (ajuste) 

dos dados de impedância para um circuito elétrico equivalente que seja representativo 

dos processos físicos que ocorrem no sistema em estudo. Os dados de impedância 

também podem ser interpretados em termos dos mecanismos de reação1.

O maior problema em utilizar circuitos equivalentes é decidir qual circuito 

específico de um número infinito de possibilidades deve ser escolhido. Um circuito 

equivalente envolvendo três ou mais elementos de circuito pode ser rearranjado de 

vários modos e ainda produzir a mesma impedância (MACDONALDXIX, apud 

AMIRUDIN et al., 19951).

Os elementos mais importantes que podem ser utilizados em circuitos
1 35equivalentes estão resumidos na Tabela 5 ’ . 0  resistor, R, representa o resistor que 

transporte carga encontrada em um processo ou material específico. O capacitor, C, 

representa o acúmulo de espécies carregadas. A indutância, L, é utilizada para 

representar a deposição de camadas de superfície, como a camada de passivação. O 

elemento Warburg, é utilizado para o modelo linear de difusão semi-infinita que 

ocorre quando a camada de difusão tem espessura infinita. O elemento de fase 

constante, CPE, é um elemento geral que pode representar uma variedade de 

elementos como a indutância (a  = -1), resistência (a  = 0), Warburg (a  = 0.5), 

capacitância (a  = 1 ) ou um comportamento dielétrico não ideal (-1 < a  < 1 ) resultante 

de uma distribuição dos tempos de relaxação.

X IX  M ACDONALD, J.R. Impedance Spectroscopy. Ed. W iley, N ew  York, 1987, p .96.



TABELA 5 -  ELEMENTOS PRINCIPAIS DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA.
E LE M E N T O S ÍM B O L O EXPRESSÃO DE IM P E D Â N C IA

Resistência R R

Capacitância C
1

J & C

Indutância L jm L

Warburg Z\,V
r-7  “1/2 * “1/2— 2>w.CD — J.ow.CO

Elemento de fase constante CPE F o ^ T É n / < w  1 5

-1  < a  < 1.

Para uma reação eletroquímica do tipo 

vi Si + v2 S2 + ... + n e' c í> vm Sm + vn Sn + ... (22)

com Vj > 0 para as espécies reduzidas e vj < 0 para as espécies oxidadas, a impedância

de Warburg para uma camada de difusão de comprimento infinito tem a seguinte

forma:

Zw = Sw-Co ^2 — j.Sw-co ^2 (23)

e de acordo com Vetter, esta impedância (Zw) está relacionada com os coeficientes de 

difusão (D;) das espécies eletroativas (i) e respectivas concentrações (c,) e coeficientes 

estequiométricos (v,) da reação eletroquímica, com a constante dos gases R, a 

temperatura T, a constante de Faraday (F = 96487 Coulomb.moi'1) e com a área S do 

eletrodo através da seguinte expressão:

R.T 1 1
Sw =

S.n2.F2 '
(24)



2.7.2.3 Circuitos equivalentes

Vários circuitos equivalentes têm sido propostos por diversos pesquisadores 

e grupos de pesquisa nestes últimos 20 anos. Porém, os circuitos equivalentes
1 52propostos devem respeitar três critérios ’ :

a) todos os elementos devem ter um claro significado físico. Eles devem ser 

associados com as propriedades físicas dos sistemas que podem gerar este 

tipo de resposta elétrica;

b) devem fornecer um bom fitting (ajuste) com os dados experimentais. O 

circuito deve ser tão simples quanto possível; em outras palavras, se por 

eliminação de um elemento a condição descrita previamente ainda for 

válida, então o circuito deve ser simplificado;

c) devem ser confirmados por mais uma ou duas outras técnicas.

O circuito equivalente utilizado para o estudo do estágio inicial de 

revestimentos orgânicos intactos é apresentado na Figura 1533, onde Rs é a  resistência 

do eletrólito, Cf é a capacitância do filme de tinta em paralelo com Rf, que é a 

resistência do filme de tinta. Este modelo é utilizado para revestimentos orgânicos 

livres de defeitos (poros ou imperfeições).

Rs C f

Rf

FIGURA 15- CIRCUITO EQUIVAUENTE PARA METAIS COM 
REVESTIMENTOS ORGÂNICOS INTACTOS [GRUNDMEIER (2000)]33.

MANSFELD et al ; ;, citado por BONORA et al. (1996)52, publicou um dos 

primeiros trabalhos sugerindo um modelo geral de um circuito elétrico equivalente 

para metais revestidos por pintura, do qual um grande número de outros modelos 

foram derivados, conforme Figura 16.

X X  M ANSFELD, F.; KENDIG, M .; TSAI, S. Corrosion, v. 38, p. 478 (1982).



FIGURA 16- CIRCUITO EQUIVAUENTE PARA METAIS COM 
REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PUBLICADO POR MANSFELD**

O circuito da Figura 16 é composto dos seguintes elementos:

^>RS = Resistência do eletrólito;

=>Cf = Capacitância do revestimento;

=>Rf = Resistência do revestimento ou de poro;

=>Z = Processo eletroquímico na interface metálica.

E a definição de Z que distingue os circuitos propostos na literatura. Este modelo de 

circuito assume que o fluxo iônico e o processo de corrosão estão localizados sob o
52revestimento e que eles não são homogêneos na superfície .

XXOs trabalhos de MANSFELD et al. propuseram dois diferentes modelos 

para o elemento Z. O primeiro é composto de uma capacitância Cdi ( a capacitância de 

dupla camada) em paralelo com Rt (a resistência de transferência de carga) que 

descreve a reação eletroquímica sob controle de ativação (Figura 17). Este modelo da 

interface é muito popular e é aplicado em muitos artigos 35, 53, 54, 55 porque é mais 

simples e apropriado para diferentes sistemas, incluindo aqueles onde existam macro 

defeitos no revestimento56.
Rs Cf

FIGURA 17- CIRCUITO EQUIVALENTE PARA METAIS COM 
REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PUBLICADO POR MANSFELD**

XXO segundo circuito proposto por MANSFELD et al. para a interface 

metálica considera um elemento Warburg (Zw). Neste caso o processo difusional é 

sugerido como etapa determinante e, relativamente à impedância, o comportamento



elétrico da interface é dominado pelo elemento Warburg, sendo adicionado em série 

com a resistência de transferência de carga1,57(Figura 18).

Rs Cf

'N / '------•  1 I-------------------
Rf Cell

 1 b

FIGURA 18 -  CIRCUITO EQUIVAUENTE PARA METAIS COM 
REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PUBLICADO POR MANSFELD**

2.7.2.3.1 Resistência da solução/eletrólito, Rs

Rs é a  resistência não compensada entre o eletrodo de referência e o eletrodo 

de trabalho. Também é citada como a resistência da solução ou eletrolítica.

No caso de revestimentos orgânicos aplicados, imersos em solução salina, Rs 

é insignificante se comparada com a impedância do revestimento e pode ser ignorada1.

2.1.23.2 Capacitância do filme, Cf

A Cf é um dos elementos mais utilizados nas análises de EIS, por estar 

diretamente relacionada à permeação de água no revestimento. A capacitância do 

revestimento é dada por:

r  SS«A
Lf  r  (25)

onde s é a constante dielétrica do revestimento, s0 é a permissividade do vácuo 

(8,86x10' 14 F/cm), A é a área do revestimento e L a sua espessura. Como as constantes 

dielétricas da maioria dos revestimentos então na faixa de 3-4, a entrada de água (s = 

80) no revestimento deve elevar o valor da capacitância1,58,59,60.

De acordo com FEFIU et al.**1, citado por AMIRUDIN et al.(1995)1, a 

vantagem de se utilizar a Cf como um parâmetro do comportamento do revestimento é

X X IFEL IU , S.; GALVAN, J.C.; M ORCILLO, M. Pproc. 10th Int. Congr. M ettalic Corrosion, Madras, 1987, p. 1235.



que ela pode ser determinada em todo o período de exposição, pois depende de 

deterioração em uma escala microscópica em numerosos pontos do revestimento. 

Também possui a melhor reprodutibilidade em relação aos outros elementos do 

circuito1. Porém, o fitting das capacitâncias leva a grandes erros sistemáticos, devido à 

alta impedância do revestimento58. O uso de um elemento de fase constante (CPE) no 

circuito equivalente não somente minimiza o erro, como também fornece informação 

mais detalhada sobre as propriedades dielétricas não ideais do revestimento. 

Utilizando um CPE em vez de um capacitor, tem-se a possibilidade da descrição do 

desvio do revestimento em relação ao comportamento capacitivo ideal58.

2.7.2.3.3 Resistência do filme, Rf

O valor de Rf pode ser interpretado como a resistência de poro do 

revestimento resultante da penetração do eletrólito. A penetração do eletrólito pode 

ocorrer através de poros reais (microscópicos) e/ou virtuais, definidos pelas regiões de 

baixa densidade de entrecruzamento do polímero1. Rf pode ser relacionada ao número 

de poros ou capilares perpendiculares à superfície do substrato pelo qual o eletrólito 

atinge a interface como segue:

Rf ~ Tn Ãc (26)

Onde k é a condutividade do eletrólito, N é o número de caminhos, Ac é a área de 

seção transversal média dos caminhos e d é o comprimento dos caminhos, que é igual 

à espessura do revestimento.

Então, a magnitude de Rf em um dado tempo é indicativa do estado de 

degradação do filme de tinta causado pelo ingresso de solução pelos caminhos através 

do filme61. Como visto anteriormente, um revestimento que mantém a resistência 

acima de 108 ohm.cm'2 fornece uma boa proteção anticorrosiva, na região de 106 -  108 

ohm.cm '2 , o comportamento é variável, mas quando a resistência cai abaixo de 106 

ohm.cm'2, a corrosão sempre está presente48.



Em geral, a interface metal/revestimento mais suscetível a corrosão irá 

provocar o mais rápido decaimento no valor de Rf (KENDING et alxx", citado por 

AMIRUDIN et al. (1995)1). Às vezes, o valor de Rf pode sofrer um aumento com o 

tempo e depois decrescer, provavelmente como resultado dos poros ou regiões de 

baixo entrecrazamento estarem bloqueados por produtos de corrosão, como no caso 

das tintas epóxi ricas em zinco.

2.7.2.3.4 Capacitância de dupla camada, Cdi

Cdi é geralmente uma ordem de magnitude maior que Cf61 (capacitância do 

revestimento) e sua interpretação é praticamente uma unanimidade. A maioria dos 

pesquisadores está de acordo que Cdi é a medida da área onde ocorreu o
1 53desprendimento do revestimento ’ . A área de delaminação pode ser calculada por

onde Cdi° é a capacitância de dupla camada específica do metal não revestido.

De acordo com MANSFELD et al. (1997)62, a dependência do valor de Cdi 

com o tempo é complexa. Uma mudança no valor de Cdi pode ser associada com a 

competição entre o desprendimento do filme e o acúmulo de produtos de corrosão na 

interface. O valor de Cdi aumenta com o aumento da água na interface e da extensão da 

área desprendida. Por outro lado, o acúmulo de produtos de corrosão na interface 

reduz a área do capacitor de dupla camada, o que leva a uma diminuição no valor de 

Cdi. Então, a mudança em Cdi pode depender de ambos os fenômenos. Tanto o 

aumento quanto a diminuição no valor de Cdi são resultados do desenvolvimento de 

corrosão na superfície metálica, e um valor constante de Cdi indica uma interface 

estável.

X XII KENDING, M.W. et al. Corrosion Science, v. 23, (1983), p. 317.



2.1.23.5 Resistência de transferência de carga, Rt

Rt é uma medida da transferência de cargas elétricas na superfície do metal, 

está relacionada aos processos faradaicos e determina a taxa de reação de corrosão no 

sistema. Diferente do metal não revestido, Rt diminui com o tempo e, portanto, 

depende da área de delaminação do revestimento, de acordo com:

/I
" '  Rt (28)

onde Rt° é a resistência de transferência de carga específica do metal não revestido1,61.

Algumas vezes, a razão Rt°/Rt é constante durante um período de tempo; neste 

caso foi concluído que a corrosão do substrato é devido à difusão iônica através do 

revestimento e não da delaminação61 (MANSFELD et aP™’ XXIV apud AMIRUDIN et 

al. (1995)1) , mas não totalmente comprovado.

2.1.23.6 Impedância Warburg, Zw

A impedância Warburg tem recebido pouca atenção em publicações com 

EIS, porém é um parâmetro importante, já  que confere a possibilidade da medição das 

constantes de difusão. Zw está associada ao processo de relaxação do transporte de 

massa ligado à reação de oxidação63. Um alto valor de Zw corresponde a um 

coeficiente de difusão pequeno ou longos caminhos de difusão62.

X X III M ANSFELD, F.; KENDIG, M .; TSAI, S. Corrosion, v. 38, p. 478 (1982).

XXIV  KENDIG, M.; M ANSFELD, F.; TSAI, S. Corros. Sei., v. 23, p. 317(1983).



2.7.2.4 Representação gráfica

Há vários modos comumente utilizados para a apresentação gráfica dos 

dados de impedância obtidos em uma larga faixa de freqüência. Os dois métodos 

principais que serão descritos em maiores detalhes são os diagramas de Nyquist e 

Bode.

O gráfico do plano complexo de Nyquist apresenta as componentes de 

impedância resistiva, a ou Z ', versus a reativa, b ou Z ". Já o de Bode apresenta o 

logaritmo do módulo da impedância, ro u  |Z|, e o ângulo de fase, 0, versus o logaritmo 

da freqüência, f. Estas relações da impedância são mostradas na Figura 19, em 

coordenadas cartesianas (a, b) e polares (r, 0 /  Observa-se que um componente 

capacitivo tem valores negativos para b  e 0, mas é convencionalmente representado
53graficamente no primeiro quadrante de um plano complexo ~.

Coordenadas cartesianas
impedância 1 - o - ys
comp. resistiza n ff
comp. capacitiva * '> i’f

Coordenadas polares

mod. da impedância r 3 Iz j - j o ’ + t>'"

ânçjdo de fase & “ ta f

FIGURA 19 -  DEFINIÇÃO DAS RELAÇÕES DE IMPEDÂNCIA EM 
COORDENADAS CARTESIANAS E POLARES.

2.7.2.4.1 Diagrama de Nyquist

O diagrama de Nyquist (Z'vs. Z ) na Figura 20 ilustra a resposta esperada 

para o circuito equivalente simples da Figura 15. A altas freqüências, a impedância é 

quase inteiramente criada pela resistência da solução, Rs. A freqüência atinge seu 

limite superior ao final do lado esquerdo do semicírculo, onde o arco do semicírculo 

toca o eixo real. No limite de freqüência inferior, o circuito também se aproxima de



uma resistência pura, mas agora com o valor de (Rs + Rf). A freqüência atinge seu 

limite inferior ao final do lado direito do semicírculo64.

—jZ”  Decréscimo da freqüência-------►

Baixa Freqüência: Z "— 0, T  —► Rs + Rf

F IG U R A  2 0  -  D IA G R A M A  D E  N Y Q U IS T  P A R A  U M  S IS T E M A  

E L E T R O Q U ÍM IC O  S IM P L E S  (F IG U R A  15).

O diagrama de Nyquist para revestimentos protetivos intactos apresenta um 

arco capacitivo em tempos de exposição iniciais (Figura 21(a)). Quando o eletrólito 

penetra no revestimento, o arco toma-se um semi-círculo (Figura 21(b)). Em estágios 

mais avançados, o espectro é caracterizado por mais que um semi-círculo (Figura 

21(c)) e às vezes por uma linha inclinada exatamente a 45° ao eixo real (Figura 

21(d))1.

Se o espectro apresentar mais que um semi-círculo, geralmente é o semi-

círculo de alta freqüência que contém informações do revestimento, enquanto que o 

semi-círculo de baixa freqüência contém informações sobre os processos relacionados 

às reações na superfície do eletrodo (RAMMELT et al.xxv apud AMIRUDIN et al. 

(1995)1). Já o aparecimento linha inclinada a 45° ao eixo real na região de baixas 

freqüências está relacionado à impedância Warburg, que descreve processos de 

transferência de massa envolvendo difüsão iônica.

XXV RAM M ELT, U.; REINEIARD, G; Prog. Org. Coat., 17 (1989) 143.



(a) (b)

fie;o! Real

fieoî Real

FIGURA 21- ESPECTROS TÍPICOS DO DIAGRAMA DE NYQUIST:
(a) comportamento capacitivo; (b) um semi-círculo;

(c) dois semi-círculos; (d) 45° com o eixo real.

O diagrama de Nyquist para metais revestidos em sistemas reais quase 

sempre apresenta semicírculos deslocados (sua linha de centro aparece abaixo do eixo 

real). Este deslocamento dos semicírculos é provavelmente devido à heterogeneidade 

da superfície (HLADKY^™ et al. apud AMIRUDIN et al. (1995)1) ou dos produtos de 

corrosão sólidos do substrato metálico desenvolvidos nas regiões dos defeitos do 

revestimento orgânico (RAMMELTXXV" et al. apud AMIRUDIN et al. (1995)1). Esta 

explicação é confirmada pelo fato de que um revestimento intacto não apresenta este 

deslocamento, e este aumenta com o aumento da degradação do revestimento. 

Semicírculos deslocados são melhor representados pela substituição da capacitância 

pelo CPE1.

O diagrama de Nyquist tem muitas vantagens, sendo a principal que o 

formato do gráfico toma fácil a visualização dos efeitos da resistência da solução. E 

fácil realizar a extrapolação do semicírculo para a esquerda, caso tenham-se dados 

suficientes a altas freqüências, tocando-se o eixo real para leitura de Rs. A forma da

X X V IH LA D K Y , K.; CALLOW , L.M.; DAW SON, J.L. Br. Corrosion I ,  v. 15, 1980, p. 20.

XXVII RAM M ELT, U.; REINHARD, G.; RAM M ELT, K. J. Eletroanal. Chem., v. 180, 1984, p. 327.



curva (somente um semicírculo) não muda quando Rs muda. Conseqüentemente, é 

possível comparar os resultados de dois experimentos separados que diferem somente 

na posição do eletrodo de referência. Outra vantagem deste formato é que ele enfatiza 

as componentes do circuito que estão em série, como Rs64.

O diagrama de Nyquist tem também algumas desvantagens. Por exemplo, a 

freqüência não aparece explicitamente no diagrama. Apesar de Rs e Rf poderem ser 

facilmente lidas diretamente do gráfico, a capacitância do eletrodo pode ser calculada 

somente após a informação da freqüência ser conhecida. Apesar do formato de 

Nyquist enfatizar os elementos em série do circuito, se as redes de alta e baixa 

impedância estão em série, provavelmente o circuito de baixa impedância não será 

visto, já  que o de maior impedância controlará a escala do gráfico64.

2.7.2.4.2 Diagrama de Bode

O diagrama de Bode (log co vs. log |Z|, log co vs. 0) da Figura 22 mostra a 

resposta esperada para o circuito equivalente simples da Figura 15. O formato deste 

diagrama permite calcular o módulo da impedância, |Z|, e o ângulo de fase, 0, cada um 

em função da freqüência.

A curva log |Z| vs. log co pode fornecer os valores de Rf e Rs. A freqüências 

mais altas, mostradas na Figura 22, a resistência da solução domina a impedância e o 

log Rs pode ser lido do platô horizontal de alta freqüência. A baixas freqüências, a 

resistência de transferência de carga também contribui, e o log (Rf + Rs) pode ser lido 

do platô horizontal de baixa freqüência. A freqüências intermediárias, esta curva deve 

ser uma linha reta com uma inclinação de -1. Extrapolando esta linha até o eixo log |Z| 

a co = 1 (log co = 0, f=  0.16 Hz), determina-se o valor de Cf a partir da relação:



FIGURA 22 -  DIAGRAMA DE BODE PARA UM SISTEMA 
ELETROQUÍMICO SIMPLES.

O diagrama de Bode também mostra o ângulo de fase, 0. Nos limites de 

baixa e alta freqüência, onde o comportamento do circuito é como um resistor, o 

ângulo de fase é aproximadamente 0. A freqüências intermediárias, 0 aumenta tanto 

quanto a componente imaginária da impedância aumenta. O gráfico de 0 vs. log co 

mostra um pico em co(e=MAX), a  freqüência, em radianos, no qual o ângulo de fase da 

resposta é máximo64. A  capacitância do filme, Cf, pode ser calculada pela equação:

W d S Ú 8 8 ? ,  * * 7 1  Tí> 0  o  D9 I .  B S .  B I

O diagrama de Bode (log co vs. log |Z|, log co vs. 0) tem algumas vantagens 

em relação ao diagrama de Nyquist. Como a freqüência aparece como um dos eixos, é 

fácil observar no gráfico como a impedância depende da freqüência. O gráfico usa log 

co para mostrar uma larga faixa de freqüência em um único gráfico, mas com cada 

década dada em peso igual. O diagrama de Bode também mostra a magnitude |Z| como 

um eixo logarítmico, sendo uma grande faixa de impedância mostrada no mesmo eixo.

Isto é uma grande vantagem quando a impedância depende fortemente da freqüência, 

com é o caso de um capacitor64



Em alguns processos eletroquímicos, como no caso dos metais revestidos por 

pintura, há mais de uma etapa determinante da velocidade. Cada etapa representa uma 

componente de impedância do sistema e contribui para a constante de velocidade de 

reação global. O experimento de impedância eletroquímica pode distinguir estas etapas 

e fornecer informação de suas respectivas velocidades ou tempos de relaxação64.

Assumindo que um revestimento orgânico possa ser modelado por um 

circuito equivalente como o da Figura 16, os dados de impedância podem ser 

representados como um gráfico do logaritmo da resistência em paralelo equivalente, 

log Rp, ou do logaritmo da capacitância em paralelo equivalente, log Cp, versus log co. 

A Figura 23 ilustra as mudanças em ambos os diagramas como as mudanças no tempo 

de exposição (RAMMELT™ 1 apud RAMMELT et al. (1992)35).

X XV III RAM M ELT, U. H abilitation Thesis, TU  Dresden, 1991



FIGURA 23 -  DEPENDENCIA DA FREQÜENCIA DOS DADOS DE IMPEDANCIA 
PARA METAL COM REVESTIMENTOS ORGÂNICOS EM DIFERENTES 

ESTÁGIOS DE DEGRADAÇÃO DURANTE EXPOSIÇÃO, (a) Revestimento intacto;
(b) primeiros sinais de degradação; (c) degradação progressiva; (d) início da corrosão.

Antes da exposição, o revestimento orgânico mostra um comportamento 

puramente capacitivo, com log |Z| ou log Rp exibindo uma inclinação de -1, indicando 

que a impedância é inversamente relacionada à freqüência e que o valor de 0 é 

aproximadamente -90° em todas as freqüências. Os valores de Cp são independentes da 

freqüência. Com o progresso do tempo de exposição, os valores de |Z| e Rp decrescem 

e os valores de Cp aumentam na região de baixa freqüência, indicando um decréscimo



nas propriedades de barreira do revestimento. Em tempos de exposição mais longos, 

um sinal difusional começa a aparecer em baixas freqüências. Acima da região de 

média freqüência, log |Z| ou log Rp corresponde a uma linha horizontal ao eixo co, 

indicando um valor puramente resistivo de |Z| e Rp enquanto o ângulo de fase 0 tende a 

zero. A baixas freqüências, as curvas de log |Z| ou log Rp ascendem e o ângulo de fase 

correspondente aumenta. Da definição de Zd na Tabela 5, uma inclinação de -  A deve 

ser esperada a baixas freqüências. No entanto, este valor teórico não é atingido na 

maioria dos casos já  que a impedância difusional também contém uma contribuição 

resistiva que diminui a inclinação. O comportamento a baixas freqüências, descrito na
35Fig.21(d), indica o início da reação de corrosão eletroquímica no substrato metálico . 

