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RESUMO 

 

Com o avanço nos estudos sobre corrosão de materiais ferrosos, novos 

materiais vêm surgindo para aumentar a eficiência na proteção contra a corrosão 

em revestimentos orgânicos utilizando hidróxidos duplos lamelares. 

Neste trabalho foi realizado um estudo comparativo da influência da adição 

de nancontentores hidróxidos duplos lamelares - HDLs, contendo inibidores 

anticorrosivos NO2
- e NO3

- nas camadas interlamerares, em revestimentos 

orgânicos a base de resina epóxi. O estudo foi conduzido pela caracterização 

físico-química dos nanocontentores, de medidas eletroquímicas dos revestimentos 

e testes normatizados. Ficou evidenciado que os HDLs são aglomerados e que 

podem ser parcialmente desagregados em etanol. Os resultados de potencial Zeta 

corroboraram os dados de microscopia ótica e de varredura, evidenciando que os 

aglomerados são instáveis mesmo dispersos em etanol. Os resultados da cinética 

de secagem/cura dos filmes úmidos obtidos pela técnica de espectroscopia de 

onda difusa mostraram que a adição de nanocontentores HDLs não interfere no 

mecanismo de secagem/cura do revestimento. Nas medidas eletroquímicas os 

valores de potencial de circuito aberto foram similares para ambos revestimentos, 

sem e com adição de HDLs e os valores obtidos ao longo de 180 dias de 

monitoramento foram próximos a zero (vs. Ag/AgCl com KCl saturado), indicando a 

alta proteção contra a corrosão dos revestimentos epoxídicos utilizados. Foi 

encontrado também que os revestimentos sem HDL apresentam valores pouco 

menores de impedância quando comparados com os revestimentos contendo HDL. 

Em todos os ensaios normatizados ambos revestimentos apresentaram o mesmo 

desempenho. No teste de aderência por tração os revestimentos sem HDL 

apresentaram falha coesiva enquanto os revestimentos com HDL apresentaram 

falha adesiva, sugerindo que a adição de HDL ajuda numa maior aderência do 

revestimento sob o substrato metálico. 

 

Palavras-chave: revestimentos orgânicos, corrosão, hidróxidos duplos lamerares, 

espectroscopia de impedância eletroquímica, névoa salina. 
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ABSTRACT 

 

With the progress of studies on corrosion of ferrous materials, new materials 

have emerged to increase corrosion protection efficiency in organic coatings using 

double lamellar hydroxides. 

In this work, a comparative study on the influence of the addition of layered 

double hydroxides-HDLs, containing NO2
- and NO3

- anticorrosive inhibitors in the 

interlaminar layers, in organic coatings based on epoxy resin was carried out. The 

study was conducted by physicochemical characterization of nanocontentors, 

electrochemical measurements on coatings and standardized tests. It was 

evidenced that the HDLs were agglomerates, which may be partially disaggregated 

into ethanol. The results of Zeta potential corroborated the data of optical and 

scanning electronic microscopy, showing that the clusters are unstable even if 

dispersed in ethanol. The results of the drying-cure kinetics of the wet films obtained 

by the diffuse wave spectroscopy technique showed that the addition of LDH 

nanocontentors does not interfere with the drying-curing coating mechanism. In the 

electrochemical measurements the open circuit potential values were similar for 

both coatings, without and with addition of HDLs, and the values obtained during 

180 days of monitoring were close to zero Volts (vs. Ag / AgCl with saturated KCl), 

indicating high corrosion protection of the epoxy coatings used. It was also found 

that coatings without LDH exhibit slightly lower impedance values when compared 

to coatings containing LDH. In all standardized tests, both coatings presented the 

same performance. In the tensile adhesion test, non-LDH coatings exhibited 

cohesive failure while HDL coatings exhibit adhesive failure, suggesting that the 

addition of LDH could aid in greater adhesion of the coating under the metal 

substrate. 

  

Palavras-chave: organic coatings, corrosion, layered double hydroxides, 

eletrochemical sprectroscopy impedance, salt-spray. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aço e suas ligas estão amplamente inseridos em nosso dia-a-dia, 

estando presentes desde utensílios domésticos até grandes estruturas de 

engenharia, como por exemplo, um estádio de futebol ou uma ponte através de um 

rio. Dentre todos os metais, o ferro é o elemento mais abundante na Terra, sendo 

ele o principal componente do aço, e a adição de componentes de liga a ele 

confere propriedades que podem ser ajustadas conforme a necessidade de 

aplicação (CHIAVERINI, 1996). Sua propriedade polimórfica aliada a seu 

processamento relativamente simples, é um fator que explica sua vasta utilização 

em todos os setores da engenharia e da indústria (DAVIS, 1996). 

As ligas de aço são constituídas de carbono e várias outras impurezas, 

devido ao processo de fabricação (CHIAVERINI, 1996).  

Um exemplo de liga de aço largamente utilizado na indústria e na 

construção civil é o AISI 1020, que apresenta boa soldabilidade e usinabilidade, 

boas propriedades mecânicas e uma ótima relação custo benefício. No entanto, 

sua  resistência a corrosão é ainda insuficiente, assim como a maioria das ligas de 

aço carbono utilizadas atualmente (CHIAVERINI, 1996). 

A corrosão é a deterioração de um material por ação química ou 

eletroquímica do ambiente associada ou não a esforços mecânicos, que diminui a 

vida útil dos produtos, gerando desgaste, variações químicas e estruturais. Os 

problemas causados pela corrosão são frequentes em diversas áreas, desde 

indústrias químicas, de construção civil, automobilística até as áreas relacionadas à 

saúde, como ortopedia e odontologia (ROBERGE, 1999).   

A corrosão é um assunto de grande importância para economia de um 

país, estimando-se o custo total (direto e indireto) da ordem de 3 % a 4 % do PIB 

(Produto Interno Bruto) de um país industrializado (GERHARDUS H. KOCH; 

BRONGERS, 2002).  

Atualmente, além dos métodos já consagrados no mercado como proteção 

catódica, proteção anódica, utilização de inibidores de corrosão, adição de 

elementos de liga, revestimentos protetores metálicos e revestimentos protetores 

não metálicos (ROBERGE, 1999), um dos métodos protetivos mais utilizados na 

proteção ao aço é o uso de revestimentos orgânicos, chegando a cerca de 80 % do 

gasto das indústrias, quando se trata de proteção anticorrosiva, destacando-se pela 
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sua ótima relação custo x benefício, onde a aplicação correta das técnicas de 

proteção anticorrosiva pode evitar prejuízos da ordem de 25 % do custo anual das 

ações corrosivas ocorridas em um país. Esse é um dado bastante conhecido em 

nível mundial e que pode ser utilizado como exemplo para mostrar o impacto da 

corrosão (SBARAI; DIAS, 2012).  

Entretanto, os revestimentos orgânicos estão sujeitos a presença de defeitos 

ou fissuras devido a danos químicos e físicos, incidência de radiação ultravioleta, 

poluentes atmosféricos, condições de extrema agressividade, tais como meio ácido 

contendo CO2 e H2S, alta salinidade em ambientes marinhos, temperaturas acima 

de 100°C e ciclos térmicos. A combinação desses fatores pode gerar poros ou 

trincas e propagar os defeitos nos revestimentos, por onde a água e agentes 

corrosivos podem se difundir até a superfície do metal, provocando o início da 

corrosão (DAVIS, 1996).  

Neste contexto, muitos estudos inovadores vêm sendo realizados com a 

intenção de superar as limitações do uso das tintas anticorrosivas e aumentar a 

durabilidade da proteção anticorrosiva, desenvolvendo uma proteção mais ativa e 

contínua, a qual chamamos de revestimentos inteligentes, do inglês, smart 

coatings, que tem, geralmente, o efeito de responder a um estímulo externo 

(FENG; CHENG, 2017; RESTREPO, 2012; SAMADZADEH et al., 2010; LEAL et 

al., 2018).Todo revestimento aplicado sobre um substrato metálico tem o objetivo 

de protegê-lo contra a corrosão, e quanto mais espessa é a camada maior é a 

eficiência do seu efeito barreira. O efeito barreira é a capacidade de a camada 

aplicada inibir e/ou dificultar a permeação do agente agressivo ou contaminante até 

o substrato, e quanto mais espessa é essa camada maior é sua proteção, visto que 

o caminho a percorrer por agentes contaminantes será maior. Essa camada 

protetora é chamada de camada passiva. 

Quando falamos em barreira ativa, referimos ao fato de que além do efeito 

passivo, ou seja, a camada barreira entre o meio agressivo e o substrato, 

considera-se também o efeito estímulo x resposta, que é o caso do Hidróxido Duplo 

Lamelar -  HDL incorporado ao sistema em estudo nesta dissertação, o qual tem 

como mecanismo de proteção a liberação do inibidor de corrosão da camada 

interlamelar retendo ao mesmo tempo os íons cloreto do meio agressivo, que 
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permeiam no revestimento através de um processo de troca iônica (TEDIM et al., 

2012),  

Atualmente a inovação na área de tintas está muito relacionada a 

necessidade de buscar melhores resultados com menores custos. Devido a essa 

exigência existe a necessidade cada vez maior de melhorar sistemas atualmente 

existentes.  

Diante do exposto acima, a contribuição deste trabalho foi realizar uma 

inovação incremental na camada do “primer” de um esquema de pintura industrial. 

A tendência dos revestimentos orgânicos é a busca em aliar a capacidade de 

autorreparação de defeitos combinada com o combate ativo contra as espécies 

corrosivas presentes no meio. Em outras palavras, busca-se o desenvolvimento de 

revestimentos que combinem proteção ativa com ou sem propriedades 

regenerativas para a proteção anticorrosiva de substratos metálicos (ERSAN et al., 

2016). O estudo relacionado ao uso de nanocontentores hidróxidos duplos 

lamelares (HDL) em revestimentos orgânicos têm sido utilizados para proteção de 

substrato a base de alumínio (TEDIM et al., 2010). Poucos estudos utilizando HDL 

em revestimentos orgânicos na proteção do aço têm sido reportados na literatura 

(FENG; CHENG, 2017; WANG et al., 2014).  

A eficiência na proteção contra a corrosão desse revestimento inovador foi 

avaliada a partir de testes de normas técnicas atuais de órgãos internacionais, 

como a ASTM (American Society for Testing and Materials), e por meio de técnicas 

eletroquímicas de Potencial de Circuito Aberto e Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica. As técnicas eletroquímicas, embora ainda não utilizadas pelos 

fabricantes de tintas industriais no Brasil, são de extrema importância tanto na 

elucidação dos mecanismos envolvidos nos processos corrosivos quanto na 

avaliação de revestimentos e sua resistência à corrosão, uma vez que são técnicas 

com elevada precisão, reprodutibilidade e relativamente mais rápidas (HUGHES et 

al., 2010). 

Com tudo isso, este trabalho se justifica por aprofundar os estudos da 

incorporação de hidróxidos duplos lamelares em revestimentos orgânicos com 

características anticorrosivas do tipo barreira, aplicados a aços AISI 1020, através 

de um revestimento inteligente utilizando HDL´s, tendo interesse em melhorar os 

sistemas já existentes e consagrados na indústria. 
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No capítulo 2 esta apresentado um resumo de todos os pontos pertinentes 

para esse trabalho, abrangendo o problema da corrosão até suas soluções, 

incluindo revestimentos inteligentes e hidróxidos duplos lamelares. 

Os mais relevantes artigos estudados sobre hidróxidos duplos lamelares, 

incorporados ou não a revestimentos, mas sempre com foco na resistência a 

corrosão do aço estão dispostas no capitulo 3. 

O capítulo 4 apresenta os materiais e métodos utilizados pra realização desse 

trabalho, seguido pelo capítulo 5 onde encontram-se os resultados e discussão de 

todos os testes realizados, tanto os industriais quanto eletroquímicos. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1.  Objetivos Gerais 

Avaliar a eficiência na proteção anticorrosiva do aço carbono AISI 1020 pela 

incorporação de nanoreservatórios HDL (hidróxidos duplos lamelares) contendo 

inibidores de corrosão NO2
- e NO3

- em um revestimento de resina epoxídica base 

solvente, através de testes normatizados e técnicas eletroquímicas.  

