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RESUMO 

O custo global ocasionado pela corrosão representa uma elevada perda econômica. Várias 

são as tentativas de retardar o processo de corrosão, destacando-se o uso de revestimentos 

metálicos e orgânicos. Neste trabalho, avaliaram-se as propriedades anticorrosivas de 

revestimentos aplicados sobre aço carbono utilizados nas áreas industriais como alternativas de 

proteção anticorrosiva, sendo eles: esquemas de pintura, galvanização a quente e sistema duplex, 

que consiste na associação da galvanização e pintura. Os ensaios foram realizados em sistema 

estático de imersão e em sistema dinâmico do tipo looping, contendo água do mar da região do 

Complexo Portuário e Industrial de SUAPE (Ipojuca – PE), onde se encontra instalada a empresa 

Termoelétrica de Pernambuco (TERMOPE).  

Para avaliação da influência biocorrosiva no processo de deterioração do metal base e dos 

revestimentos, os ensaios de imersão em sistema estático foram conduzidos em duas condições: 

meio estéril (com biocida) e meio não estéril (sem biocida), sendo monitorados ao longo do 

tempo os parâmetros microbiológicos do meio. Para avaliação do desempenho anticorrosivo dos 

revestimentos, utilizou-se o monitoramento eletroquímico através da medida de potencial de 

circuito aberto e da técnica de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS).  

A técnica de EIS apresentou-se bastante sensível à presença de defeitos nos revestimentos 

e também apresentou respostas diferenciadas para o comportamento dos revestimentos em meio 

estéril e meio não estéril. 

 O ensaio em looping mostrou-se mais severo do que o ensaio em sistema estático, sendo 

a corrosividade obtida em cada sistema, respectivamente classificada como, alta e moderada. O 

processo biocorrosivo para o meio estático teve uma contribuição aproximada 15,27% para a 

corrosão observada no metal não revestido, após 75 dias de exposição. O processo de formação 

de biofilme ao longo do tempo foi mais acentuado no sistema dinâmico do tipo looping, onde, 

devido ao processo de recirculação da água observou-se um aumento significativo da quantidade 

de microrganismos presentes no meio.  

Palavras-chave: corrosão, biocorrosão, pintura industrial, galvanização, sistema duplex, ensaio 

em looping e Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS).  
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ABSTRACT 

The global cost caused by the corrosion represents a high economical loss. Several are the 

attempts of to retard the corrosion process, standing out the use of metallic and organic coatings. 

In this work, the anticorrosive properties coatings applied on carbon steel used in the industrial 

areas as alternatives of anticorrosive protection were investigated, being them painting system, 

hot-dip galvanization and duplex system, that it consists in the association of the galvanization 

and painting. The tests were accomplished in static immersion system and in dynamic system of 

the type looping, containing sea water of the Port and Industrial Complex of SUAPE (Ipojuca – 

PE), where it is installed the Pernambuco Thermoelectrical Company (TERMOPE).   

For evaluation of the biocorrosive in the process of metal base deterioration and of the 

coatings, the immersion test in static system was accomplished in two conditions: sterile sea 

water (with biocide) and not sterile sea water (without biocide), being monitored along the time 

the microbiologics parameters of the sea water. For evaluation of the anticorrosive protection 

coatings, the electrochemical control was used through the measure of Open Circuit Potential 

(OCP) and of the technique of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). 

The EIS came quite sensitive to the presence of defects in the coatings and it also 

presented answers differentiated for the behavior of the coatings in half sterile and half not 

sterile.   

  The looping test was shown more severe than the test in static system, being the 

corrosivity obtained in each system, respectively classified as high and moderate. The process 

biocorrosive for the static system had an approximate contribution 15,27% for the corrosion 

observed in the metal no covered, after 75 days of exhibition in sea water. The biofilm formation 

process along the time was more accentuated in the dynamic system, where, due to the process 

of water recirculation was observed a significant increase in the amount of present 

microorganisms in the middle.  

Keywords: corrosion, biocorrosion, industrial painting, hot-dip galvanization, duplex system, 

looping test, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS).   
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1- INTRODUÇÃO 

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

seu ambiente representa uma elevada perda econômica. O custo global da corrosão é 

avaliado em aproximadamente 4% do PNB (Produto Nacional Bruto) dos países 

industrializados (28 bilhões de euros para a França) e considera-se que a ação 

microbiológica no processo corrosivo é responsável por 10% desses custos (DE 

FRANÇA, 2006). 

Nos diferentes ramos de atividade, a corrosão de materiais tem causado grandes 

prejuízos, sejam por contaminação ou degradação de produtos acabados e em 

processamento, pelas perdas através de vazamentos de diferentes produtos químicos, 

com drásticas conseqüências ao meio ambiente, ou por paradas de produção. Além do 

aspecto econômico, representado pela perda de materiais ocasionada por desgaste 

progressivo, outro aspecto relevante é o da preservação das reservas de minérios, pois 

seu consumo abusivo corresponde a um desperdício das fontes naturais, podendo 

comprometê-las futuramente. 

Dessa forma, a busca por materiais cada vez mais resistentes a esse tipo de 

deterioração tem sido demandada, em função do crescente desenvolvimento tecnológico 

mundial. Dentre as diversas técnicas de proteção anticorrosiva existentes, a aplicação de 

tintas, através de processo de pintura adequado é um dos mais utilizados. 

Aproximadamente 90% de todas as superfícies metálicas são revestidas por tintas, e 

fatores como, a multiplicidade dos tipos de pintura, os processos de aplicação e a 

possibilidade de combinação das tintas com revestimentos metálicos, tem aumentado o 

interesse desse tipo de revestimento na proteção anticorrosiva. 

Outra classe de revestimento bastante importante no combate à corrosão 

corresponde aos revestimentos metálicos, com destaque para o processo de imersão a 

quente, por ser um dos processos mais antigos, simples e geralmente mais barato.  

Dentre os processos de imersão a quente, o mais utilizado é o de galvanização, 

por imersão a quente. Este processo consiste na deposição de zinco sobre uma superfície 

metálica, por imersão no zinco fundido, e destaca-se principalmente por promover a 

proteção catódica do substrato revestido. 



3 

Nos últimos anos, tem crescido o interesse pelo uso conjunto da pintura aplicada a 

superfícies galvanizadas, que é popularmente conhecido como sistema Duplex. Neste 

processo, quando a galvanização e a pintura adequada são utilizadas em conjunto, 

observa-se que o controle da corrosão é superior ao de cada um dos métodos usados 

isoladamente. 

 Os ensaios de corrosão em campo são ideais para promover uma investigação da 

eficiência de um revestimento, uma vez que, este estaria exposto às condições reais de 

agressividade do meio. Contudo, a necessidade de respostas avaliativas em tempos 

menores faz com que diversos pesquisadores desenvolvam e utilizem metodologias que 

simulem condições de ambientes agressivos.   

 Atualmente, uma das técnicas mais utilizadas na avaliação da degradação dos 

revestimentos expostos a ambientes agressivos é a Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIS) por permitir uma caracterização mais completa para estudos de 

deterioração e dos processos corrosivos nos sistemas metal/revestimento. 

 Ensaios avaliativos como os de imersão, salt-spray, entre outros, já bastantes 

consolidados são amplamente utilizados no processo de avaliação de revestimentos. 

Contudo, em condições industriais, onde existe fluxo contínuo de um fluido, como por 

exemplo, na zona de captação de água do mar para resfriamento de turbinas a gás de 

uma termoelétrica ou no processo produtivo de uma indústria de petróleo, além da ação 

corrosiva direta do eletrólito, outros parâmetros estariam associados. 

A mudança de temperatura ocasionada na parede de um duto proveniente do atrito 

com o fluido, a erosão proveniente do atrito das partículas em suspensão e a ação 

microbiológica, que pode promover a formação de biofilmes, com subseqüente ataque 

corrosivo, são exemplos de fatores associados à corrosão em sistemas submetidos a 

fluxo contínuo. 

Sendo assim, o uso de ensaios simulativos de avaliação de corrosão que se 

aproximem ao máximo das condições do meio, como por exemplo, em sistemas do tipo 

looping, para simulação da corrosão em dutos, associado ao monitoramento 

eletroquímico do processo de degradação dos revestimentos expostos aos ambientes 
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agressivos, promovem um monitoramento mais apropriado, correspondendo de forma 

mais próxima às condições reais do meio.  

1.1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA  

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de concretizar uma dissertação de 

mestrado junto ao programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, na sub-área: 

Materiais e Fabricação, tendo como foco o desenvolvimento de um projeto de pesquisa 

intitulado: “Estudo com vistas à estimativa da vida útil de componentes das 

tubulações de uma Usina Termoelétrica situada próxima a Ambientes Marinhos”, 

através do Convênio 361 09 - FADE – TERMOPE/ANEEL. 

Além desse projeto, o trabalho foi desenvolvido em parceria com a empresa 

GALVANISA, localizada em Igarassu-PE, visando promover um estudo dos 

revestimentos industriais empregados por essa empresa quando expostos a condições 

agressivas, impostas pelo projeto original. 

No desenvolvimento do projeto, buscou-se identificar os principais fatores 

causadores do processo corrosivo, na região do Complexo Portuário e Industrial de 

SUAPE (Ipojuca – PE), onde está instalada a Empresa Termoelétrica de Pernambuco 

(TERMOPE), classificar a corrosividade ambiental da região e estudar o desempenho de 

materiais estruturais, componentes metálicos e sistemas de proteção anticorrosiva 

adequados ao local. 
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1.2 OBJETIVOS 

A pesquisa desenvolvida teve como principal objetivo avaliar sistemas de pintura 

industriais aplicados sobre superfícies de aço carbono ABNT 1006 e aço galvanizado 

quando expostos à água do mar do Complexo Portuário e Industrial de SUAPE (Ipojuca 

– PE) em condições estática e dinâmica, visando monitorar a ação corrosiva deste meio. 

