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RESUMO 
 

Os molibdatos têm sido introduzindo como possível substituinte dos 
cromatos, como pigmento anticorrosivo, devido a suas propriedades de 
inibição, sua baixa toxicidade e a possibilidade de formação de um filme de 
conversão em superfícies metálicas semelhante à camada de conversão 
formada pelos cromatos. Neste trabalho, foram formuladas tintas com os 
seguintes pigmentos: Cromato de zinco, fosfato de zinco,  fosfato Molibdato de 
zinco e fosfato Molibdato de zinco-cálcio. Foi formulado ainda , uma tinta sem 
pigmentos (verniz) e outra somente com a carga. O trabalho consiste em um 
estudo comparativo do desempenho anticorrosivo das pinturas formuladas, por 
testes cíclicos em laboratório (câmara de névoa salina) e imersão total. As 
principais técnicas empregadas foram: monitoramento do potencial de circuito 
aberto, curvas de polarização e impedância eletroquímica. De um modo geral, 
o cromato de zinco apresentou melhores resultados. Porém em certas 
condições de trabalho, os pigmentos não tóxicos apresentaram resultados 
satisfatórios. 

 
Palavra Chave: Molibdatos, Tintas Epóxi, Corrosão, Impedância Eletroquímica. 
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ABSTRACT 
 

Molybdates have been introduced as possible replacement to chromates, 
as anticorrosive pigment, due to its inhibitive properties, to its low toxicity and 
the possibility of formation of a conversion film on metallic surfaces similar to 
the chromate conversion coating. In this work, paints were made with the 
following pigments: zinc chromate, zinc phosphate, zinc phosphate molybdate 
and zinc-calcium phosphate molybdate. Besides, formulation without pigments 
(varnish) and another one only with fillers were prepared. The work consists of 
a comparative study of the anticorrosive performance of the formulated paints, 
through laboratory cyclic tests (salt spray) and total immersion. The main 
techniques employed were open circuit potential, polarization curves and 
electrochemical impedance. In a general way, the zinc chromate presented best 
results. However in certain conditions of work, the non-toxic pigments have 
presented satisfactory results. 

 
 

   
Keywords: molibdate, epoxy paint, corrosion, electrochemical impedance.   
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CAPÍTULO 
 

1. INTRODUÇÃO. 
 
 

O processo de corrosão causa grandes prejuízos nos diversos setores 
da atividade humana, trazendo uma série de conseqüências, onde as mais 
pronunciadas são a redução da vida útil de equipamentos, gastos com a 
manutenção, perdas de estruturas metálicas e o risco de acidentes com 
possíveis perdas humanas. Os revestimentos orgânicos, mais especificamente, 
as tintas, são comumente usados para proteção de metais e ligas contra a 
corrosão.  A tinta atua como uma barreira física impedindo que agentes 
agressivos entrem em contato direto com o substrato. É claro que esta 
proteção não é absoluta, sendo inevitável a penetração destes agentes. 
Levando isto em consideração, encontramos hoje em dia no mercado uma 
grande variedade de tintas que fornecem, além da proteção por barreira, uma 
proteção química.  

 
Esta proteção química está associada ao uso de inibidores de corrosão, 

podendo-se citar como exemplo os pigmentos inorgânicos dos tipos fosfato, 
cromatos, molibdatos e óxido de chumbo. Estes compostos entram nas 
formulações das tintas em porcentagens consideráveis e atuam de forma a 
inibir as reações catódicas e/ou anódicas do processo de corrosão. Entretanto, 
muitos destes pigmentos, apesar de possuírem uma excelente propriedade 
anticorrosiva, são tóxicos ao ser humano. Devido a restrições legais, eles estão 
destinados ao desuso. Muitas empresas, comprometidas com o meio ambiente, 

1 
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têm desenvolvido uma nova linha de pigmentos, os chamados pigmentos não 
tóxicos. A grande questão é, se estes pigmentos possuem as mesmas, ou 
senão, semelhantes propriedades anticorrosivas daqueles pigmentos 
tradicionalmente utilizados na indústria e que são tóxicos? 

 
O Cromato de Zinco é um dos pigmentos mais eficientes encontrados no 

mercado, uma série de estudos mostra que ele protege anodicamente, ou seja, 
inibindo reações de oxidação que venham a ocorrer no substrato metálico. 
Entretanto, ele é tóxico e causa no ser humano, câncer de pulmão, perfuração 
do septo nasal e ainda afeta os rins e fígado. A necessidade de sua 
substituição é evidente. Trabalhos recentes têm apresentado alguns possíveis 
substitutos, podemos citar os pigmentos à base de fosfatos e molibdatos, que 
apresentam propriedade anticorrosivas e não são tóxicos. 

 
Nesta dissertação mostraremos um estudo feito com esquemas de 

pinturas com os seguintes pigmentos anticorrosivos não-tóxicos: Fosfato 
Molibdato de Zinco, Fosfato Molibdato de Zinco-Cálcio, Fosfato de Zinco. Além 
destes pigmentos, foi utilizado ainda o Cromato de Zinco que entrará neste 
trabalho como uma referência. As tintas foram formuladas especialmente para 
realização deste estudo. Para a caracterização destes revestimentos foram 
utilizadas, as seguintes técnicas eletroquímicas: Impedância Eletroquímica, 
Curva de Polarização e Monitoramento do Potencial de Circuito Aberto. Além 
de ensaios acelerados em laboratório como: Câmara de Névoa Salina e 
Ensaios de Imersão Total. Nos filmes livres de tinta, foram realizados medidas 
de permeabilidade e análise térmica, com o objetivo de verificar uma possível 
interação resina-pigmento. Por fim, como informações complementares, após 
os ensaios de imersão, potencial de corrosão e névoa salina, as tintas foram 
avaliadas quanto ao grau de empolamento e perda de aderência. 

  
No Capítulo II é elaborada a fundamentação teórica das técnicas 

utilizadas para a caracterização dos revestimentos orgânicos, dos trabalhos já 
realizados com pigmentos anticorrosivos e um panorama dos resultados 
obtidos para pigmentos atóxicos em resina epóxi. 
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No Capítulo III são descritos os materiais utilizados e a metodologia 

experimental empregada na obtenção dos resultados apresentados nesse 
trabalho. 

 
No Capítulo IV descrevemos os resultados experimentais obtidos, e 

relacionaremos estes resultados com trabalhos semelhantes e 
complementares. 

 
Finalmente, no Capítulo V são feitas as considerações pertinentes, e a 

conclusão a que chegamos com os resultados obtidos neste trabalho. 
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CAPÍTULO 

 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA; 
 
 

2.1 Caracterização do Problema; 
 
 

Existem atualmente no mercado milhares de materiais patenteados 
como matéria prima para fabricantes de tintas. Cada um destes devendo 
satisfazer necessidades específicas e ainda tendo que ser competitivo no que 
diz respeito ao custo/benefício. A valorização detalhada para determinar suas 
propriedades particulares e o emprego de cada uma delas, é uma das funções 
mais importantes dos laboratórios de pesquisas. Adicionalmente, podemos 
incluir uma nova valoração, trata-se da questão ambiental, cada dia sendo 
empregada com maior rigor através das restrições legais a certos constituintes 
das tintas. 

 
As matérias primas da tinta são divididas em quatro classes 

fundamentais: pigmentos, resinas, solventes e aditivos. Como constituintes 
eventuais, temos: plastificantes, secantes, tensoativos, antinata e espessantes. 

 

2 
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Os pigmentos são sólidos finamente divididos de diversas cores 
utilizados para proporcionar cor, poder de cobertura, consistência, duração e 
propriedades anticorrosivas quando se tratar de pigmentos anticorrosivos [1,2]. 

 
As resinas contribuem para formação do filme protetor. Também se 

denominam formadores de película, ligantes, veículo sólido ou veículo não 
volátil [2]. Geralmente as tintas são classificadas de acordo com o tipo de 
veículo utilizado, por exemplo, nesta dissertação iremos trabalhar somente com 
resina epóxi, portanto todas as tintas são denominadas tintas epoxídicas.  

 
A pintura, como técnica de proteção anticorrosiva, apresenta uma série 

de propriedades importantes, tais como facilidade de aplicação e de 
manutenção e boa relação custo-benefício. Os mecanismos de proteção contra 
corrosão nas tintas, ainda não estão completamente elucidados e têm sido foco 
de muitas controvérsias por muitos anos. A função principal da tinta é separar o 
substrato do meio. Entretanto, nenhuma tinta é totalmente impermeável à água 
e ao oxigênio que são os dois fatores mais importantes para se desencadear 
um processo corrosivo. Na realidade, a proteção de um revestimento ocorre 
pela combinação de uma barreira física e uma inibição química [3].  

 
Esta inibição química é incorporada às tintas, através do uso de 

inibidores químicos, neste caso, pigmentos anticorrosivos. Dentro desta classe, 
podemos encontrar o pigmento cromato de zinco, que é o mais conhecido e 
que possui excelentes propriedades anticorrosivas, baixo custo, facilidade de 
aplicação e controle, porém ele possui uma elevada toxicidade. Portanto, 
devido a crescente consciência ambiental, aliada ainda a recentes restrições 
legais, este pigmento esta fadado ao desuso. 

 
Partindo deste pressuposto, muitas pesquisas vêm sendo realizadas 

com o intuito de estudar pigmentos alternativos que possuam propriedades 
anticorrosivas semelhantes às do cromato de zinco, mas com a vantagem de 
serem não tóxicos. Vem despontando no mercado como possíveis substitutos, 
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pigmentos a base de fosfato e molibdatos. Assim, foram definidos os principais 
objetivos desta dissertação, que são:  

 
• Comparar o desempenho anticorrosivo de tintas epoxídicas 

formuladas com os seguintes pigmentos: Cromato de Zinco, Fosfato de 
Zinco, Fosfato Molibdato de Zinco e Fosfato Molibdato de Zinco Cálcio. 
 

• Estudar o tipo de inibição destes pigmentos no aço carbono 1010. 
 

• Avaliar possíveis interações entre resina-pigmento e estudar as 
propriedades de barreira destes revestimentos. 
 
O desenvolvimento deste trabalho é importante, pois deixa uma 

contribuição para o estudo de novos pigmentos anticorrosivos, que reduzem 
sensivelmente o impacto ambiental provocado pelo uso de pigmentos tóxicos, 
tais como o cromato de zinco. 

 
 

2.2 Resina Epóxi; 
 
 

As resinas epoxídicas começaram a ser produzidas em escala industrial 
por volta da década de 40. Sua aceitação pela indústria de revestimentos foi 
praticamente imediata, devido ao fato que as tintas formuladas com esta resina 
apresentaram alta resistência química, estabilidade térmica, boa adesão e 
elevada dureza [4]. Entretanto a resina epóxi geralmente sofre degradação com 
a luz solar, limitando assim seu uso em tintas expostas ao ar livre, devido a 
fenômenos como o gizamento [1].  

 
A maioria das resinas epoxídicas usadas nos revestimentos de 

superfície são fabricadas a partir do bisfenol A e da epicloridrina em proporção 
que varia, dependendo das propriedades desejadas para o produto final [4]. A 
Figura 2.1 mostra a reação química entre o bisfenol A e a epicloridrina gerando 
a resina epóxi. 
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Figura 2.1:Formação da Resina Epóxi pela reação de epicloridrina com 
bisfenol A [4]. 

 
Os grupos epóxidos (Figura 2.2), em cada extremo são muito reativos 

com os átomos de hidrogênio tais como os das aminas, amidas, ácidos e 
álcoois [2]. 

 

 

Figura 2.2: Grupo Epóxido [2]. 
  
 
Se o grupo R da Figura 2.3 contém outros hidrogênios reativos, pode dar 

lugar à formação de ligações com os grupos epoxídicos de outras moléculas de 
resinas epoxídicas. O grupo hidroxila (-OH) formado pela reação, pode também 
reagir, em condições adequadas, para produzir uma posterior formação de 
ligações cruzadas [5].  
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Figura 2.3: Reação de um grupo R com 
hidrogênios ativos com o grupo epoxídico de 
uma resina [5]. 

 
A resina epóxi pode variar em peso molecular de 340 a 4300, produzidos 

por variação da relação bisfenol A com epicloridrina que afeta o valor n 
(número de monômeros do polímero) na fórmula e também a viscosidade da 
resina. Por exemplo, uma molécula de bisfenol A reage com duas moléculas de 
epicloridrina para dar uma resina líquida com peso molecular de 340 e um valor 
de n = 0. Dois moles de bisfenol A combinados com três moles de epicloridrina 
daria um peso molecular de 625 e n = 1, neste caso a resina é mais viscosa. 
Aumentando os valores de n aumentamos também os pesos moleculares e as 
viscosidades até resinas sólidas com valores de n igual a 15, e pesos 
moleculares de 4300 [2]. 

 
Existe um parâmetro muito utilizado para classificar as resinas epóxis, 

que é o EEW (equivalent epoxy weight) que é dado com a razão entre o peso 
molecular da resina pelo número de grupos epóxidos. Por exemplo, o EEW da 
resina epóxi utilizada neste trabalho é 900. Sabendo que a massa molecular do 
grupo epóxi é 43, isto significa 43 partes por peso de epóxi em 900 partes de 
resina. A porcentagem de epóxi é 100 x 43/900 = 4,78 %. Esta fórmula é 
utilizada pelos formuladores para calcular o peso equivalente de catalisador 
para reagir com certa quantidade de resina epóxi.  O EEW está relacionado 
com o peso molecular e com o número de moles de grupos epóxi por molécula 
de resina epóxi. Os valores de EEW variam de 140 para resinas de baixo peso 
molecular 4000 para as de alto peso. A Tabela 2.1 relaciona alguns parâmetros 
utilizados para classificar as resinas com os valores de n. O peso equivalente é 
a quantidade em gramas de resina necessária para esterificar um equivalente-
grama de um monoácido. 
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Tabela 2.1: Características das Resinas Epoxídicas com relação às 
variações de n [1]. 

Valores de 
n 

Peso molecular Equivalente 
epoxídico 

Peso 
equivalente 

Estado 
físico 

0 a 1 340-624 170-310 85-125 Líquido 
1-2 624-900 310-475 125-150 Sólido 
2-4 900-1400 475-900 150-175 Sólido 
4-9 1400-2900 900-1750 175-190 Sólido 
9-12 2900-3750 1750-3200 190-200 Sólido 
 
Teoricamente, cada molécula de resina epoxídica produzida da forma 

acima, deverá conter dois grupos epoxídicos, um em cada extremidade, 
independente do tamanho das moléculas da resina. A porcentagem de epóxido 
é, portanto muito mais alta em moléculas pequenas do que em moléculas 
grandes, de maneira tal, que as resinas de peso molecular mais baixo são mais 
reativas que as de peso molecular mais alto [4]. 