Após esta análise simples, pode-se concluir que é possível detectar as reações de 

corrosão antes da degradação ser observada visualmente, por meio dos diagramas de 

Bode.

O diagrama de Bode é uma alternativa mais utilizada que o de Nyquist, pois 

permite a visualização de tempos de medida mais longos associados com as 

determinações de baixa freqüência. Além disso, o gráfico de log |Z| vs. log co alcança 

uma extrapolação mais precisa dos dados de freqüências mais altas. O formato de 

Bode é também particularmente útil quando os dados dispersos impedem o ajuste 

adequado do semicírculo de Nyquist. Em geral, o diagrama de Bode fornece uma 

descrição mais clara dos sistemas eletroquímicos com comportamento dependente da 

freqüência que o de Nyquist, no qual os valores das freqüências são mais implícitos 

que explícitos64. Mansfeldxxlx, citado por AMIRUDIN et al. (1995)1, identifica ainda 

outra vantagem: todos os pontos que compõem as curvas são dispostos de forma 

igualmente distribuída, enquanto que no diagrama de Nyquist a maioria dos pontos 

localiza-se concentrada em uma ou em ambas as extremidades do espectro.

X X IX  M ANSFELD, F. Corrosion, v. 44, 1988, p. 558.



2.12.5 Vantagens e desvantagens da técnica

Os estudos dos diversos pesquisadores1,35,52,54,65 permitem que se enumere 

diversas vantagens e desvantagens da técnica de EIS.

2.7.2.5.1 Vantagens

=>é uma técnica precisa e reprodutível, bastante apropriada para ambientes 

de alta resistividade como os metais revestidos, uma vez que leva em 

conta a queda ôhmica entre os eletrodos de trabalho e referência; 

fornece dados a respeito do mecanismo do controle eletroquímico, 

indicando se o processo corrosivo se dá por ativação ou por fenômenos de 

concentração e difusão;

=>é uma técnica não-perturbativa, uma vez que os sinais aplicados são de 

pequena amplitude, de forma que o potencial de corrosão do eletrodo em 

análise não é modificado após o ensaio;

=>é bastante útil na determinação de parâmetros característicos do processo 

de corrosão (resistência da solução, resistência e capacitância dos 

revestimentos sobre o metal), de parâmetros eletroquímicos (capacitância 

de dupla camada e resistência de transferência de carga), além da 

impedância difusional e do coeficiente de difusão;

=> obtém-se a mais completa visão do processo de degradação do filme de 

tinta, apta a distinguir efeitos que são mascarados em outros testes; e 

=>é o método mais rápido para classificação e homologação de 

revestimentos protetivos.

2.1.2.52 Desvantagens

=>é impossível derivar uma função de transferência completa a partir do



conhecimento fundamental dos mecanismos de reação devido à 

sobreposição de constantes de tempo.

=>a técnica não calcula as constantes de Tafel necessárias para estimar a 

corrente de corrosão por meio da equação de Stem-Geary, havendo, 

portanto, a necessidade de métodos independentes para a determinação 

das mesmas;

=> eventualmente, podem-se obter resultados imprecisos durante os ensaio, o 

que toma complicada qualquer tentativa de extrapolação gráfica das 

curvas dos diagramas. Da mesma forma, se a extrapolação não for 

realizada criteriosamente, os dados obtidos podem ser irreais;

=>a técnica não pode distinguir entre as várias camadas aplicadas sobre o 

substrato, como primer, acabamento, etc.

=>a técnica requer equipamentos mais complexos e de maior custo, além de 

maior esforço computacional para obtenção dos dados, em comparação a 

outros métodos existente; e 

=> necessidade de mão-de-obra extremamente especializada para 

interpretação dos resultados e ajuste por meio de circuitos elétricos 

equivalentes.



3 M A TE R IA IS  E MÉTODOS

3.1 PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA

3. E 1 Substratos metálicos

Foram utilizadas chapas laminadas (de dimensões 200 x 100 mm) dos 

seguintes materiais:

=>aço carbono SAE 1010 da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN);

=>aço galvanizado com revestimento de zinco puro (espessura média de 

24±4,0 pm) CSN;

=>aço com revestimento de zinco e alumínio (espessura média de 34 ± 3,5 

pm) CSN;

=> alumínio (99,9 % de pureza) BELMETAL.

O preparo de superfície para o aço carbono foi de jateamento com granalha 

de aço ao metal quase-branco (Sa21A) e lavagem com solvente orgânico. Para os 

demais substratos, o preparo foi realizado por meio de desengraxe alcalino com o 

produto SUMACLEAN WB (Sherwim-Williams) com posterior lavagem em água 

corrente e secagem ao ar.

3.1.2 Sistemas de pintura

Foram preparados 18 (dezoito) corpos-de-prova (cp's) por sistema 

previamente definido, que fornecessem proteção anticorrosiva adequada à exposição 

em ambiente marinho. A pintura foi realizada nas dependências do LACTEC, por 

meio de pistola convencional JGA 502/3 Devilbiss, em cabine de pintura com exaustão 

de gases (Figura 24). As informações dos produtos comerciais utilizados e suas 

respectivas instruções para aplicação estão descritas nas especificações técnicas no 

Anexo. Os sistemas de pintura utilizados estão descritos nas Tabelas 6 e 7.



TABELA 6 - SISTEMAS DE PINTURA UTILIZADOS PARA CORPOS-
DE-PROVA COM SUBSTRATO DE AÇO CARBONO.

PRIM ER IN T E R M E D IÁ R IO A C A B A M E N TO

Sistema 1 
C ZAC

Epóxi Rica em Zinco 
SUMAZINC 278

Espessura: 80 fxm 
Diluente: 908 (20%)

Epóximastic de Al 
SUMASTIC 228

1 demão diluição 40% 
1 demão diluição 20%

Espessura: 80 -100  pm 
Diluente: 908

Poliuretano acrílico 
SUMATANE HS

Espessura: 60 fxm 
Diluente: 920 (20%)

Sistema 2 
C Z A L

Poliuretano alifático 
SUMATANE 342

Espessura: 30 fxm 
Diluente: 917 (20%)

Sistema 3 
C ZAQ

Alquídico 
ADMIRAL ESMALTE

Espessura: 30 fxm 
Diluente: 938/905 (10%)

Sistema 4 
CFAC

Epóxi Oxido de Ferro 
SUMADUR 125

Espessura: 120 fxm 
Diluente: 966 (20%)

Epóximastic de Al 
SUMASTIC 228

2 demãos 
Espessura: 80 -100  pm 

Diluente: 908 (20%)

Poliuretano acrílico 
SUMATANE HS

Espessura: 60 fxm 
Diluente: 920 (20%)

Sistema 5 
C F A L

Poliuretano alifático 
SUMATANE 342

Espessura: 30 fxm 
Diluente: 917 (20%)

Sistema 6 
CFAQ

Alquídico 
ADMIRAL ESMALTE

Espessura: 30 fxm 
Diluente: 938/905 (10%)

Sistema 7 
C M A C

Epóxi Al Ox.Fe 
MACROPOXY HS

Espessura: 125 fxm 
Diluente: 951 (15%)

Epóximastic de Al 
SUMASTIC 228

2 demãos 
Espessura: 80 -100  pm 

Diluente: 908 (20%)

Poliuretano acrílico 
SUMATANE HS

Espessura: 60 fxm 
Diluente: 920 (20%)

Sistema 8 
C M A L

Poliuretano alifático 
SUMATANE 342

Espessura: 30 fxm 
Diluente: 917 (20%)

Sistema 9 
C M A Q

Alquídico 
ADMIRAL ESMALTE

Espessura: 30 fxm 
Diluente: 938/905 (10%)



TABELA 7 - SISTEMAS DE PINTURA UTILIZADOS PARA CORPOS-
DE-PROVA COM SUBSTRATO DE AÇO GALVANIZADO, AÇO

REVESTIDO COM
PRIMER

GALVALUME E ALUMIN
INTERMEDIÁRIO

IO.
ACABAMENTO

Sistema 1 
ZBAC  
GB AC  
A B A C

Sistema 2 
Z B A L  
G B A L  
A B A L

Sistema 3 
ZBAQ  
G BAQ  
A B A Q

Wash Primer 
(PolivinilButiral) 
SUMACLAD 261

Espessura: 8-12 pm

Epóximastic de Al 
SUMASTIC 228

2 demãos 
Espessura: 100 pm 

Diluente: 908 (20%)

Poliuretano acrílico 
SUMATANE HS

Espessura: 60 pm 
Diluente: 920 (20%)

Poliuretano alifático 
SUMATANE 342

Espessura: 30 pm 
Diluente: 917 (20%)

Alquídico 
ADMIRAL ESMALTE

Espessura: 30 pm 
Diluente: 938/905 (10%)

FIGURA 24 -  FOTOGRAFIA MOSTRANDO O PROCESSO DE PINTURA 
DOS CORPOS-DE-PROVA EM LABORATÓRIO.

Após completa cura dos sistemas de pintura, as bordas dos cp's foram 

protegidas por imersão em tinta epóxi para proteção adicional, evitando-se que os 

processos de degradação ocorressem a partir destes pontos, como mostrado na Figura 

25.



FIGURA 25 -  CORPOS-DE-PROVA PINTADOS, COM AS BORDAS 
PROTEGIDAS COM TINTA EPÓXI.

3.1.3 Identificação dos corpos-de-prova

A identificação dos cp's metálicos foi feita por meio de um sistema alfa-

numérico, utilizando anilhas de identificação, como mostrado a seguir:

=>a primeira letra corresponde ao substrato (C = aço carbono, Z = aço 

galvanizado, G = galvalume e A = alumínio);

=>os dois últimos números indicam o número do corpo-de-prova (00 a 17). 

Exemplo: C01 (aço carbono, número do cp: 01).

A identificação dos cp's pintados foi feita como mostrado a seguir:

=>a primeira letra corresponde ao substrato (C = aço carbono, Z = aço 

galvanizado, G = galvalume e A = alumínio);

=>a segunda letra corresponde ao p r im e r  (Z = epóxi rica em zinco, F = 

epóxi óxido de ferro, M = macropóxi e B = polivinilbutiral);

=>a terceira e a quarta letra correspondem à tinta de acabamento (AC = 

poliuretano acrílico, AL = poliuretano alifático e AQ = alquídica);

=>os dois últimos números indicam o número dos corpos-de-prova (00 a 17). 

Exemplo: CZAC01 (aço carbono revestido com tinta de fundo epóxi rica em 

zinco e acabamento poliuretano acrílico, número do cp: 01).

Os cp's com término 00 correspondem aos cp's de referência.



Para a caracterização das amostras revestidas por pintura, foram realizados os 

testes comumente utilizados em tintas: medidas de espessura de película seca, cor e 

brilho.

3.2.1 Medida de espessura de película seca

As medidas de espessura foram realizadas com base nas normas ASTM 

D118666 e ASTM D140067, utilizando-se um medidor de espessura magnético 

SHEEN, modelo SE 2000 FNP, n 0 série 1637.

As Tabelas 8 e 9 mostram os valores médios obtidos para as medidas de 

espessura dos cp's pintados para cada sistema de pintura.

3.2.2 Medida de cor

As medidas de cor foram realizadas com base na norma ASTM D224468, 

utilizando-se espectrofotômetro tristimulus, fabricante X-RITE, modelo 968, n° série 

1810, com as seguintes configurações:

Fonte de luz = D65; 

Ângulo de observação = 10°;

Escala de medição = CIELab (L, a, b e AE); e

Ca/ibração = referência do branco (ponto 100) e do negro (ponto 0).

Foram registradas medidas de reflectância para avaliação da cor com um 

valor médio de leituras num mesmo ponto, tomando-se o valor L, a e b. As medidas 

foram realizadas em cinco pontos diferentes. A partir destes valores, pode-se calcular a 

variação de cor, sendo:

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CP'S PINTADOS



+ÀL = mais claro (menos escuro)

-ÀL = mais escuro (menos claro)

+Áa = mais vermelho (menos verde)

-Àa = mais verde (menos vermelho)

+Áb = mais amarelo (menos azul)

-Àb = mais azul (menos amarelo)

2 2 2 V •A variação global da cor no espaço CIELab, ÀE = (ÀL + Aa + Àb ) 2 foi 

determinada. As Tabelas 8 e 9 mostram os valores médios obtidos para as medidas de 

cor dos cp's pintados para cada sistema de pintura.

3.2.3 Medida de brilho a 60°

As medidas de brilho foram realizadas com base na norma ASTM D52369, 

utilizando-se medidor de brilho especular, fabricante SHEEN, modelo 60°, n° série 

639203/4212. O ângulo de medida utilizado foi de 60°, indicado para comparação de 

superfícies de brilho intermediário. Os resultados foram obtidos via aquisição de dados 

do próprio instrumento, pelo método estatístico e medidas em 5 pontos da superfície 

em direções diferentes.

As Tabelas 8 e 9 mostram os valores médios obtidos para as medidas de 

brilho dos cp's pintados para cada sistema de pintura.



TABELA 8 -  MEDIDAS DE COR, BRILHO E ESPESSURA TOTAL DE 
REVESTIMENTO PARA OS CP'S DE REFERENCIA (AÇO CARBONO).

C or B rilho Espessura

CZACOO L a b (ub) (pm)

Média 65,87 0,04 0,39 83,3 453

Desvio 0,34 0,07 0,08 2,6 13

CZALOO

Média 65,23 -0,20 1,04 81,7 377

Desvio 0,64 0,02 0,08 3,4 24

CZAQOO

Média 64,43 -0,31 2,63 78,1 476

Desvio 0,35 0,13 0,04 3,8 28

CFACOO

Média 65,97 0,10 0,34 79,6 244

Desvio 0,35 0,08 0,08 2,4 11

CFALOO

Média 65,65 -0,31 0,96 86,5 319

Desvio 0,08 0,33 0,06 2,4 22

CFAQOO

Média 64,83 -0,24 2,12 81,8 268

Desvio 0,31 0,06 0,09 2,4 28

CMACOO

Média 65,91 0,10 0,51 79,3 311

Desvio 0,19 0,02 0,03 3,0 20

CMALOO

Média 65,54 -0,14 0,92 84,5 317

Desvio 0,09 0,04 0,03 4,4 20

CMAQOO

Média 64,79 -0,33 1,35 74,9 306

Desvio 0,23 0,09 0,28 3,4 30



TABELA 9 -  MEDIDAS DE COR, BRILHO E ESPESSURA TOTAL DE 
REVESTIMENTO PARA OS CP'S DE REFERÊNCIA (GALVANIZADO, 

GALVALUME E ALUMÍNIO).

C or B rilho Espessura

ZBACOO L a b (ub) (pm)

Média 65,72 0,10 0,49 83,4 270

Desvio 0,23 0,05 0,03 1,2 17

ZBALOO

Média 65,07 -0,05 1,03 86,4 248

Desvio 0,60 0,10 0,12 5,0 10

ZBAQOO

Média 64,43 -0,18 1,80 84,9 241

Desvio 0,63 0,13 0,26 2,4 15

GBACOO

Média 66,32 0,03 0,44 84,1 259

Desvio 0,01 0,01 0,04 2,2 11

GBALOO

Média 65,61 -0,19 1,07 87,5 286

Desvio 0,05 0,02 0,03 1,0 11

GBAQOO

Média 64,69 -0,04 1,30 79,9 227

Desvio 0,19 0,05 0,05 2,6 18

ABACOO

Média 65,79 0,12 0,44 81,8 208

Desvio 0,41 0,07 0,06 1,6 20

ABALOO

Média 65,41 -0,10 0,97 89,1 193

Desvio 0,40 0,09 0,06 2,2 7

ABAQOO

Média 64,26 -0,12 2,06 86,8 232

Desvio 0,87 0,21 0,07 2,2 20



3.3 ENSAIOS DE CORROSÃO ATMOSFÉRICA

Os ensaios de corrosão atmosférica são utilizados para avaliar a resistência 

de qualquer tipo de material e/ou revestimento à ação dos agentes atmosféricos e 

contaminantes ambientais, proporcionando informações valiosas para o controle de 

qualidade, seleção e desenvolvimento de novos produtos.

Os estudos não-acelerados de corrosão atmosférica de materiais utilizados da 

RDE da orla de Aracaju foram realizados por meio de ensaios comparativos, pela 

exposição de corpos-de-prova metálicos e pintados às condições atmosféricas 

encontradas nas regiões geográficas locais. As normas brasileiras utilizadas para o 

desenvolvimento destes ensaios foram a NBR 6209/8670 e a NBR 7011/8171.

As estações de corrosão atmosférica (ECAs) são os locais onde foram 

instalados os painéis de exposição e os instrumentos de medição necessários ao ensaio 

de corrosão atmosférica. Em Aracaju-SE, foram instaladas duas ECAs (Figura 26), 

cujas localizações representassem diferentes tipos de ambientes encontrados na orla 

marítima, e estivessem protegidas quanto ao vandalismo:

=> ESTAÇÃO CAU E I RA (ECAC): localizada na praia de mesmo nome, no 

município de Itaporanga d'Ajuda, a 29 km de Aracaju, de frente para o 

mar a uma distância de aproximadamente 10 m da praia (Figura 27);

=> ESTAÇÃO P ET RO BRÁS (ECAP): localizada na praia do Atalaia, 

dentro da Unidade de Processamento de Gás Natural da Petrobrás / 

Tecarmo, de frente para o mar a uma distância de aproximadamente 100 m 

da praia (Figura 28).

Os painéis de exposição utilizados, estruturas destinadas a servir como 

suporte dos corpos-de-prova, pertencem à PETROBRÁS e foram recuperados por 

jateamento abrasivo e pintura de alta resistência à corrosão nas dependências da 

ENERGIPE. Foram utilizados um total de 18 (dezoito) painéis de exposição, sendo 

instalados 8 (oito) na ECAC e 10 (dez) na ECAP.
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Estação Petrobrás
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FIGURA 27 -  ESTAÇÃO DE CORROSÃO NA PRAIA DA CAUEIRA.



FIGURA 28 -  ESTAÇÃO DE CORROSÃO NA UNIDADE PETROBRÁS.

3.3.1 Instalação dos corpos-de-prova

A fixação dos cp's aos painéis de exposição foi feita por meio de suportes de 

borracha e latão, por estes serem resistentes à corrosão atmosférica, com uma 

inclinação de 30° em relação à horizontal e com a superfície exposta orientada na 

direção da praia (em ambas as ECAs), como mostrado na Figura 29 e Figura 30.

FIGURA 29 -  CORPOS-DE-PROVA INSTALADOS NAS ESTAÇÕES DE
CORROSÃO.



FIGURA 30 - CORPOS-DE-PROVA INSTALADOS NAS ESTAÇÕES DE
CORROSÃO.

Ao longo do ensaio foram realizadas retiradas sucessivas dos cp's para 

avaliação do seu desempenho.

3.4 COLETA DE DADOS METEREOLÓGICOS E CONTAMINANTES 

ATMOSFÉRICOS NAS ESTAÇÕES DE CORROSÃO

Os dados climatológicos de precipitação, umidade, temperatura média e 

insolação em Aracaju no período de março de 2002 e março de 2003 foram fornecidos 

pela PRODASE.
72A fim de caracterizar o grau de agressividade atmosférica dos locais em 

estudo com base na concentração de poluentes, foram instalados coletores para 

monitoramento dos teores de cloretos, taxa de sulfatação e partículas sedimentáveis na 

ECAC e ECAP, pelo período de aproximadamente 1 ano. Os materiais e métodos 

utilizados estão descritos nos itens seguintes.

3.4.1 Taxa de deposição de cloretos

O método utilizado para determinação do teor de cloretos nas ECAs em
73Aracaju é descrito na NBR 6211/80 . O método consiste na determinação do teor de 

cloreto na atmosfera através de sua deposição em uma superfície umedecida com água



glicerinada, por aproximadamente 30 (trinta) dias de exposição, sendo substituída por 

uma nova “vela” no fechamento do período. A Figura 31 mostra os dispositivos 

utilizados para esta determinação.

A determinação quantitativa de cloretos depositados nas “velas” foi realizada 

pelo método da cromatografia iônica.
2 1As atmosferas que possuem teores de cloretos acima de 30 mg Cl m d 

são usualmente consideradas marinhas14.

FIGURA 31 -  COLETOR DE CLORETOS.

3.4.2 Taxa de sulfatação total

O método utilizado para determinação do teor de sulfatos nas ECAs em
74Aracaju é descrito na NBR 6921/81 . 0  método consiste na determinação do teor de 

sulfatos na atmosfera, obtida pela oxidação de compostos de enxofre em uma 

superfície reativa de dióxido de chumbo (Pb02), por aproximadamente 30 (trinta) dias 

de exposição, quando é substituída por uma nova “vela”. A Figura 32 mostra os 

dispositivos utilizados para esta determinação.

A determinação quantitativa de sulfatos depositados nas “velas”, após 

solubilização, foi realizada pelo método da cromatografia iônica.

As atmosferas que possuem taxas de sulfatação entre 90 e 250 mg SOx m 

d 1 são geralmente consideradas industriais14.



FIGURA 32 -COLETOR DE SULFATOS.

3.4.3 Partículas sedimentáveis

O método utilizado para determinação do teor de material particulado nas
75ECAs em Aracaju é descrito na ASTM D 1739/94 . O método consiste na 

determinação do material particulado solúvel e insolúvel na atmosfera, obtido pela 

exposição de um recipiente de tamanho e forma padrão para deposição do material, 

por aproximadamente 30 (trinta) dias de exposição, quando deve ter seu conteúdo 

recolhido e retomado ao laboratório para análise. A Figura 33 mostra o dispositivo 

utilizado para esta determinação.

FIGURA 33 -  COLETOR DE PARTÍCULAS SEDIMENTÁVEIS.

Em aproximadamente 1 ano de acompanhamento nas estações, obteve-se 

somente uma coleta de água de volume significativo para cada estação, não sendo 

possível estabelecer parâmetros com base em dados isolados.



3.5 PINTURA DE TRANSFORMADORES COM SISTEMAS COMPARATIVOS 

PARA INSTALAÇÃO NA RDE DA ORLA DE ARACAJU

Foram selecionados 2 (dois) sistemas de pintura para substrato aço carbono, 

para pintura de dois transformadores utilizados na RDE de Aracaju. Tanto o preparo 

de superfície quanto a pintura dos transformadores foram realizados nas dependências 

da ENERGIPE.

O preparo de superfície utilizado foi o jateamento por granalha de aço até o 

metal quase-branco, e a pintura foi realizada por meio de pistola convencional em 

cabine de pintura com exaustão de gases, por pessoal técnico da ENERGIPE. Os 

sistemas de pintura estão descritos na Tabela 10.

Após secagem ao ar por 7 dias, os transformadores foram montados e 

instalados na RDE da Av. José Samey em Aracaju-SE, para envelhecimento natural, 

em 17/07/2002 ( Figura 34 e Figura 35).

TABELA 10 - SISTEMAS UTILIZADOS PARA PINTURA DE TRANSFORMADORES.