Dentre os objetivos específicos deste trabalho podem ser citados: 

• Promover o levantamento de uma base de dados pioneira relativa ao processo 

de corrosão e de mecanismos de proteção anticorrosiva associados às 

condições da Região de SUAPE, tendo em vista o grande potencial e demanda 

industrial desta localidade; 

• Avaliação da eficiência anticorrosiva e mecânica dos revestimentos 

investigados; 

• Avaliação do efeito sinergético obtido a partir do uso conjunto de 

galvanização e pintura (Sistema Duplex); 

• Simulação e avaliação do processo de corrosão marítima em sistemas de 

imersão estático e dinâmico (looping) contendo água do mar da Região de 

SUAPE ao longo do tempo; 

• Monitoramento das propriedades físico-químicas e microbiológicas da água 

do mar investigada; 

• Monitoramento da formação de biofilme sobre os substratos através de análise 

microscópica; 

• Caracterização microestrutural dos revestimentos e interfaces 

revestimento/metal; 

• Estudo eletroquímico dos revestimentos através da técnica de Espectroscopia 

de Impedância Eletroquímica (EIS). 
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1.3 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Os problemas e custos ocasionados pela corrosão são frequentes e ocorrem nas 

mais variadas atividades. Diversos setores industriais são atingidos por esse problema, 

sendo notório o destaque na área petroquímica, onde, constatemente são apresentados 

vazamentos em oleodutos e gasodutos, provenientes da degradação de materiais pelo 

processo corrosivo.  

As perdas ocasionadas podem ser diretas ou indiretas. As perdas diretas 

relacionam-se aos custos ocasionados por substituições de estruturas, componentes ou 

tubulações degradadas, bem como através de ações preventivas, que consistem na 

utilização de mecanismos que retardem o processo corrosivo, como por exemplo, o uso 

de revestimentos, de inibidores e de sistema de proteção catódica (GENTIL, 2003). 

As perdas indiretas são mais difíceis de serem avaliadas, uma vez que nem 

sempre podem ser quantificadas. Podem ser citadas como perdas indiretas dentre outros: 

os custos gerados por parada do processo produtivo e pela diminuição da eficiência, os 

riscos de segurança, contaminação de produtos e do meio ambiente, sendo os dois 

últimos de forte impacto financeiro e na imagem de uma empresa (GENTIL, 2003). 

Na indústria de petróleo, em suas atividades de extração, transporte, 

processamento, distribuição e armazenamento de produtos, observam-se freqüentes e 

graves problemas pela ação corrosiva em componentes metálicos utilizados nestas 

atividades.  

Outras aplicações, diferentes daquelas da indústria do petróleo, apresentam 

problemas relacionados com a corrosão, dentre estas podem-se destacar sistemas da 

indústria naval e portuária; tanques de combustíveis usados na aviação; gasodutos de 

transporte de gás natural; a distribuição e armazenamento de água potável; atividades 

nas usinas geradoras termoelétricas; hidroelétricas; nucleares; atividades na indústria 

química e de processo; na indústria de papel; nas destilarias de álcool; em indústria 

siderúrgica, dentre outras.  

O estudo encomendando pelo Congresso Amerciano, intitulado “Corrosion Costs 

and Preventive Strategies in the United States of America", realizado entre os anos de 
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1999 a 2001, estimou um custo de total (direto e indireto) da corrosão na ordem de US$ 

276 bilhões de dólares, equivalente a 3,1% do PIB dos E.U.A (KOCH et al., 2002).   

No Brasil, a estimativa de gastos relativos a processos corrosivos, com base no 

estudo anterior, situa-se na faixa de US$ 15 bilhões ao ano, podendo ser economizado 

cerca de US$ 5 bilhões mediante o uso de métodos de prevenção e controle já 

conhecidos (ABRACO – Associação Brasileira de Corrosão, Palestra: “A Nova 

ABRACO”). 

Os valores apresentados são bastante significativos, fazendo com que a corrosão 

torne-se um problema de dimensões mundiais. Diante do exposto, o presente trabalho 

trará uma contribuição significativa para a nossa região, possibilitando um levantamento 

de dados pioneiros a cerca do processo de corrosão e de mecanismos de proteção 

anticorrosiva associados às condições da região de SUAPE.  

Em face da grande potencialidade industrial da região de SUAPE, onde além da 

empresa Termoelétrica de Pernambuco, encontram-se em fase de instalação a refinaria 

Abreu e Lima e o estaleiro Atlântico Sul, dentre outras empresas de grandioso 

significado econômico para o estado de Pernambuco, a presente pesquisa apresenta uma 

excelente perspectiva de interação técnica entre o meio acadêmico e o setor industrial. 
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CORRODERE 

 

 

COR=CONSUMIR 

 

 

ROD=COMO RATO 

 

ERE=RAPIDAMENTE 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo corresponde à revisão de literatura na área de objeto deste trabalho, 

onde serão abordados conceitos fundamentais relativos à corrosão e biocorrosão; 

mecanismos de inibição contra ação corrosiva através do uso de revestimentos 

poliméricos e metálicos; ensaios simulativos de corrosão e as principais técnicas 

eletroquímicas utilizadas para avaliar a eficiência protetora dos revestimentos, 

destacando-se o uso da Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS).  

2.1 CORROSÃO: CONCEITOS INICIAIS 

A palavra corrosão originária do latim corrodere, cujo significado é ″destruir 

rapidamente deixando uma superfície irregular”, tem sua definição de forma clara 

quando da tradução da palavra em latim como mostra o esquema da Figura 2.1.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Esquema do significado da palavra latina Corrodere. (Fonte: Corrosão e 

Eletroquímica. UNISANTA – Santos/SP. Engenharia Química. Disponível em: 

<http://cursos.unisanta.br/quimica/nestor.html>) 

A corrosão é definida como a deterioração de um material, geralmente metálico, 

por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços 

mecânicos (GENTIL, 2003).  

A grande vantagem da definição acima é que esta não se preocupa apenas em 

definir a corrosão, mas inclui na definição, também as condições de contorno que 

caracterizam a deterioração por processos corrosivos, evitando que se confunda a 

corrosão com outros tipos de deterioração, como a fadiga, fluência, erosão, sobrecarga, 

entre outros (GENTIL, 2003; CALLISTER, 2002). 
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A corrosão metálica geralmente envolve perda de material numa determinada 

localização da superfície exposta, podendo ocorrer de várias formas, desde um ataque 

generalizado sobre uma determinada superfície a um ataque profundo e localizado 

(GENTIL, 2003; ROBERGE, 1999).  

O processo é espontâneo, ou seja, os metais tendem a oxidar-se para atingir 

maior estabilidade, conforme pode ser ilustrado na Figura 2.2, que corresponde a uma 

representação energética do ciclo dos metais (NUNES, 2007).  

  

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Representação energética do ciclo dos metais. (Adaptado de NUNES, 2007) 

O ferro, por exemplo, atinge sua estabilidade sob a forma de óxido Fe2O3, para o 

qual caminham todos os seus compostos e derivados. Diante dessa espontaneidade, 

busca-se o desenvolvimento de alternativas que retardem a ação degradante do meio 

sobre a superfície metálica (VERGÉS, 2005). 

Basicamente, existem dois mecanismos relacionados ao processo corrosivo, o 

eletroquímico e o químico.  No mecanismo eletroquímico, ocorrem reações químicas 

que envolvem transferência de carga ou elétrons através de uma interface ou eletrólito, 

conforme ilustrado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Exemplo de mecanismo de corrosão eletroquímica. 

Na Figura 2.3, observa-se uma célula eletroquímica constituída de dois eletrodos 

imersos em um eletrólito e conectados através de um circuito metálico, que possibilita o 

fluxo de elétrons. A seguir, é apresentada e descrita, resumidamente, a função de cada 

componente de uma célula eletroquímica. 

• Ânodo: Eletrodo onde ocorre perda de elétrons (processo de oxidação); 

• Cátodo: Eletrodo onde ocorre ganho de elétrons (processo de redução); 

• Eletrólito: Solução condutora que envolve simultaneamente as regiões 

anódicas e catódica; 

• Circuito metálico: Ligação metálica entre o ânodo e o cátodo por onde 

ocorre o fluxo de elétrons, no sentido ânodo – cátodo.  

No caso do mecanismo químico, também denominado muitas vezes de corrosão 

ou oxidação em altas temperaturas, o processo ocorre necessariamente na ausência de 

água. Nele, ocorrem reações diretas entre o material metálico com o meio corrosivo, 

geralmente em temperaturas elevadas, sempre acima do ponto de orvalho. 

e - 
e - 

e- 

Zn 2+ 
Eletrólito 

Fe Fe Zn Zn 
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Diferentemente do que acontece no processo eletroquímico, não há deslocamento de 

elétrons na corrosão química. 

Na Tabela 2.1, são apresentadas as principais características e diferenças 

existentes entre a corrosão eletroquímica e química (NUNES, 2007). 

Tabela 2.1: Características da corrosão eletroquímica e da corrosão química. (NUNES, 
2007) 

Natureza do Processo Corrosivo Características 

Corrosão Eletroquímica 

 

Presença de água líquida 

Temperatura abaixo do ponto de orvalho 

Formação de pilhas ou células eletroquímicas 

Corrosão química 

Ausência de água líquida 

Temperatura acima do ponto de orvalho 

Interação direta entre o metal e o meio 

No presente trabalho foi enfatizado o mecanismo de corrosão eletroquímica, 

uma vez que o meio agressivo investigado correspondeu à água do mar. 

2.1.1 Meios Corrosivos 

Os meios corrosivos mais freqüentemente envolvidos em processos de corrosão 

eletroquímica são: atmosfera, solo, produtos químicos e águas naturais que serão 

abordados a seguir (GENTIL, 2003; VIDELA, 2003 e DANTAS, 1995):  

• Atmosfera  

A ação corrosiva da atmosfera depende fundamentalmente dos seguintes fatores: 

umidade relativa, poluentes, temperatura e tempo de permanência do eletrólito na 

superfície metálica (GENTIL, 2003; DANTAS, 1995). 

A umidade relativa tem acentuada influência na ação corrosiva de materiais 

metálicos. Existe um valor de umidade relativa acima da qual o metal começa a corroer-

se de maneira apreciável, que é denominado de umidade crítica e para a maioria dos 

metais encontra-se na faixa de 70 a 80% (VERGÉS, 2005).  
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A corrosão atmosférica torna-se mais agressiva em ambientes poluídos. A 

presença de partículas sedimentáveis, em alguns casos higroscópicas, pode absorver 

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

processo corrosivo.  