 
As resinas epoxídicas líquidas de baixa massa molecular, mais reativas, 

são frequentemente usadas em adesivos, plásticos e revestimentos sem 
solvente aplicados sob película grossa. As resinas de massa molecular que 
oscila entre média e alta se adaptam melhor aos revestimentos, sua menor 
reatividade é uma vantagem, pois proporciona películas mais tenazes e 
flexíveis [5]. 

 
Também se fabricam outras resinas epoxídicas que não são do tipo 

bisfenol/epicloridrina. A maioria são líquidos de baixa massa molecular, 
portanto, possuem características mais reativas, e são aplicadas a adesivos, 
laminados e plásticos modelados [5].  

 
Existem atualmente quatro tipos principais de resinas epóxi 

comercializados, como podemos analisar pela Tabela 2.2.  
 



Revisão Bibliográfica 
 
 

 
Dissertação de Mestrado – Alexsander Prado de Araújo 

10 

Tabela 2.2: Classificação, fórmula e constituição de resinas comerciais [5]. 
TIPO (Constituição) FÒMULA 

Resinas epóxis à base 
de Bisfenol A ( 

Proveniente da reação 
de epicloridrina com 

bisfenol A)  

Resinas epóxis à base 
de Bisfenol F e/ou 

Novolac (Proveniente 
da reação de 

epicloridrina com 
bisfenol F)  

Resinas epóxis 
bromadas (Composta 

de Epicloridrina, 
Bisfenol A e 

Tetrabromobisfenol A) 
 

Resinas epóxis 
flexíveis (São resinas 
que possuem longas 

cadeias lineares 
substituindo os 

bisfenóis por 
poliglicóis) 

. 

 
As resinas epoxídicas geralmente são utilizadas em conjunto com um 

catalisador para acelerar seu processo de cura, tais como aminas em 
pequenas porcentagens ou se podem usar, ainda, poliamidas, ácidos graxos e 
resinas fenólicas.  
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2.2.1 Agentes de Cura . 
 
 

Muitos agentes químicos e resinas que contêm grupos funcionais com 
átomos de hidrogênio ativo são utilizados como agentes de cura para as 
resinas epoxídicas. Estes reagentes de cura possuem geralmente três ou mais 
grupos funcionais por molécula, capazes de reagir com os grupos epoxídicos 
das resinas epoxídicas.  

 
Alguns reagentes de cura são resinas, que geralmente entram com uma 

grande porcentagem em peso da tinta. Porem, o mais comum é mesmo o uso 
de catalisadores, que são utilizados em proporções bem reduzidas, cerca de 2 
a 5 % em peso de sólidos de resina epóxi [5]. 

 
A formação do filme durante a cura das resinas epóxis pode ocorrer de 

diversas formas, pois o grupo epóxi é capaz de reagir com uma ampla gama de 
funções químicas, conduzindo a uma estrutura tridimensional [6]. 

 
 

2.2.2 Aminas 
 
 

Os catalisadores de aminas em pequenas porcentagens curam as 
resinas epoxídicas reagindo com os grupos epoxídicos em moléculas de 
resinas distintas como pode ser observado na Figura 2.4.  

 

 
Figura 2.4: Reação de grupos epoxídicos com um catalisador de amina num 
processo de cura da resina epóxi [5]. 
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As aminas terciárias e algumas secundárias catalisam a polimerização 
das resinas na presença de grupos hidroxílicos presentes nela, e também 
aqueles formados da reação.  

 

O cálculo para a quantidade estequiométrica de amina usada em uma 
dada resina é realizado a partir da massa equivalente da amina, que é a massa 
molecular dividido pelo número de átomos de hidrogênio da amina. Por 
exemplo, a massa equivalente do dietileno triamina é 20,6 que nada mais é que 
a massa molecular dividido pelo peso dos cinco heterogêneos ativos. Assim, se 
uma resina epóxi tem um EEW de 900, o peso de dietileno triamina para 
polimerizar 500 kg de resina epoxídica é (20,6 x 500)/900 =  11,44 Kg. 

 

Alguns tipos mais usados são: o etileno diamina (EDA), dietileno triamina 
(DETA), trietileno tetramina (TETA), tetraetileno pentamina (TEPA), etc.. Em 
geral são moléculas pequenas e muito voláteis que, basicamente, reagem 
através do seu radical hidrogênio livre.  

 
As tintas epoxídicas curadas com aminas são mais resistentes a 

produtos químicos do que aquelas curadas com amidas e possuem dureza e 
resistência à abrasão mais elevada [1]. 

 
 

2.2.3 Poliamidas 
 
 

As resinas de poliamidas contêm grupos aminas primários e secundários 
livres que podem polimerizar com as resinas epoxídicas tal como acontece com 
as aminas monomoleculares [5]. São obtidas através da reação de dimerização 
de aminas alifáticas como o dietilenotriamina (DETA) com diácidos ou ácidos 
graxos de cadeia longa, resultando em polímeros de elevada massa molecular 
que variam de um líquido viscoso até a sólidos [6]. 
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A reatividade das resinas de poliamidas está estritamente relacionada 
com o índice de amina que pode ser expresso em número de miligramas de 
KOH ( PM = 56 ) que seria necessário para reagir com os hidrogênios da amina 
de um grama de resina. As resinas poliamidas de massas moleculares 
elevadas têm índices de amina menores, porque a maioria dos hidrogênios de 
amina está convertido em amida. 

 
As tintas epóxis curadas com poliamidas têm um pot-life maior e uma 

velocidade de cura menor, possuem ainda uma melhor resistência à água, 
álcalis e umidade do que as tintas epóxis endurecidas com poliamina, porém, 
não se comportam bem na presença de ácidos oxidantes e ácidos orgânicos 
concentrados [1]. 

 
 

2.3 Pigmentos Anticorrosivos; 
 
 

A proteção de pigmentos em tintas anticorrosivas é atribuída a 
propriedades de barreira e a mecanismos químicos ou eletroquímicos.  

 
 

2.3.1 Proteção por Barreira. 
 
 
Quanto à proteção por barreira de uma tinta qualquer, existem vários 

fatores que contribuem para este tipo de proteção, tais como: aumento da 
espessura da camada de tinta, tipo de resina a ser utilizada na formulação da 
tinta e, finalmente, a quantidade e o tipo de pigmentos utilizados na tinta. A 
contribuição do pigmento para a proteção por barreira vai depender também de 
sua geometria (esféricas, cúbicas, nodulares, aciculares ou lamelares) e 
disposição (primária, aglomerados ou agregados) na resina [7,8]. Na Figura 2.5 
está representada duas situações de ataques de agentes corrosivos para dois 
tipos de pigmentos. Na Figura 2.5a observam-se a criação de canais capilares 
que contribuem para a redução da propriedade de barreira do revestimento. Já 
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na Figura 2.5b, a distribuição e geometria dos pigmentos promovem um efeito 
de barreira mais eficiente [2]. A tinta com uma boa proteção por barreira é 
importante, pois o pigmento reduz a permeabilidade de agentes agressivos 
(água, oxigênio e íons), reduzindo, assim, os processos corrosivos e a 
degradação do filme. Obviamente, esta proteção não é absoluta, pois as 
películas secas geralmente apresentam falhas como: bolhas de ar, microcanais 
causados pela evaporação de solvente no processo de cura, porosidade 
provocada por aglomerados de pigmentos ou microfissuras ocasionadas pela 
dilatação ou contração do substrato/tinta durante variações de temperatura [9]. 

 
 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 2.5:: Situações de ataque de agentes corrosivos ao substrato: (a) 
pigmentos nodulares e (b) pigmentos lamelares [2]. 

 
 
 

2.3.2 Proteção Química. 
 
 
Além do efeito de barreira, tem os pigmentos anticorrosivos que 

fornecem uma proteção química ao substrato. A inibição da corrosão por estes 
pigmentos, parte do pressuposto que eles são solubilizados e arrastados pela 
água que penetra na tinta até o substrato, onde então promovem a proteção. 
Quanto ao tipo de proteção estes inibidores podem ser classificados como: 
anódicos ou catódicos. 

 
Os inibidores anódicos atuam inibindo ou retardando a dissolução das 

áreas anódicas. Este processo se desenvolve pela reação do inibidor com o 
produto de corrosão inicialmente formado, ocasionando a formação de um filme 
aderente e pouco solúvel na superfície do metal, ocorrendo à polarização 
anódica. Como exemplos de inibidores anódicos podemos citar: o Cromato de 
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Zinco e o Fosfato de Zinco. Já os inibidores catódicos são substâncias que 
fornecem íons metálicos capazes de reagir com meio contendo OH- produzindo 
compostos insolúveis. Esses compostos insolúveis envolvem a área catódica, 
impedindo a difusão do oxigênio e a condução de elétrons, inibindo, assim, o 
processo catódico. Como exemplo de inibidores catódicos pode citar: sulfato de 
zinco, de magnésio e de níquel [10]. 

 
O cromato de zinco é o pigmento mais amplamente utilizado, porém tem 

sofrido limitações devido a sua toxicidade. São compostos que contém íons 
cromato [CrO4]-2, que são poderosos agentes oxidantes. Esta propriedade é 
atribuída ao estado de oxidação do cromo no composto que tem 6 elétrons a 
menos do que o elemento original, significando que ele pode facilmente 
receber elétrons através de reações com outros compostos [9]. O composto 
cromato de zinco (ZnCrO4) é pouco solúvel em água, e para aumentar sua 
solubilidade é feita uma mistura de cromato de potássio, cromato de zinco e 
hidróxido de zinco, representada pela seguinte fórmula: 
K2CrO4.3ZnCrO4.Zn(OH)2. Esta é a fórmula tradicional do pigmento cromato de 
zinco utilizado nas formulações de tintas anticorrosivas. O cromato reage 
rapidamente com ácidos para formar produtos solúveis como o dicromato 
[Cr2O7]-2 que são agentes oxidantes, passivando assim a superfície metálica e 
reduzindo a taxa de corrosão [9]. A reação com o ácido clorídrico é mostrada 
na Figura 2.6. 

 

OHZnClOZnCrHClZnCrO 22724 22 ++⇒+  

Figura 2.6 : Reação do cromato com ácido clorídrico formando o 
dicromato [9] 
 
O fosfato de zinco desponta no mercado como uma boa opção para 

substituição do cromato de zinco, pois não é tóxico e quando incorporado na 
tinta proporciona propriedades anticorrosivas ao filme seco. O mecanismo de 
proteção deste pigmento ainda não é bem entendido, porém muitos trabalhos 
têm mostrado que ele apresenta melhor desempenho em atmosferas mais 
ácidas, ou seja, em atmosferas urbanas e industriais [11].  A formula básica do 
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fosfato de zinco é (Zn3(PO4)2•4H2O), porém este pigmento vem passando por 
algumas modificações como, tamanho das partículas e adições de Al, Mn, e 
Mo. Tudo isto visando um melhor desempenho anticorrosivo, são classificados 
como uma segunda geração de pigmentos a base de fosfato. Como exemplo, 
podemos citar: Fosfato Molibdato de Zinco e o Fosfato Molibdato de Zinco 
Cálcio [12].  

 
O uso crescente dos íons molibdato MoO4

-2 tem sido atribuído as suas 
propriedades anticorrosivas, que é classificado como um inibidor anódico. 
Diferentemente do CrO4

-2, o íon MoO4
-2 não possui propriedades oxidantes, 

portanto requer a presença de O2 ou outro agente oxidante. A ausência de 
propriedades oxidantes permite que o molibdato seja incorporado a uma larga 
variedade de compostos orgânicos. Pelo fato deste íon não ser tóxico, ele tem 
sido empregado em combinação com outros compostos, nas formulações de 
tintas anticorrosivas, reduzindo assim o impacto ambiental [12].  

 
Zin et. al. [13], investigaram o comportamento anticorrosivo de tintas 

epóxi com cromato aplicada em aço galvanizado onde concluíram que o 
cromato age provavelmente na resina epóxi aumentando a resistência a 
transferência de carga. Foi observado também que a presença do cromato 
causa um aumento na absorção de água pelo filme de tinta devido a uma maior 
presença de defeitos estruturais no polímero. 

 
Del Amo et. al.[14] Estudaram pigmentos anticorrosivos não tóxicos 

(fosfato de zinco, ferro fosfato de zinco, alumínio fosfato de zinco, fosfato 
molibdênio de zinco e fosfato de zinco básico) em resina epóxi a base d’água. 
Submeteram painéis pintados a ensaios acelerados (câmara de névoa salina) 
para avaliação do grau de empolamento e estudaram extratos aquosos de 
pigmentos em meio de NaCl 3,5% através de curvas de polarização e 
realizaram também ensaios de imersão. No que diz respeito às curvas de 
polarização, foi observado que a tinta com fosfato molibdato de zinco foi a que 
apresentou valores mais positivos de potencial, as menores taxas de corrosão 
e as mais baixas densidades de corrente. Quanto aos ensaios acelerados em 
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névoa salina, depois 4200 horas de teste, todas as amostras apresentaram um 
excelente comportamento anticorrosivo e graus de empolamento semelhantes. 
No ensaio de imersão, através de medidas de impedância eletroquímica, foi 
observado um melhor comportamento anticorrosivo para tintas formuladas com 
fosfato molibdato de zinco, que exibiram os menores valores de capacitância 
ao longo do ensaio. Os bons resultados encontrados para as tintas com o 
pigmento fosfato molibdato de zinco são atribuídos à adição de Mo na sua 
composição, que como já foi mencionado, possui propriedades anticorrosivas. 

 
 

2.4 Princípios de Formulação. 
 
 

Sem dúvidas, esta é a fase mais importante do trabalho, onde as tintas 
são elaboradas de acordo com critérios pré-estabelecidos para no decorrer dos 
ensaios demonstrarem características anticorrosivas. Como parâmetros de 
controle no processo de formulação, são utilizados geralmente o PVC 
(concentração volumétrica de pigmentos) e o CPVC (concentração crítica de 
pigmentos por volume). 

 
 

2.4.1 Concentração Volumétrica de Pigmentos – PVC 
 
 

Este parâmetro nada mais é do que a razão da concentração 
volumétrica de pigmentos por volume total de sólidos. Esta razão pode fornecer 
informações quanto às características das tintas [2]. A fórmula é definida 
matematicamente como: 

100×
+

=
PV

P

VV
VPVC                                             (2.1) 

 
Onde: 
Vp – volume do pigmento, cm3 
Vv – volume do veículo sólido, cm3. 
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Uma das características diretamente relaciona com o PVC é a seguinte: 
a) película lisa, brilhante e semipermeável, quando o PVC é baixo e b) película 
rugosa, fosca e permeável, quando o PVC é alto [2]. Como pode ser observado 
na Figura 2.7. 