FUNDO IN TE R M E D IÁ R IO A C A B A M E N T O

Sistema 1 
C Z A C

Epóxi Rico em Zinco 
SUMAZINC 278

Espessura: 80 pm 
Diluente: 908 (20%)

Epóximastic de Al 
SUMASTIC 228

1 demão d ilu ição 40% 
1 demão d ilu ição 20% 
Espessura: 80 -100 pm 

Diluente: 908

Poliuretano acrílico 
SUMATANE HS

Espessura: 60 pm 
Diluente: 920 (20%)

Sistema 2 
C M A C

Epóxi Al Ox.Fe 
MACROPOXY HS

Espessura: 125 pm 
Diluente: 951 (15%)

Epóximastic de Al 
SUMASTIC 228

2 demãos d ilu ição 20% 
Espessura: 80 -100 pm 

Diluente: 908

Poliuretano acrílico 
SUMATANE HS

Espessura: 60 pm 
Diluente: 920 (20%)



FIGURA 34 -  TRANSFORMADORES PINTADOS E MONTADOS, 
PRONTOS PARA INSTALAÇÃO NA RDE.

FIGURA 35 -  INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORES NA ORLA 
MARÍTIMA DE ARACAJU -  SE.

3.6 ENSAIO DE NÉVOA SALINA NEUTRA

Com a finalidade de estabelecer um rank ing  de desempenho comparativo 

entre os sistemas de pintura utilizados em um curto espaço de tempo, foi realizado 

ensaio acelerado em câmara de laboratório, no LACTEC.

O ensaio de resistência à névoa salina foi realizado com base na norma 

ASTM B11776, em câmara de corrosão BASS, obedecendo as seguintes condições:

=> solução salina: cloreto de sódio (NaCl) em água deionizada a 5% (50 

g/L);

=> pH da solução entre 6,5 e 7,2;



=> fluxo de névoa com média de 1-2 mL/hora;

=> temperatura (35 ± 2) °C.

Foi exposto 1 (um) cp de cada sistema de pintura, com incisão central até 

atingir o substrato, por 3500 horas nas condições descritas. A Figura 36 mostra os cp's 

no interior da câmara de ensaio.

FIGURA 36 -  CP'S PINTADOS EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.

3.7 MEDIDAS ELETROQUÍMICAS

As medidas eletroquímicas foram realizadas nos cp's de referência, somente 

para os sistemas com acabamento de poliuretano acrílico, no laboratório do LACTEC. 

Além disso, foram realizadas análises em cp's com corte de 1 cm atingindo o
11 1 o

substrato, para acelerar o processo de corrosão ' .

3.7.1 Potencial de corrosão

Antes de cada medida, obteve-se o potencial de circuito aberto ou de 

corrosão (Ecorr) da célula de medida em relação aos eletrodos de referência 

(calomelano saturado (SCE) e cobre/sulfato de cobre (CSE)), por meio de um 

eletrômetro digital (Keithley 617). A leitura foi obtida após a estabilização do 

potencial, sendo que os valores de medição para cada corpo-de-prova foram 

registrados a fim de avaliar a sua variação ao longo do tempo de imersão.



3.7.2 Análise por EIS

Em cada cp foram fixados 2 (dois) cilindros de poliestireno, com diâmetro 

interno de 4,69 mm, utilizando adesivo epóxi cura lenta (Araldite) para uma boa 

aderência sobre os sistemas de pintura. Este conjunto constituiu a célula de medida, 

com a chapa do cp sem revestimento agindo como eletrodo de trabalho, e área 

geométrica de 69,10 cm .

Foram utilizados uma chapa de platina como contra-eletrodo e dois eletrodos 

de referência (uma para cada solução eletrolítica): SCE e CSE. Em uma das células de 

medida foi utilizado como eletrólito uma solução de NaCl 3%, e na outra uma solução 

de Na2S 04 5%. Para os cp's com corte, foi utilizado somente solução de NaCl 3%, e as 

medidas foram realizadas com eletrodo de referência SCE. A Figura 37 mostra o 

esquema de eletrodos utilizado e uma foto do sistema com as conexões realizadas. 

Para evitar a evaporação da solução com o decorrer do tempo, o sistema foi mantido 

fechado com outro cilindro de poliestireno sobre as células de medida.

As medidas de EIS foram realizadas em função do tempo de exposição, 

utilizando-se um potenciostato/galvanostato da EG&G Instrumentos e um analisador 

de resposta em freqüência da Solartron Instrumentos. Na Figura 38 é mostrada uma 

foto dos equipamentos. As medidas foram realizadas por varredura em freqüência 

descendente, calculada pelo software Corrware, após a entrada dos seguintes dados:

FIGURA 37 -  ESQUEMA DE CONEXÕES DOS ELETRODOS.



=> Freqüência inicial: 1 MHz;

=> Freqüência final: 100 mHz;

Amplitude: 5 mV;

Potencial eletroquímico: Ecorr correspondente ao tempo de imersão;

=> Temperatura ambiente de (22 ± 2)°C;

=> Tempo de ensaio: 45 minutos, com utilização de gaiola de Faraday.

A faixa de freqüência escolhida foi de 1 MHz a 100 mHz, mas em muitos 

casos a medida foi interrompida antes do término porque o sinal de resposta a baixas 

freqüências apresentou um grande erro. Para evitar qualquer interferência externa ao 

sistema durante as medidas, a célula de medida foi colocada no interior de uma gaiola 

de Faraday, materializada por meio de uma caixa aterrada. Na Figura 39 tem-se uma 

visão geral do sistema de medida por EIS.

FIGURA 3 8 -EQUIPAMENTO FIGURA 39 -  SISTEMA DE MEDIDAS POR
UTILIZADO NAS MEDIDAS DE EIS EIS MONTADO.

O intervalo entre uma medida e outra foi realizado aleatoriamente, sendo no 

início de algumas horas, e aumentando-se o intervalo entre as medidas com o passar 

do tempo. As últimas leituras incluídas nessa dissertação foram realizadas com 

aproximadamente 400 dias de exposição total.



3.7.2.1 Interpretação dos dados

A interpretação dos dados resultantes de EIS foi realizada por meio do 

software Zview, versão 2.0. Este programa permite a representação dos dados obtidos 

em várias opções de gráficos e diagramas, como os de Nyquist e Bode, dispondo de 

recurso para fitting (ajuste) dos dados por diversos métodos, incluindo a utilização de 

circuitos elétricos equivalentes.



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 AGRESSIVIDADE AMBIENTAL E CORROSIVIDADE ATMOSFÉRICA

Na Figura 40 e Figura 41 são mostrados os dados climatológicos

(precipitação pluvial, umidade relativa ambiente, temperatura média e insolação) da

cidade de Aracaju, referentes aos anos de 2001 e 2002, período em que os cp's 

instalados nas ECAs foram expostos. Os dados mensais foram fornecidos pela 

PRODASE.
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FIGURA 40 - DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ARACAJU/SE, ANO
DE 2001.

Insolação (h),  Temperatura média (°C),
Umidade relativa (% ), Precipitação pluvial (mm).
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FIGURA 41 - DADOS
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CLIMATOLÓGICOS PARA ARACAJU/SE, ANO 
DE 2002.



Com base nos gráficos das Figuras 40 e 41, pode-se afirmar que a região da 

cidade de Aracaju é marcada por:

=> temperatura média entre 25 e 27 °C;

=> umidade relativa sempre superior a 70%;

=>precipitação em tomo de 1500 mm/ano;

=> insolação em tomo de 2900 h/ano.

De acordo com a classificação de Kõppen (Tabela 1) e os resultados 

divulgados pela PRODASE, o clima de Aracaju pode ser classificado como Am-Af 

(equatorial). Dois fatores chave para a aceleração dos processos de corrosão 

atmosférica podem ser observados nestes dados, a saber, a temperatura e umidade 

relativa sempre elevadas. Tem-se ainda a alta taxa de insolação, que contribui para o 

processo de degradação dos revestimentos orgânicos pela incidência dos raios 

solares22.

As Tabelas 11 e 12 e Figuras 42 e 43 mostram os valores médios encontrados
73 74pelas análises em laboratório para os teores de poluentes coletados nas ECAs ’ . 

Ambas as estações podem ser classificadas como atmosferas marinhas. Há uma clara 

evidência da tendência para uma maior salinidade e sulfatação nos períodos de inverno
79(julho a outubro), tendência que tem sido comprovada por outros trabalhos .



TABELA 11 -  MÉDIAS MENSAIS DA TAXA DE DEPOSIÇÃO DE 
CLORETOS NAS ESTAÇÕES DE CORROSÃO 2002/2003.

Período
E S T A Ç Ã O  C A U E I R A E S T A Ç Ã O  P E T R O B R Á S

(C " mg / rrr . d ia) (Cl" mg / rrr . dia)

M áx im o M ín im o M édia M áx im o M ín im o M édia

Março / 2002 1209,09 1053,44 1131 - - -

Abril / 2002 1109,34 624,50 867 * 594,53 595

Maio / 2002 796,43 408,86 603 382,37 254,41 318

Junho / 2002 968,57 874,29 921 388,77 273,04 331

Julho / 2002 * 1654,84 1655 * 647,61 648

Agosto / 2002 2213,40 1283,87 1749 344,26 299,74 322

Setembro / 2002 1343,10 1231,45 1287 354,55 361,52 358

Outubro / 2002 1642,91 1222,36 1433 482,00 468,00 475

Nov-Dez-Jan 1075,00 676,00 876 237,25 230,25 234

Fevereiro / 2003 893,69 585,22 739 257,83 193,50 226

Março / 2003 902,35 481,41 692 207,14 205,20 206

M édia 1087 ± 3 9 4 Média 371 +153

* devido a problemas operacionais, os dados foram desconsiderados.

TABELA 12- MÉDIAS MENSAIS DA TAXA DE SULFATAÇÃO NAS 
ESTAÇÕES DE CORROSÃO 2002/2003.

Período
E S T A Ç Ã O  C A U E I R A E S T A Ç Ã O  P E T R O B R Á S

(SO Ã  mg / rrr . dia) (SOÇ" mg / rrr . dia)

M áx im o M ín im o M édia M áx im o M ín im o M édia

Abril / 2002 10,19 7,90 9,05 5,13 4,24 4,68

Maio / 2002 8,15 7,14 7,65 5,48 4,03 4,76

Junho / 2002 9,36 7,93 8,64 6,29 4,04 5,16

Julho / 2002 27,55 23,05 25,30 17,26 9,77 13,52

Agosto / 2002 15,82 9,39 12,61 11,65 8,55 10,10

Setembro / 2002 35,07 29,63 32,35 10,85 1,06 5,96

Outubro / 2002 39,27 34,50 36,89 15,78 12,11 13,94

Nov-Dez-Jan 5,56 5,09 5,33 * 8,66 8,66

Fevereiro / 2003 12,31 7,62 9,97 4,17 3,30 3,73

Março / 2003 9,53 6,92 8,22 1,91 1,54 1,73

M édia 15,6 +  11,5 Média 7,22 + 4,16

devido a problemas operacionais, os dados foram desconsiderados.
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FIGURA 42 -  TEOR DE CLORETOS OBTIDOS PARA AS ESTAÇÕES DE 
CORROSÃO ATMOSFÉRICA EM ARACAJU / SE, NO PERÍODO DE

2002/2003.
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FIGURA 43- TEOR DE SULFATOS OBTIDOS PARA AS ESTAÇÕES DE 
CORROSÃO ATMOSFÉRICA EM ARACAJU / SE, NO PERÍODO DE

2002/2003.



A Tabela 13 mostra a classificação da agressividade atmosférica das EC As 

em função do teor de poluentes, conforme norma ISO 922380.

TABELA 13 -  CLASSIFICAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR
POLUENT]ES (ISO 9223).

E C A
T eo r  de cloretos Taxa de sulfatação

Categoria
mg / r r f  . dia mg / m ó  dia

Caueira 1087 ± 3 9 4 15,6 +  11,5 PI S3
Petrobrás 371 +153 7,22 + 4,16 P0 S3

Os resultados de salinidade e sulfatação obtidos para a ECAP estão em

concordância com os valores encontrados por outros pesquisadores para a região
81 2 nordeste do Brasil. PINTOS et al. (2002) encontraram os valores de 360 mg/m . dia

para cloretos e de 9,5 mg/m . dia para sulfatos, na região de Fortaleza, Ceará. Cabe

ressaltar que este estudo faz parte do Projeto MICAT, e inclui 72 ECAs em 40 países,

sendo que o maior valor de deposição de cloretos determinado foi para Fortaleza.
82KENNY et al. (2003) estudaram o impacto da poluição atmosférica sobre a RDE da 

ilha de São Luís, no Maranhão, encontrando o valor médio máximo de 440 mg/m . dia 

para cloretos em uma das ECAs. Para a ECAC, os valores encontrados são 

extremamente elevados, provavelmente devido à proximidade da zona de arrebentação 

das ondas e à forte influência dos ventos e das marés.



4.2 AVALIAÇÃO DOS CP'S SUBMETIDOS AOS ENSAIOS DE CORROSÃO

4.2.1 Corpos-de-prova metálicos

Os cp's de aço carbono apresentaram corrosão ferrosa intensa já  nas 

primeiros dias de exposição nas ECAs. Em aproximadamente 6 meses, todos foram 

convertidos em óxidos, conforme mostrado nas Figuras 44 e 45.

FIGURA 44 -  CP'S DE AÇO CARBONO FIGURA 45 -CORROSÃO FERROSA NOS
EXPOSTOS NAS ECA S C F S  DE AÇ °  CARBONO EXPOSTOS NAS

ECA S (EM DETALHE).

As Figuras 46 a 49 trazem os registros fotográficos dos cp's de alumínio, 

galvalume e galvanizado com diferentes tempos de exposição em ambas as ECA's. 

Apenas com observação visual já  se pode confirmar o maior nível de agressividade 

atmosférica da ECAC em comparação com a ECAP.

Os cp's de galvanizado e alumínio apresentaram corrosão branca com 

aproximadamente 3 meses de exposição, em ambas as estações, sendo em maior grau 

na ECAC. Ao final de 1 ano de exposição, os cp's de alumínio mostraram indícios de 

corrosão localizada (pits). Já os cp's de galvanizado apresentaram corrosão ferrosa em 

aproximadamente 5 meses de exposição, cuja porcentagem de corrosão aumentou 

progressivamente com o tempo de exposição. Destaque especial para os cp's de 

galvalume, uma alternativa altamente resistente à corrosão atmosférica das duas 

estações, mesmo sem revestimento orgânicos adicional.



ECAC

3 meses de exposição

ECAP

3 meses de exposição

5 meses de exposição 5 meses de exposição

12 meses de exposição 12 meses de exposição

FIGURA 46 -  CP'S DE ALUMÍNIO EXPOSTOS NAS ECAS.
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3 meses de exposição

5 meses de exposição
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12 meses de exposição

ECAP
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3 meses de exposição

5 meses de exposição
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12 meses de exposição

FIGURA 47 -  CP'S DE GALVALUME EXPOSTOS NAS ECAS.



12 meses de exposição_____________  12 meses de exposição
FIGURA 48 -  CP'S DE AÇO GALVANIZADO EXPOSTOS NAS ECAS.



4.2.2 Corpos-de-prova pintados

Os corpos-de-prova pintados expostos nas ECAs não apresentaram nenhum 

tipo de empolamento ou enferrujamento visível, após o período de 12 meses de 

exposição, demonstrando a eficiência dos sistemas de pintura utilizados. Quanto à 

retenção de brilho e perda de cor dos três acabamentos utilizados, os melhores 

resultados correspondem ao poliuretano acrílico, como pode ser observado nas 

Tabelas 14 a 19.

O brilho depende principalmente da quantidade de pigmentos do 

revestimento, apresentando-se brilhante quando tem pouco pigmento, e fosco quando a 

quantidade de pigmentos é grande, como demonstrado na Figura 49. Quando a tinta 

tem uma grande quantidade de pigmentos, o teor de resina não é suficiente para mantê- 

los “submersos”, e os pigmentos afloram na superfície do revestimento.

fosca

FIGURA 49- ESQUEMAS DE UMA TINTA BRILHANTE E DE UMA
TINTA FOSCA.

Os efeitos da radiação solar, oxigênio e chuva sobre os revestimentos podem ser 

observados na Figura 50. A degradação da resina pelos raios UV leva à exposição das 

partículas de pigmentos, diminuindo o brilho da tinta progressivamente com tempo.



UV + ÁGUA + 0 2

Tinta nova (b rilhan te) T in ta  exposta  ao in tem p e rism o  
(so l e chuva )

T in ta  ca lc in a da  (fosca)

FIGURA 50 -EFEITO DA RADIAÇÃO SOLAR, CHUVA E OXIGÊNIO 
SOBRE OS REVESTIMENTOS ORGÂNICOS.

TABELA 14 -  MEDIDAS DE COR DOS CP'S EXPOSTOS NAS ECAS
ECAC 12 MESES AL Aa Ab AE

CZAC -0,37 -0,17 3,47 3,5

CF AC -0,48 -0,24 3,24 3,3

C M A C -0,38 -0,23 2,95 3,0

ABAC -0,75 -0,13 3,86 3,9

ZBAC 0,00 -0,24 2,55 2,6

GB AC -0,62 -0,18 2,54 2,6

C Z A L 0,46 0,25 2,20 2,3

CFAL 0,09 0,40 3,29 3,3

C M A L 0,36 0,40 -0,45 0,7

A B A L 1,88 0,15 2,32 3,0

ZB A L 1,61 0,19 2,19 2,7

G BAL 0,81 0,16 1,84 2,0

CZAQ -0,02 0,23 5,85 5,9

CFAQ 0,16 0,24 5,73 5,7

C M A Q 0,54 -0,05 5,57 5,6

ABAQ 0,54 0,07 6,45 6,5

ZBAQ 1,01 -0,10 5,95 6,0

GBAQ 0,35 -0,02 3,30 3,3



TABELA 15 -  MEDIDAS DE COR DOS CP'S EXPOSTOS NAS ECAS.
E C A P 1 2  MESES AL Aa Ab AE

C Z A C 0,37 -0,10 0,16 0,4

CF A C 0 , 6 6 -0,17 0,34 O C
O

C M A C 0,64 -0,19 0,19 0,7

A B A C 0,62 -0,21 0,11 0,7

Z B A C -0,09 -0,09 0,02 0,1

G B A C 0,08 -0,18 0,10 0,2

C Z A L 0,12 0,01 0,95 1,0

C F A L -0,42 0,06 1,10 1,2

C M A L 0,89 -0,15 0,69 1,1

A B A L 0,36 -0,16 1,03 1,1

Z B A L 0,16 -0,12 1,15 1,2

G B A L -1,21 0,07 1,40 1,8

C Z A Q 1,24 0,38 -1,65 2,1

C FA Q 1,40 0,24 -0,94 1,7

C M A Q 1,12 0,32 -0,41 1,2

A B A Q 1,37 0,18 -0,81 1,6

Z B A Q 1,33 0,27 -0,79 1,6

G B A Q 0,41 0,05 -0,77 0,9

CF A C 0 , 6 6 -0,17 0,34 0,8

As Figuras 51 e 52 apresentam os resultados das medidas de brilho em função 

do tempo de exposição dos cp’s instalados nas ECAs. O desempenho dos cp’s com 

acabamento a base de poliuretano acrílico apresentam um desempenho muito superior 

àqueles com acabamento alquídico ou poliuretano alifático, já  que a diminuição das 

unidades de brilho não ultrapassa a 30 % para o primeiro, enquanto que para os outros 

dois casos diminui, em média, 80 %.



TABELA 16 -  MEDIDAS DE BRILHO DOS CP'S EXPOSTOS NA ECAC.
E C A C Bri lho  inicial 

(ub)

3 MESES 

(ub)

Retenção

(%)

5 MESES 

(ub)

Retenção

(%)

12 MESES 

(ub)

Retenção

(%)C Z A C

Média 83,3 83,8 101 79,8 96 74,7 90

Desvio 2,6 6,8 3,0 4,8

C Z A L

Média 81,7 83,5 102 45,5 56 9,4 12

Desvio 3,4 4,2 13,4 1,0

C Z A Q

Média 71,7 59,2 83 43,7 61 7,3 10

Desvio 7,6 5,4 7,0 3,0

CF A C

Média 89,6 86,3 96 85,5 95 71,8 80

Desvio 2,4 3,4 1,8 4,4

C F A L

Média 86,5 69,9 81 48,1 56 6,0 7

Desvio 2,4 7,4 2,0 0,8

C FA Q

Média 81,8 67,8 83 44,3 54 10,1 12

Desvio 2,4 16,4 9,4 2,8

C M A C

Média 89,3 89,9 101 81,7 92 67,6 76

Desvio 3,0 11,2 0,8 5,0

C M A L

Média 84,5 71,6 85 40,4 48 6,5 8

Desvio 4,4 6,0 6,4 1,6

C M A Q

Média 66,8 64,2 96 39,7 59 5,6 8

Desvio 3,2 4,6 4,2 5,2



TABELA 17 -  MEDIDAS DE BRILHO DOS CP'S EXPOSTOS NA ECAC.
E C A C Bri lho  inicial 

(ub)

3 MESES 

(ub)

Retenção

(%)

5 MESES 

(ub)

Retenção

(%)

12 MESES 

(ub)

Retenção

(%)A B A C

Média 81,8 86,7 106 79,2 97 79,6 97

Desvio 1,6 2,6 2,6 1,8

A B A L

Média 89,1 83,5 94 62,8 71 5,4 6

Desvio 2,2 4,2 3,4 0,8

A B A Q

Média 86,8 76,5 88 49,8 57 6,6 8

Desvio 2,2 8,8 4,0 2,0

G B A C

Média 84,1 78,6 94 83,8 99,6 72,3 86

Desvio 2,2 4,6 1,4 0,8

G B A L

Média 87,5 61,8 71 33,1 37,8 9,6 11

Desvio 1,0 2,0 3,0 1,6

G B A Q

Média 79,9 68,8 86 23,7 29,7 12,2 15

Desvio 2,6 5,8 2,8 4,8

Z B A C

Média 83,4 89,6 107 82,0 98,3 73,9 89

Desvio 1,2 2,0 2,2 3,4

Z B A L

Média 86,4 75,4 87 46,0 53 6,7 8

Desvio 5,0 2,6 4,8 0,8

Z B A Q

Média 71,2 69,3 97 43,7 61 6,2 9

Desvio 2,2 8,6 7,4 1,2



TABELA 18 -  MEDIDAS DE BRILHO DOS CP'S EXPOSTOS NA ECAP.

ECAP Bri lho  inicial 

(ub)

3 MESES 

(ub)

Retenção

(%)

5 MESES 

(ub)

Retenção

(%)

12 MESES 

(ub)

Retenção

(%)CZACOO

Média 84,6 83,3 98 78,2 92 73,6 87

Desvio 2,6 1,0 1,8 3,0

CZALOO

Média 81,7 70,8 87 62,4 76 21,6 26

Desvio 3,4 6,4 5,8 3,2

CZAQOO

Média 74,9 73,9 99 56,8 76 23,9 32

Desvio 7,6 1,0 14,8 4,0

CFACOO

Média 79,6 75,9 95 72,8 91 69,1 87

Desvio 2,4 1,4 1,6 2,2

CFALOO

Média 86,5 70,4 81 60,2 70 20,9 24

Desvio 2,4 1,8 3,4 3,8

CFAQOO

Média 81,8 79,0 97 64,3 79 13,9 17

Desvio 2,4 1,0 7,4 1,8

CMACOO

Média 79,3 78,1 98 77,5 98 69,3 87

Desvio 3,0 2,6 1,6 3,8

CMALOO

Média 84,5 63,3 75 58,6 69 17,8 21

Desvio 4,4 2,4 11,0 2,8

CMAQOO

Média 70,4 66,8 95 70,0 99 25,2 36

Desvio 3,2 5,6 2,4 9,0



TABELA 19 -  MEDIDAS DE BRILHO DOS CP'S EXPOSTOS NA ECAP.