 

1.1.2.  Objetivos Específicos  

 Preparar revestimentos por meio de incorporação de 

nanoreservatórios em tintas epoxídicas base solvente; 

 Estudar a cinética da cura do revestimento sobre o aço AISI 1020 

utilizando a técnica de espectroscopia de onda difusa (DWS); 

 Caracterizar os revestimentos contendo nanoreservatórios por meio 

de técnicas físico-químicas; 

 Aplicar o revestimento em substrato AISI 1020 e avaliar a proteção 

contra a corrosão por meio das normas Petrobras N-2630 e ISO 20340; 

 Estudar e avaliar a resistência à corrosão de substratos de aço AISI 

1020 revestidos com tinta aditivada com os nanoreservatórios e comparar com 

revestimento anticorrosivo Lackpoxi N-2630 por meio de técnicas eletroquímicas 
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tais como: potencial de circuito aberto (OCP) e espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE). 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Aços 

Os aços são ligas do ferro com até 2,11 % em massa de carbono e podem 

conter outros elementos de liga como cromo, manganês, silício e níquel, assim 

como elementos residuais provenientes do processo de fabricação, como fósforo e 

enxofre. Utilizados desde a confecção de peças e utensílios do cotidiano até 

grandes estruturas, como pontes e edifícios, as diversas aplicações desses 

materiais devem-se ao baixo custo de obtenção e a possibilidade em obter 

diferentes propriedades a partir de pequenas variações na composição química, 

tratamento térmico e/ou processamento. Apesar de sua versatilidade e utilização, o 

aço é susceptível ao fenômeno da corrosão (LEIDHEISER, 1992).   

A maior utilização dos aços pertence à categoria dos aços carbono, devido ao 

baixo custo e ampla gama de propriedades obtida mediante a variação do teor de 

carbono. Esses aços são classificados de acordo com a concentração desse 

elemento em: baixo (0,25 %), médio (entre 0,25 % e 0,60 %) e alto teor (acima de 

0,60 %), os quais estão diretamente relacionados às propriedades mecânicas 

apresentadas. Os requisitos fundamentais para aços destinados à construção de 

estruturas metálicas são: resistência mecânica, soldabilidade, disponibilidade no 

mercado e baixo custo. Neste sentido, os aços de baixo e médio teor de carbono 

são os mais utilizados, destacando-se o AISI 1020. Este tipo de aço é composto 

pelo elemento de liga manganês (0,30 % – 0,60 %) e pelos elementos residuais de 

produção, dos quais, fósforo (máx. 0,040 %) e enxofre (máx. 0,050 %). (GENTIL, 

2011; SCULLY, 1967) 

 

2.2. Corrosão 

Algumas das várias definições para a corrosão estão descritas abaixo: 

1. É a deterioração de um material pela reação com o meio, seja esse 

material metálico ou não (FONTANA; GREENE, 1967); 
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2. É a reação de um material metálico com seu meio (SCULLY, 1967; 

WRANGLÉN, 1972); 

3. É a conversão de um metal em um oxido desse metal (RAMANATHAN, 

1993); 

4. É o ataque da superfície metálica quando metais são expostos a meios 

reativos (WEST, 1986); 

5. É a destruição de uma substância ou de suas propriedades, geralmente 

um metal, devido à reação com o meio ambiente (NACE, 2000); 

6. A corrosão é a interação físico-química entre um metal e seu ambiente, o 

que resulta em mudanças nas propriedades do metal e que muitas vezes 

podem levar a prejudicar a função do metal, do ambiente ou do sistema 

técnico de que estes fazem parte (ISO 8044, 2015). 

Um esquema para melhor entendimento do ciclo da corrosão é apresentado 

abaixo na figura 1.  

 

Figura 1 - Esquema ilustrativo do ciclo natural de corrosão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Os mecanismos de corrosão podem ser classificados em: oxidação e 

corrosão a quente, corrosão em meios orgânicos, corrosão por metais líquidos e 

corrosão em meios aquosos, sendo esta a mais frequente, uma vez que a maioria 
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dos processos corrosivos envolve a reação do substrato metálico com o meio 

ambiente em que o agente corrosivo é, em geral, líquido (GENTIL, 2011). 

A corrosão é um assunto de grande importância para economia de um país. 

Um estudo encomendado pelo Congresso Americano, realizado entre os anos de 

1999 a 2001, intitulado “Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United 

States of America”, elaborado pela CC Technologies Laboratories Inc. com o apoio 

da Federal Highway Administration (FHWA) e National Association of Corrosion 

Engineers (NACE), estimou o custo total (direto e indireto) da corrosão da ordem 

de US$ 276 bilhões, ou 3,1 % do PIB americano (GERHARDUS H. KOCH; 

BRONGERS, 2002).  

No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO), estima-

se que os custos com a corrosão cheguem a 3,5 % do Produto Interno Bruto (PIB). 

Se considerarmos o PIB de R$ 6,2 trilhões  em 2016 (IBGE, 2017), temos um valor 

próximo de R$ 206 bilhões em um ano. 

Os custos indiretos da corrosão podem ser relacionados às interrupções no 

funcionamento de indústrias, contaminação de produto, problemas de segurança, 

incêndio, colapso de construções, acidentes, que tornam a estimativa final dos 

prejuízos do processo corrosivo ainda mais difíceis de mensurar. As manutenções 

e mão-de-obra para realizar as atividades de reparo, a troca de materiais, parada 

de equipamentos e substituição de materiais podem ser classificadas como custos 

diretos (ROBERGE, 1999). 

 

2.3.  Métodos de proteção contra a corrosão 

Dentre as várias formas de proteção contra a corrosão, para os propósitos 

desta dissertação, apenas dois serão considerados, inibidores de corrosão e 

revestimentos orgânicos. 

 

2.3.1. Inibidores de Corrosão 

Os inibidores de corrosão são substâncias orgânicas ou inorgânicas que, 

quando adicionadas em concentrações específicas previnem, reduzem e até 

eliminam os processos de corrosão. A maioria dos inibidores foram desenvolvidos 

empiricamente e muitos deles são fabricados e patenteados sem o conhecimento 
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de sua composição química. Para que a utilização dos inibidores seja efetiva é 

preciso considerar alguns aspectos como: causas da corrosão no sistema, custo da 

utilização de inibidores, propriedades e mecanismos de ação e as condições 

adequadas de adição e controle (ROBERGE, 1999). Os inibidores são comumente 

classificados segundo o seu mecanismo de ação para combater a corrosão, sendo 

os principais os de comportamento catódico, anódico ou de adsorção (GENTIL, 

2011). 

 Inibidores anódicos retardam ou impedem a reação na região anódica. A 

funcionalidade se baseia geralmente na reação do inibidor com o produto de 

corrosão que se formou inicialmente, ocasionando um filme aderente e insolúvel na 

superfície do metal, ocorrendo a polarização anódica. São exemplos de alguns 

inibidores anódicos: cromatos, nitrito de sódio, hidróxidos, carbonatos, silicatos, 

boratos, entre outros. Já os inibidores catódicos impedem as reações catódicas, 

evitando a difusão do oxigênio e a condução de elétrons, inibindo assim o processo 

catódico. São exemplos de alguns inibidores catódicos: sulfatos de zinco, de 

magnésio e de níquel. A combinação de inibidores anódicos e catódicos é possível 

em algumas situações. Inibidores classificados como de adsorção são eficazes 

mesmo em pequenas concentrações e funcionam como uma película protetora 

impedindo que o metal entre em contato com o meio corrosivo, interferindo nas 

reações eletroquímicas. Substâncias orgânicas com grupos fortemente polares 

como colóides e substâncias orgânicas com átomos de oxigênio, nitrogênio ou 

enxofre formam películas por adsorção (ROBERGE, 1999).   

 

2.3.2. Revestimentos orgânicos  

Os revestimentos orgânicos, ou usualmente tintas, são compostos 

principalmente por resinas, pigmentos, aditivos e solventes (FAZENDA, 2009). A 

resina é a matriz do revestimento, isto é, a fase polimérica contínua na qual todos 

os outros componentes são incorporados e, portanto, responsável direto pela 

continuidade e formação do filme ou película do revestimento. A composição e a 

quantidade das resinas empregadas são os fatores responsáveis por fornecerem 

as principais características dos revestimentos, como permeabilidade, resistência 

química e resistência à radiação ultravioleta. Por esta razão, as tintas normalmente 
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tem sua denominação associada ao tipo da resina presente em sua composição 

(FAZENDA, 2009; FEZANO, 1995).   

A Figura 2 mostra a composição básica de uma tinta industrial comum. 

 

Figura 2 – Figura ilustrativa da composição básica de uma tinta industrial. 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

O uso de revestimentos orgânicos é o método mais utilizado para a proteção 

de substratos metálicos contra a corrosão, tendo como sua principal função 

proporcionar uma barreira física e densa contra espécies corrosivas, protegendo 

assim o substrato metálico.  

Junto às propriedades de barreira, um revestimento orgânico também 

funciona como uma resistência ao fluxo de cargas iônica e eletrônica, o que se faz 

importante uma vez que a grande maioria dos processos corrosivos envolve a 

transferência de carga (FORSGREN, 2006). 

O tipo de revestimento protetor mais utilizado sobre as superfícies metálicas é 

o revestimento a base de resina epoxídica, o qual apresenta excelentes 

propriedades, como alta aderência às superfícies metálicas, excelente resistência 

química a ácidos, água e alguns meios alcalinos, propriedades dielétricas, baixo 

encolhimento na cura, alta estabilidade térmica e, quando comparada a outros tipos 
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de resina, apresenta alta resistência mecânica (FORSGREN, 2006; 

SCHEWEITZER, 2005). Dessa forma, os revestimentos epoxídicos constituem a 

classe mais importante de tintas anticorrosivas (MUNGER; VICENT, 1999). 

 As resinas epoxídicas começaram a ser produzidas em escala industrial por 

volta da década de 40 tendo imediata aceitação pela indústria de revestimentos. 

Ela pode ser produzida a partir do bisfenol A e da epicloridrina em diferentes 

proporções, dependendo das características finais desejadas. Essas resinas são 

utilizadas em conjunto com endurecedores, também chamados agentes de cura, 

formando assim, as chamadas tintas bicomponentes, formada pelo componente A 

(tinta), e componente B (endurecedor). A reação de formação da resina epoxídica 

está demostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Esquema de reação de formação da resina epoxídica  

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Os agentes de cura mais utilizados são as poliamidas, poliaminas e 

isocianatos, pois possuem em sua estrutura átomos de hidrogênio ativos, tais como 

os grupos glicidila, presentes nas extremidades da molécula de resina epoxídica, 

os quais são muito reativos. O cálculo estequiométrico para avaliar a proporção 

entre resina e o agente de cura é realizado através do parâmetro EEW (equivalent 

epoxy weight), ou seja, peso equivalente epoxídico, que é obtido pela razão entre a 

massa molecular da resina e o número de grupos epoxídicos (FAZENDA, 2009).  

Os revestimentos orgânicos, apesar de compreenderem a classe de métodos 

de proteção contra à corrosão mais comumente utilizada, estão sujeitos a 

degradação e ao estresse mecânico ocasionados por intempéries e uso ao longo 

do tempo, podendo gerar falhas e microfissuras em sua superfície. A maioria dos 

defeitos e falhas comumente gerados, mesmo quando em escala micrométrica, já 

Bisfenol A      Epicloridrina 

Resina epoxídica 
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são suficientes para induzir a atividade corrosiva (FRAUCHES-SANTOS et al., 

2014).  

Desta forma, têm sido desenvolvidos estudos de novas tecnologias que 

proporcionem o avanço científico na área de revestimentos orgânicos para 

proporcionar proteção anticorrosiva eficaz a longo prazo, tendo em vista que os 

sistemas baseados em tintas anticorrosivas atuais (primer + camada intermediária 

+ acabamento), chegam à duração média de 15 anos, necessitando serem 

renovados ao final deste período (NUÑES, 2007; PARK, 2012). 