Alguns gases, presentes na atmosfera, quando em contato com a umidade atuam 

agressivamente no processo corrosivo. Dentre os principais gases, podem ser citados o 

dióxido de enxofre, o sulfeto de hidrogênio, amônia, cloro e o próprio oxigênio, que 

apesar de não ser um contaminante, participa efetivamente acelerando a corrosão. 

(GENTIL, 2003; DANTAS, 1995). 

A temperatura é outro fator relevante no processo de corrosão atmosférica. 

Quando elevada, diminui a possibilidade de condensação de vapor de água nas 

superfícies metálicas e absorção de gases, pois provoca a vaporização dos mesmos 

(GENTIL, 2003; DANTAS, 1995), reduzindo o tempo de permanência do eletrólito 

sobre o metal e consequentemente resultando numa menor ação corrosiva. Contudo, um 

maior tempo de permanência do eletrólito associado a temperaturas mais altas, 

provocará uma aceleração no processo corrosivo (VERGÉS, 2005). 

No caso de atmosferas marinhas, consideradas extremamente agressivas, o efeito 

corrosivo é mais pronunciado devido à presença de partículas sólidas de cloreto de 

sódio e/ou gotículas de água contendo cloreto de sódio, no ar. Este poluente pode 

acelerar o processo de corrosão atmosférica através de um ou mais mecanismos. 

Primeiramente, ocasiona o aumento da condutividade da camada de água sobre a 

superfície metálica. Além disso, pode causar quebra localizada da película passiva, 

expondo o metal base ao processo corrosivo. Devido à reação do cloreto com o 

substrato metálico, há formação de cloretos dos metais, que em geral, por serem 

solúveis, não contribuem no processo de formação de camada protetora (VERGÉS, 

2005; PANOSSIAN, 1993). 

Além dos fatores anteriormente citados, os fatores climáticos também devem ser 

considerados, destacando-se ação dos ventos e chuvas, bem como as variações de 

radiação encontradas em diferentes localidades.  

• Solo 

É importante a consideração do solo como meio corrosivo devido à grande 

quantidade de obras enterradas (tubulações e tanques com substâncias tóxicas ou 

inflamáveis; fundações das edificações) (GENTIL, 2003; ROBERGE, 1999).  
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A agressividade do solo aos metais pode ser dividida em específica e relativa. A 

primeira depende das propriedades físico-químicas e biológicas, podendo, portanto, 

variar de uma forma mais ampla, devido à variedade de composições dos solos. Os 

principais fatores que afetam a agressividade específica são a umidade, a acidez ou a 

alcalinidade, a permeabilidade ao ar e à água (compactação e textura), a presença de sais 

solúveis e microrganismos (GENTIL, 2003; BUENO, 2007).  

A agressividade relativa se relaciona com a formação de pilhas de longo alcance, 

com pilhas galvânicas e com correntes de fuga, sendo, portanto, função de condições 

externas capazes de modificar o processo de corrosão (BUENO, 2007). 

 

• Produtos químicos  

A atenção dada à corrosão por produtos químicos deve-se a dois sérios problemas 

que esse tipo de corrosão pode ocasionar em equipamentos usados em processos 

químicos: deterioração do material metálico do equipamento e contaminação do produto 

químico (GENTIL, 2003; DANTAS, 1995).  

São vários os fatores que influenciam esse tipo de corrosão, e os mesmos são 

bastante complexos, pois envolvem tanto a natureza do produto químico agressivo 

(classificação química, pureza do produto químico e concentração), como a natureza do 

metal (tipo e pureza do metal, natureza da superfície metálica), além de fatores externos, 

como por exemplo, a influência da temperatura (DANTAS, 1995). 

 

• Águas  

Os materiais metálicos em contato com a água tendem a sofrer corrosão, que 

dependerá principalmente das impurezas presentes no meio. Entre elas, podem ser 

citadas: sais e gases dissolvidos, crescimento biológico e sólidos suspensos (GENTIL, 

2003; VIDELA, 2003; DANTAS, 1995). 

A água do mar, particularmente, é um dos mais severos ambientes corrosivos. 

Esse ambiente apresenta uma concentração de NaCl de aproximadamente 3,5 % em 

peso, além de quantidades significantes de magnésio, cálcio, potássio, sulfato, e íons de 

bicarbonato, juntamente com outros solutos em menor quantidade. O pH desse meio 

encontra-se na faixa de 8,0 a 8,3 e a concentração de oxigênio apresenta-se próximo do 

equilíbrio com atmosfera (TALBOT e TALBOT, 1998). 

Os fatores que influenciam a corrosão na água do mar são divididos em químicos, 

físicos e biológicos (GENTIL, 2003). Entre os fatores químicos destacam-se gases 
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dissolvidos, como oxigênio e gás carbônico, salinidade, que tornam a água do mar um 

eletrólito forte, e o pH embora este último não seja o fator mais influente na ação 

corrosiva da água do mar.  

Como fatores físicos consideram-se a velocidade do escoamento, a temperatura e 

a pressão. Além disso, as partículas sólidas presentes na água do mar favorecem ao 

processo de corrosão/erosão removendo da superfície camadas protetoras ou passivantes 

sobre a superfície do metal, bem como modificando as condições de polarização da 

superfície, o que intensifica o processo corrosivo (ROBERGE, 1999; TALBOT e 

TALBOT, 1998; GEMELLI, 2001).  

A água do mar é um meio biológico bastante favorável ao desenvolvimento de 

formas de vida microbiana. Pode-se dizer que as condições oferecidas são tão variadas 

quanto às espécies microbianas presentes e, portanto é possível encontrar nela os mais 

diversos mecanismos de corrosão microbiológica (GENTIL, 2003; VIDELA, 2003 e 

VIDELA, 1981). 

2.1.2 Biocorrosão 

A biocorrosão, corrosão microbiológica ou biodeterioração de materiais pode ser 

definida como uma mudança indesejável nas propriedades de um material por atividade 

vital de microrganismos. Esse mecanismo se processa sob a influência de 

microrganismos, quase que exclusivamente bactérias, embora existam exemplos de 

corrosão atribuídos a fungos e algas (VIDELA, 2003).   

Segundo Videla (2003) o processo de biocorrosão pode ocorrer devido a vários 

fatores que dependem das espécies microbianas envolvidas, metabolismo e habitat dos 

microrganismos, bem como do tipo de substrato e do material de revestimento do 

mesmo. 

Dada a variedade de ambientes que podem proporcionar crescimento de bactérias, 

algas ou fungos, muitos são os utilitários e equipamentos que podem sofrer corrosão 

microbiológica, como por exemplo: dutos e tanques de armazenamento de combustíveis 

(MACHADO et al., 2005). 

Vários são os mecanismos associados ao processo de biocorrosão, por exemplo: 

influência direta na velocidade das reações anódicas e catódicas; modificação na 

resistência de películas existentes nas superfícies metálicas, provocada pelos produtos 

do metabolismo microbiano; geração de meios corrosivos; formação de tubérculos que 
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possibilitam o aparecimento de pilhas de aeração diferencial (MACHADO et al., 2005; 

BEECH e GAYLARDE, 1999). 

A corrosão induzida por microrganismos está diretamente associada à corrosão 

eletroquímica onde, em ambos os casos, tem-se uma região anódica desenvolvendo um 

processo de oxidação que leva à dissolução do metal (corrosão) e, simultaneamente, há 

redução de algum componente do meio através da reação catódica (CRAVO, 2004). Os 

microrganismos participam deste processo de forma ativa sem alterar a natureza 

eletroquímica do fenômeno, apenas induzindo, acelerando ou inibindo o processo de 

corrosão (VIDELA, 1998). 

Os principais tipos de microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão são 

bactérias oxidantes de enxofre (BOS), bactérias redutoras de sulfato (BRS), bactérias 

precipitantes de ferro (BOFe), Pseudomonas, fungos e algas. Estes organismos, na 

maioria das vezes coexistem tipicamente em estruturas complexas denominadas de 

biofilmes (BEECH e SUNNER, 2004).  

Os biofilmes podem ser definidos como estruturas complexas, constituídas de 

agregados celulares imersos em uma matriz de polímero extracelular ou exopolimérica 

(EPS) e compostas por cerca de 95% de água. Estas estruturas são dotadas de canais 

intersticiais, através dos quais ocorre a passagem do fluido circulante, transportando 

oxigênio e nutrientes para o seu interior. Na Figura 2.4, tem-se um esquema 

representativo do modelo atual de um biofilme, onde se observa o transporte convectivo 

entre os canais presentes nos aglomerados microbianos (VIDELA, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Representação do modelo atual de um biofilme. (Fonte: Videla, 2003) 

 

Geralmente os biofilmes são constituídos por células imobilizadas sobre o 

substrato e por polímeros extracelulares produzidos pelos microrganismos e podem 

Interior do fluido 
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estar presente tanto em fluxos turbulentos como em águas paradas sobre diversos tipos 

de superfícies metálicas apresentando geralmente uma espessura em torno de 20-80 nm 

(BEECH et al., 2005; VIDELA e HERRERA, 2005). 

A formação, acumulação e crescimento de biofilmes sobre superfícies sólidas é 

resultado de vários processos de natureza física e biológica. A formação de biofilmes 

em contato com ambientes úmidos ocorre de maneira espontânea e imediata (XAVIER 

et al., 2003).  

O processo é iniciado pela adsorção de moléculas orgânicas e inorgânicas na 

superfície do material, criando um meio condicionante para aderência de células 

microbianas. Em seguida, microrganismos planctônicos (presentes no fluido) fixam-se a 

este meio rico em nutrientes, passando a ser denominados de microrganismos sésseis. 

Assim, pode ocorrer o crescimento celular e a produção de exopolímeros (EPS), que 

consistem em materiais extracelulares de natureza basicamente polissacarídica. 

 O EPS possui papel relevante no processo biocorrosivo, uma vez que aglutina 

outras células microbianas e nutrientes, ajudando no metabolismo e aumento da 

espessura do biofilme, além de proteger as células microbianas e aumentar a aderência 

do biofilme ao substrato (VIDELA, 2003).  