ECAP B ri lho  inicial 

(ub)

3 MESES 

(ub)

Retenção

(%)

5 MESES 

(ub)

Retenção

(%)

12 MESES 

(ub)

Retenção

(%)ABACOO

Média 81,8 82,9 101 74,6 67 75,5 92

Desvio 1,6 2,2 4,4 1,6

ABALOO

Média 89,1 77,4 87 58,3 65 13,6 15

Desvio 2,2 0,8 4,2 0,6

ABAQOO

Média 86,8 78,2 90 71,1 82 17,4 20

Desvio 2,2 2,0 2,2 4,8

GBACOO

Média 84,1 81,2 97 79,1 94 73,8 88

Desvio 2,2 1,3 0,8 3,6

GBALOO

Média 87,5 78,9 90 62,6 72 23,8 27

Desvio 1,0 1,6 1,0 1,2

GBAQOO

Média 79,9 77,5 97 73,7 92 55,7 70

Desvio 2,6 1,8 4,2 4,0

ZBACOO

Média 83,4 80,3 96 79,5 95 73,8 88

Desvio 1,2 2,0 1,8 3,6

ZBALOO

Média 86,4 78,0 90 60,9 70 22,4 26

Desvio 5,0 0,6 3,6 1,0

ZBAQOO

Média 79,8 71,2 89 68,9 86 53,6 67

Desvio 2,2 2,6 2,0 4,2
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FIGURA 51 -  MEDIDAS DE BRILHO AO LONGO DO TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO NA EC AC.
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FIGURA 52 -  MEDIDAS DE BRILHO AO LONGO DO TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO NA EC AP.



4.2.2.1.1 Ensaio de corrosão atmosférica natural em transformadores pintados

Os transformadores pintados apresentaram pontos de corrosão vermelha com 

poucos meses de exposição à orla de Aracaju, principalmente na base e nas tubulações 

do radiador, como mostram as Figuras 53 e 54. Uma das prováveis causas é o efeito de 

geometria e defeitos na aplicação da tinta em alguns pontos críticos do transformador, 

principalmente quando comparados ao desempenho dos corpos-de-prova pintados com 

os mesmos sistemas.

4.2.2.1.2 Ensaio de névoa salina neutra

Os corpos-de-prova pintados expostos em câmara de névoa salina contínua, 

pelo período de 3500 horas, foram avaliados quanto ao empolamento e grau de 

enferrujamento no corte. Dos corpos-de-prova com substrato de aço carbono, o melhor 

desempenho foi do sistema CZAC, com fundo epóxi rico em zinco e acabamento 

poliuretano acrílico, não apresentando bolhas e somente alguns pontos de corrosão 

vermelha. Os corpos-de-prova com substrato de galvanizado apresentaram 

afloramento de corrosão branca no corte, sendo que os de substrato de galvalume e 

alumínio não apresentaram desenvolvimento de corrosão branca na região do corte.

Com relação aos tipos de acabamento utilizados, todos os sistemas com

FIGURA 53 -  TRANSFORMADOR 
EXPOSTO NA ORLA DE ARACAJU.

FIGURA 54 -  TRANSFORMADOR 
EXPOSTO NA ORLA DE ARACAJU.



acabamento alquídico apresentaram bolhas pequenas na superfície, tanto na região do 

corte quanto em outras regiões, e perda de cor e brilho visíveis. Os sistemas de 

acabamento poliuretano alifático apresentaram manchamento no revestimento e leve 

perda de brilho. Já os sistemas a base de poliuretano acrílico comprovaram sua maior 

eficiência também sob condição corrosiva, sem apresentar bolhas, manchas e com 

maior retenção de brilho e cor comparativamente aos outros acabamentos.

As Figuras 55 e 56 trazem registros fotográficos para os sistemas de pintura 

com acabamento de poliuretano acrílico. Após o término do ensaio, o revestimento 

na região do corte foi retirado com o auxílio de um removedor, para avaliação do 

alastramento da corrosão a partir do corte, cujos dados são mostrados na Figura 57.

FIGURA 55 -  CP'S PINTADOS APÓS EXPOSIÇÃO DE 2000 HORAS EM 
CÂMARA DE NÉVOA SALINA.



FIGURA 56 -  CP'S PINTADOS APÓS EXPOSIÇÃO DE 3500 HORAS EM 
CÂMARA DE NÉVOA SALINA.

C ZA C : 0 a 1 mm

r i
p j

■ t  r ]

lo
v i

A B A C : 0 mm

C M A C : 5 a 6 mm

V

G B A C : 0 a 1 mm Z B A C : 3 a 4 mm

FIGURA 57 -  CP'S PINTADOS APÓS EXPOSIÇÃO DE 3500 HORAS 
(APÓS REMOÇÃO DO REVESTIMENTO).



4.3 MEDIDAS DE POTENCIAL DE CORROSÃO

Os potenciais de corrosão obtidos para os cp's foram esboçados em gráficos 

do tipo potencial de corrosão inverso (-Ecorr) versus tempo de imersão.

4.3.1 Corpos-de-prova de referência com corte

As Figuras 58 e 59 mostram a evolução do Ecorr em função do tempo de 

exposição para os sistemas em NaCl dos cp's com corte. Registros fotográficos são 

mostrados nas Figuras 60 a 62.

—|— .— .— |— ■— ■— | -

I — CZAC | | - t - A B

0,5

| -»-CFAq | — GBAC | 
| A— CMAC~| | ZBAc]

A / v ’i
►   A

0,6 -

25 50 75 100 125 150 175 200

Tem po /  dias

FIGURA 58- GRÁFICO DE POTENCIAL DE CORROSÃO EM FUNÇÃO 
DO TEMPO DE IMERSÃO EM NaCl (3%), DOS CP'S COM CORTE.



(a) Tempo / dias (d) Tem po / dias

(b) Tempo / dias
(e) Tem po / dias
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(f)

Tempo / dias

FIGURA 59- GRÁFICOS DE POTENCIAL DE CORROSÃO EM FUNÇÃO 
DO TEMPO DE IMERSÃO EM NaCl (3%), DOS CP'S COM CORTE.

(a) CZAC; (b) CFAC; (c) CMAC; (d) ABAC; (e) GBAC e (f) ZBAC.



Para todos os cp's, exceto CZAC, observou-se inicialmente potenciais mais 

negativos, mostrando a evolução da interface metal/revestimento, e depois deslocando 

gradativamente para potenciais mais positivos.

Nas primeiras horas de imersão, o Ecorr para o sistema CZAC foi de 

aproximadamente -1,1 V(SCE), valor próximo da faixa do potencial de corrosão dos
83eletrodos de zinco em água do mar . Este resultado indica claramente que as 

condições necessárias para providenciar a proteção galvânica inicial foram 

preenchidas no primer epóxi rico em zinco, permitindo um bom contato elétrico entre 

as partículas de zinco e o substrato tanto quanto um caminho eletrolítico apropriado 

localizado entre as partículas e o aço. A mudança gradual do Ecorr para potenciais mais 

positivos com o aumento do tempo de imersão revela a perda progressiva do efeito de 

proteção galvânica do primer. Então, após aproximadamente 100 dias de exposição, 

Ecorr atinge um valor típico correspondente ao potencial de corrosão do aço em água do 

mar. (-0,65 V). Observando-se o sistema visualmente após 200 dias de exposição, não 

há indícios de corrosão ferrosa na região do corte do revestimento, porém observa-se 

início de delaminação da tinta na região do corte.

Foram verificados resultados similares para os revestimentos CF AC e CMA, 

com valores de Ecorr tendendo ao potencial de corrosão do aço. Pontos de corrosão 

ferrosa no corte foram verificados em tomo de 25 dias para CF AC e de 30 dias para 

CMAC, com aumento gradativo da formação de produtos de corrosão na região do 

corte. Após 200 dias de exposição, foram observadas duas bolhas no revestimento 

CF AC, fora da região do corte.

O sistema ABAC apresentou Ecorr com tendência a manter-se próximo à 

-0,75 V(SCE), que é o potencial de corrosão para o alumínio puro em soluções de 

NaCl84. Os saltos de potencial observados podem ser atribuídos ao fenômeno de 

passivação do alumínio. Não há indícios de corrosão branca ou empolamento na região 

do corte após 200 dias de exposição.

Foram verificados resultados similares para os revestimentos GB AC e



ZBAC, com valores de Ecorr permanecendo em torno de -1,0V(SCE). Após 200 dias de 

exposição, o sistema GB AC não apresentou indícios de corrosão ou empolamento, já  

para o sistema ZBAC foi observada a presença de corrosão branca na região do corte 

(produtos de corrosão do zinco), e início de corrosão ferrosa.

—

AB A C  ' GBAC ZBAC

FIGURA 60- CP S PINTADOS COM CORTE, APÓS 25 DIAS DE 
IMERSÃO EM NaCl 3%.

FIGURA 61- CP'S PINTADOS COM CORTE, APÓS 100 DIAS DE 
IMERSÃO EM NaCl 3%.



FIGURA 62- CP'S PINTADOS COM CORTE, APÓS 200 DIAS DE 
IMERSÃO EM NaCl 3%.

4.3.2 Corpos-de-prova pintados de referência sem corte

As Figuras 63 e 64 mostram a evolução do Ecorr em função do tempo de 

exposição para os sistemas em NaCl e Na2SÜ4, respectivamente. Observa-se uma 

tendência similar entre os dois gráficos para todos os sistemas de pintura, e também 

uma similaridade dos valores obtidos para os corpos-de-prova com corte. Estes valores 

demonstram que, apesar de não ter um defeito superficial, os sistemas de pintura 

permitem a passagem de íons, água e oxigênio, que atingem o substrato e são 

detectados pelo eletrômetro digital de alta impedância.

Não foram observadas variações visuais que indicassem início de corrosão 

em algum dos sistemas estudados, mesmo após 400 dias de imersão.
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FIGURA 63- GRÁFICO DE POTENCIAL DE CORROSÃO EM FUNÇÃO
DO TEMPO DE IMERSÃO EM NaCl DOS CP'S DE REFERENCIA.

Tempo / dias

FIGURA 64- GRÁFICO DE POTENCIAL DE CORROSÃO EM FUNÇÃO 
DO TEMPO DE IMERSÃO EM Na2S 0 4 (5%), DOS CP'S DE 

REFERÊNCIA.

Com base nos resultados de Ecorr, pode-se concluir que os substratos não 

ferrosos apresentam desempenho anticorrosivo superior aos substratos de aço carbono. 

Entre os três primers utilizados nos sistemas ferrosos, o de melhor desempenho é o 

epóxio rico em Zn (CZAC).



4.4 ANÁLISES POR EIS

A seguir estão mostrados os diagramas de Nyquist e Bode, obtidos a partir 

das medições de EIS dos cp's. Nos diagramas de Nyquist, posicionados à esquerda, o 

eixo das abcissas representa a impedância real (em ohms) e o eixo das ordenadas, a 

impedância imaginária (em ohms). Em relação aos diagramas de Bode, no superior é 

representado o módulo da impedância (em ohms) em função da freqüência (em hertz), 

e no inferior tem-se o ângulo de fase (em graus) em função da freqüência (em hertz).

4.4.1 Corpos-de-prova pintados de referência sem corte

A Tabela 20 traz os dados das legendas apresentadas nos diagramas de 

impedância mostrados nas Figuras 65 a 76. Apesar de terem sido realizadas dezenas de 

medidas para cada sistema, apenas 5 (cinco) delas são mostradas em cada diagrama, a 

fim de facilitar a visualização das mudanças ocorridas com o avanço do tempo de 

imersão. Tais medidas foram selecionadas de forma a ilustrar as alterações mais 

importantes verificadas nas curvas de impedância.

TABELA 20 -  LEGENDA DOS GRÁFICOS DE EIS PARA CP'S SEM
CORTE.

L E G E N D A R E F E R E N C IA

CZC1XX 
CZSO XX 
CFC1XX 
CFSO XX 
CMC1XX 
CMSO XX 
ABC1XX 
ABSO XX 
GBC1XX 
GBSO XX 
ZBC1XX 
ZBSO XX

Sistema CZAC -  imersão em NaCl 3% 
Sistema CZAC -  imersão em Na2S 0 4 5% 

Sistema CFAC -  imersão em NaCl 3% 
Sistema CFAC -  imersão em Na2S 0 4 5% 
Sistema CMAC -  imersão em NaCl 3% 

Sistema CMAC -  imersão em Na2S 0 4 5% 
Sistema ABAC -  imersão em NaCl 3% 

Sistema ABAC -  imersão em Na2S 0 4 5% 
Sistema GBAC -  imersão em NaCl 3% 

Sistema GBAC -  imersão em Na2S 0 4 5% 
Sistema ZBAC -  imersão em NaCl 3% 

Sistema ZBAC -  imersão em Na2SQ4 5%
XX -  número de dias de exposição.



Analisando-se os gráficos obtidos para os sistemas em estudo, foi observado 

um comportamento capacitivo ao longo dos 400 dias de exposição caracterizado por: 

=>uma linha praticamente vertical ao eixo Z ' no diagrama de Nyquist,

=>uma linha reta de inclinação - 1  no diagrama do módulo da impedância, 

=>um valor do ângulo de fase de aproximadamente -90° para todas as 

freqüências.

Este tipo de resposta de impedância é uma indicação de que os sistemas de 

pintura estão se comportando como isolantes, com boas condições de proteção do 

substrato.Para todos os sistemas a qualidade do espectro a baixas freqüências foi pobre 

devido à dispersão dos dados, não sendo possível distinguir o comportamento dos 

diversos sistemas. A resistência do filme foi extremamente alta e não pôde ser 

determinada, dificultando a interpretação em termos de perda das propriedades de 

barreira para cada sistema. O circuito equivalente provável é o descrito na Figura 15, 

onde tem-se a resistência da solução, a capacitância do filme e a resistência do filme.
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FIGURA 65 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CZAC SEM CORTE, NaCl 3%.
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FIGURA 66 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CZAC SEM CORTE, Na2S 0 4 5%.
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FIGURA 67 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CFAC SEM CORTE, NaCl 3%.
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FIGURA 68 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CFAC SEM CORTE, Na2S 0 4 5%.
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FIGURA 69 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CMAC SEM CORTE, NaCl 3%.
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FIGURA 70 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CMAC SEM CORTE, Na2S 0 4 5%.
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FIGURA 71 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA ABAC SEM CORTE, NaCl 3%
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FIGURA 72 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E

102 103 1 04 105 106

Frequency (Hz) a b s o o .z
^  '  —B — ABSO40.Z

- O -  ABSO120Z 
ABSO220Z 

- V -  A B S 0392Z

Frequency (Hz)

: SISTEMA ABAC SEM CORTE, Na2S 0 4 5%.
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FIGURA 73 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA GBAC SEM CORTE, NaCl 3%.
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FIGURA 74 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA GBAC SEM CORTE, Na2S 0 4 5%.
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FIGURA 75 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA ZBAC SEM CORTE, NaCl 3%
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FIGURA 76 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA ZBAC SEM CORTE, Na2S 0 4 5%.



4.4.2 Corpos-de-prova pintados de referência com corte

A Tabela 21 traz os dados das legendas apresentadas nos diagramas de 

impedância mostrados nos itens 4.4.2.1 a 4.4.2.6. Apesar de terem sido realizadas 

dezenas de medidas para cada sistema, apenas 5 (cinco) delas são mostradas em cada 

diagrama, a fim de facilitar a visualização das mudanças ocorridas com o avanço do 

tempo de imersão. Tais medidas foram selecionadas de forma a ilustrar as alterações 

mais importantes verificadas nas curvas de impedância.

TABELA 21 -  LEGENDA DOS GRÁFICOS DE EIS PARA CP'S COM
CORTE.

L E G E N D A R E F E R Ê N C IA

CZCC1XX Sistema CZAC -  imersão em NaCl 3%
CFCC1XX Sistema CFAC -  imersão em NaCl 3%
CMCC1XX Sistema CMAC -  imersão em NaCl 3%
ABCC1XX Sistema ABAC -  imersão em NaCl 3%
GBCC1XX Sistema GBAC -  imersão em NaCl 3%
ZBCC1XX Sistema ZBAC -  imersão em NaCl 3%

XX -  número de dias de exposição.

Uma descrição dos diagramas de impedância experimentais pôde ser obtida 

por meio de simples análise das constantes de tempo apresentadas para cada sistema 

de pintura. Para um estudo mais aprofundado, circuitos elétricos equivalentes foram 

estudados e adotados para ajuste dos parâmetros de impedância.

4.4.2.1 Circuito elétrico equivalente para revestimentos com defeito artificial

O estudo dos mecanismos de corrosão para metais revestidos com introdução 

de defeito artificial é bastante complexo e trabalhoso. A correlação dos parâmetros 

elétricos definidos no circuito equivalente com os diagramas obtidos não é fácil, 

trazendo muitas vezes três constantes de tempo sobrepostas52' 85.

O circuito elétrico equivalente proposto inicialmente para os sistemas com 

corte estudados neste trabalho é demonstrado na Figura 77, cujo modelo considera



tanto a contribuição da região intacta quanto os processos decorrentes da região com 

macro-defeitos. Os elementos deste circuito são descritos como:

^>RS = resistência da solução,

=> Cf = CPE1 = capacitância do filme de tinta,

=> Rf = resistência do filme de tinta,

=> Cg, = CPE2 = capacitância do filme de óxido na região do corte/substrato, 

=> Rfo = resistência do filme de óxido na região do corte/substrato,

=> Cde = CPE3 = capacitância de dupla camada,

=> R t = resistência de transferência de carga,

W = impedância difusional.

FIGURA 77 -  CIRCUITO EUÉTRICO EQUIVAUENTE PROPOSTO INICIALMENTE 
PARA SUBSTRATOS REVESTIDOS COM DEFEITO ARTIFICAL.

Os ajustes dos resultados experimentais de EIS com o circuito da Figura 77 

não apresentaram resultado satisfatório para nenhum dos sistemas utilizados. Porém, 

ao eliminarmos a região do circuito correspondente ao filme de tinta (Rf e Cf), os 

dados experimentais coincidiram com o ajuste resultante para toda a faixa de 

freqüência estudada. Pode-se atribuir este comportamento ao fato de que, como o filme 

de tinta é altamente resistivo (Rf ~108 Q.cm2 e Cf ~10' 10 F.cm'2) 86, o “caminho” 

preferencial da corrente elétrica é a região do corte (menor resistência), e a parte 

correspondente ao filme de tinta toma-se “isolada”. O circuito elétrico equivalente



modificado é demonstrado na Figura 78.

Solução

C P E 3 - C d c  

 >>-----
Rfo

C P F v  -  C f ü

R s

FIGURA 78 - CIRCUITO EUETRICO EQUIVALENTE MODIFICADO 
PARA SUBSTRATOS REVESTIDOS COM DEFEITO ARTIFICAL.

O uso de CPE's nos circuitos equivalentes em substituição aos capacitores 

fornece informações mais detalhadas sobre as propriedades dielétricas não ideais do 

sistema, a fim de compensar eventuais heterogeneidades do sistema. Por exemplo, uma 

superfície rugosa ou porosa pode originar o aparecimento de uma Cdc como um CPE 

com um valor de a  entre 0,9 e 1. De fato, um capacitor é, na realidade, um CPE que 

apresenta um ângulo de fase constante igual a 90°. Um CPE com valor de a  = 0,5 é 

utilizado para produzir um elemento Warburg infinito.

Para o caso de tintas rica em Zn, que se comportam como eletrodos
83porosos % foi utilizado um elemento difusional do tipo Warburg Finito Generalizado 

(análogo ao modelo de linha de transmissão - W0) para o ajuste, com a  fixado em 0,5 e 

mais um elemento W0-R (geralmente uma resistência).

4.4.2.2 Sistema CZAC

Em geral, os dados de impedância obtidos para os sistemas com tintas epóxi 

ricas em zinco, expostos à solução salina, sugerem que este tipo de revestimento exibe 

uma resposta semelhante àquelas de eletrodos porosos83' 87' 88. Nas faixas de freqüência 

alta e intermediária, o diagrama de Nyquist mostra um arco capacitivo complexo que 

pode ser associado com a resposta dinâmica da dissolução ativa dos eletrodos de Zn 

porosos, enquanto a baixas freqüências tem-se a contribuição de um processo



difusional. Após um tempo prolongado de imersão, devem aparecer prováveis 

contribuições ao diagrama na região de alta freqüência devido às características 

isolantes da resina e dos produtos de corrosão do Zn. A contribuição da impedância 

difusional detectada na região de baixa freqüência pode ser atribuída ao processo de 

transporte de espécies químicas reagentes através do filme.

Pela análise dos diagramas da Figura 79, nas primeiras horas de imersão as 

partículas de zinco do primer']k estão sofrendo início de corrosão na região do corte. O 

diâmetro do semicírculo capacitivo tende a aumentar na região de alta freqüência com 

o aumento do tempo de imersão. Este efeito pode ser relacionado à formação de 

acúmulo dos produtos de corrosão insolúveis na região do corte, restabelecendo o 

efeito de proteção por barreira, enquanto pequenas quantidades de partículas de 

pigmento sustentam o contato elétrico entre elas e com o substrato de aço. Por isso, 

verifica-se um aumento gradual da magnitude da impedância total do sistema no 

diagrama de Nyquist e Bode (|Z|), bem como aumento do ângulo de fase na região de 

baixas freqüências do diagrama de Bode (0). Isto está de acordo com a mudança 

gradual do Ecorr para valores mais positivos. Na Figura 80 pode-se perceber mais 

claramente a componente difusional com inclinação de aproximadamente 45° no 

diagrama de Nyquist.

Até 59 dias de exposição do sistema CZAC foi verificado aumento a 

magnitude da impedância juntamente com a presença da componente difusional, e em 

88 dias foi observada uma mudança nos diagramas de Nyquist e Bode. Há um 

decréscimo gradual da magnitude da impedância, e o aparecimento do semicírculo 

capacitivo levemente distorcido e a componente difusional em 88 dias. São observadas 

mudanças também nos diagramas de Bode, indicando provavelmente a perfuração do 

efeito barreira na região do corte, causando a dissolução dos produtos da corrosão do 

zinco bloqueantes, e início da corrosão. As mudanças de ângulo de fase verificadas na 

região de alta freqüência no diagrama de Bode de 88 a 182 dias de exposição 

possivelmente indicam início do processo de delaminação do revestimento. Este



último foi confirmado por observação visual do sistema, com levantamento do filme 

de tinta na região do corte.
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FIGURA 79- DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CZAC
COM CORTE, NaCl 3%.
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FIGURA 80 -  DIAGRAMA DE NYQUIST EXPANDIDO EM ALTA 
FREQUÊNCIA: SISTEMA CZAC COM CORTE, NaCl 3%.

Os fittings experimentais para as medidas de EIS são apresentados na Figura 

8 1 a  Figura 86, e os dados dos parâmetros de impedância na Tabela 22. As linhas em 

cor verde são os dados reais, enquanto que as linhas de cor vermelha refletem o ajuste 

realizado por meio do circuito elétrico equivalente da Figura 78.
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FIGURA 81 -  RESULTADOS DE "FITTING"’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CZAC COM CORTE, MEDIDA INICIAL EM NaCl 3%.
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FIGURA 82 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CZAC COM CORTE, 8 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 83 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CZAC COM CORTE, 29 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 84 -  RESULTADOS DE "FITTING’’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CZAC COM CORTE, 74 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 85 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CZAC COM CORTE, 95 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 86 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CZAC COM CORTE, 182 DIAS EM NaCl 3%.