 

2.4. Revestimentos inteligentes 

A maneira mais simples para a utilização de inibidores de corrosão é a partir 

da sua adição direta à formulação de revestimentos. Entretanto, essa simples 

mistura pode ocasionar diversos inconvenientes, como a ocorrência de reações 

entre o inibidor de corrosão e os componentes da tinta. A interação química entre o 

inibidor de corrosão e os componentes do revestimento pode ocasionar 

enfraquecimento das propriedades de barreira física do sistema de proteção final.  

A degradação das propriedades de barreira resultante da mistura direta de um 

inibidor nos sistemas de revestimento é a principal limitação que dificulta o 

desenvolvimento de sistemas de proteção ativos contra corrosão. Além disso, 

essas interações entre o inibidor e os componentes da matriz podem ocasionar a 

desativação completa do inibidor. Para evitar as complicações mencionadas, 

inibidores de corrosão podem estar presentes em revestimentos orgânicos no 

interior (material núcleo) de nano/micro reservatórios. (MELOROSE; PERROY; 

CAREAS, 2015) 

Revestimentos inteligentes com proteção ativa contra a corrosão incluem 

diferentes formas de armazenamento do composto ativo, os quais, são liberados de 

maneira “inteligente”, após receber algum estímulo como mudanças locais de pH, 

estresse mecânico ou uma variação térmica, por exemplo. Estes são baseados em 

mecanismos adotados e ajustados a partir da natureza. Fenômenos inteligentes 

que ocorrem em organismos biológicos, como sangramento, coagulação do 

sangue, regeneração do revestimento de cera por folhas de lótus e a estrutura e o 

desempenho dos sistemas de redes vasculares, motivaram cientistas e 

engenheiros para projetar materiais e revestimentos que tenham incorporado 
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sistemas de auto-cura e aprimoramento funcional. A incrível criatividade da 

natureza inspira idéias que precisam ser mais investigadas e adotadas pela ciência 

dos materiais.(COLE, 2014; MELOROSE; PERROY; CAREAS, 2015) 

 As principais abordagens para auto-reparação de materiais funcionais e 

revestimentos são baseados em princípios intrínsecos de sistemas de polímeros 

preenchidos com microcápsulas com agentes curativos ou funcionais. 

(MELOROSE; PERROY; CAREAS, 2015) 

 

2.5. Hidróxidos duplos lamelares (HDL’s) 

Os hidróxidos duplos lamelares, HDL’s, também conhecidos como compostos 

do tipo hidrotalcita ou como argilas aniônicas, estão presentes na natureza e 

também podem ser sintetizados em laboratório por rotas simples e de baixo custo. 

Esses compostos possuem água e espécies aniônicas em seu domínio 

interlamelar, cuja função é estabilizar a carga elétrica da estrutura, com 

possibilidade de troca do ânion interlamelar por outro mais estável dentro da 

estrutura lamelar (CUNHA et al., 2010). 

A estrutura mais comum dos HDL’s é semelhante à estrutura do hidróxido de 

magnésio (Mg(OH)2). Na Figura 4 está apresentada uma representação 

esquemática da estrutura do HDL. Pode-se observar nessa estrutura que os 

cátions de magnésio estão localizados no centro de octaedros, que possuem em 

seus vértices ânions hidroxila que compartilham suas arestas formando camadas 

planas unidas por pontes de hidrogênio. Durante a síntese, alguns cátions Mg2+ 

(bivalentes), são substituídos por cátions Al3+ (trivalentes) e assim as lamelas 

tornam-se positivamente carregadas. A presença de ânions entre as lamelas se faz 

necessário para que o sistema adquira eletroneutralidade. Esses ânions, 

juntamente com as moléculas de água, promovem o empilhamento das camadas 

do hidróxido duplo. Assim, as lamelas são mantidas unidas não apenas pelas 

pontes de hidrogênio, mas também pela atração eletrostática entre as lamelas 

positivamente carregadas e os ânions interlamelares (CUNHA et al., 2010; SUN; 

NEUPERGER; DEY, 2015).  

Devido à eficiente propriedade de troca iônica dos HDL’s estas estruturas são 

usadas como “armadilhas” para íons agressivos como os cloretos e, em pesquisas 

mais recentes, demonstrou-se que também podem ser utilizados como 
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reservatórios de inibidores de corrosão orgânicos ou inorgânicos no seu domínio 

interlamelar. Os HDL’s acabam por gerar uma dupla proteção contra corrosão, pois 

removem os agentes agressivos e liberam inibidores para proteção do substrato 

(SUN; NEUPERGER; DEY, 2015). Esse efeito pode ser melhor compreendido no 

esquema da Figura 5.  

 

Figura 4 - Representação esquemática da estrutura dos HDL´s 

  

Fonte: Adaptado de CUNHA, V. et al, 2010 

 

Figura 5 – Diagrama esquemático do mecanismo de atuação dos HDL´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de TEDIM et al., 2010. 
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I - A liberação dos inibidores (Inh-) é desencadeada pela presença de ânions 

Cl- em solução. II - HDL´s desempenham um papel duplo, liberando o inibidor para 

proteger o substrato metálico e aprisionando espécies agressivas como os íons 

cloreto. 

 

3. ESTADO DA ARTE 

A nanotecnologia vêm sendo estudada desde a década de 80. No estudo 

pertinente deste trabalho, a nanotecnologia começou a ser estudada em meados 

dos anos 2000, sendo que no final dessa década alguns trabalhos relevantes, 

referentes ao assunto, foram publicados. Ou seja, é um assunto relativamente novo 

e, consequentemente, com um vasto espaço para investigações. 

No final desta década, um estudo de Zheludkevich (ZHELUDKEVICH et al., 

2010) com hidróxidos duplos lamelares Zn-Al e Mg-Al contendo em seu interior 

VOx, foram utilizados para aditivar uma tinta base água na proporção de 10 % 

sobre sólidos em massa do revestimento, e então os autores aplicaram esse 

revestimento a uma camada de 30 µm em um substrato de alumínio Al 2024, que 

ficou imerso em solução de NaCl 3,5 % (m/m) para avaliação da eficácia do aditivo, 

concluindo-se que HDL´s Zn-Al contendo VOx eram mais eficazes na proteção ao 

alumínio quando comparados ao Mg-Al. 

 Como continuidade do trabalho Tedim e colaboradores (TEDIM et al., 2010), 

testaram o mesmo HDL Zn-Al, mas agora, além de VOx, também com HxPO4 e 

MBT, utilizando a mesma metodologia já apresentada anteriormente. Neste caso, 

percebeu-se que uma combinação de inibidores de corrosão incorporados a esses 

HDL´s apresentava um resultado relativamente melhorado. 

Zheludkevich também estudou alguns métodos de liberação do agente 

inibidor de corrosão (ZHELUDKEVICH; TEDIM; FERREIRA, 2012), dentre eles a 

mudança de pH, a troca iônica, desorção e também através de ruptura mecânica. 

Esses estudos demonstram as várias maneiras de utilização inteligente de um 

inibidor de corrosão e podem ajudar a elucidar qual a maneira mais adequada para 

cada caso, tratando-se de sistemas inteligentes de proteção a corrosão. 
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Até este momento, nada de muito relevante foi estudado utilizando esse 

sistema, com adição de HDL´s em um revestimento comercial, com a intenção de 

proteção anticorrosiva em aço carbono. 

No Brasil, estudos relacionados a compostos inteligentes adicionados a 

revestimentos teve seu início nos anos 2010. Um dos trabalhos relevantes foi 

realizado por Cotting e Aoki (COTTING; AOKI, 2015), onde sintetizaram 

microcápsulas de poliestireno com silanol e Ce(III) e adicionaram a um verniz base 

epóxi, na proporção de 30 %, aplicando esse verniz sobre aço carbono na 

espessura de 130 µm. O revestimento após curado, foi riscado até o metal base e 

imerso em solução de NaCl 3,5 % para avaliação da resistência a corrosão. Neste 

caso, a eficiência observada foi de 96 %, visto que as cápsulas incorporadas ao 

verniz tinham a capacidade de liberar o inibidor de corrosão quando expostas a 

ambientes corrosivos. 

Mais recentemente em 2017, Feng e Cheng (FENG; CHENG, 2017), 

sintetizaram nanocontentores de SiO2, contendo benzotriazol - BZT, e adicionaram 

a um revestimento epóxi comercial, na proporção de 7 %, e aplicaram sobre aço 

carbono com uma espessura final de 110 µm. As chapas foram imersas em NaCl  

3,5 % por 30 dias e ao final do teste pode-se observar a formação de filme protetor 

sobre a área com princípio de corrosão. 

A intercalação de espécies orgânicas em HDL tem recebido atenção 

expressiva devido às diversas aplicações possíveis para esses materiais híbridos 

orgânico-inorgânicos. As propriedades dos HDL permitem empregá-los como 

trocadores de ânions, catalisadores, precursores ou suporte para catalisadores, 

adsorventes, na síntese de materiais cerâmicos avançados, na preparação de 

eletrodos modificados e também em aplicações medicinais, como antiácidos 

(CUNHA et al., 2010).  
Carregar inibidores de corrosão nos revestimentos orgânicos é uma maneira 

de se obter uma proteção ativa dos substratos metálicos. No entanto, a introdução 

direta desses inibidores pode gerar inúmeras limitações. A incorporação de 

inibidores com baixa solubilidade resulta na falta de agente ativo, enquanto a 

incorporação de inibidores com alta solubilidade leva ao seu rápido esgotamento 

devido à lixiviação contínua e descontrolada. Essa introdução direta também pode 

gerar alteração no processo de cura do revestimento, causando prejuízos em sua 
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aderência ao substrato e a formação de bolhas devido a de pressão osmótica que 

permitem a passagem de água na forma de vapor destruindo assim, a proteção por 

barreira. Neste contexto, apesar dos revestimentos orgânicos anticorrosivos 

convencionais serem consagrados no mercado em virtude de seu excelente custo 

benefício e grande efetividade na proteção contra a corrosão, decorrentes de seus 

diferentes mecanismos de proteção, esses revestimentos não são suficientes para 

resistir, por um longo período de tempo, às intempéries, aos danos por ações 

mecânicas ou às condições de extrema agressividade como meios ácidos, alta 

salinidade, alta temperatura, alta pressão e ciclos térmicos. Somam-se também as 

novas necessidades do mercado relacionadas à saúde, segurança e ao meio 

ambiente (MONTEMOR, 2014; SAJI, V.; COOK, 2012).  

Assim, diante das limitações do uso das tintas anticorrosivas, nos últimos 

anos iniciaram-se novas pesquisas juntamente com o desenvolvimento de novas 

tecnologias em revestimentos orgânicos mais eficientes na proteção contra a 

corrosão, sendo os mais atuais os chamados revestimentos inteligentes (smart 

coatings, tradução do termo em inglês).  (ATTA; AL-LOHEDAN; AL-HADDAD, 

2016; KOZLOVA, 2014; LYON; BINGHAM; MILLS, 2017; PLAWECKA et al., 2014) 

Dentre todos estes os trabalhos, não foram encontrados resultados de testes 

normatizados em industrias fabricantes de tintas, juntamente com técnicas 

eletroquímicas, utilizando HDL´s já disponível para comercialização.  