 

a 

 

 
b 

 

Figura 2.7: Relação do parâmetro PVC com o brilho do 
filme, (a) tinta com baixo PVC, (b) tinta com alto 
PVC[2]. 

 
 
Uma outra característica é a variação da permeabilidade do filme de tinta 

com o PVC, onde logicamente a permeabilidade diminui com o aumento do 
PVC, porém isto não é uma regra, pois é comum observar em tintas com alto 
PVC a formação de aglomerados nos quais a resina não consegue penetrar, 
ficando um vazio que se constituirá em um poro por onde a umidade poderá 
passar [2].  

 
Ainda com relação a influência do PVC na permeabilidade de filmes ao 

vapor d’água, é importante comentar o trabalho de Margarit [15] onde mediu a 
permeabilidade de filmes sem pigmentação e de filmes pigmentados com óxido 
de ferro e alumínio. Neste trabalho, de uma forma geral, foi observado que a 
permeabilidade aumenta com o aumento do PVC, sendo que, a tinta sem 
pigmentação foi a que apresentou os menores valores de permeabilidade. 

 
 

2.4.2 Concentração Crítica de Pigmento por Volume – CPVC. 
 

Naturalmente os pigmentos não podem ser adicionados de forma 
indiscriminada, pois pode ser alcançado um excesso. Portanto se torna 
importante determinar uma concentração crítica, onde ocorre uma transição 
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das propriedades do filme de tinta. Esta concentração crítica é chamada de 
CPVC, onde é definida matematicamente pela seguinte fórmula: 

 
 

VAp

p

VV
V

CPVC
+

=                                             (2.2) 

 
Onde: 
Vp – volume do pigmento, cm3 
Vva – volume do veículo absorvido, cm3 
 

 Este parâmetro também pode ser obtido a partir de dados experimentais, 
como por meio do teste de absorção de óleo, que embora seja um tanto 
arbitrário, sabe-se que o valor encontrado está muito mais próximo do valor 
real de absorção do veículo pelos pigmentos; portanto, o CPVC pode ser 
calculado diretamente: 
 
 




+








=

935,0
100

100

AO
CPVC

ρ

ρ
                                         (2.3) 

  
 
Onde: 
ρ, densidade do pigmento. 
AO, absorção de óleo de linhaça padronizado. 
 

O CPVC influencia em várias propriedades das tintas, que podem ser 
divididas em três grupos a seguir [17]: 

 
1. Propriedades Mecânicas e Térmicas: Fexibilidade, resistência, 

Temperatura de transição vítrea. 
 



Revisão Bibliográfica 
 
 

 
Dissertação de Mestrado – Alexsander Prado de Araújo 

20 

2. Propriedade de Transporte: Permeabilidade, resistência a corrosão, 
empolamento, penetração nos poros e resistência elétrica. 

 
3. Propriedades Ópticas: Brilho e opacidade do revestimento. 
 
Didaticamente, é importante mencionar o efeito do PVC no coeficiente de 

difusão dos filmes de tinta. Bin Liu et. al. [18] , estudaram a influência do 
aumento do PVC no coeficiente de difusão de resinas alquídicas, onde 
observaram que inicialmente o coeficiente de difusão diminui com o aumento 
do PVC, porém quando os valores de PVC se aproximam do CPVC dos 
pigmentos, surge defeitos nos revestimentos e o coeficiente de difusão 
aumenta. Veja a Figura 2.8 onde mostra os resultados obtidos pelo autor e 
colaboradores já comentados acima. 

 

 
 

Figura 2.8: Efeito do PVC nos coeficientes de difusão de água 
através de revestimentos de tintas alquídicas [18] 

 
2.5 Técnicas para Análise de Desempenho; 

 
Através de técnicas de análise de desempenho procura-se estimar como 

uma determinada amostra em estudo irá se comportar em ambientes reais, 
para isso, são elaborados ensaios que procuram aproximar condições artificiais 
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com condições reais. É evidente que para se conseguir tais condições é 
necessário reduzir o tempo de degradação destas amostras através de ensaios 
mais agressivos, como por exemplo, o ensaio de névoa salina.  

 
É importante mencionar que não há nenhuma correlação entre o tempo 

de ensaio em uma câmara de névoa salina é a vida útil da pintura em 
ambientes marinhos, pois não é possível reproduzir em uma câmara as 
condições ambientais com suas inúmeras variáveis (Clima, variação de 
temperatura, radiação solar, umidade, etc.) [1]. Margarit [15] em sua revisão 
bibliográfica afirma que os ensaios acelerados de laboratório isoladamente não 
correspondem às necessidades de caracterização e avaliação de 
revestimentos por três motivos: 
 
1-  A aceleração do processo pode modificar o mecanismo de deterioração do 

revestimento, fazendo com que o tipo de falha observado no ensaio seja 
diferente daquele observado na prática; 

 
2- Foram elaboradas normas de execução para tornar estes ensaios mais 

reprodutíveis, porém estudos da cinética de degradação dos revestimentos 
e extrapolação dos resultados para situações de campo requerem 
ferramentas adicionais; 

 
3- A avaliação de resultados é feita com base em normas e padrões 

fotográficos, o que a torna subjetiva e, portanto, sujeita a interpretações 
pessoais. 

  
Assim, o ensaio de névoa salina é utilizado neste trabalho como um 

indicativo do desempenho anticorrosivo das tintas aqui formuladas comparadas 
com uma tinta que servirá como referência (tinta com o pigmento cromato de 
zinco). 

 
Uma outra forma de avaliar o desempenho de determinado esquema de 

pinturas é através de medidas físicas, como as medidas de permeabilidade de 
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filmes livres de tinta. Neste trabalho foram avaliadas as medidas de 
permeabilidade ao vapor d’água. Esta medida é importante, pois em certas 
condições naturais as tintas estão em contato direto com água, ou até mesmo 
em imersão total em água. A permeação da água, através do revestimento, 
origina uma série de reações na interface deste com o metal, fato que conduz à 
degradação acelerada do sistema de proteção anticorrosiva com o 
aparecimento de falhas como corrosão e perda de aderência [19]. 

 
Através do ensaio de permeabilidade, também podemos concluir se há 

alguma interação resina/pigmento, esta interação está diretamente relacionada 
há uma influência da adição de pigmentos em características importantes da 
tinta, como efeitos físicos relacionados com a porosidade dos revestimentos. 

 
Vasconcelos [20] estudou a permeabilidade de filmes livres de tintas 

epóxi pigmentadas com óxido de ferro, Shieldex e cromato de zinco, com uma 
relação PVC/CPVC em torno de 0,8. Foi observado que não houve interação 
resina/pigmento para as tintas formuladas no seu trabalho, a Figura 2.9, mostra 
gráfico obtido no trabalho realizado pelo autor. 

 

 
Figura 2.9: Medidas de permeabilidade para tintas 
epóxi, conforme a norma ASTM D-1653 [20]. 
 

 
No trabalho realizado por Maia [21], foi estudada a permeabilidade de 

filmes livres de tinta epóxi pigmentadas com fosfato de zinco, cromato de zinco 
e óxido de ferro com uma relação PVC/CPVC de 0,8. Onde se observou que a 
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maior permeabilidade foi encontrada para tinta pigmentada com óxido de ferro 
vermelho. Já em relação as demais tintas utilizadas no trabalho, não houve 
diferença significativa, mostrando assim que os pigmentos fosfato de zinco e 
cromato de zinco não interagem com a resina epóxi para as tintas estudadas 
pelo autor.  

 
 

2.6 Técnicas para caracterizar mecanismos de atuação das tintas 
 
 

É importante mencionar que a proteção de um revestimento como a 
tinta, não reside somente na proteção de barreira, ou seja, uma proteção física. 
Em muitas tintas, atualmente, são incorporados inibidores de corrosão que 
conferem a estas uma proteção química. Desta forma, é de extrema relevância, 
o entendimento dos mecanismos de atuação destes inibidores, bem como a 
evolução da corrosão de superfícies protegidas por estes revestimentos com o 
tempo. Com este intuito, é que foram utilizadas as seguintes técnicas 
eletroquímicas: Monitoramento do Potencial de Corrosão, Curva de Polarização 
e Medidas de Impedância Eletroquímica. 

 
 

2.6.1 Monitoramento do Potencial de Corrosão. 
 
 

A medida do potencial de corrosão é muito simples e direta, bastando 
para isso, o uso de um eletrodo de referência e um multímetro, como ilustrado 
na Figura 2.10. Essa medida é também chamada de Potencial de Circuito 
Aberto. 
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REFERÊNCIA ELETRODO DE 

TRABALHO 
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O metal cujo potencial de corrosão vai ser medido é designado por 

eletrodo de trabalho, este eletrodo juntamente com o eletrodo de referência é 
conectado ao multímetro para proceder à medida direta. 

 
O potencial de corrosão, segundo Wolynec [22], fornece informações 

quanto às técnicas de proteção contra a corrosão e os processos corrosivos. 
Pode ser aplicada ainda na avaliação da eficiência de inibidores de corrosão 
que promovem proteção anódica, como, por exemplo, o cromato. 

 
Esta técnica aplicada à avaliação de tintas, segundo Margarit [15], nos 

fornece informações sobre fenômenos que estão ocorrendo na interface metal-
revestimento. O acompanhamento do potencial de corrosão com o tempo 
fornece um gráfico com três regiões bem definidas com pode ser observado na 
Figura 2.11. Nos primeiros dias de imersão (região I), verifica-se uma redução 
nos valores de potencial, que é atribuído à rápida permeação do eletrólito no 
revestimento. Na região II há o deslocamento do potencial de corrosão para 
valores mais nobres, que deve estar associado ao início da formação de uma 
película protetora formada por óxidos. Concluindo, na região III, onde há uma 
redução do potencial, é observado um aumento na velocidade de corrosão. 

 

Figura 2.10: Arranjo experimental para 
determinação do potencial de corrosão. 

 



Revisão Bibliográfica 
 
 

 
Dissertação de Mestrado – Alexsander Prado de Araújo 

25 

 
 

 

Figura 2.11: Curva Potencial-Tempo para metais 
revestidos com tintas anticorrosivas, Margarit [15]. 

 
DEL AMO, ROMAGNOL e VETERE [23], avaliaram através de medidas 

de potencial de corrosão esquemas de pintura à base de solventes orgânicos 
com pigmentação ativa. Estes autores atribuíram algumas variações dos 
potenciais de corrosão com o tempo de imersão à fatores observados no 
trabalho. Por exemplo, observaram que para um longo tempo de imersão, 
cerca de 40 dias, a tinta formada com borracha clorada, demonstrou um 
aumento no potencial de corrosão que atribuíram à vedação dos poros da tinta 
com os produtos de corrosão. Um outro fenômeno observado nas tintas 
pigmentadas com fosfato molibdato de zinco, foi o deslocamento do potencial 
de corrosão, já nos primeiros dias de imersão em NaCl 0,5 M,  para potenciais 
mais nobres, e atribuíram este fato à presença do composto contendo 
molibdênio, que supostamente formaria uma camada de passivação na 
interface substrato-revestimento.  

 
Vale ressaltar que a reprodutibidade desses resultados fica prejudicada, 

pois para esquemas de pintura, são observadas muitas flutuações que 
efetivamente não se reproduzem e que são de difícil interpretação, geralmente 
atribuídas a heterogeneidade dos filmes de tintas. Porém foi introduzido neste 
trabalho por ser um método simples, complementar e não destrutivo. 
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2.6.2 Curvas de Polarização. 
 
 

Através das curvas de polarização podemos encontrar dados relativos 
ao tipo de inibição dos pigmentos anticorrosivos, ou seja, se possuem proteção 
anódica ou catódica. Outro tipo de informação é quantitativa, e está relacionada 
a velocidade de corrosão nas vizinhanças do potencial de corrosão (±10 mV), 
este valor recebeu o nome de resistência de polarização e fisicamente esta 
resistência estaria relacionada a resistência eletroquímica à corrosão. 

 
A aplicação desta técnica em revestimentos orgânicos é muito discutível, 

pois em geral os filmes de tintas apresentam uma elevada resistência e 
estruturas muito heterogênea, dificultando assim execução desta medida, pois 
seria muito difícil reproduzir resultados sem risco de erro ou instabilidade. 

 
Amidurin et al. [3], avaliaram pigmentos anticorrosivos através de curvas 

de polarização de extratos de pigmentos em soluções de NaCl 0,5M. O 
substrato utilizado foi o aço laminado a frio, expondo apenas cerca de 1 cm2. 
Concluíram que todos os pigmentos em estudo atuaram de forma mista, sendo 
que o fosfato de zinco apresentou melhor desempenho na proteção contra 
corrosão no aço, seguido do cromato de zinco. Vale ressaltar que este 
resultado difere de alguns já encontrados na literatura [2], porem o autor 
menciona a grande variedade de pigmentos encontrados no mercado e 
esclarece que o pigmento fosfato de zinco utilizado é modificado, justificando 
assim seu melhor desempenho. Comparou ainda os pigmentos quanto ao 
poder de inibição, utilizando a seguinte fórmula: 

 
 

( )
Ro

RRPI Oi −
= .100(%)                                             (2.4) 

 
 

Onde: 
PI: Poder de inibição (%); 
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Ri: Resistência à polarização com inibidor (KΩ); 
RO: Resistência à polarização sem inibidor (KΩ). 

 
No mesmo trabalho, foi avaliada ainda a influência do pH e da 

concentração de NaCl, para esta etapa do trabalho eles isolaram apenas os 
dois melhores pigmentos, no caso o cromato de zinco e o fosfato de zinco. 
Observaram que ambos os pigmentos apresentaram uma maior condutividade 
com a redução da concentração de NaCl, e atribuíram isto a uma diferença de 
pH das soluções. Concluíram que um fator crítico na inibição do fosfato de 
zinco é sua baixa solubilidade e que a eficiência do cromato de zinco aumenta 
significativamente com a redução da concentração de NaCl. Já com relação a 
variação de pH, foi observado que para pH ácido o cromato de zinco não 
apresentou nenhuma proteção ao contrário do fosfato de zinco. Atribuiu esta 
ausência de proteção do cromato, ao excesso de ácido presente na solução 
que dissolve a camada de óxido formada no substrato. Estes resultados estão 
de acordo com os obtidos por Bethencourt et al [11]. 