TABELA 22 -  RESULTADOS DOS PARAMETROS DE IMPEDANCIA 
EXPERIMENTAIS PARA O SISTEMA CZAC COM CORTE.

Tempo de 
exposição 

(d)

Rs _
(Q.cnT)

Rfo
(Q.cnT)

Cfo 
(F.cm'") a Cdc „

(F.cm'") a Rt _
(Q.cnT)

CPE R Z\A / a

0 100 1.29E+05 1.88E-07 0,64 2,43E-05 0,25 1.65E+04 0,09 6,30E-05 0,5
4h 100 2,39E+05 3,18E-07 0,63 7,38E-06 0,25 1.70E+03 0,15 5,20E-05 0,5
16h 100 4,35E+05 3,91 E-07 0,68 2,32E-06 0,15 6,91 E-04 7,10 2,60E-04 0,5
1,5 100 6,65E+05 2,17E-07 0,68 9,41 E-07 0,13 7,96E+03 5,90 1,20E-04 0,5
2 100 5,89E+05 1.74E-07 0,69 6,80E-07 0,17 8,14E+03 7,50 9,20E-05 0,5
3 100 8,92E+05 1.32E-07 0,69 6,95E-07 0,14 1,01E+04 26,80 3,90E-04 0,5
4 100 1.16E+06 1.14E-07 0,69 5,64E-07 0,15 8,39E+03 44,60 5,80E-04 0,5
6 100 1.78E+06 9,41 E-08 0,69 3,76E-07 0,14 1.80E+04 98,20 1.10E-03 0,5
7 100 1.10E+06 9,26E-08 0,7 3,62E-07 0,24 9,92E+01 122,80 6,70E-03 0,5
8 100 1.72E+06 8,25E-08 0,697 3,04E-07 0,23 1,61E+02 95,50 6,70E-04 0,5
9 100 2,27E+06 7,67E-08 0,7 2,89E-07 0,2 9,12E+01 67,20 6,40E-04 0,5
11 100 1.87E+06 7,67E-08 0,69 2,46E-07 0,29 1.73E-02 0,85 4,20E-06 0,5
13 100 2,11E+06 6,80E-08 0,7 2,17E-07 0,29 3,80E+03 0,39 1.80E-06 0,5
17 100 6,26E+05 8,97E-08 0,71 2,17E-08 0,31 6,40E+03 0,45 1.50E-06 0,5
23 100 1.35E+06 5,93E-08 0,69 1.45E-07 0,39 2,93E+03 0,50 1,60E-06 0,5
29 100 8,74E+05 1.10E-07 0,66 1,42E-07 0,4 4,77E-02 0,98 1.80E-06 0,5
37 100 1.82E+06 5,93E-08 0,73 1.17E-07 0,34 5,29E+03 0,81 2,30E-06 0,5
45 100 8,29E+04 1.10E-07 0,75 1.06E-07 0,42 5,62E+03 1,06 9,20E-07 0,5
51 100 3,84E+05 1.59E-08 0,71 9,70E-08 0,37 6,27E+03 31,70 4,70E-05 0,5
59 100 7,46E+05 1.23E-07 0,76 1.06E-07 0,33 1.42E+04 3,90 1.00E-05 0,5
66 100 1.53E+05 3,47E-07 0,69 1.10E-07 0,4 8,38E+03 88,40 1.50E-04 0,5
74 100 3,16E+06 2,17E-07 0,71 1.74E-07 0,5 1.13E+04 3,35 7,40E-06 0,5
81 100 4,01 E+05 6,08E-07 0,55 1.88E-07 0,43 8,54E+03 0,22 2,60E-06 0,5
88 100 5,02E+05 2,89E-09 0,47 2,03E-07 0,42 2,13E+04 0,09 3,50E-08 0,5
95 100 1.25E+06 1.10E-06 0,52 2,46E-07 0,46 2,92E+04 0,60 1.80E-05 0,5
145 100 1.96E+06 9,41 E-07 0,54 2,75E-07 0,44 3,68E+04 0,32 1.50E-05 0,5
182 100 3,06E+06 9,26E-07 0,55 3,04E-07 0,39 4,54E+04 0,60 3,50E-05 0,5

A Figura 87 mostra o comportamento dos elementos de impedância Rt0, Ct0. 

Cdc e Rt com o aumento do tempo de exposição.

As resistências Rt0 e Rt aumentam inicialmente juntamente com o decréscimo 

da Cfo e Cdc, devido à formação dos produtos de corrosão na região do corte, e Rt0 e Rt 

apresentam um comportamento oscilante no período de 15-60 dias de exposição, 

quando tomam a aumentar até os 200 dias de exposição. A evolução da capacitância 

para valores mais altos está geralmente relacionada com a penetração de água, 

oxigênio e íons, por isso seu valor aumenta com tempos de exposição mais longos. Os 

valores estáveis de Cdc indicam um grau de estabilidade atingido pelo sistema até



aproximadamente 80 dias.

(a) Tempo / dias

(c) Tempo / dias

(b) Tempo / dias

(d) Tempo / dias

FIGURA 87 -  PARAMETROS DE IMPEDANCIA Rfo (a), Cfo (b), Cdc (c) E Rt (d) k s . 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM NaCl 3%, PARA SISTEMA CZAC COM CORTE.

4.4.2.3 Sistema CFAC

Pela análise dos diagramas da Figura 88, nas primeiras horas de imersão o 

sistema já  sofre início de corrosão na região do corte. O diâmetro do semicírculo 

capacitivo tende a diminuir na região de alta freqüência com o aumento do tempo de 

imersão, devido à perda de proteção por barreira. Por isso, verifica-se um decréscimo 

gradual da magnitude da impedância total do sistema no diagrama de Nyquist e Bode 

(|Z|), bem como aumento do ângulo de fase na região de baixas freqüências do 

diagrama de Bode (0). Isto está de acordo com a mudança gradual do Ecorr para valores 

mais positivos.



Há um decréscimo gradual da magnitude da impedância, e o aparecimento do 

semicírculo capacitivo levemente distorcido e a componente difusional em 11 dias.
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FIGURA 88 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CFAC COM CORTE, NaCl 3%.
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FIGURA 89 -  DIAGRAMA DE NYQUIST EXPANDIDO NA REGIÃO DE 
ALTA FREQUÊNCIA: SISTEMA CFAC COM CORTE, NaCl 3%.

Os f ittings  experimentais para as medidas de EIS são apresentados da Figura 

90 a Figura 94, e os dados dos parâmetros de impedância na Tabela 23. O ajuste após 

50 dias de imersão não foi satisfatório para baixas freqüências, possivelmente devido à



contribuição do filme de tinta a partir deste período, confirmado pela presença de 

bolhas no revestimento após o término da exposição.

Z  Frequency (Hz) Frequency (Hz)

FIGURA 90 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CFAC COM CORTE, MEDIDA INICIAL EM NaCl 3%.
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FIGURA 91- RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CFAC COM CORTE, 11 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 92- RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CFAC COM CORTE, 80 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 93- RESUUTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CFAC COM CORTE, 143 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 94 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CFAC COM CORTE, 204 DIAS EM NaCl 3%.

A Figura 95 mostra o comportamento dos elementos de impedância Rt0, Ct0. 

Cdc e Rt com o aumento do tempo de exposição.



TABELA 23 -  RESULTADOS DOS PARAMETROS DE IMPEDANCIA
EXPERIMENTAIS PA RA O SISTEMA Cl-AC COM CORTE.

Tempo de 
exposição 

(d)

Rs _
(Q.cnT)

Rfo
(Q.cnT)

Cfo 
(F.cm'") a Cdc „

(F.cm'") a Rt _
(Q.cnT) Z\A / a

0 100 1.94E+05 2,46E-07 0,72 9,12E-07 0,89 2,89E+06 1.00E-04 0,5
0,5 100 1.98E+05 2,46E-07 0,72 9,12E-07 0,9 2,75E+06 1.00E-04 0,5
1 100 2,14E+05 2,32E-07 0,72 9,84E-07 0,81 4,26E+06 1.00E-04 0,5
2 100 3,23E+05 2,75E-07 0,69 8,10E-07 0,99 1.15E+06 7,40E-05 0,5
4 100 2,76E+02 3,91 E-07 0,99 3,47E-07 0,65 4,96E+05 5,30E-05 0,5
5 100 6,22E+02 3,91 E-09 0,99 4,63E-07 0,61 6,07E+04 5,50E-05 0,5
6 100 9,67E+02 2,46E-09 0,99 5,21 E-07 0,59 1.77E+06 3,30E-05 0,5
7 100 1,21E+03 7,53E-10 0,99 6,22E-07 0,57 2,71 E+06 5,50E-05 0,5
9 100 1.92E+03 7,53E-10 0,96 7,24E-07 0,56 4,69E+06 4,00E-03 0,5
11 100 4,06E+03 7,09E-10 0,72 6,80E-07 0,56 4,06E+06 2,40E-03 0,5
13 100 4,22E+03 7,67E-09 0,76 6,95E-07 0,56 3,64E+06 2,40E-03 0,5
15 100 5,02E+03 5,21 E-09 0,75 7,53E-07 0,54 3,20E+06 9,30E-03 0,5
21 100 5,53E+03 4,49E-09 0,8 8,10E-07 0,53 2,88E+06 1.00E-03 0,5
27 100 5,12E+03 9.41E-10 0,86 7,53E-07 0,53 2,39E+06 1.70E-03 0,5
35 100 5,51 E+03 1.40E-09 0,8 7,96E-07 0,52 2,51 E+06 1.40E-03 0,5
43 100 1.05E+04 6,95E-09 0,61 8,83E-07 0,51 3,01 E+06 1.50E-03 0,5
49 100 1.16E+04 1.88E-08 0,56 8,67E-07 0,52 2,70E+06 7,40E-04 0,5
57 100 1.09E+04 2,75E-08 0,54 8,97E-07 0,51 2,90E+06 1.10E-03 0,5
73 100 1.46E+04 6,95E-08 0,49 8,68E-07 0,52 2,72E+06 1.10E-02 0,5
80 100 1.63E+04 9,99E-08 0,45 1,01E-06 0,49 3,13E+06 1.10E-02 0,5
84 100 1.89E+04 5,79E-08 0,43 1,06E-06 0,43 3,73E+06 1.40E-01 0,5

119 100 1.17E+04 1.23E-08 0,83 1,11 E-06 0,44 8,44E+05 1.30E-01 0,5
143 100 2,36E+04 4,20E-10 0,72 1.07E-06 0,27 7,61 E+04 2,20E-04 0,5
204 100 3,55E+04 9.12E-12 0,99 7,09E-07 0,47 2,55E+05 1.90E-04 0,5

Rfo diminui bruscamente para os tempos de exposição iniciais, alcançando
4 2valores oscilantes em tomo de 1 x 10' ohms.cm . A evolução da capacitância está 

geralmente relacionada com a penetração de água, oxigênio e íons, mas para este 

sistema o valor diminui com o tempo de exposição. Os valores crescentes de Cdc e 

decrescentes de Rt podem indicar um aumento da área delaminada, fornecendo uma 

estimativa da área corroída. Isto pode ser comprovado pelo empolamento da tinta 

verificado para este sistema.
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FIGURA 95 -  PARÂMETROS DE IMPEDÂNCIA Rfo (a), Cfo (b), Cdc (c) E 
Rt (d) l/s. TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM NaCl 3%, PARA SISTEMA CFAC

COM CORTE.

4.4.2.4 Sistema CMAC

Pela análise dos diagramas da Figura 96, nas primeiras horas de imersão o 

eletrólito já  atinge os substrato na região do corte e dá-se o início da corrosão. O 

diâmetro do semicírculo capacitivo tende a diminuir na região de alta freqüência com 

o aumento do tempo de imersão, devido à perda progressiva de proteção por barreira. 

Por isso, verifica-se um decréscimo gradual da magnitude da impedância total do 

sistema no diagrama de Bode (|Z|), bem como a diminuição do ângulo de fase na 

região de baixas freqüências do diagrama (0).

Há um decréscimo gradual da magnitude da impedância, e o aparecimento do 

semicírculo capacitivo levemente distorcido e a componente difusional, indicando o 

progresso da corrosão do substrato.
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FIGURA 96 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA CMAC COM CORTE, NaCl 3%.

FIGURA 97 -  DIAGRAMA DE NYQUIST EXPANDIDO NA REGIÃO DE 
ALTA FREQUÊNCIA: SISTEMA CMAC COM CORTE, NaCl 3%.

Os f ittings  experimentais para as medidas de EIS são apresentados da Figura 

98 a Figura 102, e os dados dos parâmetros de impedância na Tabela 24.
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FIGURA 98 -  RESULTADOS DE "FITTING'’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CMAC COM CORTE, MEDIDA INICIAL EM NaCl 3%.
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FIGURA 99 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CMAC COM CORTE, 10 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 100 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE:
SISTEMA CMAC COM CORTE, 50 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 101 -  RESUUTADOS DE "FITTING'’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CMAC COM CORTE, 113 DIAS EM NaCl 3%.

FIGURA 102 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA CMAC COM CORTE, 196 DIAS EM NaCl 3%.
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A Figura 103 mostra o comportamento dos elementos de impedância Rt0, Ct0. 

Cdc e Rt com o aumento do tempo de exposição.



TABELA 24 -  RESULTADOS DOS PARAMETROS DE IMPEDANCIA 
EXPERIMENTAIS PARA O SISTEMA CMAC COM CORTE.

Tempo de 
exposição 

(d)

Rs _
(Q.cnT)

Rfo
(Q.cnT)

Cf0 
(F.cm'") a Cdc „

(F.cm'") a Rt _
(Q.cnT)

Z\A / a

0 100 3 ,3 3 E + 0 6 1 .7 4 E -0 7 0 ,9 4 4 ,2 0 E -0 7 0 ,6 9 4 ,5 2 E + 0 5 9 ,4 0 E -0 5 0 ,5

0,1 100 6 ,0 3 E + 0 6 2 ,0 3 E -0 7 0 ,7 9 6 ,0 8 E -0 7 0,71 7 ,8 8 E + 0 2 1 .5 0 E -0 4 0 ,5

1 100 5,91 E + 0 6 1 .5 9 E -0 7 0 ,7 7 2 ,0 3 E -0 7 0,71 1 .8 0 E + 0 3 1 .8 0 E -0 4 0 ,5

2 100 3 ,5 6 E + 0 6 2 ,3 2 E -0 7 0 ,8 3 7 ,0 9 E -0 8 0 ,7 6 7 ,9 5 E + 0 2 4 ,9 8 E -0 5 0 ,5

4 100 2 ,7 2 E + 0 6 3 ,0 4 E -0 7 0 ,6 6 2 ,9 4 E -0 9 0 ,9 1 .7 7 E + 0 3 6 ,0 0 E -0 4 0 ,5

6 100 6 ,5 8 E + 0 6 3 ,1 8 E -0 7 0 ,6 3 9 ,1 2 E -0 9 0 ,7 3 3 ,7 2 E + 0 3 1 .1 0 E -0 4 0 ,5

8 100 1 ,4 3 E + 0 4 3 ,1 8 E -0 7 0 ,4 5 1 .5 9 E -0 8 0 ,9 8 9 ,1 1 E + 0 2 3 ,5 0 E -0 5 0 ,5

10 100 2 ,6 9 E + 0 6 5 ,6 4 E -0 7 0 ,6 3 8,81 E -0 9 0 ,6 9 9 ,9 3 E + 0 3 1 ,2 0 E -0 4 0 ,5

16 100 1 ,5 8 E + 0 6 4 ,3 4 E -0 7 0 ,6 2 4 ,7 8 E -0 9 0 ,7 3 7 ,5 0 E + 0 3 1 .1 0 E -0 4 0 ,5

22 100 2 ,5 8 E + 0 6 7 ,2 4 E -0 7 0 ,4 9 1 .7 4 E -1 0 0 ,9 3 4 ,7 4 E + 0 3 1 .8 0 E -0 4 0 ,5

30 100 2 ,8 4 E + 0 6 7 ,3 8 E -0 7 0 ,4 9 2 ,4 6 E -0 8 0 ,5 5 1 .8 2 E + 0 4 7 ,8 0 E -0 4 0 ,5

38 100 1 ,9 3 E + 0 6 8 ,1 0 E -0 7 0 ,5 6 ,2 2 E -0 8 0 ,4 3 3 ,1 1 E + 0 4 3 ,3 0 E -0 4 0 ,5

44 100 1 ,4 9 E + 0 6 8 ,6 8 E -0 7 0 ,5 3,91 E -0 8 0 ,5 3 ,0 9 E + 0 4 2 ,6 0 E -0 4 0 ,5

52 100 1 ,9 8 E + 0 6 9 ,7 0 E -0 7 0 ,4 8 4 .3 1 E -1 0 0 ,9 2 ,0 0 E + 0 4 4 ,6 0 E -0 4 0 ,5

88 100 1,91 E + 0 6 1 .7 4 E -0 5 0 ,2 2 2 ,0 3 E -1 0 0 ,7 6 1 .9 8 E + 0 4 1 .3 0 E -0 3 0 ,5

113 100 9 ,1 3 E + 0 5 1 .8 8 E -0 5 0 ,2 1 .8 8 E -1 0 0 ,8 5 1 .1 0 E + 0 4 1 .0 0 E -0 3 0 ,5

137 100 1 ,1 7 E + 0 6 1 ,4 0 E -0 4 0,21 1 .5 9 E -1 0 0 ,8 5 1 .2 8 E + 0 4 1 .2 0 E -0 3 0 ,5

175 100 7 ,9 4 E + 0 4 3,91 E -0 6 0 ,4 6 1 .5 9 E -0 9 0 ,8 4 2,21 E + 0 4 1 .0 0 E -0 3 0 ,5

196 100 7 ,8 4 E + 0 4 2 ,7 5 E -0 6 0 ,5 4 3 .1 8 E -1 0 0 ,8 2 ,4 0 E + 0 4 9 ,8 0 E -0 4 0 ,5

Rfo oscila para os tempos de exposição iniciais, em tomo de 1 x 106 

ohms.cm , decrescendo gradualmente após 25 dias de exposição. Os valores de Ct0 e 

Rt aumentam gradualmente com o tempo, enquanto que Cdc decresce atingindo
10 2estabilidade em tomo de 1 x 10 F.cm
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FIGURA 103 -  PARAMETROS DE IMPEDANCIA Rfo (a), Cfo (b), Cdc (c) E Rt (d) k s . 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM NaCl 3%, PARA SISTEMA CMAC COM CORTE.

4.4.2.5 Sistema ABAC

Os diagramas obtidos para o sistema com substrato de alumínio são 

apresentados na Figura 104. Mesmo após 200 dias de exposição, não são observadas 

grandes mudanças nos diagramas, com a magnitude da impedância mantendo-se 

próxima de 1 x 105 Q e sem variações nos ângulos de fase. Este comportamento é 

atribuído ao filme óxido passivante na superfície do alumínio altamente resistente.
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FIGURA 104 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA ABAC COM CORTE, NaCl 3%.

Z'

FIGURA 105 -  DIAGRAMA DE NYQUIST EXPANDIDO EM ALTA 
FREQUÊNCIA: SISTEMA ABAC COM CORTE, NaCl 3%.

Os fittings experimentais para as medidas de EIS são apresentados da Figura 

106 a Figura 110, e os dados dos parâmetros de impedância na Tabela 25.
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FIGURA 106 -  RESULTADOS DE "FITTING'’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA ABAC COM CORTE, MEDIDA INICIAL EM NaCl 3%.
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FIGURA 107 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA ABAC COM CORTE, 29 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 108 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE:
SISTEMA ABAC COM CORTE, 71 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 109 -  RESULTADOS DE "FITTING'’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA ABAC COM CORTE, 137 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 110 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA ABAC COM CORTE, 196 DIAS EM NaCl 3%.

A Figura 111 mostra o comportamento dos elementos de impedância Rt0, Ct0. 

Cdc e Rt com o aumento do tempo de exposição.



TABELA 25 -  RESULTADOS DOS PARAMETROS DE IMPEDANCIA
EXPERIME]NTAIS PARA O S][STEMA ABAC COM CORTE.

Tempo de 
exposição 

(d)

Rs _
(Q.cnT)

Rfo
(Q.cnT)

Cfo 
(F.cm'") a Cdc „ 

(F.cm'") a Rt _
(Q.cnT)

Z\A / a

0 80 3,80E+12 3,47E-08 0,87 2,60E-07 0,63 3,65E+05 5,10E-04 0,5
0,1 80 3,94E+07 4,92E-08 0,85 4,92E-12 0,05 4,48E+05 8,50E-05 0,5
1 80 6,01 E+09 5,64E-08 0,81 9,70E-07 0,55 3,56E+05 2,20E-03 0,5
3 80 1.38E+08 5,21 E-08 0,88 3,04E-07 0,63 9,53E+05 3,60E-03 0,5
4 80 3,80E+09 5,50E-08 0,88 2,75E-07 0,64 1.03E+06 2,60E-01 0,5
6 80 1,11 E+08 4,78E-08 0,94 1.88E-07 0,66 1.37E+06 1.10E-03 0,5
8 80 1,11 E+08 4,63E-08 0,95 1.59E-07 0,66 1.45E+06 1.00E-04 0,5
14 80 1.45E+08 5,07E-08 0,9 2,32E-07 0,64 1.19E+06 7,60E-03 0,5
21 80 2,90E+10 4,63E-08 0,95 1.59E-07 0,67 1.66E+06 7,10E-04 0,5
29 80 5,74E+08 4,63E-08 0,9 2,17E-07 0,65 1.37E+06 1.00E-03 0,5
36 80 6,91 E+07 4,20E-08 0,94 1.45E-07 0,67 1.66E+06 2,00E-03 0,5
42 80 2,69E+09 4,34E-08 0,91 2,60E-07 0,63 1,81E+06 3,00E-03 0,5
50 80 1.24E+09 4,63E-08 0,94 1.74E-07 0,66 3,57E+06 4,40E-03 0,5
56 80 1.45E+09 4,20E-08 0,87 4,92E-07 0,58 1.05E+06 4,50E-04 0,5
71 80 5,39E+10 4,63E-08 0,88 4,49E-07 0,6 9,91 E+05 3,90E-04 0,5
85 80 5,60E+08 4,70E-08 0,95 2,60E-07 0,63 3,18E+06 1.90E-04 0,5

111 80 5,94E+08 4,63E-08 0,9 6,08E-07 0,56 2,45E+06 1.70E-02 0,5
137 80 4,28E+08 4,78E-08 0,9 7,09E-07 0,54 3,55E+06 1.10E-02 0,5
173 80 9,67E+07 5,21 E-08 0,88 2,03E-08 0,82 1.08E+04 1,40E-04 0,5
196 80 2,97E+08 4,92E-08 0,91 1.74E-09 0,8 2,13E+03 7,50E-05 0,5

8 2Rfo permanece com valores oscilantes em tomo de 1 x 10 ohms.cm , 

indicando que o filme passivo está protegendo o substrato. Não há praticamente 

evolução dos valores de Ct0, ou seja, a penetração de água, oxigênio e íons para este 

sistema encontram-se em estabilidade. Observa-se um leve decréscimo de Rt para os 

períodos finais, que podem indicar início de perda da proteção do filme.
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FIGURA 111 -  PARAMETROS DE IMPEDANCIA Rfo (a), Cfo (b), Cdc (c) E Rt (d) k s . 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM NaCl 3%, PARA SISTEMA ABAC COM CORTE.

4.4.2.6 Sistema GBAC

Pela análise dos diagramas da Figura 112, o diâmetro do semicírculo 

capacitivo tende a diminuir na região de alta freqüência com o aumento do tempo de 

imersão, devido à perda progressiva de proteção por barreira do substrato galvalume. 