Diante deste contexto, este trabalho, entendido como uma possível inovação 

incremental, abre muitas possibilidades para a inovação dentro das indústrias 

fabricantes de tintas no território nacional e também fora dele, dando mais uma 

alternativa para a proteção ativa contra a corrosão de metais. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Materiais e equipamentos 

 

Abaixo segue listagem de materiais e equipamentos utilizados neste trabalho: 

 

Materiais: 

a) Chapa de aço carbono AISI 1020 

b) Tinta epóxi bi componente WEGLACK N-2630 

c) Agua deionizada 

d) Agua salgada 3,5 % (m/m) 

e) Xileno 

f) Metil Isobutil cetona 

g) Hidróxidos duplos lamelares ACMS 1.14 

h) Hidróxido de sódio 40 % (m/m) 

 

Equipamentos: 

a) Cabine de jateamento abrasivo 

b) Pistola de aplicação com ou sem caneca 

c) Medidor de espessura seca 

d) Medidor de espessura úmida 

e) Microscópio óptico e eletrônico de varredura 

f) Espectrômetro de espalhamento de luz dinâmico 

g) Granulômetro a laser 

h) Analisador de potencial Zeta 

i) Espectrômetro de onda difusa 

j) Espectrofotômetro infravermelho 

k) Câmara de névoa salina 

l) Cubas de vidro para imersão 

m) Condutivímetro 

n) Rugosímetro 

o) Freezer 

p) Câmara de QUV 
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q) Pull-off tester 

r) Potenciostato / galvanostato 

 

4.1.1. Substrato 

O substrato utilizado para elaboração dos corpos de prova foi o aço AISI 1020 

nas dimensões 100 mm X 150 mm X 4 mm. Na Tabela 1 é apresentada a 

composição média do aço carbono.    

Os substratos de aço carbono AISI 1020 foram fornecidos pela empresa WEG 

Tintas, localizada na cidade de Guaramirim - SC. Os mesmos seguiram padrões de 

medidas e composição pré-estabelecidos nas normas utilizadas para a realização 

dos testes. 

 

Tabela 1 – Tabela da composição química média dos elementos, além do ferro, no 
aço carbono AISI 1020 

Aço Carbono AISI 1020 

Elemento químico Massa (%) 

Carbono 0,18 – 0,23 

Manganês 0,30 – 0,60 

Fósforo (máx.) 0,040 

Enxofre (máx.) 0,050 

 

Fonte: American Iron and Steel Institute, 2017. 

 

4.1.2. Revestimento  

 

O revestimento utilizado para o trabalho foi o Lackpoxi N 2630, fornecido pela 

WEG Tintas. Segundo o boletim técnico, esse produto é um primer epóxi poliamida 

bicomponente de alto teor de sólidos resultando em alta espessura de 

revestimento, com pigmentação anticorrosiva de fosfato de zinco. Este atende aos 

requisitos exigidos pela norma Petrobrás N-2630. 

Esta resina tem seu uso recomendado para pintura de equipamentos, 

estruturas metálicas, máquinas em geral, que ficam expostas em ambientes de 
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média ou alta agressividade, tais como plantas de papel e celulose, plataformas, 

siderúrgicas e indústrias químicas. 

O referido produto tem uma relação de mistura da sua matriz epóxi com seu 

endurecedor poliamida (componente B) de 3:1 em volume, ou 100:21 em massa. 

 

4.1.3.  Hidróxidos duplos lamelares 

Ao revestimento Lackpoxi N-2630, após a mistura do componente A com o 

componente B, foram incorporados os nanoreservatórios constituídos por 

compostos de azoto de NOx identificados como ADDPRIME ACMS 1.14 na forma 

de pasta na concentração de 22 % em massa.  Esses nanoreservatórios foram 

fornecidos pela empresa SmallMatek, Small Materials and Technologies Ltda., 

localizada na cidade de Aveiro em Portugal. A SmallMatek é especializada em 

desenvolver e produzir materiais nanoestruturados capazes de armazenar espécies 

ativas com liberação controlada. Na Figura 6 está apresentada a fotografia da 

amostra como recebida.  

 

Figura 6 – Fotografia do recipiente contendo o HDL ADDPRIME ACMS 1.14 
utilizado nos experimentos.  

 

   Amostra em pó        Amostra em suspensão 

Fonte: o autor, 2018. 

 

4.2. Métodos  

4.2.1. Infravermelho com transformada de Forrier 

A composição química dos nanocontentores ACMS 1.14, na forma sólida, foi 

avaliada por meio da técnica de espectroscopia no infravermelho, com o auxílio do 
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equipamento marca Bruker, modelo Vertex 70, operando no modo Refletância 

Totalmente Atenuada (ATR), usando 32 scans e resolução de 4 cm-1, numa faixa 

espectral de 4000 a 400 cm-1. 

 

4.2.2. Microscopia Óptica 

Para avaliar a morfologia e o diâmetro das cápsulas, foi utilizada a técnica 

de microscopia ótica. Alíquotas dos materiais na forma sólida, dispersos em água e 

dispersos em etanol foram depositadas em lâminas de vidro e observadas em um 

microscópio Zeiss Imager Z2m, operando com o software de manipulação de 

imagens Axio Vision SE64. 

 

4.2.3. Microscopia Eletrônica de Varredura 

A morfologia e o diâmetro das cápsulas na forma sólida foram avaliados 

também por meio da técnica de microscopia eletrônica de varredura, com o auxílio 

do equipamento de bancada Hitachi TM3000. Alíquotas secas das microcápsulas 

foram dispostas no porta-amostra do equipamento, com o auxílio de fitas adesivas 

de grafite e de cobre, para tornar a amostra condutora de elétrons e possibilitar a 

observação, uma vez que a amostra não necessita de metalização para avaliação 

por este microscópio eletrônico de varredura. 

 

4.2.4. Distribuição do tamanho de partícula 

Para avaliar a distribuição do tamanho das partículas das amostras em 

suspensão, em etanol, foram utilizadas duas técnicas: espelhamento de luz 

dinâmico (DLS), com o auxílio do equipamento Zeta Potential Analyzer da marca 

Brookhaven, modelo Zeta PALS; e granulometria à laser, com o auxílio do 

equipamento Manual Microtac Bluewave. Em ambas as técnicas, avaliou-se as 

amostras via úmida, dispersas em acetona. 
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4.2.5. Potencial Zeta 

Para avaliar a estabilidade dos nanocontentores em suspensão foi utilizado 

um Analisador de Potencial Zeta, Marca Brookhaven, Modelo ZetaPALS, no modo 

PALS Zeta Potential Measurement.  

Quanto maior o potencial zeta (fora da faixa entre -30 mV a +30 mV), mais 

provável que a suspensão seja estável pois, as partículas carregadas se repelem 

umas às outras e essa força supera as forças de Van der Waals, as quais 

promovem agregação. 

A fim de otimizar a dispersão destas cápsulas, investigou-se a dispersão em 

etanol, seguida de processo de ultrassom nos tempos de 5 a 25 minutos, com 

intervalos de 5 minutos, em 5 amostras diferentes. 

 

4.2.6. Espectroscopia de onda difusa (DWS) 

O equipamento utilizado na técnica foi da marca Formulaction modelo 

Horus®, instalado sobre uma base de alumínio, para minimizar vibrações de fontes 

externas. Fixado sobre uma haste vertical estão os dois cabeçotes, sendo cada 

cabeçote ótico ligado a uma câmera CCD sem lente (padrão de 320 pixels x 240 

pixels com uma taxa máxima de quadro de 30 imagens/s) e um laser. A fonte de 

luz laser é um diodo laser padrão de potência 0,9 W e comprimento de onda de 

655 nm. A análise foi realizada por um período de tempo de 24 horas em ambiente 

com temperatura e umidade monitoradas. 

A utilização desta técnica permite analisar o perfil da cinética da 

secagem/cura de filme de tinta. É uma medição qualitativa do movimento 

microscópico das partículas em um material que permite determinar algumas 

propriedades reológicas do sistema através da abordagem da microreologia.  

Na prática, a técnica consiste na incidência de uma luz laser de baixa 

potência sobre o filme a ser analisado. Quando a luz impinge a superfície do filme 

de tinta, parte da luz é absorvida e outra parte é dispersa no meio se a amostra 

apresentar propriedades de difundir a luz.  Uma fração de luz é refletida da amostra 

e coletada por uma câmara CCD sem lente que gera uma imagem com pixels 

brancos e cinzas. Na Figura 7 está apresentado um diagrama esquemático do 
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conceito do experimento (lado esquerdo) e uma imagem do arranjo experimental 

(lado direito). O software registra essa imagem e assume como uma imagem de 

referência. A imagem formada não tem relação com as propriedades do filme de 

tinta, mas sim com o formato, tamanho e distância do ponto de Laser da amostra. A 

câmara CCD continua a registrar novas imagens continuamente e quando a 

posição dos pixels da nova imagem diferenciar da imagem referência em uma 

porcentagem acima de 63 %, então o software assume a nova imagem como a 

nova imagem de referência. O tempo entre a nova imagem e a imagem referência 

é chamado de tempo de correlação. Como o inverso do tempo é frequência, então 

o que se registra é a frequência em função do tempo do experimento. Essa 

frequência é chamada de “fator de fluidez”. Assim, na prática o que se registra é o 

fator de fluidez em função do tempo. 

No início do experimento, o movimento Brawniano é intenso e são geradas 

muitas imagens em tempos muito curtos gerando muitos pontos no gráfico. Esse 

movimento das partículas no filme de tinta, alterações no índice de refração da luz 

e outros tipos de movimentos que podem estar relacionados ao arranjo estrutural 

do filme em estudo. Como descrito no parágrafo anterior, esses movimentos 

causam alterações temporais na dispersão da luz na amostra de filme e, por 

consequência, alterações nas imagens geradas.  

O processo de secagem/cura do filme de tinta passa vários estágios, a 

saber: evaporação do solvente, nivelamento e difusão das partículas e outros. A 

movimentação interna no filme de tinta é proporcional a intensidade de luz gerada 

na imagem dos pixels.  Após o filme estar completamente formado (seco/curado), 

essas movimentações se estabilizam, praticamente sessam o que leva a uma 

constância na flutuação de imagens dos pixels. A correlação entre as imagens e a 

formação do filme permite, que a técnica de DWS seja usada com grande precisão 

para determinação de processos de secagem/cura em filmes de revestimentos 

orgânicos.  
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Figura 7. Diagrama esquemático da interação da luz Laser com o filme e a 
imagem gerada pela câmara CCD (esquerda). A direita, uma fotografia do arranjo 
experimental. 

 

 

 

 

 

Fonte: A. BRUN, L. BRUNEL, 2006. 

 

4.2.7. Preparação do substrato de aço carbono 

As chapas de aço AISI 1020 foram previamente preparadas através de 

jateamento abrasivo ao metal quase branco, grau Sa 2 ½, conforme padrão visual 

de tratamento de superfície da norma ISO 8501, em cabine de jateamento com 

granalha de aço abrasiva tipo G40 (angular) e S60 (esférica) na proporção de 

60:40, respectivamente. Essa limpeza prevê a retirada quase total dos óxidos, 

carepas de laminação e outras impurezas presentes na chapa, permitindo não mais 

que 5 % da área com manchas ou óxidos incrustados. Na Figura 8 estão 

apresentadas a fotografia da chapa antes e após o tratamento superficial.  

 

Figura 8 – Fotografia da chapa de aço carbono antes (esquerda) e após 
(direita) jateamento abrasivo grau Sa 2 ½.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

Antes do tratamento de superfície                   Após tratamento de 

superfície 



37 
 

 
 

4.2.8. Teste de salinidade na chapa de aço carbono 

A determinação de sais solúveis em superfícies metálicas é importante 

porque o grau de limpeza visual da superfície nem sempre é garantia de bom 

desempenho dos revestimentos anticorrosivos. Para avaliação do grau de limpeza 

da chapa de aço carbono após o jateamento abrasivo, foi utilizado um 

condutivímetro da marca Eutech, modelo ECTester 11+, baseando-se na norma 

ISO 8502-9 – Preparation of steel substrate before aplication of paints and related 

products. Os sais na área escolhida do corpo de prova são dissolvidos pelo método 

de Bresle, usando água como solvente. A condutividade dessa solução é então 

medida pelo condutivímetro. Finalmente, a densidade superficial total dos sais 

nesta área é calculada por uma simples, mas eficiente equação. A Figura 9 

apresenta uma fotografia do condutivímetro utilizado e a chapa analisada. 