Dentre os microrganismos produtores de EPS, destaca-se a espécie bacteriana 

Pseudomonas aeruginosa, onde alguns pesquisadores apontam um efeito protetor por 

barreira devido à formação de EPS e de biofilmes uniformes (VIDELA, 2003; 

GUNASEKARAN et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2008). 

 Entretanto, o processo de formação de biofilme não é simples, e mostra-se 

extremamente dependente das características microbiológicas, químicas e físicas do 

fluido, da natureza do substrato e da mecânica do fluido do sistema (CHARACKLIS e 

MARSHALL, 1990; LUTTERBACH e DE FRANÇA, 1996; SRIVASTAVA, 1998; 

PERCIVAL et al., 1998.A). 

Segundo Xavier et al.(2003), as principais fases envolvidas no processo de 

formação de biofilmes são listadas a seguir e apresentadas de forma esquemática na 

Figura 2.5.  

1. Transporte de células livres do meio líquido para uma superfície sólida e sua 

subseqüente fixação; 

2. Crescimento e divisão de células fixas à custa de nutrientes provenientes do 

líquido circundante, conjuntamente com a produção e excreção de EPS; 
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3. Fixação de células bacterianas flutuantes (e outras partículas), contribuindo 

para a acumulação do biofilme; 

4. Libertação de material celular segundo dois mecanismos diferentes: (a) erosão 

(perda de células individuais) ou (b) perda de agregados maiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Processos envolvidos na formação e crescimento de biofilmes. (Fonte: 

XAVIER et al., 2003) 

 

O crescimento do biofilme traz consigo condições adversas para sua própria 

sobrevivência, visto que a difusão de oxigênio e de nutrientes para o seu interior torna-

se mais difícil à medida que se torna mais espesso. Tal fato causa a morte de algumas 

espécies microbianas sésseis e o conseqüente enfraquecimento da ligação do biofilme 

ao suporte. Com a circulação de água, por exemplo, pode ocorrer o desprendimento de 

parte ou de todo biofilme, aparecendo áreas livres que são posteriormente colonizadas. 

Este material desprendido pode tanto colonizar novas superfícies, quanto crescer 

rapidamente e originar grandes populações planctônicas em ambientes com 

disponibilidade de nutriente (GENTIL, 2003). 

A rugosidade do suporte e a presença de imperfeições, bem como a composição 

do substrato também influenciam no processo de adesão do biofilme. No caso de ligas 

metálicas, verifica-se uma maior facilidade de colonização microbiana na seguinte 

ordem, em função da formação de depósitos em suas superfícies: aço carbono > cobre > 

70:30 Niquel:Cobre > latão > alumínio > aço inoxidável > titânio (PANOSSIAN, 1993; 

ISMAIL et al., 1999). Além disso, a presença de rugosidades ou imperfeições favorece 

a fixação microbiana, pois aumentam a área superficial disponível para adsorção e 
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protegem as células sésseis de forças de cisalhamento, reduzindo a taxa de desorção 

celular (CHARACKLIS, 1990). 

Conforme mencionado anteriormente, os microrganismos induzem, aceleram ou 

mantêm a reação de corrosão, em uma interface metal/solução, biologicamente 

condicionada por biofilmes ou depósitos de biofouling. De acordo com as características 

do crescimento e do metabolismo dos microrganismos procarióticos e eucaróticos, 

podem ser citados os seguintes mecanismos de biocorrosão (VIDELA, 2003): 

• Produção de metabólitos ácidos; 

• Produção de metabólitos capazes de causar a ruptura de filmes protetores sobre o 

metal; 

• Aumento do potencial redox do meio, criando condições mais favoráveis para a 

ocorrência da reação de corrosão; 

• Formação de células de aeração diferencial por meio de uma distribuição não-

homogênea dos depósitos biológicos; 

• Ataque seletivo em áreas soldadas ou adjacências; 

• Indução de pites nas zonas de aderência celular por acidificação localizada; 

•  Consumo metabólico de inibidores de corrosão; 

• Biodegradação de coberturas protetoras;  

Diversos trabalhos são voltados ao estudo e compreensão do processo de corrosão 

induzido por microrganismos. 

Videla (1994) investigou a interação entre a formação de biofilmes e o processo 

corrosivo em ligas de aço inoxidável em presença de água do mar. Ele observou que a 

formação de biofilmes sobre a superfície metálica origina células de aeração diferencial 

intensificando e gerando a corrosão. 

Lutterbach e De França (1997) estudaram a variação dos microrganismos 

presentes em biofilmes ao longo do tempo. Após 4 dias observaram redução das 

bactérias aeróbias concomitantemente com o aumento das bactérias anaeróbias.  

Percival (1998.B) investigou o mecanismo de formação de biofilme sobre uma 

superfície metálica exposta a um ambiente aquático. Após 16 meses de exposição, 

observou-se que não ocorre variação considerável nas populações constituintes dos 

biofilmes. Isto foi atribuído ao fato dessas estruturas terem atingido um regime 

permanente entre a taxa de desprendimento celular e a produção de novas células. 
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2.1.3 Ensaios simulativos de corrosão 

Os processos de corrosão e biocorrosão são diretamente influenciados pelo meio. 

Logo, fatores como temperatura e salinidade são bastante relevantes no estudo e 

controle destes processos de degradação de materiais. Visando uma máxima 

aproximação com as condições reais do meio, diversas pesquisas na área de ensaios 

simulativos de corrosão e biocorrosão são desenvolvidas.  

Wang e Liang (2007) observaram o aumento da corrosão através do mecanismo 

despolarização anódica e da corrosão localizada, ocasionado pela presença de bactérias 

redutoras de sulfato ao investigar em sistema estático com água do mar o processo de 

corrosão do aço 10CrMoAl.  

De França et al. (2000) investigaram o efeito de diferentes salinidades na 

formação de biofilme em sistema dinâmico (looping) de PVC (policloreto de vinila), em 

cupons de aço carbono AISI 1020. O estudo revelou que a concentração de 35 g/L de 

NaCl, correspondente a uma concentração comum em água do mar, é bastante crítica 

para o processo corrosivo e que diversas espécies microbianas encontram-se 

potencialmente ativas para atuarem no processo de biocorrosão nesta salinidade.  

No caso de sistemas dinâmicos, outro fator que influência diretamente no 

mecanismo de formação de biofilme é a vazão do fluido. A velocidade estabelecida em 

um sistema pode controlar tanto o transporte de células até a superfície a ser colonizada, 

como o transporte de nutrientes até o biofilme formado. Além de poder ser responsável 

por processos de erosão e desprendimento celular (TORRES, 2005). De acordo com 

Percival et al. (1998.A), flutuações na população microbiana constituinte dos biofilmes 

podem ser observadas de acordo com o regime de fluxo estabelecido, laminar ou 

turbulento, onde menores variações são verificadas em sistemas que operam sob regime 

turbulento.  

Ressalta-se que a manutenção da estrutura dos biofilmes sobre superfícies sólidas 

está relacionada não apenas às características hidráulicas do sistema, mas 

principalmente à produção biológica de EPS (exopolímeros), os quais aglutinam as 

células e aumentam sua aderência ao substrato. Dessa forma, o mecanismo de formação 

de biofilmes caracteriza-se em um processo dinâmico, com a ocorrência simultânea dos 

processos de crescimento celular e desprendimento de agregados celulares (VIDELA, 

1994; PERCIVAL, 1998.A e VAN LOOSDRECHT et al., 1990). 

Vieira (2008) observou a presença de microrganismos com potencialidade à 

biocorrosão na água do mar da Região de SUAPE ao investigar em sistema estático a 
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corrosão do aço ABNT 1010 e do aço revestido por galvanização e por esquemas de 

pintura. Os revestimentos utilizados promoveram uma redução no crescimento dos 

microrganismos presentes na água do mar utilizada nos ensaios estáticos de imersão.  

Vinhas et al. (2008), avaliaram a taxa de corrosão do aço inox 304 L quando 

exposto em água do mar da Região de SUAPE em sistema estático de imersão. Apesar 

de observarem uma baixa corrosividade do material nesse meio, identificaram o 

processo de corrosão localizada induzida por microrganismos, após a retirada de colônia 

de fungos que se encontrava aderida na superfície do biocupom.  

Lima et al. (2008) investigaram a influência da ação microbiológica no processo 

de corrosão de cupons de aço AISI 1020 expostos à água do mar da região de SUAPE 

em sistema estático de imersão. Os estudos revelaram uma contribuição da ação 

microbiológica de 18,14% no processo de corrosão. Além disso, observou-se através de 

micrografias obtidas por MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura), uma alta 

aderência do biofilme ao substrato. 

Oliveira et al. (2008) observaram uma diminuição da taxa de corrosão do aço 

carbono AISI 1010 quando exposto a um sistema simulativo estático contendo água do 

mar e inoculado com bactérias Pseudomonas aeruginosa. As evidências de formação de 

biofilme protetor por esta bactéria foram confirmadas através da análise de DRX 

(Difração de Raio-X), pois não foram identificados produtos de corrosão nos 

difratogramas deste sistema. 

Videla (2002) descreve de forma detalhada diversos mecanismos para inibição 

dos processos de biocorrosão e biofouling. Ele destaca neste trabalho, a necessidade de 

procedimentos de limpeza mecânica e química em tubulações e equipamentos de 

resfriamentos para remoção de depósitos sobre as superfícies metálicas. Também aponta 

o uso de biocidas e de revestimentos, destacando-se o uso de pintura resistente à ação 

microbiana; de proteção catódica e até mesmo a escolha correta do material e do 

projeto, como sendo fatores que evitam o processo biocorrosivo. 
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2.1.4 Taxa de corrosão  

A taxa de corrosão constitui um parâmetro de grande importância para o 

acompanhamento do processo corrosivo em qualquer sistema, seja este livre ou com 

presença de microrganismos (TORRES, 2005). 

 Esse parâmetro fornece informações acerca da intensidade e severidade do 

contínuo processo de deterioração ao qual um determinado sistema está submetido. A 

taxa de corrosão é obtida a partir de diferentes técnicas, como por exemplo, pode-se 

citar a determinação gravimétrica utilizando-se dados de perda de massa.  