 
Del Amo, Romagnoli, González e Deyá [14], utilizaram curvas de 

polarização para caracterizarem pigmentos anticorrosivos a base de fosfatos e 
molibdatos em solução de NaCl 3,5% em pH de 6,20-7,80. Observaram que o 
aço 1010 foi protegido por todos os pigmentos, pois, houve um deslocamento 
do potencial de corrosão de todas as amostras para valores mais positivos. O 
maior deslocamento foi observado para solução saturada contendo fosfato 
molibdato de zinco, que apresentou também a mais baixa taxa de corrosão, e 
atribuíram estes resultados a incorporação do molibdênio que é um forte 
inibidor.  

 
 

2.6.3 Medidas de Impedância Eletroquímicas (E.I.E). 
 
 

A técnica de impedância eletroquímica tem se difundido rapidamente 
nos últimos anos, e isto se deve, principalmente, ao desenvolvimento de 
modernos equipamentos para a obtenção dos dados de impedância, tais como, 
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microcomputadores e programas de computador que interpretam rapidamente 
os resultados obtidos pela técnica. Apesar desta evidente propagação, ela 
sofre algumas limitações no que diz respeito às interpretações dos resultados, 
pois algumas das conclusões são veementemente questionadas em vários 
trabalhos publicados. 

 
 

2.6.3.1 Fundamentos. 
 
 

Os processos de uma interface metal-solução ocorrem em uma 
sucessão de etapas, como o transporte de massa entre a interface e a solução, 
adsorção de espécies reativas na superfície do eletrodo e reações químicas e 
eletroquímicas da interface. 

 
Deslocando o sistema de seu equilíbrio, ele é induzido a relaxar para um 

novo estado estacionário, e este tempo de relaxação pode ser dado pela 
seguinte expressão:  

 
RC=τ                                                  (2.5) 

                                      
Onde R é a resistência (em Ohms) e C a capacitância (em Faraday) do 

sistema. A taxa de resposta da perturbação é a função de transferência. 
Quando a perturbação aplicada é um potencial a.c. e a resposta um corrente 
a.c. , a função de transferência é a impedância [24,25]. Para uma exatidão e 
conveniência da medida, são empregadas perturbações senoidais. 

 
Para simplificação dos cálculos, a perturbação e sua resposta são 

transformadas de uma função no domínio do tempo para uma função no 
domínio da freqüência, via transforma de Laplace. A freqüência pode ser dada 
pela seguinte expressão: 

 

                                                       
πτ2
1=f                                                    (2.6)                 
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REGIÃO LINEAR 

E 

I 

Ep + ∆Esen(ϖt) 

Ip + ∆Isen(ϖt-ϕ) 

 Nesta técnica são empregados sinais de pequena amplitude, o que 
possibilita uma análise linear. Portanto, podemos analisar um sistema que tem 
um comportamento não linear como um sistema linear, ver Figura 2.12. 

 
 
 

Figura 2.12: Aproximação da relação linear pelo uso de uma 
pequena perturbação em um sistema não linear [25]. 

 

Quando um sistema eletroquímico é perturbado por um potencial 
senoidal variando com o tempo, temos o seguinte: 

 
( ) ( )tSenEtE ω0=                                                  (2.7) 

 
 

Como estamos consideramos um sistema linear, a resposta para esta 
perturbação será: 

 
( ) ( )ϕω += tSenItI 0                                                (2.8) 

 

Onde:  
E: potencial de perturbação como função do tempo em Volts. 
E0: Amplitude da perturbação do potencial em Volts. 
I: Resposta da corrente como função do tempo em Ampéres. 
I0: Amplitude da resposta de corrente em Ampéres. 
t: Tempo em segundos. 
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ϕ: Ângulo de fase entre a perturbação no potencial e a resposta da corrente em 
Radianos 
ω: Freqüência angular em Radianos. 
 

As respostas da perturbação e da corrente podem ser escritas na forma 
de funções complexas, da seguinte forma:  

 
( ) ( )tjEtE ωexp0=                                               (2.9) 

 

( ) ( )ϕω −= tjSenItI 0                                                          (2.10) 

 

Assim podemos considerar que para circuitos de corrente alternada, a 
resistência se confunde com a impedância, ou seja, a impedância é a 
resistência ao fluxo de passagem de corrente alternada, sendo assim: 

 
                                                        IZE =                                                   (2.11)       

                                                         

( ) ( ) ( ) '''

0

0 cosexp jZZjsenZj
I
EZ +=−== φφφω                       (2.12) 

 
onde E é o potencial do sistema, I a corrente alternada e Z a impedância. Dois 
componentes diferentes contribuem para a impedância, um é devido a 
resistores e é conhecido como o componente real, e outro surge de elementos 
de circuitos de corrente alternada, tais como capacitores, indutores etc. e é 
conhecido como parte imaginária.  
 

A impedância de um sistema pode ser mostrada graficamente usando o 
diagrama de Nyquist, que é formado por um gráfico onde o eixo das abscissas 
representa a parte real e o eixo das ordenadas representa a parte imaginária 
[25-27], uma representação deste pode ser vista na Figura 2.13a. Pode ser 
usada ainda uma representação em circuito equivalente, que simula os 
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fenômenos que ocorrem no sistema, como o mostrado na Figura 2.13b, onde 
Rs é a resistência do eletrólito, Cc e Rc são respectivamente a capacitância e 
resistência do revestimentos [24-27]. 

 

a 

 

b 

 

Figura 2.13: Diagrama de Nyquist (a) e circuito equivalente (b) [26, 27]. 
 
Este diagrama é muito utilizado para avaliar de forma qualitativa 

processos de degradação de filmes de tinta em ensaios de imersão. É muito 
comum verificar que no início do ensaio, o diagrama de Nyquist se mostra 
como uma reta quase que paralela ao eixo imaginário (Figura 2.14a.), 
demonstrando assim que o filme possui alta resistência se comportando como 
um perfeito dielétrico. Porém no decorrer do ensaio, há a permeação do 
eletrólito no filme, modificando assim as propriedades dielétricas do 
revestimento, pois o eletrólito e o revestimento possuem constantes dielétricas 
diferentes, ocorrendo assim uma redução da resistência do filme e um aumento 
de sua capacitância, promovendo a evolução do primeiro arco capacitivo no 
diagrama de impedância (Figura 2.14b.). Prolongando-se ainda mais a imersão 
poderá ainda ser observado a evolução de um segundo arco capacitivo (Figura 
2.14c.), que estaria relacionado com processos que ocorrem na interface 
metal-revestimento [15].  

 
O tipo de diagrama mostrado na Figura 2.14d, está associado a um 

processo de difusão, tendo assim um indicativo de que a degradação do filme 
já se encontra em um estágio mais avançado e que ocorre um bloqueio dos 
poros pelos produtos de corrosão formados das reações na interface metal-
revestimento. Portanto a etapa mais lenta do processo será a difusão dos 
produtos de corrosão e de outras espécies através do filme, comandando 
assim o processo de deterioração [15]. 
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Figura 2.14: Diagramas Típicos: (a) Comportamento 
Capacitivo; (b) Primeiro Arco; (c) Segundo Arco; (d) Vetor de 
Warburg [15].  

 
 
 
2.6.3.2 Capacitância do Revestimento, CC. 

 
 

A capacitância do revestimento Cc, é dado por: 

 

d
ACC

0εε
=                                            (2.13) 

 
Onde: 
ε: Constante dielétrica do revestimento; 
ε0: Permissividade do vácuo (8,85x10-12F.m-1) 
A: Área do revestimento 
d: Espessura do revestimento 
 

Como os valores de constante dielétrica dos revestimentos variam em 
torno de 3 a 4 e a constante dielétrica da água é 80, portanto, quando há 
penetração de água no revestimento, consequentemente há um aumento no 

Im
ag

in
ár

io
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valor de CC. Assim o aumento de CC a princípio, fornece a medida de água que 
penetra no revestimento, que pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

 
 

( )
80log
/log 0CCC=Φ                                                          (2.14) 

 
Onde:  
φ: Fração volumétrica de água no revestimento; 
C0: Capacitância inicial do revestimento; 

 
A vantagem do uso de CC como um parâmetro do comportamento é que 

ele pode ser determinado ao longo do período de exposição, pois depende da 
deterioração em escala microscópica ao longo de numerosos pontos do 
revestimento. Os valores de capacitância podem ser obtidos através da 
seguinte relação: 

 

Rf
C

π2
1=                                                               (2.15) 

 
Onde:  
 
R: Resistência obtida através da extrapolação do arco capacitivo. 
f: Freqüência correspondente ao ponto máximo. 
 
 
2.6.3.3 Resistência do Revestimento 
 

 
Da extrapolação do primeiro arco, retiramos o valor de resistência do 

revestimento, que tem sido frequentemente chamada de resistência de poro. 
Esta resistência está relaciona com a penetração do eletrólito no revestimento. 
Portanto a propriedade de proteção por barreira de uma tinta, esta diretamente 
relaciona com valores de resistência de poro.  
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Revestimento 
Metal 

Área AC 

Espessura 

A penetração do eletrólito geralmente é facilitada por imperfeições no 
filme, porém sabemos que nenhuma tinta protege absolutamente o substrato, 
deixando o eletrólito penetrar pelos próprios poros da estrutura polimérica.  

 
Segundo Amirudin e Thierry [26], RP pode ser relacionado com o número 

de poros ou canais perpendiculares de capilaridades, por onde passa o 
eletrólito alcançando o substrato, obedecendo a seguinte fórmula: 

 

C
P kNA

dR =                                                (2.16) 

 

onde k é a condutividade do eletrólito, N é o número de canais, AC é a área 
média da secção transversal do canal e d é o comprimento do canal que é igual 
a espessura do revestimento (Figura 2.15). Um revestimento orgânico que 
apresenta uma resistência de poro maior que 106 ohm.cm2 é geralmente 
classificado como um bom revestimento.  

 

 

 

 

 
 
Veleva, Chin e Del amo [24], aplicaram a técnica de impedância 

eletroquímica para avaliar o desempenho anticorrosiva de tintas epóxi 
pigmentadas com fosfato molibdato de zinco com e sem a adição de diferentes 
quantidades de óxido de zinco, onde durante o estudo, foram coletados valores 
de potencial de corrosão e resistência de poro nas amostras a cada 24 horas. 
Nas amostras com um tempo de exposição em NaCl 0,5M, de 200h, o 
diagrama de impedância mostrou a formação de um arco em altas freqüências, 
correspondendo a um processo de transferência de carga, e atribuindo a 
formação de um segundo arco ao controle por difusão do oxigênio, sendo que 

 

 

Figura 2.15: Esquema da secção Transversal do 
revestimento, mostrando os canais de capilaridade [26]. 
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a amostra que apresentou maior impedância foi a tinta com fosfato molibdato 
de zinco e 5,6% em volume de óxido de zinco. Depois de 500 horas de 
exposição em névoa salina, somente esta amostra apresentou boa resistência. 
Concluíram através destes diagramas de impedância, que a adição do óxido de 
zinco aumenta a impedância real reforçando a resistência do revestimento, 
mas esta adição tem que ser controlada, senão, encontraremos resultados 
indesejáveis, como foram constatados pelos autores. 

 
Del amo, Romagnoli e Vetere [23], estudaram o comportamento 

anticorrosivo do fosfato molibdato de zinco em 30 e 15% em volume de tintas à 
base de solventes orgânicos com uma relação PVC/CPVC de 0,8. Foram 
realizados ensaios de exposição atmosférica e testes de impedância 
eletroquímica. Eles mencionam que o valor de resistência é composto de duas 
contribuições: da solução e do filme de tinta. Porém, como a solução possui 
uma baixa resistência, a maior contribuição é sem dúvida, do filme de tinta. 
Afirmam que os valores iniciais de resistência são importantes para 
predizermos a vida útil do revestimento. De forma geral, os autores 
encontraram para todas as tintas estudadas, uma resistência inicial maior que 
106 Ω cm-2, sendo que as tintas a base de borracha clorada e vinil exibiram 
uma excelente proteção inicial. Entretanto, com o passar do tempo, os 
revestimentos a base de epóxi e borracha clorada, foram os que apresentaram 
menor queda de resistência, confirmando assim serem estes mais resistentes a 
permeação de água e íons. 

 
Romagnoli, González e Deyá [14], estudaram o desempenho 

anticorrosivo de tintas a base d’água com pigmentos  de fosfato não tóxicos. 
Elas foram avaliadas por testes acelerados e técnicas eletroquímicas, EIS. 
Observaram que todas as amostras apresentaram uma alta resistência inicial, 
que foi evidenciada pelo diagrama de Nyquist, como uma reta quase paralela 
ao eixo imaginário, devido a esta alta resistência tiveram problemas de 
dispersão nas medidas em baixa freqüência.  Segundo os autores, durante o 
ensaio de exposição atmosférica houve uma incorporação de água no filme 
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polimérico, ocasionando assim um aumento da condutividade, com a 
continuação do ensaio. 

 
Deflorian, Fedrizzi e Bonora [29], usaram a técnica de impedância para 

avaliar a degradação de tintas expostas em ensaios de câmara UV. O processo 
de difusão de água nos filmes de tinta, foram estudados com o auxílios dos 
dados obtidos nas medidas de impedância, eles observaram um aumento 
considerável nos coeficientes de difusão com o aumento do tempo de 
exposição das amostras na câmara. E ainda dos valores de resistência 
calcularam a porosidade das tintas no decorrer da exposição, comprovaram 
que devido à radiação, há um aumento no número de defeitos nos filmes, como 
mostrado na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3: Relação da área de 
porosidade com o tempo de exposição em 
câmara de umidade [29]. 

Amostras Área da Porosidade (nm2) 

0 h (U.V) 560 

24 h (U.V) 7000 

96 h (U.V) 180000 
 
 

Mahdavian e Attar [30] pesquisaram o efeito de inibição dos pigmentos: 
fosfato de zinco e do cromato de zinco em resina epóxi. Avaliaram estes 
pigmentos com o uso da técnica de impedância eletroquímica, onde 
encontraram que para os revestimentos com fosfato de zinco apresentaram 
altas resistências depois de 28 dias de imersão em NaCl 3,5%, concluindo que, 
este pigmento atua principalmente por barreira. Já para as tintas pigmentadas 
com cromato de zinco, observaram que há um decréscimo considerável da 
resistência do revestimento no decorrer do ensaio de imersão, e atribuíram 
esta queda, a alta solubilidade do pigmento. Concluíram assim que, o cromato 
de zinco protege o substrato principalmente por ação química. 
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CAPÍTULO 
 
 

3. Materiais e Métodos. 
 
 

3.1 Corpos de Prova. 
 
 
 

Foram utilizados corpos de provas em aço carbono 1010, na forma de 
chapas com as dimensões de 100 x 150 mm (Tipo I) e de 80 x 90mm (Tipo II), 
ambas com 2 mm de espessura.  Estas peças foram desengraxadas com 
tolueno e jateadas com areia ao metal branco.  