 

Figura 9 – Fotografia dos arranjo experimental do teste de salinidade no aço 
carbono após jateamento abrasivo. 

 

Fonte: o autor, 2017. 

 

4.2.9. Medida de rugosidade na chapa de aço carbono 

As chapas jateadas tiveram a rugosidade medida através de um rugosímetro 

portátil digital, marca Mitutoyo, conforme norma ISO-8501. O arranjo do 

experimento da medida de rugosidade está apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 – Fotografia do arranjo experimental da medida de rugosidade do 
aço carbono após jateamento abrasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

4.2.10. Preparação dos revestimentos  

Foram preparados dois diferentes tipos de revestimentos, os quais estão 

descritos na Tabela 2, seguida pelas Figuras 11 e 12 exemplificando o método de 

preparação.  

  

Tabela 2 – Tabela com a descrição da preparação dos dois diferentes tipos e 
revestimentos 

Tipo Características 

I – Tinta sem 

nanocontentor 

100 % Tinta  

(componentes A+B) 

Revestimento Lackpoxi N-2630, contendo matérias 

primas de composição usual das tintas como: 

pigmentos de cor, pigmentos anticorrosivos, aditivos 

e solventes sem a adição de HDL. 

II – Tinta com 

nanocontentor 

95 % Tinta  

(componentes A+B) + 5 % 

nanoreservatórios HDL 

Revestimento Lackpoxi N-2630, contendo matérias 

primas de composição usual das tintas como: 

pigmentos de cor, pigmentos anticorrosivos, aditivos 

e solventes, com adição dos nanocontentores HDL 

ADDPRIME ACMS 1.14 

 

 Fonte: o autor, 2018. 
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Esses revestimentos foram preparados a base de resina epoxídica (base 

solvente), conforme já descrito, com incorporação de 5 % em massa de 

nanoreservatórios HDL’s sobre mistura do componente A (Lackpoxi N-2630) + B 

(endurecedor poliamida) dos revestimentos.  Ao revestimento de controle não 

foram incorporados nanoreservatórios. 

Após a adição do componente A e B (tipo I), o recipiente foi homogeneizado 

em dispersor mecânico por 5 minutos a 300 rpm.  Para a preparação do tipo II, 

após esse tempo foi adicionado o HDL (tipo II) ao revestimento e homogeneizado 

por mais 5 minutos a 300 rpm no mesmo dispersor. 

 

Figura 11 – Ilustração do esquema de preparação do revestimento Tipo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Figura 12 – Ilustração do esquema de preparação do revestimento Tipo II. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

 

Lackpoxi         

N-2630 

 
 

 Lackpoxi N-2630 

+ Poliamida 
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4.2.11. Aplicação dos revestimentos 

 

Os revestimentos Tipo I e II foram aplicados sobre as superfícies de aço AISI 

1020 previamente preparadas através de jateamento abrasivo, utilizando pistola 

convencional de caneca ou sucção da marca Devilbiss, em passadas cruzadas 

sobre o corpo de prova resultando em uma espessura úmida (EU) de 175 µm a 200 

µm cada, medidos com medidor de espessura úmida tipo pente, para que se 

obtivesse espessura seca (ES) de aproximadamente 300 µm ao final do processo. 

A espessura úmida foi calculada a partir do teor de sólidos por volume teórico do 

revestimento obtido na ficha técnica do produto, que neste caso era de 81 %, 

utilizando a Equação 1  (FAZENDA, 2009): 

 

Equação 1 – Determinação da espessura úmida de aplicação 

 

𝐸𝑈 =
𝐸𝑆

𝑆𝑉
 

Onde,  

EU = espessura úmida; 

ES = espessura seca; 

SV = sólidos por volume, em % 

 

 

4.2.12. Normas técnicas de ensaio 

 

Os revestimentos Tipo I e II foram avaliados segundo os testes da norma 

técnica PETROBRAS N – 2630 11/2012 - Tinta Epóxi - Fosfato de Zinco de Alta 

Espessura. Na Tabela 3 estão apresentados os testes referentes a essa norma.  

A norma exige que o teor mínimo de fosfato de zinco (% em massa) seja de   

10 %. Esse teste tem como objetivo verificar se a diminuição do teor desse 

composto, percentualmente, com a adição de HDL´s, em uma tinta convencional na 

qual sejam incorporados, atende aos requisitos da norma PETROBRAS N – 2630.  
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Tabela 3 – Tabela com a descrição dos testes segundo a norma 
PETROBRAS N - 2630 11/2012 

Testes 

Espessura de aplicação do filme: 280 a 320 µm 

Tempo mínimo 

 (horas) 

Resistência à névoa salina 1500 

Resistência à 100 % de umidade relativa 1500 

Resistência à imersão em xileno 1000 

Resistência à imersão em água destilada, 40 °C 1500 

Resistência à imersão em água salgada (3,5 % (m/m) de NaCl),40 

°C 1500 

Resistência à imersão em Metil-Isobutil-Cetona 1 

Resistência à imersão em NaOH a 40 %, 25 °C 1500 

  

 Fonte: PETROBRÁS N-2630 11/2012. 

 

Os revestimentos também foram aplicados e testados conforme os requisitos 

da norma internacional ISO 20340: 2009 - Paints and varnishes performance 

requirements for protective paint systems for offshore and related structures. 

Os substratos de aço carbono com revestimento orgânico foram expostos à 

testes cíclicos de duração de uma semana completa (168 horas), repetidos por 25 

semanas (4200 horas). 

Na Figura 13 está apresentado um esquema para o ciclo de 168 horas. Esse 

ciclo inicia-se com 72 horas de exposição dos testes na câmara de QUV, utilizando 

um equipamento da Q-Lab, modelo LU-0804 (câmara para teste de intemperismo 

acelerado que reproduz o dano causado pela luz do sol, chuva e orvalho), as 72 

horas subsequentes são de exposição à câmara de névoa salina marca BASS, 

modelo USC 03 e, por fim, o ciclo acaba com a exposição dos testes em 

temperaturas negativas de - 20°C (± 2°C) em um freezer comum com controlador 

de temperatura. Esse ciclo é repetido por 24 vezes.  
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Figura 13 - Representação do ciclo de 168 horas dos testes segundo a Norma 
ISO 20340:2009 

Fonte: Adaptado de ISO 20340: 2009 

 

O teste de exposição cíclica foi realizado com a intenção de fechar a 

realização dos testes industriais e verificar a vantagem ou não da utilização dos 

HDL´s em sistemas de revestimento epóxi.  

Além da análise da corrosão no corpo de prova, neste teste foi realizado 

também o teste de aderência por tração, após os ciclos de exposição. Para este 

teste foi utilizado o equipamento da marca DeFeslko modelo Positest AT. 

A determinação da natureza da falha obtida em função da tração, é realizada 

conforme os parâmetros elucidados na Figura 14. 

 

Figura 14 - Determinação da natureza da falha em função da tração 

 

Fonte: ABNT NBR 15877. 

DIAS 1 a 3  

UV/Condensação 

Dias 4 a 6 

Névoa salina 

Dia 7 

Temperatura 
negativa 
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O valor de aderência por tração é relatado pelo resultado direto obtido no 

equipamento utilizado, em função da taxa de tração aplicada de 1 Mpa/s. 

O percentual correspondente aos tipos de falha foi determinado pela área 

calculada com auxílio do software DraftSight 2013. As fotos dos testes foram 

carregadas neste software e a região desejada para cálculo da área foi marcada 

com auxílio do botão “demarcar área”. O resultado é calculado automaticamente e 

foi expresso em porcentagem de área total. 

Todos os testes normatizadas mostrados foram avaliados conforme ISO        

4628-1, ISO 4628-2 e ISO 4628-3. Na Tabela 4 estão apresentados o grau do 

avanço da corrosão e a classificação quanto à intensidade da corrosão. Na Tabela 

5 o grau de empolamento do revestimento e na Tabela 6 o grau de pontos de 

corrosão. A classificação é uma referência para interpretação dos testes.  

 

Tabela 4 - Grau de corrosão 

Grau Intensidade 

0 Não perceptível 

1 Muito pouco 

2 Pouco 

3 Moderado 

4 Considerável 

5 Intenso 

Fonte: ISO 4628-1 

 

Tabela 5 - Grau de empolamento (bolhas) 

Grau Quantidade Grau Tamanho 

0 Nenhum S0 Não visível com aumento de 10 x 

1 Muito pouco S1 Visível somente com aumento de 10 x 

2 Pouco S2 Levemente visível a olho nu (até 0,2 mm) 

3 Moderado S3 Claramente visível a olho nu (>0,2 até 0,5 mm) 

4 Considerável S4 0,5 a 5 mm 

5 Denso S5 Maior que 5 mm 

Fonte: ISO 4628 - 2 
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Tabela 6 - Graus de pontos de corrosão 

Grau Área Oxidada (%) 

Ri 0 0 

Ri 1 0,050 

Ri 2 0,50 

Ri 3 1,0 

Ri 4 8,0 

Ri 5 40 a 50 

Fonte: ISO 4628 - 3 

 

4.2.13. Potencial de circuito aberto 

Os revestimentos do Tipo I e II foram submetidos ao contato com solução de 

NaCl a 0,5 mol/L e avaliados de acordo com as técnicas eletroquímicas a seguir.  

Na técnica de potencial de circuito aberto (OCP), quando um metal é imerso 

em uma solução eletrolítica, é estabelecido uma interface condutor metálico – 

condutor iônico, caracterizada por uma distribuição não homogênea de cargas. 

Como consequência irá existir uma diferença de potencial entre o metal e a 

solução, conhecida como potencial de eletrodo. Esse potencial medido em relação 

a um eletrodo de referência com corrente zero é denominado potencial de circuito 

aberto (WOLYNEC, 2003). 

O potencial do circuito aberto é um parâmetro que indica termodinamicamente  

a tendência de um material oxidar em meio corrosivo. 

Esse potencial pode variar com o tempo porque mudanças na natureza da 

superfície do eletrodo ocorre, sejam elas oxidação, formação da camada passiva 

ou imunidade no caso de metais em contato com uma solução aquosa. O potencial 

de circuito aberto é usado como critério para o comportamento da corrosão que 

depende do sistema em estudo, mas em geral, ocorre com o passar do tempo uma 

tendência na estabilização dos valores de potencial.  

 

4.2.14. Espectroscopia de impedância eletroquímica 

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) tem por base a aplicação 

de um potencial ou corrente alternada permitindo a caracterização elétrica da 

interface eletrodo / solução (WOLYNEC, 2003). 
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A EIE é utilizada no estudo da degradação do revestimento e corrosão dos 

materiais metálicos revestidos com polímeros. Pode fornecer informações críticas 

de absorção de umidade, degradação do revestimento e desenvolvimento de 

defeitos no revestimento (A. RAHIMI; S. AMIRI, 2014). 

Na Figura 15 está apresentada a montagem do sistema utilizado para 

realização dos testes eletroquímicos dos revestimentos. Ao corpo de prova pintado 

foi colado, com cola epóxi, um copo plástico expondo uma área de estudo de 

aproximadamente 17 cm2, de modo que o mesmo ficasse completamente vedado. 

Após a cura, foi feita uma abertura na parte superior do copo plástico para adição 

em seu interior de solução salina de NaCl 3,5 % (m/m), assim como os eletrodos 

de referência e o contra-eletrodo. Ao final, o que se obtém é uma célula 

eletroquímica de três eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho o aço AISI 1020 com 

o revestimento. Para evitar a contaminação da solução aquosa com particulados 

em suspensão no ar, a abertura superior do copo ficou protegida com um segundo 

copo colocado por cima. Devido ao tamanho do corpo de prova foi possível 

construir, na mesma amostra, três células eletroquímicas em três posições 

diferentes.  

As células eletroquímicas foram montadas de tal maneira que a região de 

interesse da amostra ficasse imersa no eletrólito, no caso solução aquosa de NaCl 

a 3,5 %; na Figura 15 está o equipamento potenciostato / galvanostato utilizado 

para a aplicação dos sinais DC e AC. O eletrodo de referência utilizado foi o de 

prata/cloreto de prata com KCl saturado e o contra eletrodo uma grade de platina. 