O princípio deste método baseia-se na obtenção de dados de perda de massa de 

corpos-de-prova metálicos, representativos do material utilizado que se deseja avaliar. 

Esses corpos-de-prova devem possuir geometria padronizada e serem expostos em 

sistemas ou em locais representativos dos processos de corrosão em estudo (GENTIL, 

2003).  

O valor da taxa de corrosão para corpos-de-prova metálicos, em mm/ano pode ser 

calculado através da Equação 2.1 apresentada a seguir (GENTIL, 2003): 
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Sendo: 

∆m → perda de peso após o período de exposição (g) 

∆t → período de exposição (dias) 

d → densidade do aço carbono ABNT 1006 (g/cm³) 

A → área superficial do cupom (cm²). 

A Norma NACE-RP-07-75 classifica a corrosividade dos meios em função da 

taxa de corrosão. Na Tabela 2.2 é apresentada a classificação de acordo com esta norma. 

 

 

 

Equação 2.1 
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Tabela 2.2: Classificação da corrosividade em função da taxa de corrosão. (GENTIL, 

2003) 

Taxa de Corrosão uniforme (mm/ano) Corrosividade 

< 0,025 Baixa 

0,025 a 0,12 Moderada 

0,13 a 0,25 Alta 

> 0,25 Severa 

 

Vieira (2008) investigando a taxa de corrosão do aço carbono ABNT 1010 

quando exposto à agua do mar da região de SUAPE durante um período de 4 meses, 

observou uma taxa de corrosão de 0,039 mm/ano, sendo a corrosividade deste meio, 

através da NACE-RP-07-75, classificada como uma corrosão moderada. 

Lima et al.(2008) verificaram uma taxa de corrosão de 0,0722 mm/ano, para 

cupons de aço-carbono AISI 1020, expostos durante 45 dias à água do mar da região de 

SUAPE em sistema estático, na ausência de microrganismos (meio com biocida). 

Torres (2005) utilizou a análise gravimétrica para avaliar o processo corrosivo 

de cupons cilíndricos de aço AISI 1020 quando expostos em um looping fechado de 

PVC (policloreto de vinila) contendo como fluido teste, água do mar coletada na Praia 

do Galeão/Ilha do Governador/Rio de Janeiro/Brasil. Ele também investigou a taxa dos 

cupons quando da passagem de PIGs de limpeza de diferentes rugosidades e materiais, 

para raspagem mecânica de depósitos químicos e microbiológicos sobre o sistema.  

Os PIGs de limpeza são dispositivos mecânicos utilizados em dutos com o 

objetivo de limpar a parede dos mesmos, garantindo sua integridade estrutural frente à 

deterioração causada por processos de corrosão. 

Observou-se através da análise de perda de massa influência da rugosidade dos 

PIGs na taxa de corrosão, o que pode ter sido ocasionado pela ocorrência de danos 

físicos no cupom, quando da passagem de PIGs de alta dureza. 
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2.2 MECANISMOS DE PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO 

Dentre os tipos de revestimentos utilizados destacam-se a linha dos materiais 

orgânicos, que correspondem às tintas, amplamente difundidas e utilizadas, e os 

revestimentos metálicos, onde se destaca o processo de imersão a quente, sendo neste 

trabalho, evidenciado o uso do processo de imersão a quente em zinco, conhecido, como 

galvanização a quente.                     

A seguir, são apresentados de forma sucinta os mecanismos de proteção dos 

revestimentos poliméricos (tintas) e do processo de galvanização a quente, de forma 

isolada, e posteriormente, será relatado o efeito da ação sinergética da associação da 

galvanização a quente e sistemas de pinturas (sistema duplex). 

2.2.1 Pintura Industrial 

O termo pintura industrial refere-se a um conjunto de operações que visam 

colocar sobre uma superfície, metálica ou não, uma película de viscosidade adequada, 

formada por um ou mais constituintes, podendo estes ser orgânicos ou inorgânicos; que 

tende a endurecer com o tempo ou através de meios auxiliares (FAZENDA, 1995; 

NUNES e LOBO, 1998). 

Muitas são as aplicações da pintura industrial: identificação de linhas, segurança 

industrial, impermeabilização de recipientes, diminuição da rugosidade de tubulações, 

embelezamento de ambientes, proteção contra a aderência de vida marinha ao casco de 

embarcações, entre outros. Contudo, a principal finalidade da pintura industrial é a 

preservação de equipamentos e outros materiais que venham ter sua vida útil 

comprometida ou abreviada através do processo corrosivo (NUNES e LOBO, 1998). 

2.2.1.1 Tintas 

A tinta é um produto líquido ou em pó que, quando aplicado sobre um substrato, 

forma após cura uma película opaca com características protetoras, decorativas ou 

técnicas particulares. De forma geral, os revestimentos, apresentam cinco grupos 

constituintes: os ligantes (resinas), os solventes, os pigmentos, as cargas e os aditivos 

(FAZENDA, 1995; NUNES e LOBO, 1998). 
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Os ligantes mais comuns são resinas, óleos e também silicatos solúveis. Esses 

componentes apresentam a função de envolver as partículas de pigmento e mantê-las 

unidas entre si e o substrato, formando uma matriz (FAZENDA, 1995; NUNES e 

LOBO, 1998).  

A resina proporciona impermeabilidade, continuidade e flexibilidade à tinta, 

além de possibilitar aderência entre a tinta e o substrato. Estes componentes são 

essenciais na formulação de qualquer revestimento e afetam praticamente todas as 

características do mesmo (FAZENDA, 1995; NUNES e LOBO, 1998).  

As principais características de um revestimento atribuídas ao ligante são 

resumidas em: formação do filme, adesão ao substrato, dureza, desenvolvimento de 

brilho, nivelamento da superfície do substrato e resistência à formação de bolhas, 

rachaduras e descascamentos (FAZENDA, 1995; NUNES e LOBO, 1998). 

Como esse componente dá às tintas suas características predominantes, as tintas 

são normalmente classificadas pelo tipo de ligante que as compõem: alquídicas, 

vinílicas, epoxídicas, poliuretânicas, fenólicas, silicônicas etc. (FAZENDA, 1995; 

VERGÉS, 2005). 

Os solventes têm por finalidade dissolver a resina, bem como, através da 

redução da viscosidade, facilitar a aplicação da tinta e permitir uma boa característica 

filmogênea (FAZENDA, 1995). 

Os pigmentos são substâncias inorgânicas ou orgânicas finamente divididas 

(baixa granulometria) que, em suspensão na tinta líquida, são umectados pela resina e 

após a secagem formam uma camada uniforme colorida sobre o substrato. Os pigmentos 

são responsáveis pela cor, pela opacidade, pela coesão e juntamente com a resina pela 

inibição do processo corrosivo, e também pela consistência, dureza e resistência da 

película (FAZENDA, 1995; BUXBAUM, 1993; PAYNE, 1973).  

2.2.1.2 Classificação das tintas quanto ao tipo de resina 

As tintas podem ser classificadas em três grandes grupos, conforme as 

características dos veículos: tintas convencionais, tintas seminobres e tintas nobres.  
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Dentre as tintas convencionais podem ser destacadas as tintas a óleo, as tintas de 

resinas alquídicas e fenólicas modificadas com óleo e as tintas betuminosas (NUNES e 

LOBO, 1998). 

As tintas convencionais apresentam algumas características em comum, 

destacando-se a sua indicação para atmosfera pouco agressiva. Além disso, apresentam 

baixa exigência de preparação de superfície e o mecanismo de formação do filme ocorre 

através da oxidação de óleo (em parte por evaporação do solvente ou coalescência) e 

somente evaporação do solvente para as tintas betuminosas (NUNES e LOBO, 1998). 

As tintas seminobres apresentam maior exigência de preparo de superfície, em 

geral jateamento ao metal quase branco. A formação de filme ocorre através da 

evaporação de solvente ou coalescência e são indicadas para atmosfera medianamente 

agressiva. Dentre esse grupo de tintas destacam-se as tintas acrílicas, as tintas de 

borracha clorada e tintas vinílicas (NUNES e LOBO, 1998). 

Como o próprio nome sugere, as tintas nobres são tintas de desempenho elevado 

e que apresentam custo de médio a alto. Dentro desse grupo destacam-se as tintas 

epóxis, tintas poliuretânicas, tintas silicone e tintas ricas em zinco (NUNES e LOBO, 

1998). 

A seguir, é apresentada de forma sucinta uma descrição das principais 

características e aplicações das tintas nobres citadas anteriormente:  

• Tinta Epóxi 

As resinas epóxi, responsáveis pela nomenclatura dessa tinta, são um dos mais 

importantes veículos utilizados no combate à corrosão, devido as suas eficientes 

características de aderência, resistência química e impermeabilidade (GENTIL, 2003). 

Estas resinas são caracterizadas por um sistema cíclico de três membros formado 

por um átomo de oxigênio e dois átomos de carbono, que representa o grupo epóxi ou 

glicidila, o qual pode reagir com agentes de cura para formar uma estrutura polimérica 

com ligações cruzadas (MANO e MENDES, 1999). Este grupamento epoxídico 

característico dessas resinas é apresentado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Estrutura do grupamento epoxídico. 

A resina epóxi mais utilizada é o éter diglicidil bisfenol A, derivada da reação 

entre o bisfenol–A [2,2-bis(4-hidroxifenil)propano] e a epicloridrina (1-cloro – 2,3 –

epóxi-propano), conforme esquematizado na Figura 2.7.  

 

 

 

 

Figura 2.7: Reação de obtenção da resina epóxi. (Fonte: Epoxy Resins. Disponível em: 

<http://pslc.ws/spanish/epoxy.htm>) 

No sistema bicomponente a formação do polímero reticulado ocorre devido à 

reação entre a resina epóxi e um agente reticulante ou agente de cura adequado. A 

reação pode ocorrer à temperatura ambiente e os reticulantes mais utilizados são 

poliaminas e poliamidas (FAZENDA, 1995). 