 
Os corpos de prova tipo I foram utilizados nos ensaios de névoa salina e 

exposição de campo. Os corpos de prova do tipo II foram utilizados nos 
ensaios de imersão e monitoramento de potencial de circuito aberto.  

 
3.2 Pigmentos Anticorrosivos. 

 
Neste trabalho foram utilizados os seguintes pigmentos, com os 

respectivos fornecedores, mostrados na Tabela 3.1. 
 

3 
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Tabela 3.1: Especificações dos Pigmentos Utilizados nas Formulações das 
Tintas. 
Pigmento Nome Comercial Fornecedor 

FMZC 
Molibdato fosfato de zinco e 

cálcio 
MOLLYWHITE PIGMENTS 

GROUP 

FMZ Molibdato fosfato de zinco 
MOLLYWHITE PIGMENTS 

GROUP 
FZ Fosfato de Zinco BANDEIRANTE QUÍMICA® 
CZ Cromato de Zinco ADEXIM COMEXIM® 

 
Classificaremos as tintas quanto ao tipo de pigmento utilizado, já que 

utilizaremos resina epóxi para a formulação de todas as tintas. A Tabela 3.2 
mostra a nomenclatura que usaremos nesta dissertação para simplificar os 
nomes das tintas empregadas. 

 
Tabela 3.2: Siglas utilizadas para identificar as tintas utilizadas no trabalho. 

Sigla Tipo de Tinta 
FMZC Fosfato Molibdato de Zinco-Cálcio 
FMZ Fosfato Molibdato de Zinco 
CZ Cromato de Zinco 
FZ Fosfato de Zinco 

CRG Tinta sem Pigmento Anticorrosivo 
VR Verniz 

 
 

3.3 Resina Epóxi. 
 

Foi utilizada a Resina Epóxi NPSN 901x75 fornecida pela CARBONO 
QUÍMICA®, e o catalisador Poliamida JOITMIDE 325 fornecido também pela 
mesma empresa.  
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3.4 Formulações das Tintas Anticorrosivas. 
 

Todas as tintas foram formuladas com uma relação PVC/CPVC 
variando numa estreita faixa de 0,70-0,80, com uma concentração de 
pigmentos anticorrosivos definida em 12% do peso total da tinta. Foi utilizado 
um moinho de areia para a homogeneização e redução da granulometria dos 
sólidos da tinta. Além das tintas com pigmentos anticorrosivos, foram 
formuladas ainda, tinta sem pigmentação (carga) e tinta sem carga nem 
pigmentos (Verniz). A Tabela 3.3 mostra a porcentagem em peso dos 
componentes utilizados para formulação de todas as tintas. Os cálculos 
utilizados para estas formulações encontram-se no apêndice. 

 

Tabela 3.3: Formulação das Tintas Anticorrosivas em peso (%). 
TINTAS EPÓXI COMPONENTES 

CZ FMZC FMZ FZ CRG VR 
PARTE A 

Xileno 4,33 4,33 4,33 4,33 4,54 4,54 
Catalisador Poliamida 8,67 8,67 8,67 8,67 9,08 16,48 

PARTE B 

Resina Epóxi 34,67 34,67 34,67 34,67 36,31 65,90 
Cromato de Zinco 12,00 - - - - - 

Fosfato molibdato Zn-Ca - 12,00 - - - - 
Fosfato molibdato Zn - - 12,00 - - - 

Fosfato de Zinco - - - 12,00 - - 
Dióxido de Titânio 11,52 11,52 11,52 11,52 11,62 - 

Pangel 1,47 1,47 1,47 1,47 1,45 - 
Talco 15,41 15,41 15,41 15,41 23,82 - 

Dispersante 1,54 1,54 1,54 1,54 1,62 1,38 
Butil Glicol 0,39 0,39 0,39 0,39 0,41 2,29 
Tolueno 1,21 1,21 1,21 1,21 1,28 13,95 

Xilol 8,80 8,81 8,81 8,81 9,88 - 
TOTAL 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00 100,00 

ΛΛ�
�������	�
��������  0,75 0,73 0,72 0,80 0,76 - 
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A aplicação da tinta foi feita por pistola em três demãos de tinta, para a 
obtenção de espessura aproximada de 100 µm, medida através de medidor de 
espessura de camada seca. Após a aplicação da tinta e secagem ao ar, as 
placas receberam um revestimento adicional nas bordas com uma tinta 
poliuretana, com o objetivo de evitar o aparecimento de corrosão nestes locais. 
Todas as amostras foram pintadas em triplicatas. 
 

As tintas aqui empregadas são bicomponentes, compostas de uma 
parte A, onde temos apenas o catalisador diluído em xileno e a parte B 
composta da resina e todos os demais componentes da tinta. Inicialmente foi 
preparada e homogeneizada mecanicamente a parte B, esta mistura foi 
acondicionada em galões. A parte A é feita pela diluição de 1:1 em xileno da 
poliamida, e acondicionado em recipiente separado. Para a aplicação da tinta, 
mistura-se a parte B e a parte A numa proporção de 4:1. 
 

3.5 Ensaios de Corrosão. 
 

3.5.1 Imersão. 
 

As amostras foram submetidas a uma imersão em NaCl 0,01M por um 
tempo determinado de 65 dias para as amostras pintadas sem o risco e de 30 
dias para as amostras com o risco. O monitoramento foi realizado por medidas 
de impedância eletroquímica e potencial de circuito aberto, respectivamente. 
Este ensaio foi complementado com uma inspeção visual para avaliar o grau 
de empolamento pela Norma ASTM D714 [31], aderência pela Norma ASTM 
D3359 [32] e grau de corrosão no substrato pela Norma ASTM D610 [33]. 
 
 

3.5.2 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 
 

As medidas de impedância eletroquímica foram realizadas com uso do 
AUTOLAB PGSTAT20 com auxílio de um microcomputador para aquisição de 
dados. Todas as medidas foram realizadas numa faixa de freqüência de 40 
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CHAPA 

TAMPA 

TUBO DE PVC 

KHz a 2,5 mHz com uma amplitude de 10 mV. Para análise dos resultados foi 
utilizado o programa analisador de função de transferência (FRA) que fornece 
o gráfico de impedância e os valores de capacitância e resistência do sistema. 
Todas as medidas foram realizadas no interior de uma cabine de Farady, para 
evitar interferências externas. 

 
Foram utilizados dois tipos de células para as medidas de impedância 

eletroquímica, de acordo com procedência da amostra. Em ambas as células, 
a área foi limitada por um tubo de PVC sobre a chapa pintada, com uma área 
circular de 22,1 cm2. Os desenhos das células são mostrados na Figura 3.1, 
onde podemos observar que para a célula tipo a, o tubo foi preso por pressão 
de duas chapas. Na célula tipo b, o tubo foi acoplado na própria chapa. 

  

 
 
Para a realização das medidas de impedância eletroquímica necessitou-

se ainda de um eletrodo de calomelano saturado como referência, e um 
eletrodo de platina, como auxiliar. O esquema de montagem da célula 
eletroquímica é mostrado na Figura 3.2, onde podemos observar que o 
eletrodo de trabalho é a própria chapa metálica. 

 
3.6 Potencial de Circuito Aberto. 

 
A variação do potencial de circuito aberto das amostras pintadas, sem 

risco, foi monitorada por um período de 30 dias. Este acompanhamento foi 
realizado com o uso de um mutímemetro digital e um eletrodo de referência de 
calomelano saturado. O eletrólito utilizado foi uma solução de NaCl 0,01M, que 

a 

 

b 

 

Figura 3.1: Desenho esquemático das células eletroquímicas, utilizadas para 
as amostras tipo A (a) e para as amostras tipo B (b). 
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era tocada a cada 7 dias. Depois de 30 dias de imersão as amostras foram 
fotografadas e avaliadas quanto ao empolamento e aderência. 

 
 

 

Figura 3.2: Desenho esquemático da célula  
eletroquímica utilizada nas medidas de  Impedância 
eletroquímica. 

 
 

3.7 Curva de Polarização. 
 

Curvas de polarização anódicas e catódicas foram obtidas em 
triplicatas, após 30 minutos de imersão em NaCl 0,01M contendo a solução 
saturada dos pigmentos, à temperatura ambiente. Estas medidas foram feitas 
utilizando um potenciostato/galvanostato AUTOLAB PGSTAT 20 acoplado a 
um computador e controlado pelo programa GPES 4.9 para aquisição e 
tratamento de dados. 

 
3.8 Câmara de Névoa Salina - ASTM B-117 [34]. 

 
O ensaio de névoa salina tem o objetivo de aumentar a degradação do 

filme de tinta, acelerando assim o processo corrosivo. A aparelharem é 
constituída basicamente por uma câmara de ensaio onde é pulverizada 
solução aquosa de aproximadamente 5% de cloreto de sódio a uma 
temperatura de aproximadamente 35ºC. O ar comprimido utilizado para a 
formação da névoa foi mantido em torno de 1,5 Kgf / cm2. 

 

Eletrodo de Platina 

Eletrodo de Trabalho 

Eletrodo de Referência 

Tubo de 
PVC 
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Foram preparadas amostras pintadas em triplicatas de chapas de aço 
do tipo I com um risco de aproximadamente 6 cm na parte inferior, até atingir o 
aço. Foram colocadas na câmara para serem retiradas com um ciclo de 200 
horas. Estas amostras são retiradas, limpadas com álcool e depois analisadas 
por impedância eletroquímica utilizando a célula tipo A, depois de realizados 
estes ensaios, elas são fotografadas e inspecionadas visualmente, para então 
retornarem a câmara para mais um ciclo. 

 
3.9 Exposição Atmosférica. 

 
Com o objetivo de avaliar o comportamento anticorrosivo das tintas em 

ambientes marinhos, foram preparadas amostras em triplicatas para serem 
encaminhadas à estação de corrosão localizada na praia do Mucuripe, na 
cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Foi feito um risco horizontal até o 
aço, de aproximadamente 6 cm de comprimento, na parte inferior da face de 
todas as amostra. O objetivo deste risco é permitir que a corrosão proceda sob 
o filme de tinta, facilitando assim uma melhor avaliação da corrosão sob o filme 
de tinta. Medidas de impedância eletroquímica estão sendo realizadas a cada 
2 meses de exposição, para o monitoramento da ação agressiva da atmosfera. 
A Figura 3.3 mostra as amostras no ensaio de exposição e o detalhe do risco 
realizado na amostra. Este ensaio ainda encontra-se em andamento.    
 

a 

 

b 

 

Figura 3.3: (a) Disposição das amostras no ensaio de exposição, (b) Amostra 
com risco horizontal na face exposta. 
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OH 2

3.10 Permeabilidade ao Vapor D’água. 
 

Os ensaios de permeabilidade seguiram a norma ASTM D 1653-72 [35]. 
Foram preparados filmes livres de tinta através do uso de um extensômetro,  
estes filmes foram aplicados sobre a superfície plana de folhas de 
transparência. Depois de 7 dias de cura, eles foram destacados e cortados 
para serem acoplados a célula de permeabilidade (Figura 3.4). Foram obtidos 
filmes com espessura de 100 ± 5 µm. Nesta célula é colocado 25 mL de água 
bidestilada e vedada com o filme de tinta, depois o conjunto é colocado em um 
dessecador. O acompanhamento da permeabilidade foi realizado através da 
pesagem diária do conjunto. A amostragem foi realizada em triplicata e por um 
tempo de 30 dias. Vale ressaltar que, as amostras em triplicatas foram 
acondicionadas em um mesmo dessecador, mantendo assim as mesmas 
condições para o grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a 

 
 

b 

 

Figura 3.4: Célula utilizada no ensaio de permeabilidade, (a) 
Desenho esquemático da célula de permeabilidade e (b) Foto da 
célula de permeabilidade. 
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CAPÍTULO 

 
 

4. Resultados e Discussões. 
 

4.1 Permeabilidade ao Vapor D’água. 
 

Na Figura 4.1 e Figura 4.2, temos os resultados obtidos para o ensaio de 
permeabilidade em filmes livres de tintas pigmentadas e do verniz de resina 
epóxi. O ensaio foi realizado em triplicata para cada tinta com medidas diárias, 
por um período total de 30 dias. Como parâmetro de controle, temos:  

 
a. Espessura do filme que foi de 100 µm; 
b. A relação PVC/CPVC que permaneceu em torno de 0,70 a 0,80; 
c. O mesmo sistema para as amostras em triplicatas. 

 
Com relação à Figura 4.1a podemos observar que os filmes FMZ e FZ 

apresentaram comportamentos semelhantes, já o filme FMZC foi o que se 
apresentou o mais permeável dos filmes estudados neste trabalho. Já na 
Figura 4.1b podemos observar coerentemente que o filme sem pigmentação foi 
o que apresentou uma melhor proteção por barreira, seguido do CRG e CZ 
respectivamente. Adicionalmente, dos gráficos da Figura 4.1 podemos retirar 
os valores dos coeficientes angulares das retas de permeabilidade, que são 

IV 
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também chamados de permeabilidade específica, estes resultados são 
mostrados na Figura 4.2.  

 

 
No que diz respeito à permeabilidade específica, podemos estabelecer a 

seguinte ordem crescente de valores encontrados para os filmes deste 
trabalho:  VR < FZ < FMZ < CRG < CZ < FMZC.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar de encontrarmos alguma diferença de permeabilidade entre os 
filmes, podemos concluir que não há nenhuma interação dos pigmentos 
estudados com a resina epóxi, pois a diferença de permeabilidade específica 
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Figura 4.1: Gráficos de permeabilidade ao vapor d’água em gramas por 
dia, onde:  (a) Filmes: FZ, FMZC e FMZ; (b) Filmes: CZ, VR e CRG 
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Primers 
Figura 4.2: Gráfico em colunas, mostrando a variação da 
permeabilidade específica com o tipo de pigmentação 
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entre os filmes pigmentados e o filme sem pigmentação é pequena, da ordem 
de 7mg/dia. Estes resultados são semelhantes aos encontrados por 
Vasconcelos [20] e Maia [21]. Portanto, a pequena diferença de permeabilidade 
observada entre os filmes estudados, pode estar relacionada com a geometria 
dos pigmentos e com o grau de dispersão destes pigmentos na resina. 