O potenciostato / galvanostato utilizado foi da marca Metrohm AutoLab, modelo 

PGSTAT302N e para coleta de dados utilizou-se o programa Nova versão 1.11. As 

medidas foram obtidas na faixa de frequência entre 100 kHz a 100 mHz, com uma 

amplitude de perturbação senoidal de 10 mV pico a pico. 
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Figura 15 – Fotografia do esquema utilizado no experiemento (A) e (B) e 
corpo de prova de aço AISI 1020 contendo o revestimento e preparado para as 
medidas eletroquímicas (C).  

 

 

Fonte: o autor, 2018.  

 

Os resultados são apresentados no formato conhecido como gráfico de 

Nyquist. É um gráfico no plano complexo, sendo que o eixo das absissas 

representa a componente real da impedância (Z’) e o eixo das ordenadas a 

componente imaginária da impedância (Z”). No gráfico, os pontos de baixas 

frequências estão ao lado direito do semicírculo, enquanto os pontos de alta 

frequência estão ao lado esquerdo do semicírculo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização Físico-Química dos Nanocontentores 

5.1.1. Infravermelho com Transformada de Forrier 

Na Figura 16 está apresentado o espectro de FTIR da amostra de ACMS 1.14 

fornecidas pela SmallMatek. Segundo Damasceno (DAMASCENO, 2009) o 

espectro de Al(OH)3 é caracterizado pela presença de bandas nos seguintes 

comprimentos de onda: 1074 cm-1, referente ao estiramento Al=O; 1021 e 979 cm-1, 

referentes à deformação O-H. Nenhuma dessa bandas foi encontrada no espectro 

da amostra ACMS 1.14, o que contraria o especificado pelo fornecedor, que seriam 

HDL´s de Zn e Al. De acordo com  OLIVEIRA, A. L. M., 2009, as bandas na região 

de  713 cm-1 e em 420 cm-1 são referentes ao estiramento da ligação Zn-O. De 

acordo com Jain e colaboradores (JAIN et al., 2013), a banda em 1633 cm-1 pode 

ser atribuída ao estiramento –OH de água adsorvida ao óxido de zinco.  

   

Figura 16 - Espectro de FTIR-ATR do nanocontentor ACMS 1.14 

 

Fonte: o autor, 2018. 

  

 A atribuição das bandas destacadas nos espectros está apresentada na 

Tabela 7.  

Comprimento de onda (cm
-1

) 

A
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Tabela 7 - Bandas destacadas no espectro da Figura 16 e suas atribuições 

Número de onda (cm-1) Grupo funcional 

3370 
Ʋ grupos O-H associado (resultante da 

associação entre cadeias/lamelas) 

1633 Ʋ grupos –OH (água adsorvida) 

1357 Ʋ grupos –NO3 

1239 C-N de aril-alquil-amina 

713 

Ʋ ligação Zn-OH ou Al-OH 541 

420 

Ʋ = estiramento 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Além das observações acima, todas as atribuições descritas na Tabela 7 

estão de acordo com as informações divulgadas no artigo publicado pelos 

pesquisadores integrantes da Smallmatek (POZNYAK et al., 2009). Assim, o 

espectro da Figura 16 é a impressão digital do nanocontentor fornecido pela 

SmallMatek. 

 

5.1.2. Microscopia óptica 

As imagens de microscopia ótica da amostra ACMS 1.14 estão 

apresentadas na Figura 17. Observa-se nas imagens que, mesmo dispersas em 

água, as cápsulas se apresentaram na forma de aglomerados. Quando secas, a 

tendência à aglomeração dos nanocontentores é ainda maior devido ao tamanho 

na ordem de nanômetros. Esse comportamento indica que a água não é um bom 

solvente para a dispersão dessas cápsulas. 
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Figura 17 – Fotografia das imagens de microscopia ótica dos nanocontentores 

ACMS 1.14 dispersas em água. Aumentos de 5x (A) e 10x (B) 

Fonte: o autor, 2018. 

 
 

 

 A fim de possibilitar a desagregação dos nanocontetores, realizou-se a 

dispersão das mesmas em etanol. Após isto, foram submetidas ao processo de 

ultrassom durante 1 hora. Este procedimento, indicado pela Smallmatek, 

possibilitou a melhor visualização das estruturas, conforme se observa nas 

imagens de microscopia ótica apresentadas nas Figuras 18 e 19. Observa-se que 

os aglomerados apresentam estruturas irregulares com aspecto de cristalino, 

característico de materiais minerais, como é o caso dos HDL´s. 

 

Figura 18 – Fotografias das imagens de microscopia ótica dos nanocontetores 
ACMS 1.14 secos. Aumento de 5x (A) e 10x (B). 

 

Fonte: o autor, 2018. 
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Figura 19 – Fotografia das imagens de microscopia dos nanocontentores 
ACMS 1.14 em etanol. Aumentos de 20x (A) e 50x (B). 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

5.1.3. Microscopia eletrônica de varredura 

Para uma análise da morfologia dos nanocontentores foram realizadas 

imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de ACMS 1.14. Os 

resultados estão apresentados nas Figuras 20 e 21. É possível observar pelas 

Figuras 20 e 21 que se formam aglomerados de grandes dimensões. Neste caso, 

além das amostras apresentarem tendência à aglomeração mesmo secas, o 

tamanho dos nanocontentores não pode ser mensurado, uma vez que o 

equipamento empregado não possibilita a análise de materiais com dimensões 

abaixo de 100 nm. Aglomerados de HDL´s de grandes dimensões dificulta tanto a 

dispersão dos nanocontentores na tinta base epóxi como também reduz a área 

ativa dos HDL´s, uma vez que nem todos os nanocontentores ficarão ativos pois 

não serão acessados devido a aglomeração. Este resultado poderia ser levado em 

consideração para estudos futuros para a dispersão dos nanocontentores em tintas 

à base de resina epóxi. Como mencionado na parte de Materiais e Métodos, os 

nanocontentores foram misturados diretamente na tinta. Para efeitos de 

comparação, na Figura 21 estão apresentados os resultados de nanocontentores 

dispersos em etanol onde pode-se observar um melhor espalhamento dos HDL´s.  

 

 
 

 

10 µm 5 µm A B 
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Figura 20 - Imagens de MEV das nanocápsulas ACMS 1.14 secas.  Aumento 
de 50x (A), 180x (B), 800x (C) e 1800x (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Figura 21 - Imagens de MEV das nanocápsulas ACMS 1.14 dispersas em 
etanol. Aumento de 200x (A), 800x (B), 1800x (C) e 3000x (D).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 
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5.1.4. Microscopia eletrônica de Transmissão 

Na Figura 22 estão apresentadas as imagens de microscopia eletrônica de 

transmissão dos HDL´s ACMS 1.14 da SmallMatek. Os resultados foram obtidos 

por Tedim (TEDIM et al., 2010) e reproduzidos neste trabalho para mostrar as 

imagens dos nanocontentores na escala nanométrica.  

Observa-se pelas micrografias que os nanocontetores apresentam uma 

tendência a geometria do tipo hexagonal, com tamanhos variados.  

 

Figura 22 – Micrografias de microscopia eletrônica de transmissão de 
nanocontentores HDLs ACMS 1.14  da Smallmatek, previamente dispersas em 
etanol. Tamanhos de 2 µm (A), 500 nm (B), (C) e (D).   

 

 

Fonte: Tedim, J. et al., 2010 
 

 

5.1.5. Distribuição do tamanho de partícula 

A fim de otimizar a dispersão dos nanocontentores investigou-se a dispersão 

em etanol, seguida de processo de ultrassom em tempo de 5 a 30 minutos com 

intervalos de 5 minutos em cada amostra, respectivamente. Este processo permitiu 

preparar a suspensão para a determinar a distribuição do tamanho dos 

nanocontentores ACMS 1.14 por esta técnica. O resultado está apresentado na 
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Tabela 8. A dispersão em etanol possibilitou a análise da distribuição do tamanho 

das cápsulas ACMS 1.14, cujos resultados mostraram diâmetro médio efetivo de    

545 nm. 

 

Tabela 8 - Resultados dos valores médios do diâmetro efetivo dos 
nanocontentores ACMS 1.14, previamente dispersos em etanol.  

Amostra Diâmetro efetivo (nm) 

1 
2 
3 
4 
5 

770,19 
716,91 
485,38 
388,65 
363,92 

Média 545,01 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Como técnica complementar, utilizou-se a granulometria a laser. As análises 

foram realizadas via úmida e utilizando acetona como solvente, pois as 

configurações do equipamento não permitem utilizar etanol. 

A Figura 23 mostra o gráfico obtido no experimento. Esta análise permitiu 

observar que a amostra ACMS 1.14 apresentou dois grupos de cápsulas, 

evidenciando a presença de agregados. Neste caso, a acetona não se mostrou um 

bom solvente para a dispersão dessas cápsulas. 

 

Figura 23 - Resultados da análise do tamanho de partícula das microcápsulas 
ACMS 1.14 por granulometria a laser 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 
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A segunda tabela ao lado do gráfico identifica os diâmetros médios que 

contribuem para cada um dos picos e a proporção de cada um em relação ao 

volume total de amostra. Os resultados indicaram que para as cápsulas ACMS 

1.14, um conjunto de cápsulas com 41,1 % do volume total foi identificado com 

diâmetro de 300,6 µm e o outro com 58,9 % do volume total com diâmetro de 61,89 

µm. 

5.1.6. Potencial zeta 

O resultado do potencial Zeta está apresentado na Tabela 9, sendo a 

amostra 1 a 5 correspondente ao tempo de ultrassom. 

Tabela 9 - Resultados dos valores de potencial Zeta dos nanocontentores 
ACMS 1.14 dispersos em etanol. 

 

Amostra 
Tempo de ultrassom 

(min) 
Potencial Zeta 

(mV) 

1 5 6,75 

2 10 8,60 

3 15 5,46 

4 20 10,43 

5 25 6,64 

Média  7,40 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Embora a dispersão em etanol tenha sido evidenciada por outras técnicas 

como a mais eficiente, os resultados da análise de potencial zeta indicaram que as 

suspensões em etanol não são estáveis, pois apresentou um valor médio de          

7,40 mV, para os nanocontentores ACMS 1.14. 

Os baixos valores do Potencial Zeta menores que |30| mV, encontrados 

indicam uma instabilidade da dispersão, que resulta em agregação das cápsulas, o 

que corrobora com os resultados de microscopia ótica e microscopia eletrônica de 
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varredura. Do ponto de vista prático, isso significa que esse aditivo deveria ser 

adicionado à tinta somente no momento da aplicação e com uma boa dispersão e 

homogeneidade, a fim de se evitar tal aglomeração. Mas de qualquer forma, isso 

ainda não garantirá 100% de dispersão no sistema. 

 

5.1.7. Espectroscopia de onde difusa (DWS) 

Na Figura 23 estão apresentados os resultados do experimento de 

espectroscopia de onda difusa (DWS) com revestimentos com e sem hidróxido 

duplo lamelar ACMS 1.14, aplicados com extensor a uma espessura úmida de 100 

µm. 