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

formas, pois o grupo epoxídico é capaz de reagir com uma ampla gama de funções 

químicas, conduzindo a uma estrutura tridimensional (MANO e MENDES, 1999 e 

SOLOMONS e FRYHLE, 2001). 

Para perfeito desempenho, esse tipo de tinta requer uma excelente limpeza de 

superfície, sendo comum a sua aplicação sobre o metal quase branco ou branco 

(NUNES e LOBO, 1998). 
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As tintas epóxis apresentam como principais vantagens: alta resistência química 

e a solventes; alta resistência mecânica; aderência; impermeabilidade em água doce e 

salgada; flexibilidade e elevada proteção anticorrosiva (FAZENDA, 1995; NUNES e 

LOBO, 1998). 

Além desses fatores, o interesse por tintas epóxis para pintura anticorrosiva é 

cada vez maior devido a sua excelente resistência a meios agressivos, à abrasão e 

principalmente à possibilidade de formulação de tintas de alto teor de sólidos e baixo 

VOCs (compostos orgânicos voláteis) ou zero VOCs, reduzindo os impactos ambientais 

ocasionados pela emissão de solvente voláteis à atmosfera (PINTURA INDUSTRIAL - 

INTERNATIONAL PROTECTIVE COATINGS – AKZO NOBEL, 2008). 

 Entretanto, vale salientar que as tintas epoxídicas quando expostas ao 

intemperismo natural, apresentam fraca resistência aos raios ultravioletas, presentes no 

espectro solar, ocasionando perdas rápidas de brilho e de cor. Além disso, apresentam a 

formação de gizamento, fenômeno que corresponde a uma degradação superficial da 

resina pelos raios ultravioletas, em que o pigmento fica solto na superfície do 

revestimento (FAZENDA, 1995). 

• Tintas Silicones 

Estas tintas apresentam em sua constituição as resinas silicones que são 

polímeros semi-orgânicos, que apresentam um esqueleto estrutural inorgânico, 

alternando átomos de oxigênio e silício (muito semelhante à sílica) conforme é 

apresentado na Figura 2.8, conferindo a esse tipo de material um comportamento inerte 

e alta resistência a uma larga faixa de temperatura (GENTIL, 2003; FAZENDA, 1995). 

 

 

 

Figura 2.8: Estrutura química geral de uma resina silicone. (Fonte: SILAEX, Disponível 

em: <http://www.silaex.com.br/silicone.htm>) 
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Na Figura 2.8, R1 e R2 podem ser grupos saturados ou insaturados, alquil ou aril. 

Para a maioria das resinas de silicone, os grupos metil e fenil são os mais usados por 

conferirem às resinas as propriedades desejáveis. Resinas com alto teor de fenil em sua 

estrutura apresentam resistência ao calor e à oxidação, além de serem menos 

termoplásticas. As resinas com elevado teor de metil apresentam melhores condições de 

dureza, flexibilidade, repelência à água, resistência química, taxa de cura e choque 

térmico. Assim, a combinação entre esses dois radicais define características específicas 

para a resina, dependendo da proporção desses radicais (FAZENDA, 1995). 

As tintas fabricadas com estas resinas são indicadas para pintura de superfícies 

que trabalhem em temperaturas superiores a 120ºC. As tintas de silicone mais usadas 

são as pigmentadas em zinco, para fundo e as pigmentadas em alumínio, para 

acabamento que apresentam eficiente desempenho em equipamentos que trabalham até 

600°C. As cores são limitadas, uma vez que a maioria dos pigmentos se converte ou 

degrada a temperaturas próximas a 260ºC. Da mesma forma que as resinas epóxi, 

exigem elevado padrão de limpeza de superfície, sendo comum sua aplicação ao metal 

branco (FAZENDA, 1995; NUNES e LOBO, 1998). 

• Tintas Poliuretânicas 

Os poliuretanos são polímeros obtidos a partir da reação de compostos 

poliidroxilados (polióis) com isocianato (aromático ou alifático). 

As tintas poliuretânicas caracterizam-se pelas excelentes propriedades 

anticorrosivas, em meios de alta agressividade, bem como por suas notáveis 

propriedades físicas de película, destacando-se a sua dureza e resistência à abrasão 

(GENTIL, 2003). 

No caso das tintas poliuretânicas alifáticas, são produtos que se caracterizam 

pela boa resistência ao intemperismo sob condições atmosféricas as mais diversas (orla 

marítima, alta incidência de raios solares, áreas industriais altamente poluídas e 

úmidas), retendo por mais tempo a cor e o brilho. Assim como as tintas anteriormente 

descritas, necessita de elevado padrão de preparo de superfície (GENTIL, 2003; 

FAZENDA, 1995; NUNES e LOBO, 1998 e PINTURA INDUSTRIAL - 

INTERNATIONAL PROTECTIVE COATINGS – AKZO NOBEL, 2008). 
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• Tintas Ricas em Zinco 

São tintas de alto desempenho que apresentam alto teor de zinco, em peso, entre 

75 a 95% na película seca e que são indicadas para utilização como tinta de fundo, As 

principais tintas dessa categoria são: o zinco epóxi, o silicato inorgânico de zinco e o 

etil-silicato de zinco. Para total desempenho requerem uma excelente limpeza de 

superfície através de jateamento abrasivo ao metal branco e são indicadas para 

ambientes altamente agressivos ou condições severas de utilização (GENTIL, 2003; 

NUNES e LOBO, 1998; NUNES, 2007) 

2.2.1.3 Esquemas de Pintura  

A aplicação de esquemas de pintura inicia-se com o processo de preparação de 

superfície do substrato, e sem dúvidas corresponde a uma etapa decisiva para o 

desempenho de uma pintura (NUNES, 2007).  

A superfície deve estar livre de sujidades em geral (óleos, graxas e produtos de 

corrosão), visando um eficiente contato entre a tinta base e o substrato a ser protegido. 

Além disso, a preparação de superfície possibilita um perfil de rugosidade adequado 

para aplicação da tinta, promovendo assim uma melhor ancoragem da película de tinta 

ao substrato, e conseqüentemente melhorando a adesão mecânica da tinta (NUNES, 

2007; GNECCO et al., 2003). 

As tintas aplicadas são basicamente filmes poliméricos depositados sobre os 

mais variados substratos (madeira, metais, reboco, concreto, plástico, couro, etc.). Um 

sistema de pintura convencional é geralmente composto por: uma tinta primária ou base 

(primer); tinta intermediária e tinta de acabamento (GNECCO et al., 2003).  

O primer é considerado o mais importante componente dos sistemas de pintura, 

por ser uma tinta de base, ou seja, por estar em contato direto com a superfície que irá 

proteger (NUNES, 2007 e GNECCO et al., 2003).  

Essa camada de revestimento tem a finalidade de propiciar uma eficiente 

proteção ao substrato e caracteriza-se por seu elevado percentual de pigmentos. A 

otimização da proteção ao substrato é explicada pela presença de pigmentos 
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anticorrosivos, que para superfícies metálicas, por exemplo, atuam como inibidores do 

efeito da corrosão (PAYNE, 1973).  

Por servir de base para as demais camadas do sistema de pintura, o primer deve 

apresentar elevada aderência ao substrato, compatibilidade com as demais camadas, 

coesão (alta resistência interna), forte resistência aos reagentes químicos e corrosivos e 

flexibilidade apropriada (NUNES, 2007; GNECCO et al., 2003). 

As tintas intermediárias são geralmente utilizadas em sistemas de pintura com a 

função de complementar as características mecânicas e de impermeabilidade do sistema. 

Sua principal função é obter maiores espessuras e assegurar maior resistência química 

para a pintura aplicada sobre o substrato. 

 A espessura dos sistemas de revestimento é uma característica bastante 

relevante em qualquer sistema de pintura. O aumento dessa camada influenciará em 

propriedades essenciais do revestimento, como por exemplo, aumento da resistência 

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

resistência à abrasão e resistência ao impacto. A tinta intermediária deve também 

apresentar boa aderência ao primer e atuar como uma boa base para o acabamento, para 

que não haja problemas de aderência entre as camadas (GNECCO et al., 

2003;VERGÉS, 2005). 

As tintas de acabamento representam a camada final de um revestimento, sendo 

assim, responsáveis pelo aspecto estético de uma pintura. Entretanto, por estarem em 

contato direto com o ambiente, também devem apresentar uma boa resistência às 

agressões externas (NUNES, 2007).  

Essa camada de revestimento deve possibilitar um selamento resistente para o 

sistema de pintura; ser responsável pela barreira inicial ao ambiente; fornecer resistência 

aos agentes químicos, água e intempéries; produzir uma superfície resistente ao desgaste 

e fornecer efeitos estéticos de cor, textura e brilho (GNECCO et al., 2003;VERGÉS, 

2005) 

Na Figura 2.9, é apresentado um esquema da posição de cada uma dessas 

camadas descritas anteriormente. 
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Figura 2.9: Representação de um sistema convencional de pintura. (Fonte: GNECCO et 

al., 2003) 

2.2.1.4 Características de Tintas Anticorrosivas 

O papel de um revestimento a base de tintas é dificultar ao máximo a ação 

corrosiva sobre o substrato (GENTIL, 2003). Para desempenhar esta função, as tintas 

anticorrosivas devem apresentar três características fundamentais: aderência, 

impermeabilidade e flexibilidade (GNECCO et al., 2003). 

A aderência é uma propriedade muito relevante, pois qualquer falha na película 

ou danos durante a vida útil, em que ocorra a exposição da superfície metálica à ação do 

processo corrosivo, tornará a ação degradante mais pronunciada, caso a tinta não 

apresente uma boa aderência. Essa característica é uma propriedade inerente da 

interação da tinta e o substrato, sendo ainda mais relevante a ação particular da resina, já 

que é esse o componente responsável pela formação da película filmogênea (GNECCO 

et al., 2003; FAZENDA, 1995). 

Quanto mais impermeável for um sistema de pintura aos agentes propulsores à 

corrosão, maior será sua durabilidade. Entretanto, o oxigênio e o vapor de água, 

principais agentes propulsores à corrosão, permeiam as tintas, pois não existe ainda uma 

resina totalmente impermeável (GNECCO et al., 2003; FAZENDA, 1995). 