Por isso, verifica-se um decréscimo gradual da magnitude da impedância total do 

sistema no diagrama de Bode (|Z|), bem como a diminuição do ângulo de fase na 

região de baixas freqüências do diagrama (0).

Há um decréscimo gradual da magnitude da impedância, e o aparecimento do 

semicírculo capacitivo levemente distorcido e a componente difusional, indicando o 

progresso da corrosão do substrato (Figura 113).
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FIGURA 112 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA GBAC COM CORTE, NaCl 3%.

FIGURA 113 -  DIAGRAMA DE NYQUIST EXPANDIDO EM ALTA 
FREQUÊNCIA: SISTEMA GBAC COM CORTE, NaCl 3%.

Os fittings experimentais para as medidas de EIS são apresentados da Figura 

98 a Figura 102, e os dados dos parâmetros de impedância na Tabela 26.
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FIGURA 114 -  RESULTADOS DE "FITTING"’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA GBAC COM CORTE, MEDIDA INICIAL EM NaCl 3%.
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FIGURA 115 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA GBAC COM CORTE, 4 DIAS EM NaCl 3%.

Frequency (Hz)

FIGURA 116 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE:
SISTEMA GBAC COM CORTE, 71 DIAS EM NaCl 3%.



FIGURA 117 -  RESULTADOS DE "FITTING"’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA GBAC COM CORTE, 111 DIAS EM NaCl 3%.

FIGURA 118 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA GBAC COM CORTE, 193 DIAS EM NaCl 3%.

A Figura 111 mostra o comportamento dos elementos de impedância Rt0, Ct0. 

Cdc e Rt com o aumento do tempo de exposição.



TABELA 26 -  RESULTADOS DOS PARAMETROS DE IMPEDANCIA
EXPERIME]NTAIS PARA O SISTEMA GlBAC COM CORT] H

Tempo de 
exposição 

(d)

Rs _
(Q.cnT)

Rfo
(Q.cnT)

Cfo 
(F.cm'") a Cdo „ 

(F.cm'") a Rt _
(Q.cnT)

Z\A / a

0 100 2,88E+05 3,62E-09 1 7,09E-10 0,91 1.17E+08 3,50E-08 0,5
0,1 100 2,66E+05 3,76E-09 1 7,19E-07 0,91 1.04E+08 4,10E-08 0,5
0,8 100 2,20E+05 1.10E-08 0,89 9,70E-10 0,94 1.04E+06 7,20E-08 0,5

3 100 1.08E+05 2,75E-08 0,85 9,41 E-09 0,83 3,12E+07 1.50E-06 0,5
4 100 9,86E+04 3,91 E-08 0,83 9,70E-09 0,83 1.99E+07 2,20E-06 0,5
6 100 9,38E+04 4,05E-08 0,8 8,83E-09 0,83 1.07E+07 1,20E-06 0,5
8 100 2,59E+05 4,20E-08 0,8 1.10E-08 0,81 2,44E+07 1.90E-06 0,5

14 100 4,09E+05 3,62E-08 0,78 1.09E-08 0,82 3,02E+07 1.70E-06 0,5
21 100 9,58E+05 2,17E-08 0,77 1.17E-08 0,86 2,35E+07 1.80E-06 0,5
29 100 1.18E+06 1.59E-08 0,76 4,92E-09 1 5,63E+05 1.70E-06 0,5
36 100 1.43E+06 1.36E-08 0,77 1.37E-08 0,95 1.78E+07 3,20E-06 0,5
43 100 1.52E+06 1.29E-08 0,77 1,26E-08 0,99 9,89E+06 2,80E-06 0,5
50 100 1.40E+06 1.29E-08 0,77 1.45E-08 0,99 1.13E+07 2,60E-06 0,5
56 100 1.66E+06 1.39E-08 0,75 1,66E-08 0,99 1.28E+07 2,30E-06 0,5
71 100 1.54E+06 1.59E-08 0,72 1.88E-08 0,99 1,41E+07 2,50E-06 0,5
78 100 1.40E+06 1.74E-08 0,72 2,17E-08 0,96 2,14E+07 3,90E-06 0,5
85 100 1.56E+06 1.74E-08 0,71 1.88E-08 0,99 1.07E+07 2,10E-06 0,5

111 100 2,17E+06 1.88E-08 0,68 2,46E-08 0,99 1.57E+07 5,20E-06 0,5
137 100 2,10E+06 1.88E-08 0,67 2,76E-08 0,99 1.40E+07 6,50E-06 0,5
193 100 5,35E+05 3,04E-08 0,61 8,25E-08 0,8 5,75E+06 4,80E-05 0,5

A evolução da capacitância para valores mais altos está geralmente 

relacionada com a penetração de água, oxigênio e íons, e para este sistema o valor de 

Cfo aumenta até próximo dos 20 dias de exposição, depois decresce, voltando a 

aumentar após 80 dias. A Rfo aumenta gradualmente até 140 dias de exposição, com 

valores em tomo de 2 x 106 ohms.cm2, e para tempo de exposição mais longos, o valor
5 2cai em tomo de 5 x 10 ohms.cm , indicando que o filme óxido está perdendo suas 

propriedade de proteção por barreira. Os valores de Rt, relacionados aos processos 

faradaicos, decrescem gradualmente com o tempo de exposição, já  a Cdc aumenta 

progressivamente com o tempo; este comportamento pode indicar aumento da área 

corroída89.
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FIGURA 119 -  PARAMETROS DE IMPEDANCIA Rfo (a), Cfo (b), Cdc (c) E Rt (d) k s . 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM NaCl 3%, PARA SISTEMA GBAC COM CORTE.

4.4.2.7 Sistema ZBAC

Pela análise dos diagramas da Figura 120, nas primeiras horas de imersão o 

substrato metálico (galvanizado) está sofrendo início de corrosão na região do corte. O 

diâmetro do semicírculo capacitivo tende a aumentar na região de alta freqüência com 

o aumento do tempo de imersão. Este efeito pode ser relacionado à formação de 

acúmulo dos produtos de corrosão insolúveis na região do corte, restabelecendo o 

efeito de proteção por barreira. Por isso, verifica-se um aumento gradual da magnitude 

da impedância total do sistema no diagrama de Nyquist e Bode (|Z|). Isto está de 

acordo com a mudança gradual do Ecorr para valores mais positivos. Na Figura 80 

pode-se perceber mais claramente o comportamento do sistema na região de alta 

freqüência do diagrama de Nyquist.

Até 80 dias de exposição do sistema ZBAC foi verificado aumento a



magnitude da impedância, e em 100 dias foi observada uma mudança nos diagramas 

de Nyquist e Bode: um decréscimo gradual da magnitude da impedância, e o 

aparecimento de três constantes de tempo. A proximidade entre as constantes de tempo 

causa uma interação entre os semicírculos e a região de difusão, com um 

“mascaramento” e distorção das formas simples. São observadas mudanças também 

nos diagramas de Bode, indicando provavelmente a perfuração do efeito barreira na 

região do corte, causando a dissolução dos produtos da corrosão bloqueantes, e 

progresso da corrosão.
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FIGURA 120 -  DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: SISTEMA ZBAC COM CORTE, NaCl 3%.
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FIGURA 121 -  DIAGRAMA DE NYQUIST EXPANDIDO EXPANDIDO 
EM ALTA FREQUÊNCIA: SISTEMA ZBAC COM CORTE, NaCl 3%.



Os fittings experimentais para as medidas de EIS são apresentados da Figura 

122 a Figura 123, e os dados dos parâmetros de impedância na Tabela 27.
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FIGURA 122 -  RESUUTADOS DE "FITTING'’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA ZBAC COM CORTE, MEDIDA INICIAL EM NaCl 3%.
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FIGURA 123 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE:
SISTEMA ZBAC COM CORTE, 4 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 124 -  RESULTADOS DE "FITTING'’ DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA ZBAC COM CORTE, 25 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 125 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE: 
SISTEMA ZBAC COM CORTE, 133 DIAS EM NaCl 3%.
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FIGURA 126 -  RESULTADOS DE "FITTING” DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST E BODE:
SISTEMA ZBAC COM CORTE, 133 DIAS EM NaCl 3%.



TABELA 27 -  RESULTADOS DOS PARAMETROS DE IMPEDANCIA
EXPERIMENTAIS PARA O SISTEMA ZlBAC COM CORT] H

Tempo de 
exposição 

(d)

Rs _
(Q.cnT)

Rfo
(Q.cnT)

Cfo 
(F.cm'") a Cdo „ 

(F.cm'") a Rt _
(Q.cnT)

Z\A / a

0 80 1.33E+03 4,63E-09 0,97 1.59E-07 0,69 2,77E+05 4,20E-07 0,5
0,1 80 1.40E+03 3,18E-09 0,99 1.59E-07 0,63 3,82E+05 3,50E-04 0,5
0,6 80 2,58E+03 4,20E-09 0,92 1.88E-07 0,67 4,54E+05 5,60E-04 0,5
1 80 7,60E+02 1.40E-08 0,78 2,03E-07 0,64 5,11E+05 1.40E-03 0,5

1,5 80 1.13E+04 1.59E-09 0,74 2,17E-07 0,64 5,34E+05 2,10E-03 0,5
4 80 1.56E+04 1.74E-08 0,69 2,03E-07 0,66 6,10E+05 1.50E-03 0,5
10 80 1.70E+04 2,03E-08 0,64 1.74E-07 0,69 6,90E+05 1.60E-03 0,5
17 80 4,45E+04 1.59E-08 0,59 2,03E-07 0,61 7,04E+05 7,50E-04 0,5
25 80 9,29E+04 9,41 E-09 0,59 1.59E-07 0,54 1.87E+06 9,30E-04 0,5
32 80 2,34E+05 6,37E-09 0,63 1.88E-07 0,45 4,73E+06 1.90E-04 0,5
38 80 4,15E+05 8,25E-09 0,6 1.40E-07 0,5 3,55E+06 3,90E-45 0,5
46 80 4,39E+05 7,38E-09 0,61 2,03E-07 0,46 3,56E+06 3,80E-04 0,5
52 80 4,69E+05 5,50E-09 0,62 1.29E-07 0,52 1.42E+06 1,20E-04 0,5
67 80 7,17E+05 2,03E-09 0,68 1.06E-07 0,57 9,53E+05 9,90E-05 0,5
74 80 1.26E+06 1.74E-09 0,69 5,07E-08 0,63 1.19E+06 4,30E-05 0,5
81 80 2,02E+05 9,84E-09 0,58 1.40E-07 0,5 8,53E+05 1,60E-04 0,5

107 80 6,98E+05 1.35E-09 0,7 4,78E-08 0,6 9,87E+05 6,90E-05 0,5
133 80 1.29E+06 6,80E-08 0,48 2,46E-10 0,97 8,88E+05 1,40E-04 0,5
169 80 5,60E+05 1.45E-07 0,58 6.80E-11 0,99 3,89E+05 4,10E-04 0,5

169a 80 4,85E+05 1.13E-07 0,58 7.22E-11 0,95 4,09E+05 5,70E-04 0,5
195 80 5,76E+05 8,39E-08 0,52 5.50E-11 0,92 2,74E+05 1.10E-03 0,5

A Figura 127 mostra o comportamento dos elementos de impedância Rt0, Ct0. 

Cdc e Rt com o aumento do tempo de exposição.

A evolução da capacitância para valores mais altos está geralmente 

relacionada com a penetração de água, oxigênio e íons, e para este sistema o valor de 

Cfo aumenta até próximo dos 20 dias de exposição, depois decresce, voltando a 

aumentar após 100 dias. A Rfo aumenta gradualmente até 140 dias de exposição, com 

valores em tomo de 1 x 106 ohms.cm2, e para tempo de exposição mais longos, o valor
5 2cai em tomo de 6 x 10 ohms.cm , indicando que o filme óxido está perdendo suas 

propriedade de proteção por barreira. Os valores de Rt, relacionados aos processos 

faradaicos, aumentam até 40 dias e depois decrescem gradualmente com o tempo de 

exposição. A Cdc decresce progressivamente com o tempo, não tendo indícios de 

delaminação do filme de tinta.
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FIGURA 127 -  PARAMETROS DE IMPEDANCIA Rfo (a), Cfo (b), Cdc (c) E Rt (d) k s . 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM NaCl 3%, PARA SISTEMA ZBAC COM CORTE.

Com base nos resultados da magnitude da impedância (|Z|) em função do 

tempo de exposição para os diversos sistemas estudados, pode-se concluir que o 

sistema ABAC (substrato alumínio) obteve o melhor desempenho anticorrosivo, 

seguido dos sistemas GBAC (substrato galvalume) e ZBAC (substrato galvanizado). 

Entre os sistemas aplicados sobre substratos ferrosos, o melhor desemepenho foi 

verificao para o sistema CZAC (pnmer epóxi rico em zinco).



5 CONCLUSÕES

Para serem obtidas conclusões tanto dos estudos realizados em campo como 

em laboratório, deve-se levar em consideração o fato de que um metal revestido por 

um filme orgânico é um sistema muito complexo. Primeiramente, podem ser utilizados 

diversos substratos metálicos como aço carbono, alumínio, zinco, aço inoxidável, etc. 

Estes substratos podem ser pré-tratados de modos diferentes: conversão química ou 

preparação mecânica da superfície. Finalmente, os sistemas de pintura de alto 

desempenho possuem, no mínimo, três camadas de tinta, que incluem promotores de 

aderência, primers, intermediários e acabamentos. Estas diferentes camadas têm 

propriedades químicas e físicas diversas, devido à diferente composição química da 

matriz polimérica e à presença de pigmentos anticorrosivos. Todos estes parâmetros 

influenciam no comportamento eletroquímico global frente ao ambiente em que este 

sistema será exposto.

5.1 ESTUDOS REALIZADOS EM CAMPO

Quanto aos estudos realizados para a determinação da agressividade 

atmosférica local de Aracaju, foi verificada a presença de alguns fatores chave para a 

aceleração dos processos de corrosão atmosférica: a temperatura e umidade relativa 

sempre elevadas, a alta taxa de insolação e deposição de poluentes (principalmente 

íons cloreto). A estação de corrosão situada na Petrobrás apresentou um grau de 

agressividade menor que a estação de corrosão da praia da Caueira, devido a maior 

distancia da orla e da zona de arrebentação. Porém, ambas podem ser classificadas 

como atmosferas marinhas altamente agressivas.

Com relação aos cp's metálicos expostos nas ECAs, foi observado um alto 

desempenho dos cp's de galvalume, sendo, portanto, um substrato altamente resistente 

à corrosão atmosférica local, mesmo sem revestimento orgânico adicional. Um



ranking de desempenho foi estabelecido: galvalume > alumínio > galvanizado >> 

aço.

Os cp's pintados com os diversos sistemas de pintura expostos nas ECAs não 

apresentaram enferrujamento ou empolamento após 1 ano de exposição em Aracaju, 

porém o melhor desempenho quanto à retenção de cor e brilho foi para o acabamento 

do tipo poliuretano acrílico. Os acabamentos poliuretano alifático e alquídico tiveram 

desempenhos similares, sendo que este comportamento necessita de maior 

investigação. Os transformadores pintados apresentaram pontos de corrosão em áreas 

críticas que não foram adequadamente pintados, caso contrário esperar-se-ia um 

desempenho comparável ao dos cp's preparados em laboratório.

5.2 ESTUDOS REALIZADOS EM LABORATÓRIO

A partir do ensaio de névoa salina, foi possível estabelecer um ranking dos 

diversos sistemas utilizados quando um defeito artificial é introduzido (corte), a partir 

do alastramento da corrosão: ABAC > CZAC e GBAC > ZBAC >> CMAC e 

CFAC.

As medidas eletroquímicas forneceram informações importantes em relação 

às propriedades anticorrosivas dos diferentes primers e substratos, através dos 

potenciais de corrosão e das curvas de impedância com seus respectivos parâmetros 

eletroquímicos ao longo do tempo de exposição.

Os cp's sem corte não apresentaram alterações mesmo após 1 ano e 6 meses 

de exposição, indicando que os revestimentos continuam intactos, protegendo os 

diferentes substratos utilizados.

Para as medidas com defeito artificial (corte), pode-se estabelecer um modelo 

e o circuito elétrico equivalente mais provável, sendo que a conexão e os valores dos 

diferentes elementos deste circuito foram relacionados com o fenômeno físico 

observado. A introdução de elementos não ideais como CPE e os elementos



difusionais (W0 -  para tintas ricas em Zn) foram essenciais para o ajuste dos diagramas 

de EIS, pois os mesmos estão relacionados com as interfaces capacitivas, 

características de difusão, rugosidade da superfície eletrolítica e com estrutura interna 

dos revestimentos. A partir das medidas de Ecorr, observações visuais e análise da 

magnitude da impedância (|Z|) em função do tempo de exposição, os sistemas de 

pintura estudados no presente trabalho foram classificados na seguinte ordem 

decrescente de propriedades anticorrosivas: ABAC > GBAC > ZBAC > CZAC >> 

CMAC > CFAC.

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Para continuidade do trabalho desenvolvido e maior entendimento dos 

sistemas de pintura de alto desempenho, são sugeridos os seguintes trabalhos futuros:

=> Estudos de corrosão atmosférica pelo período mínimo de 2 (dois) anos, 

para maior degradação dos revestimentos protetivos e determinação da 

sazonalidade dos parâmetros de temperatura, radiação, pluviosidade e 

poluentes atmosféricos locais.

=> Desenvolvimento de estudos de transporte em filmes livres preparados do 

primer, intermediário e acabamento com diferentes espessuras, para 

comparação dos diferentes níveis de proteção anticorrosiva sem a 

influência do substrato metálico.

=> Estudos comparativos entre amostras de dois (ou mais) fornecedores de 

tintas, para as mesmas aplicações comerciais.

=> Substituição do defeito artificial realizado manualmente pelo corte a laser 

sem atingir o substrato, permanecendo coberto por uma camada fina e 

uniforme de primer, minimizando estresses e distorções induzidas85.



7 ANEXO -  FICHAS TÉCNICAS DAS TlNTAS ANTICORROSIVAS

1- SUMAZINC 278

2- SUMADUR 125

3- MACROPOXY HS

4- SUMASTIC 228

5- SUMATANE HS

6- SUMATANE 342

7- ADMIRAL ESMALTE

8- SUMACLAD 261



SU M A Z  INC 278 Comp. A  - Código 112.013 Comp. B - Código 112.913

IN F O R M A Ç Õ E S  SOBRE 0  P R O D U TO  Revisão de 04/98

D E S C R IÇ Ã O  DO P R O D U TO USOS R E C O M E N D A D O S

SUMAZINC 278 é uma tinta de fundo epóxi rica em 
zinco, bicomponente, curada com poliamida.
Atende a Norma PETROBRÁS N-1277B 
Propicia proteção catódica ao aço carbono. Evita a 
progressão de corrosão em áreas da pintura que 
sofrem danos mecânicos.
Deve ser aplicada sobre aço carbono jateado, mas 
pode ser usada para retoques em sistemas de pintura 
compostos com tintas inorgânicas de zinco.
Pode receber como acabamento, tintas epóxi ou epóxi 
betuminosas.

Recomendada para a proteção de aço carbono jateado.

Na pintura de :
• Comportas e outros componentes imersos 
em água, em Usinas Hidroelétricas

• Bóias de sinalização
• Superfícies submersas em água doce ou 
salgada, ou enterradas

• Superfícies expostas em ambientes de alta 
mnidade

• Superfícies expostas em ambientes 
marítimos

C A R A C T E R ÍS T IC A S  DO PR O D U TO

Aspecto: Fosco C or: Cinza

Sólidos por peso da m is tu ra  : 86%±  1 
Sólidos por volum e da m is tu ra  : 54%± 2 
Espessura seca recomendada : 65 micrometros

Rendim ento teórico  por galão : 29,9 m2 na espessura 
seca recomendada.
Importante: 0  rendimento teórico é calculado com 
base nos sólidos por volume e não inclui perdas 
devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, 
geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 
do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas 
de material durante a preparação, respingos, diluição 
em excesso, condições climáticas e espessura 
excessiva do filme aplicado.

Massa especifica da m is tu ra  : 3,05 ± 0,05 g/cm3

Peso aprox im ado por galão :
Componente A - 9,940 kg 
Componente B - 0,700 kg

V id a  ú til da m is tu ra  : 6 horas a 25°C.
Observação: A temperatura mais alta reduz a vida 
útil da mistura.

V id a  ú til em estoque :
Componente A -12 meses 
Componente B - 12 meses

Condições de armazenagem : Conservar o material 
em lata fechada e ao abrigo das intempéries, e de 
umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Proporção de m is tu ra  : C on jun to  de 1 galão 
Componente A - 2,800 Litros 
Componente B - 0,800 Litros

D iluente recomendado : DILUENTE 15

Proporção de d ilu ição: 20 %, em volume.
Nota: A ouantidade de diluente pode variar 
dependendo das condições do ambiente durante a 
aplicação e do equipamento usado.

Tem po de secagem :

16°C 25°C 32°C

Ao manuseio : 12 horas 6 horas 4 horas 

Cura Final: 10 dias 7 dias 5 dias

Os tempos de secagem dependem das temperaturas 
ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e 
da espessura do frime. Em condições diferentes da 
normalidade, recomendamos consultar a Assistência 
Técnica da Smnaré

In te rva lo  entre demãos :
Quando necessário aplicar mna segunda demão ou 
para aplicação da demão subseqüente do produto 
recomendado no esquema de pintura, devem ser 
observados os intervalos entre demãos mínimo e 
máximo indicados abaixo.

Temperatura Mínimo Máximo 

16°C 24 horas 36 horas 

25°C 18 horas 24 horas 

32°C 8 horas 16 horas

Ultrapassado o limite máximo indicado para aplicação 
da demão subseqüente, é necessário aplicar o 
PREPARADOR DE SUPERFÍCIE n° 903 para se 
chim aderência satisfatória entre nr. camadas



obter aderência satisfatória entre as camadas.

Resistência ao ca lor seco :
Temperatura máxima de 120°C

P R E P A R A Ç Ã O  DA S U P E R F ÍC IE C O N D IÇ Õ E S  DE A P L IC A Ç Ã O

A superfície deverá estar íntegra e em condições 
perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, 
pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e materiais 
estranhos, para assegurar a aderência satisfatória. 
Para serviços de imersão 
0  preparo de superfície mínimo necessário é Jato 
abrasivo ao Metal Branco - Norma SSPC-SP 5. 
Padrão visual Sa 3 Norma SIS 05 59 00-67 
Perfil de rugosidade: 25 a 50 micrometros.
Para serviços de não imersão 
0  preparo de superfície mínimo necessário é Jato 
abrasivo ao Metal Quase Branco - Norma SSPC-SP 
10.
Padrão visual Sa 2 A Norma SIS 05 59 00-67 
Perfil de rugosidade: 25 a 50 micrometros.

T em pera tu ra  da superffcie :
mínima....................5°C
máxima...................50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 
3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

T em pera tu ra  da tin ta  :
mínima....................5°C
máxima...................35°C

Um idade re la tiva  d o a r  : 10% a 85%

E Q U IP A M E N T O S  P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O IN STR U Ç Õ ES P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser 
utilizados equipamentos similares.
Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos 
podem ser necessárias para melhorar as características 
da pulverização.
Antes da aplicação esteja seguro de que os 
equipamentos e respectivos componentes estejam 
limpos e nas melhores condições. Purgue a linha de ar 
comprimido para evitar contaminação da tinta.
Pistoia airless:
Pressão.............................. 2000 - 3000 psi
Mangueira......................... 3/8 " de diâmetro interno
B ico .................................... 0,019"
Filtro................................... nenhum
Diluição...............................Não necessária.
Pistoia convencional:
Pistola................................JGA 5023 Devilbiss
Bico de fluido..................... FF
Capa de ar......................... 704
Pressão de atomização 50 psi
Pressão no tanque............. 20 - 30 psi
Diluição..............................20%, em volume
Para evitar a sedimentação do zinco durante a 
aplicação, usar tanque com misturador pneumático.