 

Figura 24 - Perfil da cinética de secagem/cura de filmes de tinta sem HDL 

(vermelho) e com HDL (azul) obtido pela técnica de espectroscopia de onda difusa. 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2017. 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Observa-se que o perfil da secagem/cura dos dois filmes são similares. Nas 

primeiras 5 horas o filme contendo HDL (linha azul) apresentou um Fator de 

Fluidez maior em comparação com o filme sem HDL (linha vermelha). Isso é um 

indicativo de que os nanocontentores quando presentes na resina epóxi e 

endurecedor, retarda a formação da rede polimérica, além de dificultar também a 

evaporação de solventes. Em resumo, a presença de nanocontentores no 

revestimento a base de resina epóxi pode influenciar no intercruzamento molecular 

alterando a microreologia dos filmes de tinta. É importante ressaltar que os 

nanocontentores foram adicionados na mistura sem nenhuma dispersão prévia, isto 

é, foram adicionados na forma de agregados. Como estes agregados apresentam 
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porosidade interpartículas, a mobilidade da tinta para promover a difusão nos poros 

pode ser um fator de contribuição para um maior Fator de Fluidez. É conveniente 

mencionar também que esses aglomerados presentes na matriz polimérica podem 

também contribuir para dificultar as reações entre a resina epóxi e seu endurecedor 

amida, mantendo dessa forma a movimentação molecular mais elevada por mais 

tempo do que a amostra sem hidróxidos duplos lamelares. Embora tenha havido 

uma pequena variação no Fator de Fluidez, o perfil similar indica que o mecanismo 

de secagem/cura não é alterado pela adição de HDL nos revestimentos a base de 

resina epóxi. 

 

5.2.  Ensaios normatizados 

Diante dos resultados obtidos pelas técnicas eletroquímicas foram também 

realizados testes mais agressivos de longa duração nos dois tipos de 

revestimentos, com e sem HDL. Foram realizados ao todo 10 diferentes ensaios, a 

saber:                    1) teste de salinidade da chapa; 2) determinação da rugosidade 

da chapa de aço AISI 1020; 3) imersão em água deionizada (40ºC); 4) imersão em 

água salgada; 5) imersão em hidróxido de sódio (40 %); 6) resistência a imersão 

em metil isobutil cetona – MIBK; 7) imersão em xilol; 8) umidade de relativa 100 %; 

9) névoa salina; 10) ensaio cíclico de corrosão. Esses são os principais ensaios 

para avaliar revestimentos orgânicos para aplicação em ambientes agressivos. 

 

5.2.1. Teste de salinidade da chapa 

 O valor de condutividade obtido para as chapas tratadas foi de 42 mS, o qual 

está dentro do especificado pela norma. Na Figura 26 está apresentada uma 

fotografia do condutivímetro utilizado e a chapa analisada. 

 

5.2.2. Medida de rugosidade 

O perfil de rugosidade médio foi medido em uma quantidade do total de 

chapas jateadas, sendo nove chapas no total. 

A tabela 10 mostra os resultados de rugosidade das chapas medidas, as 

quais, na média, apresentaram um valor de 56,2 µm.  
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Este resultado é importante para se ter ideia de quanto mais camada úmida 

de tinta será necessária para preencher o volume morto dessa rugosidade no 

momento da aplicação do revestimento. 

 

Tabela 10 - Resultado da medida de rugosidade das chapas jateadas 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 63 48 66 67 53 49 56 65 61 
 2 44 55 61 61 63 48 58 66 52 
 3 55 56 49 54 60 55 48 59 54 
 4 58 58 51 55 52 58 61 44 57   

5 56 65 55 48 56 64 52 56 59 Média total (µm) 

Média 
(µm) 

55,2 56,4 56,4 57,0 56,8 54,8 55 58 56,6 56,2 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

5.2.3. Imersão em água deionizada (40ºC) 

A Tabela 11 apresenta os resultados encontrados após exposição de 1500 

horas em água deionizada a 40 ºC. 

 

Tabela 11 - Resultados de exposição em água deionizada (40 ºC). 

Tempo de 
exposição (h) 

Corpo de 
prova 

Grau de 
oxidação 

Empolamento 
Avanço do grau de 

corrosão 

1500  Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1500 Sem HDL Ri 0 1 (S2) Não perceptível 

1500  Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1500 

Com HDL 

Ri 0 0 (S0) Moderado 

1500 Ri 0 0 (S0) Moderado 

1500 Ri 0 0 (S0) Moderado 

Fonte: o autor, 2018. 
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No tempo estudado pode-se observar que nem grau de oxidação, nem 

empolamento foram aspectos relevantes para a elucidação da diferença entre um e 

outro. Já quando comparamos o grau de corrosão, este apresentou bastante 

relevância, sendo que os corpos de prova contendo HDL´s apresentaram 

intensidade moderada, marcando a chapa na parte submersa. Isso provavelmente 

deve-se ao fato do nanocontentor ter tido algum tipo de interação com a água 

deionizada disponibilizado no meio, visto que o mesmo trata-se de um trocador 

iônico. 

A fotografia dos painéis pintados após a exposição em água deionizada estão 

mostradas no Apêndice A (sem HDL) e Apêndice B (com HDL). 

 

5.2.4. Imersão em água salgada  

Na Tabela 12 estão apresentados os resultados encontrados após exposição 

de 1500 horas em água salgada. 

 

Tabela 12 - Resultados de exposição em água salgada 

Tempo de 
exposição (h) 

Corpo de 
prova 

Grau de 
oxidação 

Empolamento 
Avanço do grau 

de corrosão 

1500 

Sem HDL 

Ri 0 1 (S2) Não perceptível 

1500 Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1500 Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1500 

Com HDL 

Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1500 Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1500 Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Para este ensaio não foi observado nenhum tipo de divergência diante da 

análise realizada, exceto pela leve observação do empolamento em um dos corpos 
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de prova sem HDL, mas que pode ser desconsiderado visto que nas outras duas 

amostras nada foi observado. 

 

5.2.5. Imersão em hidróxido de sódio (40 %) 

A Tabela 13 mostra os resultados encontrados após exposição de 1500 horas 

em hidróxido de sódio (40 %). 

 

Tabela 13 - Resultados de exposição em hidróxido de sódio (40 %). 

Tempo de 
exposição 

(h) 

Corpo de 
prova 

Grau de 
oxidação 

Empolamento 
Avanço do 

grau de 
corrosão 

1500  Ri 0 0 (S0) Moderado 

1500 Sem HDL Ri 0 0 (S0) Considerável 

1500  Ri 0 0 (S0) Considerável 

1500  Ri 0 0 (S0) Considerável 

1500 Com HDL Ri 0 0 (S0) Considerável 

1500  Ri 0 0 (S0) Considerável 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Para os testes de imersão realizados com hidróxido de sódio o resultado 

também foi bastante similar, onde as duas triplicatas se apresentaram bastante 

coincidentes. Pode-se observar que os corpos de prova com revestimento 

contendo HDL´s tiveram a coloração levemente alterada para uma coloração 

amarelada. Esse processo pode ser atribuído a uma interação iônica do filme com 

a solução, formando possivelmente NaNO2, de característica cor levemente 

amarelada. 

No Apêndice C (sem HDL) e Apêndice D (com HDL) estão representadas as 

imagens após a exposição em hidróxido de sódio (40 %). 
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5.2.6. Resistência a Imersão em Metil Isobutil Cetona – MIBK 

A Tabela 14 mostra os resultados encontrados após exposição de 1 hora em 

metil isobutil cetona. Este solvente orgânico é bastante utilizado na formulação de 

tintas e tem a capacidade de dissolver facilmente uma mistura de tinta não curada 

suficientemente. 

 

Tabela 14 - Resultados de exposição em metil isobutil cetona 

Tempo de 
exposição 

(h) 

Corpo de 
prova 

Grau de 
oxidação 

Empolamento 
Avanço do 

grau de 
corrosão 

1 

Sem HDL 

Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1 Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1 

Com HDL 

Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

1 Ri 0 0 (S0) Não perceptível 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Neste caso pode-se observar que ambas as amostras resistiram muito bem 

ao teste, não tendo influência a adição de HDL ao sistema, neste caso. 

 

5.2.7. Imersão em Xilol 

A Tabela 15 mostra os resultados encontrados após exposição de 1000 horas 

em xilol. 

 

Tabela 15 - Resultados de exposição em xilol 

Tempo de 
exposição (h) 

Corpo de 
prova 

Grau de 
oxidação 

Empolamento 
Avanço do 

grau de 
corrosão 

1000 Sem HDL Ri 0 1 (S2) Não perceptível 

1000 Com HDL Ri 0 0 (S0) Moderado 

 

Fonte: o autor, 2017. 
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Nos Apêndices E (sem HDL) e Apêndice F (com HDL) estão as imagens 

referentes ao teste de imersão em xilol das amostras sem e com HDL. Pode 

observar que tanto no experimento controle quanto no contendo inibidor não houve 

oxidação, porém diferente do tempo de exposição do MIBK, este solvente teve 

mais tempo para permear sobre o revestimento apresentando empolamento 

levemente visível a olho nu, com medida de aproximadamente 0,5 mm de diâmetro, 

na amostra sem HDL. 

 

5.2.8. 100 % Umidade de Relativa 

A Tabela 16 mostra os resultados encontrados para a exposição em 100 % de 

umidade relativa. 

 

Tabela 16 - Resultados de exposição em 100 % de umidade relativa 

Tempo de 

exposição 

(h) 

Corpo de 

prova 

Grau de 

oxidação 
Empolamento 

Avanço do 

grau de 

corrosão 

1500  Ri 0 1 (S2) Não perceptível 

1500 Sem HDL Ri 0 1 (S2) Não perceptível 

1500  Ri 0 1 (S2) Não perceptível 

1500  Ri 0 0 (S0) Pouco 

1500 Com HDL Ri 0 0 (S0) Pouco 

1500  Ri 0 0 (S0) Pouco 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Os resultados para exposição em 100 % de umidade relativa mostram que as 

amostras padrão sem HDL apresentaram leve empolamento pouco visível a olho 

nu, com medida inferior a 0,5 mm de diâmetro, porém a representação visual das 

amostras contendo HDL foram piores, ou seja, maior grau de corrosão. Estas 

apresentaram visível mudança na superfície, devido provavelmente a alguma 

interação e/ou troca iônica com os HDL´s incorporados no revestimento. 
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5.2.9. Névoa Salina 

Para os testes de névoa salina e também de ensaio cíclico foram utilizadas as 

interpretações dispostas na ISO 4628-1, 4628-2 e 4628-3, conforme já descritas 

anteriormente mostrado na Tabela 17 abaixo, além das demais já descritas.  

 

Tabela 17 - resultados da avaliação das chapas expostas ao teste de névoa 
salina após 1500 horas 

Tempo de 

exposição 

(h) 

Corpo 

de 

prova 

Grau de 

oxidação 
Empolamento 

Aspecto 

visual 

Delaminação 

ao redor do 

corte (mm) 

Corrosão 

ao redor do 

corte (mm) 

1500  Ri 0 

Nenhum 

empolamento. 

Tamanho não 

visível com 

aumento de 

10x 

Não 

perceptível 
14,7 2,1 

1500 
Sem 

HDL 
Ri 0 

Não 

perceptível 
13,0 2,3 

1500  Ri 0 
Não 

perceptível 
18,6 2,5 

1500  Ri 0 
Não 

perceptível 
16,6 1,8 

1500 
Com 

HDL 
Ri 0 

Não 

perceptível 
16,1 1,9 

1500  Ri 0 
Não 

perceptível 
15,3 2,0 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

O teste de névoa salina poderia revelar um resultado mais palpável na 

elucidação dos resultados utilizando HDL. No entanto, pode-se observar que a 

diferença entre a média da corrosão ao redor do corte, que determina o avanço da 

corrosão sobre o substrato, foi de apenas 0,4 mm, sendo 2,3 mm (sem HDL) e          

1,9 mm (com HDL). Isso pode de certa forma evidenciar uma pequena melhora na 

proteção contra a corrosão quando adicionado HDL ao sistema. 

O Apêndice G e H apresentam os revestimentos sem HDL, sem delaminação 

e com delaminação, respectivamente, e os Apêndice I e J apresentam os 

revestimentos com HDL, sem delaminação e com delaminação, respectivamente, 

após exposição de 1500 horas em névoa salina. 
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5.2.10. Ensaio cíclico de corrosão 

Na Tabela 18 abaixo estão apresentados os resultados para os testes cíclicos 

de corrosão conforme norma ISO 20340-2009. 