Para evitar a penetração de agentes corrosivos e obter-se uma formulação 

eficiente é necessária a escolha de uma resina o mais impermeável possível, além de 
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haver um balanço entre a quantidade de resina e a quantidade de pigmentos, a fim de 

impedir a formação de áreas de elevada porosidade (VIEIRA, 2006).  

A flexibilidade de um revestimento também é uma característica importante, 

visto que o substrato, devido às variações de temperatura, pode sofrer processos de 

dilatação e contração. Se o revestimento não acompanhar essa dilatação ou contração é 

possível a ocorrência de fissuras ou trincas, acarretando o acesso mais fácil dos agentes 

corrosivos ao susbtrato metálico (GNECCO et al., 2003; VIEIRA, 2006). 

2.2.1.5 Mecanismos de proteção anticorrosiva de uma tinta 

Basicamente as tintas podem atuar através de três mecanismos no processo de 

proteção anticorrosiva: por barreira, catódica e anódica. A seguir, é apresentada uma 

breve descrição de cada um desses mecanismos. 

Todo sistema de pintura atua como uma proteção por barreira, isolando o 

substrato do meio corrosivo. No entanto, existem sistemas mais eficientes que retardam 

ou impedem por mais tempo que o vapor de água, o oxigênio e os gases corrosivos 

atinjam o substrato metálico (VIEIRA et al., 2007).  

Os sistemas de pintura anticorrosivos mais eficientes são aqueles com maior 

espessura, porém um aumento excessivo da espessura ocasiona a elevação de custo de 

aplicação do revestimento e até mesmo compromete a sua qualidade. Logo os 

parâmetros, espessura e formulação da tinta, devem ser avaliados de modo a permitir a 

obtenção de revestimentos mais compactos, que associados a uma boa 

impermeabililidade da resina escolhida, à utilização de pigmentos lamelares e de 

aditivos tensoativos adequados, propiciem resultados positivos contra a ação corrosiva, 

conferindo uma melhor durabilidade do substrato sobre o qual estão depositados 

(VIEIRA, 2006; VIEIRA, 2007; VIEIRA et al., 2008.A). 

Além da espessura, o teor de resina e de pigmento é bastante importante para a 

obtenção de uma eficiente camada protetora através do mecanismo por barreira. Um 

elevado teor de pigmentos, favorece ao aumento da porosidade do revestimento, 

tornando-se suscetível à entrada da umidade. Na Figura 2.10, tem-se uma ilustração de 

um sistema de elevado teor de pigmento por volume, que geralmente é expresso em 

porcentagem. Nessa ilustração, é possível observar áreas de aglomeração de partículas 
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que correspondem a um aumento de porosidade, por escassez de resina (FAZENDA, 

1995). 

 

 

 

 

Figura 2.10: Ilustração de um sistema de pintura de alto teor de pigmento por volume. 

(Fonte: FAZENDA, 1995) 

No outro extremo, um teor de resina muito elevado pode ocasionar problemas de 

bolhas no revestimento.  Na Figura 2.11, observa-se o levantamento da película de tinta, 

ocasionado pela entrada de água através de transporte osmótico. Nesse mecanismo, a 

presença de sais na tinta ou na superfície pintada faz com que ocorra entrada de água, na 

tentativa de equilibrar as concentrações de sais nos meios interno e externo da película e 

consequentemente havendo formação de bolhas. Este tipo de defeito é mais provável em 

sistemas de baixo teor de pigmento por volume, que permitem a retenção de água sob a 

película (FAZENDA, 1995). 

 

 

 

 

Figura 2.11: Esquema de mecanismo de formação de bolhas. (Fonte: FAZENDA, 1995) 

Para uma eficiente proteção por barreira é necessário um ajuste entre o teor de 

resina e o de pigmentos, para que atuem conjuntamente de forma satisfatória. A escolha 

de uma resina mais impermeável e de pigmentos com estruturas lamelares propicia 

excelentes resultados para proteção por barreira, quando comparados com o sistemas de 
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(a) (b) 

pintura convencionais, por dificultarem o acesso dos agentes agressivos ao substrato, 

conforme é ilustrado na Figura 2.12 (GNECCO et al., 2003). 

 

 

 

 

Figura 2.12: (a) Esquema de pintura com pigmentos lamelares e (b) com pigmentos 

convencionais. (Fonte: GNECCO et al., 2003) 

As tintas que atuam por proteção catódica são tintas com alto teor de zinco, as 

quais também são conhecidas como galvanização a frio ou revestimento de sacrifício. 

Esse mecanismo não trata de proteger a área catódica do aço, mas de tornar o 

aço catódico através do contato com um metal menos nobre, que no caso é o zinco.  

As tintas pigmentadas com pó de zinco necessitam de teores mínimos para 

protegerem catodicamente, uma vez que para ocorrência desse mecanismo é necessário 

que as partículas de zinco estejam em contato entre si, para permitir continuidade 

elétrica (MARCHEBOIS et al., 2002). Por isso que os veículos epóxi, devido a sua 

característica de isolante elétrico, requerem teores de zinco da ordem de 95% em peso 

(GNECCO et al., 2003; FAZENDA, 1995; NUNES e LOBO, 1998).  

A Figura 2.13 apresenta um esquema do mecanismo de proteção catódica, onde 

o zinco é sacrificado para que o aço permaneça intacto. 
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Figura 2.13: Mecanismo de proteção catódica em tintas ricas em zinco. (Fonte: 

GNECCO et al., 2003) 

As tintas que atuam por proteção anódica apresentam em sua composição 

pigmentos inibidores, que ao entrarem em contato com a umidade que permeia o filme 

forma uma camada impermeável sobre o substrato (GNECCO et al., 2003). 

 Atualmente, o pigmento mais utilizado com essa finalidade é o fosfato de zinco, 

que reage com a umidade produzindo um meio não corrosivo, quando da ocorrência da 

permeação da película. Além disso, esse pigmento tem se destacado devido a sua não-

toxidade, diferindo-o dos pigmentos tradicionais à base de cromo que apresentam 

elevada toxidade (KALENDOVÁ et al., 2006).  Na Figura 2.14 é apresentada uma 

ilustração do mecanismo de proteção anódica. 

 

 

 

 

Figura 2.14: Mecanismo de proteção anódica. (Fonte: GNECCO et al., 2003) 



37 

Como podem ser observados, após a permeação das películas de tinta, os 

pigmentos inibem ou ao menos retardam a dissociação das microáreas anódicas (LEITE, 

2004). 

2.2.1.6 Mecanismos de degradação das películas 

Dentre os vários mecanismos de degradação de películas de tinta destacam-se os 

empolamentos, que podem ser ocasionados por diversos mecanismos, conforme 

descrição a seguir (MORCILLO, 1999 e LEITE, 2004): 

 

• Eletrólitos solúveis em água 

Espécies hidrossolúveis em água, tais como cloretos e sulfatos presentes na 

interface metal-tinta, promovem um empolamento osmótico e corrosão por baixo do 

filme de tinta. 

As bolhas são inicialmente formadas com água e posteriormente com produtos 

de corrosão do substrato metálico. 

A força osmótica ocasionada pela diferença na concentração das soluções 

sobre o lado do filme promoverá a difusão da água através da película semipermeável 

a partir da solução mais diluída (superfície da tinta) para a solução mais concentrada 

(sais dissolvidos na interface metal-tinta). Quando as substâncias solúveis são 

dissolvidas sob a película da tinta, a pressão causada pelo aumento do volume poderá 

exercer uma grande força, comprometendo ou rompendo a adesão da tinta no 

momento de formação da bolha (MORCILLO, 1999).  

 

• Expansão do Volume devido à Intumescência 

As camadas orgânicas de forma geral absorvem água e conseqüentemente 

induzem o processo de intumescência do filme e quando este fenômeno é localizado, o 

processo de empolamento pode ser iniciado e a água será acumulada na interface 

(LEITE, 2004). 

 

• Empolamento devido à formação de gás 

Bolhas de ar ou de componentes voláteis da camada de tinta podem vir a ser 

incorporados ao filme durante a formação da película seca. As bolhas formadas não 
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estão obrigatoriamente confinadas na interface, contudo, no caso de estarem, podem 

atuar como um sítio precursor da corrosão (LEITE, 2004). 

 

• Empolamento devido à separação de fase durante a formação do filme 

Um tipo especial de empolamento osmótico pode acontecer quando a 

formulação da tinta inclui dois solventes, sendo um deles de natureza hidrofílica, o qual 

evaporará mais lentamente. Quando este solvente encontra-se em baixa concentração, o 

processo de separação de fase ocorre em um estágio após a formação do filme, podendo 

ocasionar empolamento na interface substrato-camada (LEITE, 2004). 

2.2.1.7 Corrosão sob a película de tinta 

No caso da oxidação do aço, a presença de FeSO4, contaminantes solúveis em 

água e produtos de corrosão na camada, promove uma aceleração do processo corrosivo 

do aço, havendo a formação de bolha e conseqüente degradação do revestimento. Este 

processo, relacionado à presença de sulfato segue as reação descritas nas Equações 2.2 e 

2.3, apresentadas a seguir: 

 

4FeSO4 + O2 + 6H2O → FeOOH + 4H2SO4                                               Equação 2.2 

H2SO4 + Fe  + ½ O2 →  FeSO4   +  H2O                                                     Equação 2.3 

 

Através das Equações 2.2 e 2.3, observa-se que quando o ácido sulfúrico é 

produzido, o processo de formação da ferrugem é contínuo por um longo tempo, até 

quando o fornecimento de oxigênio em contato com a superfície metálica seja 

assegurado (MORCILLO, 1999). 

No caso dos cloretos, o processo cíclico de oxidação do aço pode ser 

visualizado por meio da seqüência de reações apresentadas nas Equações 2.4 a 2.6. 

 

        FeCl3 + H2O → Fe(OH)3 + 3HCl                                                       Equação 2.4 

 

Conforme pode ser observado na Equação 2.4, a presença de cloreto ocasiona 

a formação de ácido clorídrico, que atacará o aço levando à formação de cloreto 

ferroso de acordo com a Equação 2.5 (MORCILLO 1999). 
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Fe + 2HCl  → FeCl2  +  H2                                                                                                    Equação 2.5 

 

Na presença de ar e ácido, o cloreto ferroso é oxidado a cloreto férrico, de 

acordo com a Equação 2.6 (MORCILLO, 1999). 