 
É evidente que neste tipo de ensaio não temos a interferência do 

substrato metálico, que de alguma forma influencia a permeabilidade de filmes 
de tintas aplicadas em sua superfície. Portanto este ensaio enfrenta grandes 
limitações, no que diz respeito a sua correlação com filmes aplicados em 
chapas metálicas, porém os dados aqui analisados são interessantes para uma 
comparação entre a influência dos tipos de pigmentação na permeabilidade. No 
sentido de uma avaliação mais detalhada da permeação dos filmes aplicados 
em chapas metálicas é que utilizamos à impedância eletroquímica.  
 
 

4.2 Monitoramento do Potencial de Corrosão. 
 

Na Figura 4.3 observa-se o comportamento do Eca para as amostras 
com risco imersas em meio de cloreto 0,01M. Infere-se do gráfico que ocorre 
um decaimento dos valores de potencial já nas primeiras horas de ensaio, 
seguido de uma estabilização a partir do 5º dia de exposição. 

 
Este tipo de comportamento foi observado para todas as tintas do 

trabalho, sendo que houve uma suave diferença no patamar de estabilização 
para tinta pigmentada com cromato de zinco, onde estabilizou em potenciais 
mais nobres que as demais tintas (-590mV). Foi observado ainda, que a tinta 
sem pigmentação e a tinta com carga foram as que apresentaram os valores 
de potenciais mais negativos durante todo o ensaio, estabilizando em potencial 
menos nobre (-665mV) em relação às demais tintas. As demais amostras (FZ, 
FMZ, FMZC) estabilizaram em patamares intermediários (-620mV). Com isto 
observamos que os inibidores em estudo são passivadores da corrosão no aço 
em meio de cloreto, pois os valores de potencial das tintas pigmentas foram 
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sempre maiores que os potenciais encontrados para a chapa pintada com tinta 
sem pigmentação. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.3: Evolução do potencial de corrosão em circuito 
aberto para amostras pintadas com risco, em imersão em NaCl 
0,01M com o tempo.  
 

 
Os resultados encontrados aqui foram semelhantes aos encontrados por 

Maia [21] nos ensaios de potencial de corrosão de tintas epóxi em meio de 
cloreto 0,01M, onde a tinta com cromato de zinco apresentou potenciais de 
corrosão após 40 dias de imersão, em torno de -700 mV, e as tintas 
pigmentadas com fosfato de zinco estabilizaram em patamares mais negativos. 
Vasconcelos [20], no mesmo ensaio de potencial de corrosão para amostras 
com risco revestidas com tinta epóxi, verificou que a tinta pigmentada com 
cromato de zinco e óxido de ferro deslocou o potencial para valores mais 
positivos do que a tinta pigmentada somente com óxido de ferro, e atribuiu isto 
a uma proteção anódica deste pigmento. 

 
Um outro aspecto observado neste ensaio foi a velocidade de 

estabilização dos potenciais de corrosão, onde para a tinta CZ foi observada 
uma estabilização mais rápida do que para as demais tintas. Este fato se deve 
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a alta solubilidade deste pigmento no eletrólito, que se desprende mais 
facilmente da estrutura da resina chegando ao substrato promovendo assim a 
proteção anódica. 

 
Segundo Margarit [15], o potencial de corrosão é um compromisso entre 

processos anódicos e catódicos ocorrendo em uma interface eletroquímica, 
portanto sua variação com o tempo nos fornece informações sobre fenômenos 
de interface.  

 
 

4.2.1 Avaliação dos produtos de corrosão no ensaio de potencial 
de circuito aberto. 

 
 

As figuras seguintes mostram as micrografias obtidas por MEV e os 
respectivos espectros de EDX de toda a área observada ao longo do risco nas 
amostras submetidas ao ensaio de potencial de circuito aberto. Estas amostras 
permaneceram em imersão em NaCl 0,01M por 30 dias, sendo a solução 
trocada a cada 7 dias ou quando fosse observado saturação de produtos de 
corrosão.  Foi observada a presença de Fe e O em todos os espectros. A 
presença destes elementos é devida principalmente à formação de Fe2O3, que 
é o produto de corrosão. 

 
Pelo espectro de EDX podemos observar para as amostras pintadas 

com cromato de zinco (Figura 4.4a), a presença de picos de Cr ao longo do 
risco, evidenciando assim um possível processo de proteção química por parte 
do agente Cr2O3 na superfície metálica. Já para amostra com fosfato de zinco, 
não foi observado a presença de qualquer elemento que nos levasse a crer em 
um tipo de proteção química relacionada ao íon fosfato.  
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Figura 4.4: Micrografias obtidas por MEV e espectros de EDX dos produtos 
de corrosão formados na zona do rico após imersão por 30 dias em NaCl de 
chapas pintadas com risco: (A) Tinta pigmentada com cromato de zinco e 
(B)Tinta pigmentada com Fosfato de Zinco.. 
 

 
A ausência de elementos como P ou Zn, nos leva a acreditar que este 

tipo de pigmento na resina epóxi atua preferencialmente por barreira como 
pôde ser observado nos ensaios de permeabilidade. Observamos a formação 
de uma película não uniforme em ambas as amostras, caracterizadas por uma 
estrutura globular. 
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Figura 4.5: Micrografias obtidas por MEV e espectros de EDX dos produtos 
de corrosão formados na zona do rico após imersão por 30 dias em NaCl 
de chapas pintadas com risco: (C) Tinta pigmentada com fosfato molibdato 
de  zinco e (D)Tinta pigmentada com Fosfato Molibdato de  Zinco-Cálcio. 

 
 
Nas amostras pintadas com FMZ e FMZC (Figura 4.5c e Figura 4.5d) 

encontramos na análise dos espectros de EDX a presença de elementos como 
ferro, zinco e molibdênio. 
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Figura 4.6: Micrografias obtidas por MEV e espectros de EDX dos produtos 
de corrosão formados na zona do rico após imersão por 30 dias em NaCl 
de chapas pintadas com risco: (E) Tinta sem pigmentação e  (F) Tinta 
pigmentada com carga. 
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4.3 Curvas de Polarização. 

 
Através das curvas de polarização podemos identificar o tipo de inibição 

dos pigmentos estudados no aço carbono 1010 e, com isto, compreender 
melhor a forma de atuação do pigmento sobre o metal. Este ensaio é realizado 
com uso de solução saturada dos pigmentos em NaCl 0,01M. As curvas 
obtidas são mostradas na Figura 4.7, os gráficos mostrados nesta figura estão 
separados em ramos anódicos e catódicos, na forma de sobrepotencial. O pH 
das soluções utilizadas neste ensaio está compreendido na faixa de 6,69 – 
7,14, sendo a solução com cromato de zinco a mais ácida. Portanto, as 
características ácido-base destes pigmentos não contribuem significativamente 
para a passivação do aço, pois esta ocorre geralmente em pH acima de 7.  
 

a 
 

 

b 

 
Figura 4.7: Curvas de Polarização Anódicas e Catódicos dos substratos de aço 
carbono 1010 em solução saturada de inibidores após 30 minutos de imersão. 

 
Da Figura 4.7a, no ramo catódico as densidades de corrente de redução 

do oxigênio foram deslocadas para valores menores em todas as soluções de 
pigmentos estudados. 

 
Da Figura 4.7b, verificou-se que todos os pigmentos protegeram o aço 

contra corrosão, uma vez que apresentaram comportamento anódico 
deslocando o potencial de corrosão dos substratos metálicos para valores mais 
positivos, a exceção do pigmento fosfato molibdato de zinco cálcio que 
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apresentou potencial de corrosão mais negativo, como pode ser observado na 
Tabela 4.1. As soluções com pigmentos FMZ e CZ foram as que apresentaram 
os valores de potencial mais positivos. 

  
Com relação ao poder de inibição destes pigmentos, aquele que 

apresentou melhores resultados foi a solução contendo cromato de zinco, 
seguido dos pigmentos FMZ e FMZC. Os bons resultados para o pigmento 
fosfato molibdato de zinco pode está relacionado com a alta razão Zn2+/PO4

3-, 
provavelmente uma conseqüência da adição de certa quantidade de óxidos de 
zinco no processo de fabricação deste pigmento e a presença de Mo, que é um 
forte inibidor [23]. A presença de óxido de zinco é benéfica para promover a 
passivação do aço. A solução com fosfato de zinco foi a que apresentou um 
menor poder de inibição, calculado pela equação 2.4. Tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1: Valores dos potenciais de corrosão, 
resistência de polarização e poder de inibição. 
Solução Ecorr (V ) Rp (KΩ) P.I (%) 
NaCl -0,744 5,168 - 
CZ -0,530 17,465 237,9 
FMZ -0,498 15,610 202,1 
FMZC -0,765 15,580 201,5 
FZ -0,722 11,530 123,1 

 
 
 

4.4 Ensaio de Imersão. 
 
 

Os ensaios de imersão foram acompanhados por medidas de 
impedância eletroquímica das quais se obtêm a resistência e capacitância do 
revestimento. Os painéis pintados sem risco foram submetidos a uma imersão 
de 65 dias em NaCl 0,01M. Os diagramas de impedância eletroquímica de 
algumas amostras são mostrados nas figuras seguintes. Já os valores de 
resistência e capacitância são mostrados na Figura 4.11. As medidas de 
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impedância foram feitas a partir de 3 horas de imersão, tempo este necessário 
para estabilização do sistema.   

 
De uma forma geral, foi observada a formação de apenas um arco 

capacitivo nos diagramas de Nyquist durante o ensaio. Este primeiro arco está 
associado a processos eletroquímicos ocorrendo no revestimento, e 
corresponderia a processos de transferência de carga [15,25-28]. Porém, para 
os painéis pintados com o pigmento cromato de zinco, foi observado a 
formação de um segundo arco capacitivo, que está relacionado a processos 
eletroquímicos ocorrendo na região metal-substrato [15,25-28] 

 
Todas as tintas apresentaram altos valores iniciais de impedância, da 

ordem de 1011Ωcm2, que são característicos de revestimentos orgânicos. 
Porém, no decorrer do ensaio, as tintas se diferenciaram no que diz respeito à 
queda dos valores de impedância, pois a tinta com cromato de zinco (Figura 
4.10e) foi a que teve uma queda mais expressiva de impedância. Este fato está 
relacionado principalmente a grande solubilidade deste pigmento (1,0 g/l), que 
permite que o eletrólito solubilize-o aumentando assim o número de poros e 
reduzindo assim a impedância do filme. As demais tintas pigmentadas 
apresentaram quedas nos valores de impedância bem mais suaves 
comparadas a tinta com cromato de zinco, isto revela uma boa proteção por 
barreira destas tintas. Vale ressaltar que, a proteção de uma boa tinta contra 
corrosão, está diretamente relacionada a uma combinação de proteção química 
e física. 

 
Ainda com relação aos diagramas de impedância, mais restritamente a 

evolução destes, podemos perceber que todas as tintas nos estágios iniciais, 
apresentam um diagrama com uma reta quase paralela ao eixo imaginário, 
este tipo de comportamento é característico de um revestimento de alta 
resistividade. Porém com a permeação do eletrólito, quase todas as tintas 
fecharam o primeiro arco já na primeira metade do ensaio. Com relação à tinta 
de cromato de zinco, neste período foi observado já a formação de um primeiro 
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arco seguido da formação de uma linha reta (Figura 4.10e, 696h), este tipo de 
diagrama indica que os poros do revestimento estão bloqueados com os 
produtos de corrosão e que a difusão de espécies através do filme e desses 
poros bloqueados começa a controlar o processo de deterioração do substrato 
[15]. 
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Figura 4.8: Diagramas de impedância correspondentes às amostras pintadas. Sendo (a) 
primer somente com carga, (b) primer com fosfato  molibdato de zinco 
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Veleva e Del amo [24], estudaram quatro esquemas de pintura a base de 
resina epóxi pigmentadas com fosfato molibdato de zinco e óxido de zinco, 
onde avaliaram o processo anticorrosivo através de medidas de impedância 
eletroquímica. Os resultados encontrados por estes autores são semelhantes 
aos encontrados neste trabalho. Nos primeiros dias de ensaio eles 
encontraram altos valores iniciais de impedância (20MΩ) para todas as tintas 
estudadas, e atribuíram estes resultados a ausência de defeitos na tinta e de 
processos anticorrosivos no início do ensaio. Depois de 200 horas de imersão 
estes autores observaram a formação de semicírculos bem definidos, indicando 
uma mudança de um comportamento puramente capacitivo para um processo 
corrosivo controlado por transferência de carga. Eles encontraram para tinta 
com baixa concentração de fosfato molibdato de zinco, mas com a presença de 
ZnO, diagramas com a formação de uma reta após o primeiro semicírculo, e 
atribuíram este tipo de diagrama a um processo controlado principalmente pela 
difusão do oxigênio.  

 
Del amo e colaboradores [23] estudaram cinco tintas anticorrosivas 

hidrossolúveis pigmentadas com fosfato molibdato, em sua pesquisa 
encontraram valores iniciais de impedância, na ordem de 109Ωcm2, atribuíram 
isto a uma elevada proteção por barreira dos revestimentos. Concluíram ainda 
que a queda nestes valores de impedância no decorrer do ensaio de imersão, 
está relacionado com a incorporação de água na matriz polimérica do filme 
aumentando assim a condutividade do revestimento, que muda de um 
comportamento capacitivo por um controle misto: capacitivo em altas 
freqüências e resistivo em baixas freqüências.   

 
Preliminarmente, através destes diagramas podemos concluir que as 

tintas apresentam um controle principalmente por barreira, com exceção da 
tinta com cromato de zinco, que pelos diagramas observamos a formação de 
um segundo arco, característicos de processos eletroquímicos na interface, 
sugerindo que há uma proteção mista (física e química). 
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4.4.1 Resistência (Rp) e Capacitânica (CC). 
 

 
Os valores de resistência e capacitância foram obtidos através da 

extrapolação do primeiro arco capacitivo até o eixo real. Os gráficos de 
resistência (Rp) e capacitância (CC) do revestimento com o tempo de imersão 
estão apresentados na Figura 4.11. Estes gráficos são uma média aritmética 
dos resultados encontrados para as amostras em triplicadas.  
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Figura 4.11: Gráficos de resistência e capacitância de tinta obtidos a partir dos 
diagramas de Nyquist dos primers em meio de NaCl 10-2 mol dm-3. Sendo (a) 
Resistência dos primers, (b)Capacitância dos Primes.  