Trincha :
Usar trincha com 75 a 100 ímn de largura para 
superfícies maiores e com 25 a 38 ímn para parafusos, 
porcas, cordões de solda e retoques.
P o io :
Não recomendado

Lim peza dos equipam entos : Utilizar DILUENTE 
15

M is tu ra :
Agite o conteúdo de cada mn dos componentes, 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico. 
Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no 
fundo da lata.
Adicione o componente B ao componente A, 
respeitando a relação de mistura. Misture 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico.

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos 
dois componentes estiver completa.

Aguarde 15 minutos antes da aplicação.

Aplicação :
Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de 
soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras 
nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma 
sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para 
evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, 
terminando com repasse cruzado.

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o 
aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 
especificada.

Não aplique a tinta após o tempo de vida útil da 
mistura.



SUMADU R 1 25 Comp. A  - Código 121.058 Comp. B - Código 121.958

IN F O R M A Ç Õ E S  SOBRE O PR O D U TO Revisão de 04/98

D E S C R IÇ Ã O  DO P R O D U TO USOS R E C O M E N D A D O S

SUMADUR 125 é uma tinta de fundo epóxi óxido de 
ferro de alta espessura, bicomponente, curada com 
poliamida.
Atende a Norma PETROBRÁS N-1211D.

Primer de alta resistência para ser utilizado com 
acabamentos epóxi de alta resistência ou poliuretanos 
alifáticos.

Também pode receber acabamentos epóxi 
betuminosos.

Recomendada para a proteção de aço carbono 
jateado.Pintura de estruturas, equipamentos, painéis 
elétricos, motores e equipamentos em geral, expostos 
em ambientes de média ou alta agressividade , em :
• Plataformas de exploração de petróleo
• Fábricas de papel e celulose
• Indústrias químicas e petroquímicas
• Siderúrgicas
• Plataformas de exploração de petróleo
• Fabricantes de motores e outros 
equipamentos em geral

• Fabricantes de painéis elétricos
• Outras indústrias

C A R A C T E R ÍS T IC A S  d o  p r o d u t o

Aspecto: Fosco C or: Vermelha

Sólidos por peso da m is tu ra  : 82% ±2 
Sólidos por volum e da m is tu ra  : 62%± 2 
Espessura seca recomendada : 120 micrometros

Rendim ento teórico  por galão : 18,6 m2 na espessura 
seca recomendada.
Importante: O rendimento teórico é calculado com 
base nos sólidos por volume e não inclui perdas 
devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, 
geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 
do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas 
de material durante a preparação, respingos, diluição 
em excesso, condições climáticas e espessura 
excessiva do filme aplicado.

Massa específica da m is tu ra  : 1,54 ± 0,05 g/cm3

Peso aprox im ado por galão 
Componente A - 4,920 kg 
Componente B - 0,560 kg

V id a  ú til da m is tu ra  : 6 horas a 25°C.
Observação: A temperatura mais ai ta reduz a vida 
útil da mistura.

V id a  ú til em estoque : 
Componente A - 24 meses 
Componente B - 24 meses

Condições de armazenagem : Conservar o material 
em lata fechada e ao abrigo das intempéries, e de 
umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Proporção de m is tu ra  : C on jun to  de 1 galão 
Componente A - 3,000 Litros

D iluente recomendado : DILUENTE 115.

Proporção de d ilu ição: 20 %, em volume.
Nota : A quantidade de diluente pode variar 
dependendo das condições do ambiente durante a 
aplicação e do equipamento usado.

Tem po de secagem :

16°C 25°C 32°C

Ao manuseio : 24 horas 12 horas 8 horas 

Cura Final: 10 dias 7 dias 5 dias

Os tempos de secagem dependem das temperaturas 
ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e 
da espessura do filme. Em condições diferentes da 
normalidade, recomendamos consultar a Assistência 
Técnica da Smnaré

In te rva lo  entre demãos :
Quando necessário aplicar mna segunda demão ou 
para aplicação da demão subseqüente do produto 
recomendado no esquema de pintura, devem ser 
observados os intervalos entre demãos mínimo e 
máximo indicados abaixo.

Temperatura Mínimo Máximo
16°C 24 horas 72 horas

25°C 16 horas 48 horas

32°C 8 horas 24 horas

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para 
aplicação da demão subseqüente, é necessário lixar a 
superfície ou aplicar o PREPARADOR DE



Componente B - 0,600 Litros superfície ou aplicar o PREPARADOR DE 
SUPERFÍCIE n° 903 para se obter aderência 
satisfatória entre as camadas.

Resistência ao ca lor seco :
Temperatura máxima de 120°C

P R E P A R A Ç Ã O  DA S U P E R F ÍC IE C O N D IÇ Õ E S  DE A P L IC A Ç Ã O

A superfície deverá estar íntegra e em condições 
perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, 
pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e materiais 
estranhos, para assegurar a aderência satisfatória. 
Para remover a oleosidade da superfície use solução 
de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos 
em DILUENTE 10.
0  preparo de superfície mínimo necessário é Jato 
abrasivo ao Metal Quase Branco - Norma SSPC-SP 
10.
Padrão visual Sa 2 Vi da Norma SIS 05 59 00-67 
Perfil de rugosidade: 50 a 75 micrometros.

T em pera tu ra  da superffcie :
mínima....................5°C
máxima...................50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 
3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

T em pera tu ra  da tin ta  :
mínima....................5°C
máxima...................35°C

Um idade re la tiva  d o a r  : 10% a 85%

E Q U IP A M E N T O S  P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O IN STR U Ç Õ ES P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser 
utilizados equipamentos similares.
Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos 
podem ser necessárias para melhorar as características 
da pulverização.
Antes da aplicação esteja seguro de que os 
equipamentos e respectivos componentes estejam 
limpos e nas melhores condições. Purgue a linha de ar 
comprimido para evitar contaminação da tinta.

Pistola aírless:
Pressão.............................. 2100 - 2400 psi
Mangueira......................... T " de diâmetro interno
B ico .................................... 0,015" -0,019"
Filtro...................................malha 60
Diluição..............................Se necessário, diluir com
até 10% em volume.

Pistoia convencional:
Pistola................................JGA 502/3 Devilbiss
Bico de fluido..................... EX
Capa de ar......................... 704
Pressão de atomização 50 psi
Pressão no tanque.............30 psi
Diluição..............................20%, em volume
Trincha / Usar trincha com 75 a 100 mm de largura 

para superfícies maiores e com 25 a 38 ímn para 
parafusos, porcas, cordões de solda e retoques.
Poio:
Usar rolos com lã de carneiro ou lã sintética.

Lim peza dos equipam entos : Utilizar DILUENTE 
115

M is tu ra :
Agite o conteúdo de cada mn dos componentes, 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico. 
Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no 
fundo da lata.
Adicione o componente B ao componente A, 
respeitando a relação de mistura. Misture 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico.

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos 
dois componentes estiver completa.

Aguarde 15 minutos antes da aplicação.

Aplicação :
Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de 
soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras 
nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma 
sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para 
evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, 
terminando com repasse cruzado.

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o 
aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 
especificada.

Não aplique a tinta após o tempo de vida útil da 
mistura.



M A C R O P O XY  HS BR Comp. A  - Código 130. ... Comp. B - Código 130.905

IN F O R M A Ç Õ E S  SOBRE 0  P R O D U TO  Revisão de 04/98

D E S C R IÇ Ã O  DO P R O D U TO USOS R E C O M E N D A D O S

MACROPOXY HS BR é uma tinta epóxi modificada, 
bicomponente.

É mna tinta epóxi universal que contém pigmentos 
inibidores de corrosão, e por isso pode ser utilizada 
como primer, primer e acabamento, ou como 
acabamento.
Pode ser aplicada em mna única demão com até 150 
micrometros. É epóxi da classe dos "Surface 
Tolerant". Tem alta resistência química. Em duas 
demãos tem resistência para suportar a agressividade 
de ambientes industriais agressivos e de ambientes 
marítimos.

Para a proteção anticorrosiva de superfícies de aço 
carbono tratado por jateamento abrasivo seco ou 
úmido; aço carbono enferrujado tratado por limpeza 
mecânica, em trabalhos de manutenção; ou sobre aço 
galvanizado envelhecido e enferrujado.
Em trabalhos de manutenção na pintura :
- Estruturas - Parte Externa de Tanques
- Pontes - Guindastes - Tubulações
- ambientes de alta agressividade.
Também pode ser aplicado sobre tintas envelhecidas, 
exceto sobre borrachas cloradas. Deve receber o 
acabamento apropriado para cada ambiente. Não é 
recomendado para trabalhos de imersão.

C A R A C T E R ÍS T IC A S  DO PR O D U TO

Aspecto : Semi-brilhante C or : Branca ou outras 
cores

Sólidos por peso da m is tu ra  : 88%±  2 
Sólidos por volum e da m is tu ra  : 78%± 2 
Espessura seca recomendada : 125 a 150 
micrometros

Rendim ento teórico  por galão : 18,7 m2 na espessura 
seca de 150 micrometros.
Importante: O rendimento teórico é calculado com 
base nos sói idos por volume e não inclui perdas 
devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, 
geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 
do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas 
de material durante a preparação, respingos, diluição 
em excesso, condições climáticas e espessura 
excessiva do filme aplicado.

Massa especifica da m is tu ra  : 1,61 ±  0,05 g/cm3 
Peso aprox im ado por galão :
Componente A - 5,580 kg 
Componente B - 5,900 kg
V id a  ú til da m is tu ra  : 4 horas a 25°C.
Observação: A temperatura mais aita reduz a vida 
útil da mistura.

V id a  ú til em estoque :
Componente A - 24 meses 
Componente B - 12 meses

Condições de armazenagem : Conservar o material 
em lata fechada e ao abrigo das intempéries, e de 
umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Proporção de m is tu ra  : C on jun to  de 2 galões 
Componente A - 3,600 Litros 
Componente p - 3.600 1 itros

Proporção de d ilu ição: 15 %, em volume.
Nota : A ouantidade de diluente pode variar 
dependendo das condições do ambiente durante a 
aplicação e do equipamento usado.
Tem po de secagem :

16°C 25°C 32°C

Ao manuseio : 24 horas 12 horas 8 horas

Cura Final: 10 dias 7 dias 4 dias
Os tempos de secagem dependem das temperaturas 
ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e 
da espessura do filme. Em condições diferentes da 
nonnalidade, recomendamos consultar a Assistência 
Técnica da Smnaré.

In te rva lo  entre demãos :
Quando necessário aplicar mna segunda demão ou 
para aplicação da demão subseqüente do produto 
recomendado no esquema de pintura, devem ser 
observados os intervalos entre demãos mínimo e 
máximo indicados abaixo.

Temperatura Mínimo Máximo 

16°C 24 horas 72 horas 

25°C 12 horas 24 horas 

32°C 6 horas 12 horas

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para 
aplicação da demão subseqüente, é necessário lixar a 
superfície ou aplicar o PREPARADOR DE 
SUPERFÍCIE N° 903 para se obter aderência 
satisfatória entre as camadas.

Resistência ao ca lor seco :
Temperatura máxima de 120°C



Componente B - 3,600 Litros

Diluente recomendado : DILUENTE 951

Nota: Revestimentos oroânicos podem sofrer 
alteração de cor quando expostos ao calor, em 
temperaturas superiores a 60°C.
Resistência ao in tem perism o : Como qualquer tinta 
epóxi, MACROPOXY HS BR sofre calcinação 
quando exposta à radiação ultravioleta do sol.

P R E P A R A Ç Ã O  DA S U P E R F ÍC IE C O N D IÇ Õ E S  DE A P L IC A Ç Ã O

A superfície deverá estar íntegra e em condições 
perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, 
pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e materiais 
estranhos, para assegurar a aderência satisfatória. 
Para remover a oleosidade da superfície use solução 
de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos 
em DILUENTE 10.
Aço carbono novo, com carepa de Iam inação :
0  preparo de superfície mínimo necessário é Jato 
Abrasivo ao Metal Quase Branco - Norma SSPC-SP 
10
Padrão visual As 2 A SIS 05 59 00-67 
Perfil de rugosidade: 25 a 50 micrometros
Aço carbono enferruiado, Grau C :
Limpeza com ferramenta mecânica - Norma SSPC 
SP-3 Padrão visual St 3 Norma SIS 05 59 00-67.

T em pera tu ra  da superfície :
mínima....................5°C
máxima...................50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 
3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

T em pera tu ra  da tin ta  :
mínima....................5°C
máxima...................35°C

Um idade re la tiva  d o a r  : 10% a 85%

E Q U IP A M E N T O S  P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O IN STR U Ç Õ ES P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser 
utilizados equipamentos similares. Mudanças nas 
pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser 
necessárias para melhorar as características da 
pulverização. Antes da aplicação esteja seguro de que 
os equipamentos e respectivos componentes estejam 
limpos e nas melhores condições. Purgue a linha de ar 
comprimido para evitar contaminação da tinta.

Pistoia airless:
Pressão.............................. 2400 psi
Mangueira......................... A " dc diâmetro interno
B ico .................................... 0,015" -0,017"
Filtro...................................malha 30
Diluição..............................não necessária

Pistoia convencional:
Pistola................................JGA 502/3 Devilbiss
Bico de fluido..................... FX
Capa de ar......................... 704
Pressão de atomização 50 psi
Pressão no tanque.............30 psi
Diluição..............................15%, em volume

Trincha: Usar trincha com 75 a 100 ímn de largura 
para superfícies maiores e com 25 a 38 ímn para 
parafusos, porcas, cordões de solda e retoques.

Rolo : Usar rolos de lã de carneiro ou de lã sintética

Lim peza dos equip. : Utilizar DILUENTE 951

M is tu ra :
Agite o conteúdo de cada mn dos componentes, 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico. 
Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no 
fundo da lata. Adicione o componente B ao 
componente A, respeitando a relação de mistura. 
Misture vigorosamente, se possível com agitador 
mecânico.

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos 
dois componentes estiver completa.

Aguarde 15 minutos antes da aplicação.

Aplicação :
Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de 
soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras 
nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma 
sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para 
evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, 
terminando com repasse cruzado.

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o 
aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 
especificada.

Não aplique a tinta após o tempo de vida útil da 
mistura.



SU MAST IC 228 A L U M ÍN IO  Comp. A  - Código 130.802 Comp. B - Código 130.908

IN F O R M A Ç Õ E S  SOBRE 0  P R O D U TO  Revisão de 04/98

D E S C R IÇ Ã O  DO P R O D U TO USOS R E C O M E N D A D O S

SUMASTIC 228 ALUMÍNIO BR é uma tinta
epoximastic de alumínio modificado, bicomponente.
Atende a Norma PETROBRÁS N-2288b.
- Propicia excelente adesão em superfícies 
tratadas por limpeza mecânica;

- É mn primer universal que pode ser 
aplicado sobre tintas envelhecidas, porém 
íntegras, exceto borrachas cloradas ou 
acrílicas.

Para a proteção anticorrosiva de superfícies de aço 
carbono ou de aço galvanizado tratadas com limpeza 
mecânica.
Em trabalhos de manutenção na pintura :
- Estruturas - Parte Externa de Tanques
- Pontes - Guindastes - Tubulações
- ambientes de alta agressividade. Deve receber o 
acabamento apropriado para cada ambiente. Não é 
recomendado para trabalhos de imersão.

C A R A C T E R ÍS T IC A S  DO PR O D U TO

Aspecto : Metálico C or : Alumínio

Sólidos por peso da m is tu ra  : 84% ±2 
Sólidos por volum e da m is tu ra  : 72%± 2 
Espessura seca recomendada : 120 micrometros

Rendim ento teórico  por galão : 21,6 m2 na espessura 
seca recomendada.
Importante: O rendimento teórico é calculado com 
base nos sólidos por volume e não inclui perdas 
devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, 
geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 
do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas 
de material durante a preparação, respingos, diluição 
em excesso, condições climáticas e espessura 
excessiva do filme aplicado.

Massa especifica da m is tu ra  : 1,35 ±  0,05 g/cm3

Peso aprox im ado por galão :
Componente A - 4,968 kg 
Componente B - 4,968 kg

V id a  ú til da m is tu ra  : 5horasa25°C.
Observação: A temperatura mais alta reduz a vida 
útil da mistura.

V id a  ú til em estoque :

Componente A -12 meses 
Componente B - 12 meses

Condições de armazenagem : Conservar o material 
em lata fechada e ao abrigo das intempéries, e de 
umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Proporção de m is tu ra  : C on jun to  de 2 galões 
Componente A - 3,600 Litros 
Componente B - 3,600 Litros

Proporção de d ilu ição: 20 %, em volume.
Nota : A ouantidade de diiuente pode variar 
dependendo das condições do ambiente durante a 
aplicação e do equipamento usado.

Tem po de secagem :

16°C 25°C 32°C

Ao manuseio : 48 horas 16 horas 10 horas 

Cura Final: 10 dias 7 dias 5 dias

Os tempos de secagem dependem das temperaturas 
ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e 
da espessura do filme. Em condições diferentes da 
normalidade, recomendamos consultar a Assistência 
Técnica da Smnaré.

In te rva lo  entre demãos :
Quando necessário aplicar mna segunda demão ou 
para aplicação da demão subseqüente do produto 
recomendado no esquema de pintura, devem ser 
observados os intervalos entre demãos mínimo e 
máximo indicados abaixo.

Temperatura Mínimo Máximo 
16°C 24 horas 48 horas 

25°C 12 horas 24 horas 

32°C 6 horas 12 horas

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para 
aplicação da demão subseqüente, é necessário lixar a 
superfície ou aplicar o PREPARADOR DE 
SUPERFÍCIE N° 903 para se obter aderência 
satisfatória entre as camadas.

Resistência ao ca lor seco :
Temperatura máxima de 120°C
A / x v P o  '  D r s \ / r s c - t  t m r s m t / x c '  / o r / o ô n m / o r  r x r x m /r s m  c 'zsfr~xir~



Diluente recomendado : DILUENTE 15 Nota: Revestimentos oroânicos podem sofrer 
alteração de cor quando expostos ao calor, em 
temperaturas superiores a 60°C.
Resistência ao in tem perism o : Como qualquer tinta 
epóxi, SUMASTIC 228 ALUMÍNIO sofre calcinação 
quando exposta à radiação ultravioleta do sol.

P R E P A R A Ç Ã O  DA S U P E R F ÍC IE C O N D IÇ Õ E S  DE A P L IC A Ç Ã O

A superfície deverá estar íntegra e em condições 
perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, 
pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e materiais 
estranhos, para assegurar a aderência satisfatória. 
Para remover a oleosidade da superfície use solução 
de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos 
em DILUENTE 10.
Aço carbono novo, com carepa de Iam inação :
0  preparo de superfície mínimo necessário é Jato 
Abrasivo ao Metal Quase Branco - Nonna SSPC-SP 
10
Padrão visual Sa 2'T SIS 05 59 00-67 
Perfil de rugosidade: 25 a 50 micrometros
Aço carbono enferruiado, Grau C :
Limpeza com ferramenta mecânica - Nonna SSPC 
SP-3
Padrão visual St 3 Norma SIS 05 59 00-67

T em pera tu ra  da superffcie :
mínima....................5°C
máxima...................50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 
3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

T em pera tu ra  da tin ta  :
mínima....................5°C
máxima...................35°C

Um idade re la tiva  d o a r  : 10% a 85%

E Q U IP A M E N T O S  P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O IN STR U Ç Õ ES P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser 
utilizados equipamentos similares. Mudanças nas 
pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser 
necessárias para melhorar as características da 
pulverização. Antes da aplicação esteja seguro de que 
os equipamentos e respectivos componentes estejam 
limpos e nas melhores condições. Purgue a linha de ar 
comprimido para evitar contaminação da tinta.

Pistoia airless:
Pressão.............................. 2400 psi
Mangueira......................... 'A " dc diâmetro interno
B ico .................................... 0,015" -0,017"
Filtro...................................malha 30
Diluição..............................não necessária

Pistoia convencional:
Pistola................................JGA 502/3 Devilbiss
Bico de fluido..................... FX
Capa de ar......................... 704
Pressão de atomização 50 psi
Pressão no tanque.............30 psi
Diluição..............................20%

Trincha , Usar trincha com 75 a 100 mm de largura 
para superfícies maiores e com 25 a 38 ímn para 
parafusos, porcas, cordões de solda e retoques.
Rolo Usar rolos de lã de carneiro ou de lã sintética.

Lim peza dos equip.: Utilizar DILUENTE 15.

M is tu ra :
Agite o conteúdo de cada mn dos componentes, 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico. 
Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no 
fundo da lata. Adicione o componente B ao 
componente A, respeitando a relação de mistura. 
Misture vigorosamente, se possível com agitador 
mecânico.

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos 
dois componentes estiver completa.

Aguarde 15 minutos antes da aplicação.

Aplicação :
Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de 
soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras 
nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma 
sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para 
evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, 
tenninando com repasse cruzado.

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o 
aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 
especificada.

Não aplique a tinta após o tempo de vida útil da 
mistura.



SUMATAN E H B S E M I -B R IL H O  Comp. A  - Código 185. ... Comp. B - Código 185.900

IN F O R M A Ç Õ E S  SOBRE 0  P R O D U TO  Revisão de 04/98

D E S C R IÇ Ã O  DO P R O D U TO USOS R E C O M E N D A D O S

SUMATANE HB SEMI-BRILHO é um poliuretano 
alifático de alta espessura, bicomponente.
É mna tinta de acabamento, de baixo teor de 
compostos orgânicos voláteis (Low VOC), que 
proporciona baixo custo por m2.
Pode ser aplicada com espessuras de 75 a 125 
micrometros, sem problemas de cobertura ou de 
alastramento.Tem excelente resistência ao 
intemperismo.Tem excelente flexibilidade e dureza 
para resistir às mais severas condições de trabalho. É 
facilmente aplicável por pulverização, tem ótimo 
alastramento e proporciona excelente aparência final. 
Com SHER-TILE HS PRIMER BR compõe um 
sistema de alto desempenho, para qualquer serviço de 
proteção anticorrosiva em áreas industriais ou 
marítimas.

Aplicação em superfícies pintadas com primers ou 
intermediários epóxi, em :
- Painéis elétricos - Transformadores
- Estruturas - Telhas de aço galvanizado
- Parte externa de tanques
- Outros equipamentos ou instalações
Expostos em ambientes industriais agressivos, tais 
como :
- Fábricas de Papel e Celulose
- Siderúrgicas
- Indústrias Químicas e Petroquímicas
- Plataformas de Exploração de Petróleo

Não recomendada para serviços de imersão.

C A R A C T E R ÍS T IC A S  DO PR O D U TO

Aspecto: Semi-brilhante C or: Branca ou outras 
cores

Sólidos por peso da m is tu ra  : 83%±  2 
Sólidos por volum e da m is tu ra  : 70%± 2 
Espessura seca recomendada : 75 a 125 pm

Rendim ento teórico  por galão : 33,6 m2 na espessura 
seca de 75 micrometros
Importante: 0  rendimento teórico é calculado com 
base nos sói idos por volume e não inclui perdas 
devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, 
geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 
do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas 
de material durante a preparação, respingos, diluição 
em excesso, condições climáticas e espessura 
excessiva do filme aplicado.