 

Tabela 18 - Resultados após exposição cíclica 

Corpo 

de prova 

Grau de 

oxidação 
Empolamento 

Aspecto 

visual 

Corrosão 

ao redor 

do corte 

(mm) 

Resistência 

a tração de 

arranque 

(Mpa) 

Tipo de falha 

Sem HDL 

Ri0 0 (S0) 5 7,3 10,58 
36,7 % A/B;        63,3 

% B/Y 

Ri0 0 (S0) 5 17,5 13,21 
16,8 % A/B; 49,2 % 

B;  34 % B/Y 

Ri0 0 (S0) 5 11,9 14.11 
23,5 % A/B; 12 % B; 

64,5 % B/Y 

Com HDL 

Ri0 0 (S0) 5 20,7 20,68 100 % B 

Ri0 0 (S0) 5 16,2 16,19 
78,5 % B;           21,5 

% B/Y 

Ri0 0 (S0) 5 15,6 15,64 100 % B 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Pode-se perceber que os corpos de prova sem HDL´s tiveram em sua maior 

parte falhas coesivas, ou seja, a aderência entre tinta e substrato apresentou-se 

muito boa. 

No entanto, para os revestimentos contendo os nanocontentores, a falha 

adesiva entre metal e substrato fica mais evidente, como pode ser observado no 

Apêndice L. Esses resultados corroboram com o fato de que a estrutura do 

revestimento contendo HDL pode estar comprometida, como demonstrado nos 

testes de DWS, o que de fato pode comprometer a aderência do revestimento no 

substrato. Porém, quando comparado com o revestimento padrão, a força aplicada 

para arrancamento não foi suficiente para quebrar a força de coesão entre a 

camada do próprio revestimento, o que indica que apesar de não melhorar 
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significativamente a resistência a corrosão, é possível que a adição dos HDL´s 

ajude na resistência física do revestimento. 

O Apêndice K e o Apêndice L mostram os resultados após os testes de 

exposição cíclica para o revestimento sem HDL e com HDL, respectivamente. 

 

5.3. Técnicas eletroquímicas 

5.3.1. Potencial de circuito aberto 

Na Tabela 19 estão apresentados os valores de Potencial de Circuito Aberto 

obtido para revestimentos, com e sem HDL em contato com solução aquosa de 

NaCl 3,5 % (m/m). Os valores de OCP obtidos são em relação ao eletrodo de 

referência de Ag/AgCl com KCl saturado. Os valores reportados estão próximo de 

zero volt, o que significa que ambos revestimentos são muito protetivos, mesmo 

após grandes tempos de exposição a solução corrosiva. Os valores similares de 

OCP entre os dois revestimentos indica que, para os filmes estudados, não houve 

variação significativa nas propriedades do filme contendo HDL. Em outras palavras, 

do ponto de vista termodinâmico, ambos filmes apresentam a mesma tendência em 

relação ao comportamento protetivo do aço AISI 1020 contra a corrosão.  

 

Tabela 19 – Valores de potencial de circuito aberto dos revestimentos com e 
sem HDL em função do tempo de exposição. Os valores estão expressos em mV. 

Tempo (dias) 
Potencial de circuito aberto (mV) 

Sem HDL Com HDL 

0 -0,229 -0,279 
7 -0,054 -0,016 

35 -0,026 -0,015 
50 -0,019 -0,020 

120 0,065 -0,011 
180  -0,014 -0,031 

Fonte: o autor, 2018. 

 

5.3.2. Espectroscopia de impedância eletroquímica 

Nas Figuras 25 e 26 estão representados os resultados de espectroscopia de 

impedância eletroquímica.  
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Pode-se observar na Figura 25, que representa a amostra contendo HDL nos 

tempos de 0 a 180 dias de exposição em solução salina de NaCl 3,5 %, que há, 

com o passar o tempo, uma diminuição do arco do semicírculo. Isto significa que a 

resistência do filme diminui com o maior tempo de contato da solução aquosa com 

o revestimento. Esse é um comportamento geral de revestimentos orgânicos em 

contato com um líquido que contém espécies que permeiam no interior do 

revestimento. Inicialmente a resistência do revestimento é alta, pois é o momento 

em que a solução tem o primeiro contato com o revestimento e praticamente o 

eletrólito não permeou através do revestimento. Conforme o tempo evolui, a 

solução tende a permear através dos poros da camada do revestimento e os 

resultados mostram que o eletrólito tende a alcançar o substrato, devido a 

diminuição da resistência, mas após 180 dias ainda não o alcançaram, caso 

contrário, um segundo semi-círculo seria observado no gráfico representado. 

Assim, os valores de impedância tendem a ser menores devido a perda da 

resistência da camada de tinta.  

Essa tendência também se observa na amostra sem HDL. Entretanto neste 

caso o resultado medido foi melhor do que quando utilizado HDL, o que é 

particularmente aceitável, visto que conforme percebido nos resultados de DWS, 

existe uma influência dos HDL´s na cinética de cura do revestimento. Além disso, a 

utilização destes promovem a aglomeração, modificando estruturalmente a camada 

do revestimento e, consequentemente, deixando o revestimento mais propício à 

permeação do eletrólito. 

A diferença nos valores de resistência entre dos revestimentos com e sem 

HDL fica mais evidente no decorrer do tempo, como pode ser observado para os 

tempos de 120 e 180 dias, conforme está apresentado na Figura 26. Entretanto, é 

uma diferença relativamente pequena, pois ambos estão na mesma ordem de 

magnitude. 
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Figura 25 - Espectro de impedância para amostra contendo HDL 
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Fonte: o autor, 2018. 

 

Figura 26 - espectroscopia de impedância eletroquímica após 120 e 180 dias 
com e sem HDL 
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Fonte: o autor, 2018. 
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As análises de espectroscopia de impedância eletroquímica foram utilizadas 

apenas como caráter qualitativo.  

Levando em consideração que para os estudos desta dissertação foi utilizado 

um revestimento base já consagrado no mercado e com conhecimento de 

resistência a corrosão bastante elevados, foi difícil avaliar em um curto período de 

tempo um sinal mais evidente da ação do HDL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

6. CONCLUSÃO 

Os testes físico químicos realizados nos HDL´s mostraram que a grande 

tendência de aglomeração dos nanocontentores influenciam na cura do 

revestimento quanto e na resistência inicial à corrosão, como verificado nos testes 

de microscopia e DWS.  O teste de DWS apresentou leve discrepância na cura 

inicial do revestimento, devido provavelmente a interferência causada pelos 

aglomerados do HDL incorporados ao revestimento, dificultando a formação 

estrutural do filme. 

Com relação às propriedades físico-química avaliadas nos testes industriais 

sobre o revestimento não foi possível observar grande influência da aplicação dos 

nanocontentores HDL na tinta. Quando avaliados os testes de imersão a diferença 

encontrada foi mínima, com exceção dos testes de imersão em NaOH, onde foi 

observado um amarelamento nas amostras que continham HDL, devido 

provavelmente a alguma interação iônica do filme com a solução, formando 

possivelmente NaNO2, que pode apresentar cor levemente amarelada. 

No teste de névoa salina, o qual é bastante utilizado na indústria de tintas, 

esperava-se encontrar uma diferença de resultado bastante relevante. Conforme 

observado esse resultado não foi significativo, mostrando apenas que a amostra 

contendo HDL foi, em média, aproximadamente 17 % mais resistente do que a que 

a amostra que não contém HDL. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que o 

tempo estudado ainda foi curto para que todos esses testes apresentassem um 

resultado mais significativo.  

A avaliação de teste cíclico, além de verificar se o revestimento fisicamente 

apresentaria alguma alteração após adição de HDL, pois o mesmo passa por ciclos 

de altas e baixas temperaturas, além de alta umidade e névoa salina, também 

serve como parâmetro de avaliação para avanço da corrosão, utilizando outra 

norma como padrão de medida. Neste caso, foi observado que a película resistiu 

em ambos os testes de maneira bem semelhante, não apresentando influência 

negativa da adição de HDL. Porém da mesma forma em que ocorreu no teste de 

névoa salina, esse método não foi tão efetivo na elucidação dos resultados perante 

a corrosão do material estudado, visto que foi percebido uma melhora quando da 

utilização dos nanocontentores. 
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Tais avaliações até o momento foram apenas visuais utilizando-se métodos 

descritos em norma, que ao contrário da impedância eletroquímica, nos apresenta 

resultados mais robustos do ponto de vista científico. Dessa forma, as análises de 

potencial de circuito aberto e espectroscopia de impedância eletroquímica visaram 

uma análise mais aprofundada das reações de corrosão ocorridas sobre o 

substrato.  

Foram realizados 180 dias de análises onde foi observado uma tendência a 

diminuição da resistência a corrosão, como já era esperado, devido ao avanço do 

eletrólito pela camada de tinta. A menor resistência observada ao fim do tempo de 

teste pela amostra contendo HDL pode ser explicada pela tendência a 

aglomeração dos nanocontentores que possivelmente têm influência na estrutura 

molecular do filme durante a sua cura, deixando a fase polimérica menos 

compacta, ou seja, com mais espaços vazios para permeação do eletrólito ao longo 

da camada de tinta. Ainda assim os resultados estão bastante próximos, visto que 

as resistências se encontram dentro da mesma ordem de grandeza. 

Deste modo, podemos dizer que as técnicas utilizadas neste trabalho foram 

assertivas, porém os parâmetros utilizados, tais como espessura do revestimento, 

tempo de análise dos testes, ainda podem ser ajustados ou até mesmo acelerados 

para que os resultados do processo de corrosão seja acelerado e os resultados 

sejam mais significativos em um menor espaço de tempo, verificando dessa forma 

as vantagens de utilização de um HDL como inibidor de corrosão inteligente. 

Entretanto, vale ressaltar que a utilização de nanocontentores HDL podem vir 

a ser um substituto parcial ou completo dos anticorrosivos comumente utilizados, 

atuando de forma inteligente no revestimento. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

Como este trabalho não se trata de um estudo que já foi amplamente 

abordado e ainda está em fase de conhecimento do comportamento dos HDL´s 

incorporados a sistemas de revestimento epóxi, pode-se ainda ser um amplo foco 

de estudo.  

Para elucidar de melhor maneira, ou até mesmo acelerar o processo de 

reparação corrosiva por parte dos nanocontentores, uma outra forma de 

abordagem deste trabalho poderia ser com diferentes camadas do revestimento e 

tomar os testes industriais apenas como base qualitativa para sua realização.  

A retirada parcial e/ou completa dos inibidores de corrosão que fazem parte 

da composição básica do revestimento poderiam evidenciar ainda mais 

rapidamente o efeito do HDL. 

Ainda, a mescla de testes industriais e eletroquímicos poderia apresentar 

resultados mais discrepantes se utilizado principalmente diferentes parâmetros de 

testes. 
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APENDICE A - FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS SEM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

EM ÁGUA DEIONIZADA (40 ºC)  
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APENDICE B - FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS COM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

EM ÁGUA DEIONIZADA (40 ºC) 
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APENDICE C -  FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS SEM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

EM HIDRÓXIDO DE SÓDIO (40 %) 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

APENDICE D -  FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS COM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

EM HIDRÓXIDO DE SÓDIO (40 %) 
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APENDICE E -  FOTOGRAFIA DO PAINEL SEM HDL APÓS EXPOSIÇÃO EM  

XILOL 
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APENDICE F -  FOTOGRAFIA DO PAINEL COM HDL APÓS EXPOSIÇÃO EM  

XILOL 
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APENDICE G -  FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS SEM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

EM NÉVOA SALINA - SEM DELAMINAÇÃO 
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APENDICE H -  FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS SEM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

EM NÉVOA SALINA - APÓS DELAMINAÇÃO 
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APENDICE I -  FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS COM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

EM NÉVOA SALINA - SEM DELAMINAÇÃO 
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APENDICE J -  FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS COM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

EM NÉVOA SALINA - APÓS DELAMINAÇÃO 
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APENDICE K -  FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS SEM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

CÍCLICA 
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APENDICE L -  FOTOGRAFIA DOS PAINÉIS COM HDL APÓS EXPOSIÇÃO 

CÍCLICA 