 
Com relação ao gráfico de resistência dos revestimentos (Figura 4.11a), 

que mostra os valores de resistência em MΩcm2 com o tempo de imersão, 
podemos observar que em geral, os primers apresentam valores iniciais de 
resistência da ordem de 106 MΩcm2. Porém, no decorrer do ensaio, as tintas 
sofreram cinética de degradação de forma diferenciada, ou seja, a perda de 
resistência foi diferente para as diversas tintas utilizadas no trabalho. Do gráfico 
podemos concluir que a tinta FMZ, CRG e FMZC estabilizaram em cerca de 10 
dias de exposição em patamares maiores, com valores em torno de 105MΩcm2. 
Já a tinta FZ  estabilizou em patamares intermediários em torno de 103MΩcm2, 
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sendo que esta estabilização foi percebida em torno do 10º dia para a tinta FZ. 
Os menores valores de resistência foram encontrados para as tintas CZ e VR, 
sendo que a tinta sem pigmentação não resistiu a todo o tempo de imersão, já 
no 24º dia de imersão o revestimento apresentou empolamento e pontos de 
corrosão na área exposta. 

 
Quanto à tinta CZ, este tipo de comportamento é característico do primer 

com cromato de zinco, devido à alta solubilidade deste pigmento, sua 
resistência é reduzida sensivelmente com o tempo de imersão. Portanto com 
relação à resistência final do revestimento podemos estabelecer que: CRG > 
FMZ > FZ > FMZC > CZ > VR. 

 
É importante ressaltar, que para avaliarmos o desempenho de uma tinta, 

temos que submetê-las a diferentes testes, em diferentes situações, para assim 
com os resultados destes, alicerçarmos nossas conclusões. Neste ensaio, a 
tinta com carga apresentou uma ótima propriedade por barreira, porém no 
ensaio de névoa salina, que é um ensaio mais agressivo, podemos observar 
que isto não se mantém, deixaremos para discutir estes resultados juntamente 
com os obtidos na câmara de névoa salina, ainda neste capítulo. 

 
Segundo Del amo [23], a resistência é composta de duas contribuições: 

da solução e da resistência do filme tinta. E segundo ainda o mesmo autor, a 
resistência inicial tem grande importância para predizer um tempo de vida útil 
do revestimento. Os autores atribuíram a queda constante da resistência de 
primers a base de resinas vinil e alquídicas, ao aumento da permeabilidade do 
filme pelo eletrólito. 

 
Com relação ao gráfico de capacitância dos revestimentos (Figura 

4.11b), podemos observar coerentemente, que os maiores valores de 
capacitâncias estão com os primers VR e CZ, da ordem 103nFcm-2. Os primers 
CRG e FMZC apresentam valores intermediários de capacitância, da ordem de 
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102nFcm-2, já os primers FZ e FMZ apresentam os menores valores de 
capacitância.  

 
No que diz respeito à evolução da capacitância, nos primeiros dias foram 

encontradas algumas dispersões, porem todos os primers apresentaram um 
aumento inicial da capacitância com o tempo de imersão, seguida de uma 
estabilização. Esta estabilização observada para a maioria dos primers, pode 
estar relacionada a uma saturação do filme por água, segundo muitos trabalhos 
[26-28]. Dos valores de capacitância podemos concluir que a tinta sem 
pigmentação (verniz), foi a que mais se deixou permear pelo eletrólito, pois foi 
a que apresentou os maiores valores de capacitância. Já as tintas com fosfato 
de zinco e fosfato molibdato de zinco foram as que menos se deixaram 
permear pelo eletrólito, estes resultados estão de acordo com os encontrados 
em muitos trabalhos [14,23,24]. Quanto às conclusões aqui comentadas a 
respeito da permeabilidade dos painéis pintados, não podemos correlacioná-las 
com as encontradas no ensaio de permeabilidade de filmes livres, pois neste 
como já comentado anteriormente, é controlado, eliminando assim várias 
variáveis que podem interferir no processo de permeação de um filme aplicado 
numa chapa de aço, variáveis como: 

 
• A influência do substrato metálico na permeação; 
• Os produtos de corrosão formados na interface metal-substrato; 
• A forma de aplicação da tinta; 

 
 

4.5 Névoa Salina. 
 
 

Este ensaio teve uma duração total de 1500 horas, onde ao final do ensaio 
os painéis (FMZ, FMZC, FZ e CZ) apresentaram apenas uma leve corrosão e 
empolamento ao logo da incisão. Já os painéis VR e CRG apresentaram 
pontos de corrosão no painel, com 500 horas e 1200 horas respectivamente. A 
Figura 4.12 mostra os valores médios de resistência dos painéis pintados 
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submetidos ao ensaio de névoa salina. Podemos observar que a cinética de 
degradação dos revestimentos ocorreu de forma diferenciada, onde a tinta sem 
pigmentação (VR) foi a que apresentou uma maior perda de resistência durante 
todo o ensaio, como podemos observar do gráfico da Figura 4.12, terminando o 
ensaio com patamares de resistência da ordem de 107 Ω.cm2. É importante 
mencionar que o desempenho da tinta sem pigmentos anticorrosivos (CRG) 
neste ensaio, foi diferente do encontrado no ensaio de imersão, onde sua 
resistência final ficou na ordem de 1011 Ω.cm2 (Figura 4.11a). Neste ensaio a 
resistência final da tinta CRG estabilizou em 108 Ω.cm2 (Figura 4.12), ficando 
evidente a alta agressividade do ensaio de névoa salina, e também a 
impossibilidade de qualquer correlação do ensaio de imersão com o ensaio de 
névoa salina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com relação as tintas pigmentadas (FZ, CZ, FMZ e FMZC), foi observado 

que a tinta com cromato de zinco (CZ) apresentou uma queda expressiva de 
resistência, onde no início do ensaio sua resistência era da ordem de 1011 

Ω.cm2 e no final do ensaio caiu para 108 Ω.cm2, isto se deve a sua alta 
solubilidade. Esta queda de resistência acentuada também foi observada no 
ensaio de imersão. Já as tintas com os pigmentos anticorrosivos, apresentaram 

Re
si

st
ên

ci
a 

M
ΩΩ

.c
m

2 

0 500 1000 1500 2000
100
101
102
103
104
105
106
107
108

 CRG
 CZ
 VR

 FMZ
 FZ
 FMZC

 
Tempo, dias 

Figura 4.12: Graficos de resistência obtido a partir dos 
diagramas de Nyquist dos primers submetidos ao 
ensaio de névoa salina.  
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os maiores valores de resistência durante todo o ensaio de imersão, 
notadamente, a tinta FMZ foi a que apresentou os maiores valores de 
resistência terminado o ensaio com resistência final da ordem de 109 Ω.cm2, 
seguido das tintas FMZC e FZ.  

 
Quanto ao aspecto visual das amostras pintadas após 1500 horas de 

ensaio de imersão, todas as amostras resistiram bem até o final do ensaio. 
Nenhuma apresentou pontos de corrosão vermelha no revestimento, a exceção 
do VR e CRG.  O detalhe da corrosão observada ao longo da incisão, são 
mostradas nas figuras seguintes. 

 
Através de uma análise das Figura 4.13 e Figura 4.14, podemos 

observar que há um avanço considerável da corrosão na chapa de aço pintada 
com VR, demonstrando assim que a partir da existência de uma falha no 
revestimento a corrosão de propaga facilmente, e na forma filiforme.  Com 
relação às demais amostras esta propagação da corrosão não foi tão evidente, 
ocorrendo apenas o aparecimento de pontos de empolamento nas vizinhanças 
do risco das seguintes amostras: CRG, FZ, FMZ e FZ. As amostras pintadas 
com a tinta contendo cromato de zinco não apresentaram empolamento ao 
longo do risco, evidenciando assim uma proteção química por parte do 
pigmento, reduzindo assim a propagação da corrosão por baixo do filme. 
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Figura 4.13: Aspecto inicial e final da região em 
torno do risco para as amostras CZ, FZ e CRG 
submetidas à câmara de névoa salina, com tempo 
total de exposição de 1500 horas. (ASTM B-117). 
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Figura 4.14: Aspecto inicial e final da região em 
torno do risco para as amostras FMZ, FMZC e VR 
submetidas à câmara de névoa salina, com tempo 
total de exposição de 1500 horas (ASTM B-117). 

 
Os resultados obtidos para o ensaio de névoa salina foram semelhantes 

aos encontrados no trabalho de Del Amo e colaboradores [14] onde foram 
avaliadas tintas formuladas com resina epóxi hidrossolúvel contendo fosfato 
molibdato de zinco, que demonstraram bons resultados em ensaios de névoa 
salina com um tempo de exposição total de 1400 e 4200 horas. Num outro 
trabalho realizado por Del Amo [23] ele avaliou o desempenho anticorrosivo de 
tintas a base de resina epóxi organossolúveis e hidrossolúveis pigmentadas 
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com fosfato de zinco, fosfato molibdato de zinco e o tripolifosfato de zinco, em 
câmara de névoa salina com um tempo total de 2400 horas de exposição.  

 
Sousa [16] realizou em seu trabalho ensaios de névoa salina com uma 

duração total de 2000 horas de exposição, para amostras pintadas com tintas 
epóxi a base d’água formuladas com pigmentos anticorrosivos não tóxicos. 
Neste trabalho foram encontrados também, bons resultados para os painéis 
pintados com FMZ e FMZC, onde resistiram até 2000 horas de exposição em 
câmara de névoa salina, seus valores de resistência final permaneceram em 
torno de 107Ω.cm2 e 106Ω.cm2 respectivamente.  O painel pintado com fosfato 
de zinco resistiu apenas 1410 horas de ensaio.  
 
 

4.6  Avaliação de Aderência e Empolamento; 
 
 

Foram realizadas avaliações de aderência e empolamento em painéis 
pintados após os ensaios de potencial de corrosão, imersão e névoa salina. 
Estas avaliações seguiram as seguintes normas: ASTM D714 [31] (Grau de 
empolamento) e ASTM D3359 [32] (Perda de aderência).  

 
O ensaio de aderência é efetuado com o uso de uma pequena garra 

metálica que promove cortes na película de tinta até atingir o metal base, 
paralelos entre si, e outros cortes perpendiculares aos primeiros formando um 
quadriculado (grade). A distância entre cada corte é de 2 mm. Depois de 
efetuados os cortes, é aplicado sobre o quadriculado uma fita adesiva 
padronizada que é removida de maneira uniforme e completa. O grau de 
aderência é classificado em função da percentagem de área destaca conforme 
a norma ASTM D 3359 [32]  seguindo a nomenclatura mostrada na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2:Classificação dos resultados de testes de adesão [32]. 
Classificação Porcentagem da área destacada 

5B 0% 
4B <5% 
3B 5-15% 
2B 15-35% 
1B 35-65% 
0B >65% 

 
 

4.6.1 Avaliação de empolamento no ensaio de potencial de 
corrosão. 

 
Todos os painéis foram submetidos ao mesmo tempo de exposição (720 

horas) em NaCl 0,01M. Após este período, foram realizadas as avaliações do 
grau de empolamento destes revestimentos, que são mostrados na Tabela 4.3. 
São mostrados ainda o aspecto visual das amostras após o ensaio na Figura 
4.15.  

 
Da Tabela 4.3 concluímos que o painel pintado com cromato de zinco é 

o que apresenta melhor resultado, pois n     ão apresentou nenhuma formação 
de empolamento. A tinta sem pigmentação foi a que apresentou os piores 
resultados, seguido da tinta com carga. Dos painéis pintados com pigmentos 
alternativos, os que apresentaram os melhores resultados foram o fosfato 
molibdato de zinco e o fosfato de zinco. 
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FMZ FMZC FZ 

   
CZ CRG VR 

 
 

  

Figura 4.15: Fotografias representativas do aspecto visual de algumas 
amostras após o ensaio de potencial de corrosão em imersão em NaCl 
10-2mol/dm3 por 30 dias 

 
Tabela 4.3: Graus de empolamento dos painéis após 
ensaio de potencial de corrosão. 

Amostras 
Grau de empolamento 

ASTM D 714-56 
Tempo 
horas 

FMZ 8F 720 
FMZC 6F 720 
FZ 8F 720 
CZ - 720 
CRG 4F 720 
VR 2F 720 
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4.6.2 Avaliação da perda de aderência e do grau de empolamento 

no ensaio de imersão. 
 

As avaliações foram realizadas após o ensaio de imersão, que se 
prolongou por 65 dias, a exceção dos painéis pintados com o verniz epóxi, que 
não resistiram a todo o ensaio de imersão e foram retirados no momento do 
aparecimento de pontos de corrosão ou empolamento. Assim, temos os 
aspectos visuais de algumas amostras, mostradas na Figura 4.16. 

 
 

AMOSTRAS – ENSAIO DE IMERSÃO 
FMZ 1 FMZ 2 CZ 1 CZ 2 

    
FMZC 1 FMZC 2 CRG 1 CRG 2 

    
FZ 1  FZ 2 VR 1 VR 2 

    
Figura 4.16: Fotografias representativas do aspecto visual de algumas 
amostras após o ensaio de aderência nas amostras provenientes do ensaio de 
imersão em NaCl 10-2mol/dm3 por 65 dias 
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Primeiramente é importante destacar que a perda de aderência ela pode 
se dar devido às falhas de natureza adesiva ou coesiva. Ou seja, a falha de 
natureza adesiva é aquela que ocorre quando o revestimento se desprende 
diretamente do substrato ou entre as demãos de tintas do esquema de pintura, 
que é o que pode ser observado na foto do painel FMZC mostrado na Figura 
4.16, onde houve um desprendimento entre camadas. As falhas coesivas são 
formas de destacamento mais críticas, a médio e longo prazo, para a 
durabilidade dos esquemas de pintura. A falha de aderência de natureza 
coesiva preocupante é aquela em que o descascamento da pintura ocorre de 
forma espontânea nas condições reais de serviço ou quando se obtêm, 
inicialmente, valores muito baixos. Este tipo de falha, não foi encontrada nos 
painéis pintados neste trabalho. Os resultados segundo as normas já indicadas 
são mostrados na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4: Graus de empolamento e aderência dos painéis após o ensaio 
de imersão. 
Amostras Grau de empolamento 

ASTM D 714-56 
Perda de 
aderência 

ASTM D3359-95 

Tempo 
horas 

FMZ - 5B (0%) 1560 
FMZC - 5B (0%)  1560 
FZ - 5B (0%) 1560 
CZ - 5B (0%) 1560 
CRG 8F 2B (35%) 1560 
VR 4 F 3B (15%) 528 

 
Da Tabela 4.4, vemos que todas as tintas pigmentadas não 

apresentaram empolamento no final do ensaio de imersão, já o verniz 
apresentou empolamento nas primeiras 528 horas de ensaio. Quanto à perda 
de aderência, ela foi mais acentuada para a tinta com carga e o verniz, 35% e 
15% respectivamente, estes resultados podem estar relacionados com a 
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ausência total de pigmentos anticorrosivos para promoverem a proteção 
química na interface do revestimento com o metal.  
 