Massa específica da m is tu ra  : 1,65 ±  0,05 g/cm3 
V id a  ú til da m is tu ra  : 4 horas a 25°C.
Observação: A temperatura mais alta reduz a vida 
útil da mistura.
V id a  ú til em estoque :
Componente A - 36 meses 
Componente B - 6 meses

Condições de armazenagem : Conservar o material 
em lata fechada e ao abrigo das intempéries, e de 
umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.
Nota: Contaminação com umidade causa problemas 
de cura e gelatinação do componente B.
(endurecedor). Se este for aberto, deverá ser utilizado 
em sua totalidade.

D iluente recomendado : DILUENTE 25.

Proporção de d ilu ição: 10 %, em volume.
Nota : A uuantidade de diluente pode variar 
dependendo das condições do ambiente durante a 
aplicação e do equipamento usado.

Tem po de secagem :

16°C 25°C 32°C

Ao manuseio : 16 horas 10 horas 4 horas 

Cura Final: 7 dias 4 dias 24 horas

Os tempos de secagem dependem das temperaturas 
ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e 
da espessura do filme. Em condições diferentes da 
normalidade, recomendamos consultar a Assistência 
Técnica da Smnaré.

In te rva lo  entre demãos :
Quando necessário aplicar mna segunda demão ou 
para aplicação da demão subseqüente do produto 
recomendado no esquema de pintura, devem ser 
observados os intervalos entre demãos mínimo e 
máximo indicados abaixo.

Temperatura Mínimo Máximo 

16°C 10 horas 96 horas 

25°C 6 horas 48 horas 

32°C 2 horas 24 horas



Proporção de m is tu ra  : C on jun to  de 1 galão 
Componente A - 3,130 Litros 
Componente B - 0,470 Litros 
Peso aprox im ado por galão :
Componente A - 5,410 kg 
Componente B - 0,523 kg

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para 
aplicação da demão subseqüente, é necessário lixar a 
superfície para se obter aderência satisfatória entre as 
camadas.

Resistência ao ca lor seco :
Temperatura máxima de 90°C
Nota: Revestimentos oroânicos podem sofrer 
alteração de cor quando expostos ao calor em 
temperaturas superiores a 60°C.

P R E P A R A Ç Ã O  DA S U P E R F ÍC IE C O N D IÇ Õ E S  DE A P L IC A Ç Ã O

A superfície deverá estar íntegra e em condições 
perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, 
pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, para 
assegurar aderência satisfatória.
Para remover a oleosidade da superfície use solução 
de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos 
em DILUENTE 10.
Aplicar sobre o primer recomendado no sistema de 
pintura.

T em pera tu ra  da superffcie :
mínima....................5°C
máxima...................50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 
3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

T em pera tu ra  da tin ta  :
mínima....................5°C
máxima...................35°C

Um idade re la tiva  d o a r  : 10% a 85%

E Q U IP A M E N T O S  P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O IN STR U Ç Õ ES P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser 
utilizados equipamentos similares. Mudanças nas 
pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser 
necessárias para melhorar as características da 
pulverização. Antes da aplicação esteja seguro de que 
os equipamentos e respectivos componentes estejam 
limpos e nas melhores condições. Purgue a linha de ar 
comprimido para evitar contaminação da tinta.

Pistola airless:
Pressão.............................. 2400 psi
Mangueira......................... T " dc diâmetro interno
B ico .................................... 0,015" -0,019"
Filtro...................................malha 60
Diluição..............................não necessária

Pistoia convencional:
Pistola................................JGA 502/3 Devilbiss
Bico de fluido..................... FX
Capa de ar......................... 704
Pressão de atomização 50 psi
Pressão no tanque.............30 psi
Diluição..............................10%, em volume
Trincha , Usar trincha com 75 a 100 mm de largura 

para superfícies maiores e com 25 a 38 ímn para 
parafusos, porcas, cordões de solda e retoques.
Rolo:
Usar rolos com lã de carneiro ou lã sintética.

Lim peza dos equip. : Utilizar DILUENTE 25

Mistura:
Agite o conteúdo de cada mn dos componentes, 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico. 
Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no 
fundo da lata. Adicione o componente B ao 
componente A, respeitando a relação de mistura. 
Misture vigorosamente, se possível com agitador 
mecânico.

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos 
dois componentes estiver completa.

Aguarde 15 minutos antes da aplicação.

Aplicação :
Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de 
soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras 
nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma 
sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para 
evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, 
tenninando com repasse cruzado.

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o 
aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 
especificada. Não aplique o material após o tempo de 
vida útil da mistura.



SUMATAN E 342 Comp. A  - Código 197. ... Comp. B - Código 197.907

IN F O R M A Ç Õ E S  SOBRE 0  P R O D U TO  Revisão de 04/98

D E S C R IÇ Ã O  DO P R O D U TO USOS R E C O M E N D A D O S

SUMATANE 342 é um esmalte poliuretano alifático, 
bicomponente.

Atende à Norma PETROBRÁS N-1342.
É mna tinta de acabamento de alto brilho, excelente 
flexibilidade e alta dureza.

Resiste às intempéries rurais e industriais. Deve ser 
aplicado em conjunto com primers ou intermediários 
epóxis.

Aplicação em superfícies pintadas com primers ou 
intermediários epóxi, em :
- Estruturas - Parte externa de esferas de gás
- Parte externa de tanques
- Guarda corpos e corrimãos
- Outros equipamentos
Nota : Os piomentos uue compõem aiournas cores são 
sensíveis à ação dos ácidos e bases, e sofrem 
alteração da cor. Quando desejadas as resistências 
acima, consultar a Sumaré para fornecer o produto 
com pigmentação especial que resista às condições 
específicas.
Não recomendada para serviços de imersão.

C A R A C T E R ÍS T IC A S  DO PR O D U TO

Aspecto: Brilhante C or: Branca ou outras cores

Sólidos por peso da m is tu ra  : 72%±  2 
Sólidos por volum e da m is tu ra  : 53%± 3 
Espessura seca recomendada : 30 micrometros

Rendim ento teórico  por galão : 63,6 m2 na espessura 
seca recomendada.
Importante: 0  rendimento teórico é calculado com 
base nos sói idos por volume e não inclui perdas 
devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, 
geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 
do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas 
de material durante a preparação, respingos, diluição 
em excesso, condições climáticas e espessura 
excessiva do filme aplicado.

Massa especifica da m is tu ra  : 1,34 ± 0,05 g/cm3

Peso aprox im ado por galão :
Componente A - 4,440 kg 
Componente B - 0,480 kg

V id a  ú til da m is tu ra  : 4 horas a 25°C.
Observação: A temperatura mais alta reduz a vida 
útil da mistura.
V id a  ú til em estoque :
Componente A - 36 meses 
Componente B - 6 meses

Condições de armazenagem : Conservar o material 
em lata fechada e ao abrigo das intempéries, e de 
umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.
Nota: Contaminação com umidade causa problemas 
de cura e gelatinação do componente B.
(endurecedor). Se este for aberto, deverá ser utilizado 
em sua totalidade.

D iluente recomendado : DILUENTE 907.

Proporção de d ilu ição: 20 %, em volume.
Nota : A uuantidade de diluente pode variar 
dependendo das condições do ambiente durante a 
aplicação e do equipamento usado.

Tem po de secagem :

16°C 25°C 32°C

Ao manuseio : 12 horas 8 horas 6 horas 

Cura Final: 10 dias 7 dias 5 dias

Os tempos de secagem dependem das temperaturas 
ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e 
da espessura do filme. Em condições diferentes da 
normalidade, recomendamos consultar a Assistência 
Técnica da Smnaré.

In te rva lo  entre demãos :
Quando necessário aplicar mna segunda demão ou 
para aplicação da demão subseqüente do produto 
recomendado no esquema de pintura, devem ser 
observados os intervalos entre demãos mínimo e 
máximo indicados abaixo.

Temperatura Mínimo Máximo 
16°C 36 horas 48 horas 

25°C 24 horas 48 horas 

32°C 16 horas 24 horas

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para 
aplicação da demão subseqüente, é necessário lixar a



em sua totalidade.

Proporção de m is tu ra  : C on jun to  de 1 galão 
Componente A - 3,150 Litros 
Componente B - 0,450 Litros

superfície para se obter aderência satisfatória entre as 
camadas.

Resistência ao ca lor seco :
Temperatura máxima de 90°C
Nota: Revestimentos oroânicos podem sofrer 
alteração de cor quando expostos ao calor em 
temperaturas superiores a 60°C.

P R E P A R A Ç Ã O  DA S U P E R F ÍC IE C O N D IÇ Õ E S  DE A P L IC A Ç Ã O

A superfície deverá estar íntegra e em condições 
perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, 
pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, para 
assegurar aderência satisfatória.
Para remover a oleosidade da superfície use solução 
de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos 
em DILUENTE 10.
Aplicar sobre o primer recomendado no sistema de 
pintura.

T em pera tu ra  da superfície :
mínima....................5°C
máxima...................50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 
3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

T em pera tu ra  da tin ta  :
mínima....................5°C
máxima...................35°C

Um idade re la tiva  d o a r  : 10% a 85%

E Q U IP A M E N T O S  P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O IN STR U Ç Õ ES P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser 
utilizados equipamentos similares.
Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos 
podem ser necessárias para melhorar as características 
da pulverização.
Antes da aplicação esteja seguro de que os 
equipamentos e respectivos componentes estejam 
limpos e nas melhores condições. Purgue a linha de ar 
comprimido para evitar contaminação da tinta.

Pistoia airless:
Pressão.............................. 1800 - 2000 psi
Mangueira......................... A " dc diâmetro interno
B ico .................................... 0,015" -0,017"
Filtro...................................malha 60
Diluição..............................não necessária

Pistoia convencional:
Pistola................................JGA 502/3 Devilbiss
Bico de fluido..................... FX
Capa de ar......................... 704
Pressão de atomização 50 psi
Pressão no tanque.............30 psi
Diluição..............................20%, em volume
Trincha : Usar trincha com 75 a 100 mm de largura 

para superfícies maiores e com 25 a 38 ímn para 
parafusos, porcas, cordões de solda e retoques.
Rolo:
Usar rolos com lã de carneiro ou lã sintética.

Lim peza dos equipam entos : Utilizar DILUENTE 
907

M is tu ra :
Agite o conteúdo de cada mn dos componentes, 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico. 
Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no 
fundo da lata.

Adicione o componente B ao componente A, 
respeitando a relação de mistura. Misture 
vigorosamente, se possível com agitador mecânico.

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos 
dois componentes estiver completa.

Aguarde 15 minutos antes da aplicação.

Aplicação :
Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de 
soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras 
nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma 
sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para 
evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, 
terminando com repasse cruzado.

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o 
aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 
especificada.

Não aplique o material após o tempo de vida útil da 
mistura.



ADM IRAL ESMALTE Código 142

IN F O R M A Ç Õ E S  SOBRE 0  P R O D U TO  Revisão de 04/98

D E S C R IÇ Ã O  DO P R O D U TO USOS R E C O M E N D A D O S

ADMIRAL ESMALTE é uma tinta de acabamento 
alquídica modificada com resina fenólica, 
monocomponente.

Atende a Norma PETROBRÁS N-2492 
É mn acabamento brilhante de excelente aspecto 
decorativo, alto poder de cobertura e fácil aplicação. 
Largamente utilizado em indústrias, por sua qualidade 
superior à dos esmaltes sintéticos de uso doméstico. 
Para componentes expostos em ambientes rurais, 
urbanos ou marítimos abrigados.

Aplicação com espessuras de 50 a 60 micrometros 
(em duas demãos), sobre primer recomendado na 
pintura nova ou de manutenção, de:
- Estruturas - Bombas e motores
- Máquinas - Pontes rolantes
- Parte externa do costado de tanques ou outros 

equipamentos expostos em ambientes de baixa e 
média agressividade.

Não recomendado para serviços de 
imersão,ambientes com agressividade química, 
ataque de vapores ou derrames de solventes:
Não recomendado para exposição direta a ácidos ou 
bases.

C A R A C T E R ÍS T IC A S  DO PR O D U TO

Aspecto : Brilhante C or : Branca ou outras cores

Sólidos por peso : 55% ±2
Sólidos por volum e : 40% ±2
Espessura seca recomendada : 25 micrometros

Rendim ento teórico  por galão : 57,6 m2 na espessura 
seca recomendada
Importante: 0  rendimento teórico é calculado com 
base nos sói idos por volume e não inclui perdas 
devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, 
geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 
do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas 
de material durante a preparação, respingos, diluição 
em excesso, condições climáticas e espessura 
excessiva do filme aplicado.

Massa especifica : 1,00 ± 0,05 g/cm3

Peso aprox im ado por galão : 3,600 kg
Nota: o peso aproximado por palão pode variar com
a cor da tinta.

V id a  ú til em estoque : 5 anos

Condições de armazenagem :Conservaro 
materialem lata fechada e ao abrigo do intemperismo, 
e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 
40°C.

Diluente recomendado : DILUENTE 45 ou 
DILUENTE 10

Proporção de d ilu ição  : 10 %, em volume 
Nota: A ouantidade de Diluente pode variar 
dependendo das condições ambientes durante a 
aplicação e do equipamento usado.

Tem po de secagem :

16°C 25°C 32°C

Ao manuseio : 72 horas 48 horas 40 horas

Cura Final: 10 dias 7 dias 5 dias
Os tempos de secagem dependem das temperaturas 
ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e 
da espessura do filme. Em condições diferentes da 
nonnalidade, recomendamos consultar a Assistência 
Técnica da Smnaré
ADMIRAL ESMALTE seca por oxidação.
Camadas em espessuras maiores do que as 
recomendadas, quantidades de demãos a mais do que 
as especificadas, aplicação prematura da demão 
subseqüente, quedas na temperatura ambiente e 
aumento da umidade relativa do ar durante a secagem, 
são fatores que podem causar demora na secagem e 
falhas na estrutura do filme.

In te rva lo  entre demãos :
Quando necessário aplicar mna segunda demão ou 
para aplicação da demão subseqüente do produto 
recomendado no esquema de pintura, devem ser 
observados os intervalos entre demãos mínimo e 
máximo indicados abaixo.

Temperatura Mínimo Máximo 

16°C 24 horas 5 dias 

25°C 16 horas 3 dias 

32°C 12 horas 2 dias

Se for ultrapassado o intervalo máximo entre demãos 
para a aplicação da demão subseqüente, é necessário 
lixar a superfície para se obter aderência satisfatória 
entre as camadas.



entre as camadas.

Resistência ao ca lor seco :
Temperatura máxima de 90°C
Nota: Revestimentos oroânicos podem sofrer 
alteração de cor quando expostos ao calor em 
temperaturas superiores a 60°C.

P R E P A R A Ç Ã O  DA S U P E R F ÍC IE C O N D IÇ Õ E S  DE A P L IC A Ç Ã O

A superfície deverá estar íntegra e em condições 
perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, 
pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, para 
assegurar a aderência satisfatória.
Para remover a oleosidade da superfície use solução 
de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos 
em DILUENTE 10.
Aplicar sobre o primer recomendado

T em pera tu ra  da superffcie :
mínima....................  10°C
máxima...................50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 
3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

T em pera tu ra  da tin ta  :
mínima....................  10°C
máxima...................35°C

Um idade re la tiva  d o a r  : 10% a 85%

E Q U IP A M E N T O S  P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O IN STR U Ç Õ ES P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser 
utilizados equipamentos similares.
Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos 
podem ser necessárias para melhorar as características 
da pulverização.
Antes da aplicação esteja seguro de que os 
equipamentos e respectivos componentes estejam 
limpos e nas melhores condições. Purgue a linha de ar 
comprimido para evitar contaminação da tinta.

Pistola airless:
Pressão.............................. 1800 - 2200 psi
Mangueira......................... T " dc diâmetro interno
B ico .................................... 0,013" -0,015"
Filtro...................................malha 60
Diluição..............................não necessária

Pistoia convencional:
Pistola................................JGA 502/3 Devilbiss
Bico de fluido..................... FX
Capa de ar......................... 704
Pressão de atomização 50 psi
Pressão no tanque.............30 psi
Diluição..............................10% em volume

Trincha , Usar trinchas com 75 a 100 mm de largura 
para superfícies maiores e com 25 a 38 ímn para 
parafusos, porcas, cordões de solda e para retoques.
Rolo:
Usar rolos com lã de carneiro ou lã sintética.

Lim peza dos equipam entos : Utilizar DILUENTE 
45 ou DILUENTE 10.

Homogeneização:
Agite a tinta vigorosamente, se possível com agitador 
mecânico. Assegure-se de que nenhum pigmento fique 
retido no fundo da lata.
Adicione o diluente.

Aplicação:
Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de 
soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras 
nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma 
sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para 
evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, 
terminando com repasse cruzado.

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o 
aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 
especificada.



S U M A C LA D  261 Comp. A  - Código 151.007 Comp. B - Código 151.907

IN F O R M A Ç Õ E S  SOBRE 0  P R O D U TO  Revisão de 04/98

D E S C R IÇ Ã O  DO P R O D U TO USOS R E C O M E N D A D O S

SUMACLAD 261 é um wash primer de aderência à 
base de polivinil butiral, pigmentado com cromato 
básico de zinco, bicomponente.

Atende às especificações PETROBRÁS N-1261E, 
SIDERBRÁS SB-4 e NCU 0130b.

Deve ser aplicado em demão única, com de 8 a 12 
micrometros. Pode receber qualquer tipo de tinta 
intermediária ou de acabamento. Aplicações em 
camadas de espessura maior que a especificada podem 
resultar em falhas na aderência do material e, 
conseqüentemente, no sistema de pintura.

Como primer de aderência para aço galvanizado novo, 
aço inoxidável e metais não-ferrosos tais como: 
alumínio, cobre, latão e bronze, ou para superfícies 
cromeadas.

Não é recomendado para serviços de imersão e sobre 
metalização por aspersão.

C A R A C T E R ÍS T IC A S  DO PR O D U TO

Aspecto : Fosco (semi-transparente)

C or : Amarelo esverdeado

Sólidos por peso da m is tu ra  : 20%± 2 
Sólidos por volum e da m is tu ra  : 11%± 2 
Espessura seca recomendada : 8 a 12 micrometros.

Rendim ento teórico  por galão : 39,6 na espessura 
seca de 10 micrometros.
Importante: O rendimento teórico é calculado com 
base nos sólidos por volume e não inclui perdas 
devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, 
geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 
do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas 
de material durante a preparação, respingos, diluição 
em excesso, condições climáticas e espessura 
excessiva do filme aplicado.

Massa especifica da m is tu ra  : 0,90 ± 0,02 g/cm3

Peso aprox im ado por galão :
Componente A - 2,590 kg 
Componente B - 0,640 kg

V id a  ú til da m is tu ra  : 12 horas a 25°C.
Observação : Recomendamos utilizar o SUMACLAD 
261 antes de 2 horas após a mistura. A aderência 
decresce proporcionalmente ao longo da vida útil da 
mistura.

V id a  ú til em estoque :
Componente A - 24 meses

Proporção de m is tu ra  : C on jun to  de 1 galão 
Componente A - 2,880 Litros 
Componente B - 0,720 Litros

D iluente recomendado : O SUMACLAD 261 não 
necessita de diluição. É fornecido em viscosidade 
pronta para o uso. Se for necessário diluir, utilizar o 
DILUENTE 961.

Tem po de secagem :

16°C 25°C 32°C

Ao manuseio : 4 horas 2 horas 1 hora 

Cura Final: 36 horas 24 horas 12 horas

Os tempos de secagem dependem das temperaturas 
ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e 
da espessura do filme. Em condições diferentes da 
normalidade, recomendamos consultar a Assistência 
Técnica da Smnaré.

In te rva lo  entre demãos à 25°C :
Para a aplicação da demão subseqüente do produto 
recomendado no esquema de pintura, devem ser 
observados os intervalos entre demãos mínimo e 
máximo indicados abaixo.

Temperatura Mínimo Máximo 

16°C 16 horas 72 horas 

25°C 12 horas 72 horas



Componente B - 12 meses

Condições de armazenagem : Conservar o material 
em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de 
umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

32°C 8 horas 48 horas

Resistência ao ca lor seco : 
Temperatura máxima de 90°C.

P R E P A R A Ç Ã O  DA S U P E R F ÍC IE C O N D IÇ Õ E S  DE A P L IC A Ç Ã O

A superfície deverá estar íntegra e em condições 
perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, 
pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, para 
assegurar aderência satisfatória.
Para remover a oleosidade da superfície use solução 
de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos 
em DILUENTE 10.
No caso de pintura de aço galvanizado, utilizar 
esponja tipo "SCOTCH-BRITE" embebida em 
SUMACLEAN WB.

T em pera tu ra  da superffcie :
mínima....................5°C
máxima...................50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 
3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

T em pera tu ra  da tin ta  :
mínima....................5°C
máxima...................35°C

Um idade re la tiva  d o a r  : 10% a 85%
Im portan te  : SUMACLAD 261 não pode receber 
condensação de mnidade. Caso isto ocorra, haverá 
falha na aderência.

E Q U IP A M E N T O S  P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O IN STR U Ç Õ ES P A R A  A  A P L IC A Ç Ã O

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser 
utilizados equipamentos similares. Mudanças nas 
pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser 
necessárias para melhorar as características da 
pulverização.
Antes da aplicação esteja seguro de que os 
equipamentos e respectivos componentes estejam 
limpos e nas melhores condições.
Purgue a linha de ar comprimido para evitar 
contaminação da tinta.

Pistola aírless:
Pressão.............................. 1800 - 2200 psi
Mangueira......................... T " dc diâmetro interno
B ico .................................... 0,013" -0,015"
Filtro...................................malha 60
Diluição..............................não necessária.

Pistoia convencional:
Pistola................................JGA 502/3 Devilbiss
Bico de fluido..................... EX
Capa de ar......................... 704
Pressão de atomização 50 psi
Pressão no tanque.............30 psi
Diluição..............................não necessária.

Trincha e Rolo : Devem ser utilizados apenas na 
impossibilidade de aplicação por pulverização.

Lim peza dos equipam entos : Utilizar DILUENTE 
961.

M is tu ra :
Agite o conteúdo de cada mn dos componentes, 
vigorosamente. Assegure-se de que nenhum pigmento 
fique retido no fundo da lata. Adicione o componente 
B ao componente A, respeitando a relação de mistura. 
Misture vigorosamente. Adicione o diluente somente 
depois que a mistura dos dois componentes estiver 
completa. Aguarde 15 minutos antes da aplicação.

Aplicação:
SUMACLAD 261 não tem poder de cobertura. A 
camada aplicada é de cor amarelo-esverdeado 
semitransparente.
Não tente cobrir a superfície que está sendo pintada, 
pois isto resultará em excesso de espessura e falhas na 
aderência.
Quando aplicar por pulverização, faça uma 
sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para 
evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, 
terminando com repasse cruzado.
Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o 
aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 
especificada.
Não aplique o material após o tempo de vida útil da 
mistura.

Precauções : Este produto contém cromato de zinco. 
Quando aplicado por pulverização deverá ser usado 
equipamento de segurança para evitar inalação, 
contato com a peie ou ingestão.
Não soi dar sobre superfícies pintadas com tintas que 
contém cromatos. Quando exposto a chamas ou a 
temperaturas elevadas, o produto se decompõe 
liberando gases tóxicos.
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