 

4.6.3 Avaliação da perda de aderência no ensaio de névoa salina. 
 

Na Figura 4.17 são mostrados as fotografias das amostras provenientes 
dos ensaios de névoa salina após o teste de aderência, observamos que os 
resultados foram semelhantes aos encontrados no ensaio de imersão.  As 
amostras que apresentaram a maior área destacada foram novamente as 
pintadas com CRG, onde foi observado um destacamento de aproximadamente 
15-35%. Os painéis VR também apresentaram algum destacamento, cerca de 
5-15%. Com relação às amostras pigmentadas, as que apresentaram melhores 
desempenhos com relação ao teste de adesão foram os painéis pintados com 
a tinta CZ e FMZ. Os painéis pintados com as tintas FMZC e FZ apresentaram 
leve destacamento (menos de 5% de destacamento). Estes resultados estão 
resumidos na Tabela 4.5. 

 
 

Tabela 4.5: Graus de empolamento e aderência dos 
painéis após 1500 horas de ensaio na câmara de  
névoa salina. 
Amostras Grau de empolamento 

ASTM D 714-56 
Perda de 
aderência 

ASTM D3359-95 
FMZ - 5B (0%) 

FMZC - 4B (5%) 
FZ - 4B (5%) 
CZ - 5B (0%) 

CRG 8F 1B (35 – 65%) 
VR 6F 3B (5 – 15%) 
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AMOSTRAS – NÉVOA SALINA 

FMZ 1 FMZ 2 CZ 1 CZ 2 

    
FMZC 1 FMZC 2 CRG 1 CRG 2 

    
FZ 1  FZ 2 VR 1 VR 2 

    

Figura 4.17: Fotografias representativas do aspecto visual de algumas 
amostras após o teste de aderência das amostras provenientes do ensaio de 
névoa salina após 1500 horas.  
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CAPÍTULO 
 
 
 
5. Conclusões e Sugestões. 
 

No ensaio de permeabilidade, coerentemente, o filme de verniz foi o que 
se apresentou menos permeável pois se trata de uma película mais uniforme 
com relação ao demais filmes pigmentados. Com relação aos filmes 
pigmentados, observamos pequenas diferenças de permeabilidade ao vapor 
d’água, supondo assim que não há influência na permeabilidade entres os 
filmes com a adição dos pigmentos anticorrosivos em estudo. Portanto a teoria 
da interação resina/pigmentos não prevalece para as tintas deste trabalho. 

 
Das curvas de polarização podemos concluir que todos os pigmentos se 

apresentaram de forma ativa, ou seja, protegeram o aço contra a corrosão. 
Com relação ao fosfato de zinco, foi observado um baixo poder de inibição. 

 
No ensaio de monitoramento do potencial de corrosão, foi observado 

que em todas as amostras pigmentadas houve um deslocamento do potencial 
para valores mais positivos, onde este deslocamento é mais evidente no primer 
contendo o pigmento cromato de zinco. Com relação à avaliação dos produtos 
de corrosão no risco não encontramos evidência de atuação química do 
pigmento fosfato de zinco, isto é reforçado ainda mais com os resultados 
encontrados para as curvas de polarização. 

 

No ensaio de imersão em NaCl foi observado que todos os primers 
apresentaram altos valores de impedância inicias, sendo isto, característicos de 
um revestimento orgânico, porém, a cinética de degradação destes 

V 
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revestimentos foi diferenciada, principalmente na amostras contendo cromato 
de zinco, onde foi observado uma queda mais acentuada nos valores de 
resistência, fato atribuído a sua alta solubilidade. 

 
Finalmente, é importante destacar aqui, que os bons resultados 

encontrados para as tintas pigmentadas com fosfato molibdato de zinco na 
maioria dos testes aqui realizados, foram reproduzidos em muitos trabalhos na 
literatura [14,16,23], estes mesmos autores, atribuem os bons resultados a 
presença de molibdênio na composição do pigmento. Já com relação ao fosfato 
molibdato de zinco-cálcio, em alguns ensaios que foram aqui comentados, seu 
revestimento apresentou perda de aderência entre camadas, e ainda, das 
tintas pigmentadas foi a que apresentou uma maior permeabilidade, mesmo 
que esta diferença de permeabilidade seja pequena, mas comparando este 
resultado com outros ensaios concluímos que a estrutura deste revestimento 
não apresenta tão boa propriedade de barreira como às demais tintas com 
pigmentos anticorrosivos não tóxicos. Com relação à tinta com fosfato de zinco, 
fica evidente nos resultados encontrados que sua melhor característica é a 
eficiente propriedade por barreira, que pôde ser observada tanto no ensaio de 
permeabilidade quanto no ensaio de imersão, isto também foi observado em 
muitos trabalhos [14,19,21,30]. 
 
 

5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros. 
 

• Realizar impedância e análises térmicas dos filmes livres das tintas 
formuladas com estes pigmentos com o objetivo de verificar a 
propriedade por barreira e a estabilidade térmica destes filmes.  

 
• Fazer um estudo em câmara de UV, que juntamente com ensaios de 

campo e névoa salina, auxiliará na elaboração de conclusões finais 
do desempenho anticorrosivo destes revestimentos. 

 
• Estudar a avaliação anticorrosiva destes pigmentos em outras 

resinas, para assim, ter uma visão geral do melhor desempenho 
anticorrosivo. 
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CÁLCULO DO PVC E DA RELAÇÃO PVC/CPVC. 
 
Sabendo que: 
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Onde:  
PVC = Concentração Volumétrica de Pigmentos; 
VP = Volume de pigmentos sólidos (pigmentos e cargas); 
VV = Volume de Veículo Sólido 
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Onde:  
 
CPVC = Concentração Volumétrica de Pigmentos Crítica; 
OA = Absorção em óleo (g de óleo de linhaça / 100g de pigmentos ou carga); 
ρ = Densidade dos pigmentos ou cargas; 
 
Cálculo do CPVC para os pigmentos e cargas utilizadas: 
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RESULTADOS 

Produto Densidade g/cm3 
Absorção em óleo 

(g/100g) CPVC 

Fosfato Molibdato Zn-Ca 3 18,40 0,63 

Fosfato Molibdato Zn 4 13,30 0,64 

Cromato de Zinco 3,5 22,00 0,55 

Fosfato de Zinco 0,7 23,00 0,85 

Dióxido de Titânio 4 16,70 0,58 

Argila 0,75 25,00 0,83 

Talco 600 # 0,8 23,18 0,83 
 
 
 
Nesta segunda parte iremos calcular a formulação de cada tinta utilizada no 
trabalho: 
 
 
1) TINTA EPÓXI COM CROMATO DE ZINCO 
 

Componentes da 
Tinta Quantidade (g) Volume (cm3) Porc. Vol. % Porc. Peso% 

PARTE A 
     

Xilol 133,66 154,11 5,56 4,46 
Amina Endurecedora 267,32 272,78 9,84 8,91 

PARTE B 
     

Resina Epóxi 1069,29 1149,77 41,46 35,64 
Fosfato Molibdato Zn 360,05 102,87 3,71 12,00 

Dióxido de Titânio 333,95 83,49 3,01 11,13 
Pangel 42,61 56,81 2,05 1,42 

Talco 600 # 446,87 558,59 20,14 14,90 
Dispersante 44,53 47,32 1,71 1,48 
Butil Glicol 11,25 12,49 0,45 0,38 

Tolueno 35,11 40,59 1,46 1,17 
Xilol 255,35 294,42 10,62 8,51 

TOTAL 3000 2773,25 100,00 100,00 
 
 
 



 

 

a) CÁLCULO DO VOLUME DE VEÍCULO SÓLIDO: 
 
Teor de Sólidos da Resina Epóxi: 75% em peso 
 
Densidade Teórica da Resina Sólida: 1,03 g/cm3 
 
Portanto:  
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b) CÁLCULO DO PVC DA TINTA: 
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c) CÁLCULO DO CPVC DA TINTA: 
 
Temos que calcular a média dos valores do CPVC dos sólidos: 
 
 

( ) 70,0
4

83,083,058,055,0 =+++=MédioCPVC  

 
 

d) CÁLCULO DA RELAÇÃO PVC/CPVC, OU ΛΛ: 
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51,0 ===Λ

CPVC
PVC  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2) TINTA EPÓXI COM FOSFO-MOLIBDATO DE ZN. 
 
Componentes da Tinta Quantidade (g) Volume (cm3) Porc. Vol. % Porc. Peso% 

PARTE A 
     

Xilol 133,66 154,11 5,58 4,46 
Amina Endurecedora 267,32 272,78 9,88 8,91 

PARTE B 
     

Resina Epóxi 1069,29 1149,77 41,65 35,64 
Fosfato Molibdato Zn 360,05 90,01 3,26 12,00 

Dióxido de Titânio 333,95 83,49 3,02 11,13 
Pangel 42,61 56,81 2,06 1,42 

Talco 600 # 446,87 558,59 20,24 14,90 
Dispersante 44,53 47,32 1,71 1,48 
Butil Glicol 11,25 12,49 0,45 0,38 

Tolueno 35,11 40,59 1,47 1,17 
Xilol 255,35 294,42 10,67 8,51 

TOTAL 3000 2760,39 100,00 100,00 
 

 
a) CÁLCULO DO VOLUME DE VEÍCULO SÓLIDO: 

 
 
Teor de Sólidos da Resina Epóxi: 75% em peso 
 
 
Densidade Teórica da Resina Sólida: 1,03 g/cm3 
 
 
Portanto:  
 
 
 

3778,61
03,1

29,106975,0 cmVV =×=  

 
 

 
b) CÁLCULO DO PVC DA TINTA: 
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50,0=PVC  
 
 
 

c) CÁLCULO DO CPVC DA TINTA: 
 
 
 
Temos que calcular a média dos valores do CPVC dos sólidos: 
 
 

( ) 72,0
4

83,083,058,064,0 =+++=MédioCPVC  

 
 
 

d) CÁLCULO DA RELAÇÃO PVC/CPVC, OU ΛΛ: 
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CPVC
PVC

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3) TINTA EPÓXI COM FOSFATO MOLIBDATO DE ZINCO-CÁLCIO 
 
 

Componentes da Tinta Quantidade (g) Volume (cm3) Porc. Vol. % Porc. Peso% 

PARTE A  
          

Xilol 83,75 96,56 5,56 4,46 
Amina Endurecedora 167,50 170,92 9,84 8,91 

PARTE B 
          

Resina Epóxi 1040,09 1118,38 40,16 34,67 

Fosfo-molibdato Zn-Ca 359,90 119,97 4,31 12,00 

Dióxido de Titânio 345,46 86,37 3,10 11,52 

Pangel 44,08 58,77 2,11 1,47 

Talco 600 # 462,26 577,83 20,75 15,41 

Dispersante 46,06 48,95 1,76 1,54 

Butil Glicol 11,64 12,93 0,46 0,39 

Tolueno 36,32 41,99 1,51 1,21 

Xilol 264,15 304,57 10,94 8,81 

TOTAL 3000 2784,97 100,00 100,00 
 
 
a) CÁLCULO DO VOLUME DE VEÍCULO SÓLIDO: 

 
 
Teor de Sólidos da Resina Epóxi: 75% em peso 
 
 
Densidade Teórica da Resina Sólida: 1,03 g/cm3 
 
 
Portanto:  
 
 
 

3778,61
03,1

29,106975,0 cmVV =×=  

 
 

 
 



 

 

b) CÁLCULO DO PVC DA TINTA: 
 

 

100
VV

VPVC
VP

P ×





+

=  

 
 
 
 

( )
( ) 





++++

+++=
61,77859,55881,5649,8397,119

59,55881,5649,8397,119PVC  

 
 
 
 

51,0=PVC  
 
 
 

c) CÁLCULO DO CPVC DA TINTA: 
 
 
 
Temos que calcular a média dos valores do CPVC dos sólidos: 
 
 

( ) 72,0
4

83,083,058,063,0 =+++=MédioCPVC  

 
 
 

d) CÁLCULO DA RELAÇÃO PVC/CPVC, OU ΛΛ: 
 
 
 

71,0
72,0
51,0 ===Λ

CPVC
PVC

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4) TINTA EPÓXI COM FOSFATO DE ZINCO 
 
 

Componentes da Tinta Quantidade (g) Volume (cm3) Porc. Vol. % Porc. Peso% 

PARTE A  
          

Xilol 83,75 154,11 4,84 4,46 
Amina Endurecedora 167,50 272,78 8,57 8,91 

PARTE B 
          

Resina Epóxi 1040,09 1149,77 36,10 35,64 
Fosfato de Zinco 359,90 514,36 16,15 12,00 
Dióxido de Titânio 345,46 83,49 2,62 11,13 
Pangel 44,08 56,81 1,78 1,42 
Talco 600 # 462,26 558,59 17,54 14,90 
Dispersante 46,06 47,32 1,49 1,48 
Butil Glicol 11,64 12,49 0,39 0,38 
Tolueno 36,32 40,59 1,27 1,17 
Xilol 264,15 294,42 9,24 8,51 

TOTAL 3000 3184,74 100,00 100,00 
 
 
a) CÁLCULO DO VOLUME DE VEÍCULO SÓLIDO: 

 
 
Teor de Sólidos da Resina Epóxi: 75% em peso 
 
 
Densidade Teórica da Resina Sólida: 1,03 g/cm3 
 
 
Portanto:  
 
 
 

3778,61
03,1

29,106975,0 cmVV =×=  

 
 

 
 



 

 

b) CÁLCULO DO PVC DA TINTA: 
 

 

100
VV

VPVC
VP

P ×





+

=  

 
 
 
 

( )
( ) 





++++

+++=
61,77859,55881,5649,8336,514

59,55881,5649,8336,514PVC  

 
 
 
 

61,0=PVC  
 
 
 

c) CÁLCULO DO CPVC DA TINTA: 
 
 
 
Temos que calcular a média dos valores do CPVC dos sólidos: 
 
 

( ) 78,0
4

83,083,058,085,0 =+++=MédioCPVC  

 
 
 

d) CÁLCULO DA RELAÇÃO PVC/CPVC, OU ΛΛ: 
 
 
 

78,0
78,0
61,0 ===Λ

CPVC
PVC
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