 

FeCl2 + HCl + ¼ O2 → FeCl3 +  ½ H2O                                           Equação 2.6 

 

2.2.2 – Galvanização 

Uma das classes mais importantes de revestimento aplicados sobre superfícies 

metálicas corresponde aos revestimentos metálicos. O interesse por esse tipo de material 

como camada de recobrimento, deve-se principalmente às variadas aplicações atribuídas 

a esse sistema, destacando-se, por exemplo, a proteção contra a corrosão, melhoria das 

propriedades físicas e mecânicas do substrato, obtenção de aspecto decorativo desejável, 

redimensionamento de peças e recuperação de peças desgastadas (GENTIL, 2003; 

PANOSSIAN, 1993 e WOLYNEC, 1976). 

Dentre os processos de deposição metálicos mais utilizados e difundidos, 

destaca-se o processo de imersão a quente, por ser um dos processos de deposição mais 

antigo, simples e, geralmente, mais barato (PANOSSIAN, 1993 e WOLYNEC, 1976). 

Esse processo consiste na imersão do substrato a ser revestido em um banho do 

metal de revestimento no seu estado fundido. Durante o período de imersão ocorre um 

processo de difusão havendo a formação de uma camada de liga na superfície do 

substrato, cuja composição varia ao longo da espessura da camada, tornando-se mais 

rica em metal de revestimento à medida que se afasta da interface metal/revestimento. 

Sendo então, a camada mais externa, composta do metal de revestimento puro 

(PANOSSIAN, 1993 e WOLYNEC, 1976). 

Uma vez que a deposição metálica por imersão a quente requer que a peça seja 

imersa em um banho com o metal de revestimento fundido, este processo fica restrito a 

metais e ligas de revestimento que possuam ponto de fusão inferior à temperatura de 

fusão do metal base.  No caso dos processos de imersão a quente, o mais utilizado é o 

de galvanização a quente, que também é conhecido como zincagem a quente, que de 

forma simples corresponde à deposição zinco numa superfície metálica (PANOSSIAN, 

1993; WOLYNEC, 1976; DEL AMO et al., 2004). 
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A zincagem por imersão a quente é realizada através das seguintes etapas: pré-

tratamento, fluxagem, imersão no banho fundido e pós-tratamento (PANOSSIAN, 1993 

e WOLYNEC, 1976).  

Primeiramente as peças recebem um tratamento mecânico, visando à remoção 

dos produtos de corrosão. Em seguida, são imersas em um banho de desengraxe 

alcalino, onde são removidos os óleos e gorduras que se encontram depositados sobre o 

substrato. Após essa etapa, a peça passa por um banho em água, visando não contaminar 

o banho seguinte. A próxima etapa consiste em um banho, em ácido, geralmente 

clorídrico ou sulfúrico, cujo objetivo é remover produtos de corrosão por meio de um 

ataque químico. Passando posteriormente por dois banhos de lavagem com água, para 

que todo o ácido seja removido, evitando-se a contaminação do próximo banho, bem 

como o processo de corrosão por acidificação localizada. Logo após, vem a etapa de 

fluxagem onde se utiliza fluxante, normalmente constituído de sal duplo de cloreto de 

zinco e amônia, cuja função é remover finíssimas películas de óxidos, bem como 

aumentar a ativação da superfície, ou seja, permitir um eficiente molhamento entre o 

metal do substrato e o zinco fundido (PANOSSIAN, 1993 e WOLYNEC, 1976). 

Após o pré-tratamento da superfície, segue-se a zincagem propriamente dita, 

onde as peças de ferro ou aços de baixo carbono e baixa liga, são imersas em um banho 

de zinco fundido a uma temperatura de 440 a 470 º C (PANOSSIAN, 1993 e 

WOLYNEC, 1976). 

Alguns fatores influenciam diretamente na natureza da camada de zinco 

depositada, entre os quais se destacam: elementos de liga e impurezas presentes no 

substrato; rugosidade do substrato; elementos de liga no banho; influência da 

temperatura e do tempo de imersão; velocidade de entrada; velocidade de remoção das 

peças do banho e velocidade de resfriamento (PANOSSIAN, 1993 e WOLYNEC, 

1976). 
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As fases intermetálicas do zinco e substrato de aço são ilustradas na Figura 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Fases intermetálicas do zinco com o substrato de aço.  

 

 Conforme pode ser observado na Figura 2.15 ocorre uma redução do percentual 

de ferro presente nas camadas intermetálicas à medida que se afasta da superfície do 

substrato (PANOSSIAN, 1993). 

 Reiche (2003) aponta uma tríplice proteção ao metal base oferecida pelos 

revestimentos de zinco, conforme descrição a seguir: 

• Confere um revestimento aderente e tenaz; 

• Quando ocorre algum dano no recobrimento, de modo a expor a 

superfície do aço, o zinco atuará catodicamente sofrendo corrosão 

preferencial, e desta forma protegendo o metal (DEL AMO et al., 

2004); 

• Em casos de exposições prolongadas à atmosfera, em que ocorre a 

eliminação da camada externa rica em zinco, as camadas intermediárias 

continuam dando proteção. 

Praticamente 50% de todo o zinco produzido mundialmente é utilizado como 

revestimento de proteção para estruturas de aço (REICHE, 2003; PANOSSIAN, 1993). 

Em atmosferas secas, quando da exposição do zinco, formar-se-á uma camada de 

óxido de zinco (ZnO) sobre a superfície que atuará de forma efetiva contra a corrosão e 

uma vez formada esta camada, a corrosão do zinco tornar-se praticamente desprezível 

(PANOSSIAN, 1993). 

O zinco exposto a atmosferas limpas e na presença de oxigênio, gás carbônico e 

água produzirá inicialmente como produto de corrosão o hidróxido de zinco, que será 
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posteriormente convertido em carbonatos de zinco, carbonatos básicos ou bicarbonatos 

de zinco, que são compostos insolúveis (PANOSSIAN, 1993). 

No caso de atmosferas contaminadas com dióxido de enxofre (SO2), o hidróxido 

de zinco se converterá em sulfato de zinco e no caso de atmosferas contaminadas com 

cloreto, o hidróxido será convertido em cloretos básicos de zinco. Ambos os produtos 

formados, por serem insolúveis, conferem ao metal base uma proteção anticorrosiva por 

barreira (PANOSSIAN, 1993). 

O revestimento de zinco apesar de apresentar eficiência no processo de inibição 

anticorrosiva nas situações anteriormente relatadas, quando exposto à água do mar tem 

o processo de corrosão acelerado devido à presença principalmente de íons cloretos e 

sulfatos (PANOSSIAN, 1993 e WOLYNEC, 1976).  

 Estes íons modificam a composição e a natureza da camada protetora, originando 

sulfatos e cloretos de zinco como produtos de corrosão, os quais são mais solúveis e 

menos protetores (PANOSSIAN, 1993). 

O elevado teor de cloretos da água do mar normalmente tenderia a aumentar a 

corrosão, porém a presença dos íons magnésio e cálcio reduzem o ataque pelos cloretos, 

após certo tempo de imersão.  Observa-se que nos primeiros dois anos de imersão a 

velocidade de corrosão do zinco em água do mar é bastante acentuada, no entanto nos 

anos posteriores, a taxa de corrosão torna-se praticamente igual à taxa observada para a 

imersão em água doce (WOLYNEC, 1976). 

Apesar do processo de galvanização ser bastante consolidado, diversos trabalhos 

destinam-se a estudar melhorias para esse processo, como por exemplo, 

desenvolvimento de alternativas para substituição do cromo hexavalente utilizado no 

processo de passivação, devido à alta toxidade deste íon (BERGER et al., 2007; 

RAEISSI e TOROGHINEJAD, 2008 e DUARTE et al., 2004). 

2.2.3 Sistema Duplex 

A pintura de aços galvanizados constituiu uma solução bastante favorável para 

proteção anticorrosiva de superfícies expostas a ambientes corrosivos. A ação conjunta 

da galvanização e pintura, conhecida com sistema duplex, promove um efeito sinérgico 

positivo no combate à corrosão. Em ambientes altamente agressivos, como por 

exemplo, ambientes marítimos, o sistema duplex apresenta-se com uma boa alternativa 

de proteção (DEL AMO et al., 2004; SOUZA et al., 2006; VIEIRA et al., 2008.B). 
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A galvanização protege o aço base, proporcionando proteção catódica e por 

barreira. Adicionalmente, a camada de galvanização impede o desenvolvimento de 

óxido de ferro sob o sistema de pintura. A pressão para o exterior causada pelo óxido de 

ferro conduz no final à formação de bolhas e escamação. A pintura por sua vez dá 

proteção adicional de barreira à camada de galvanização, isolando-a do ataque corrosivo 

dos cloretos e sulfetos da atmosfera (DEL AMO et al., 2004).  

A pintura diminui a velocidade com que o zinco é consumido, aumentando 

bastante a vida do aço galvanizado. Por outro lado, uma vez que a pintura tenha sido 

danificada ou desgastada pela ação das intempéries, o zinco estará disponível para 

proporcionar proteção catódica e por barreira de tal forma que o substrato estará 

protegido. Com esse efeito sinérgico, é comum que um sistema duplo proporcione 

proteção contra corrosão por um tempo de 1,5 a 2,5 vezes maior do que a soma dos 

períodos de vida proporcionados pelo zinco ou pintura usados individualmente.  

Para um eficiente desempenho de um sistema de pintura aplicado sobre aço 

galvanizado, dois fatores são altamente importantes: a aderência inicial e aderência a 

longo prazo da tinta sobre o substrato galvanizado (SOUZA et al., 2006). 

A aderência inicial é alcançada através da utilização correta de um primer 

adequado que promova base para as camadas seguintes. A aderência a longo prazo 

depende da compatibilidade das tintas com o revestimento de zinco. Sendo assim, a 

utilização de tintas incompatíveis e a aplicação direta à superfície galvanizada, de 

acabamentos inadequados, sem o primário correto ou sem um pré-tratamento de 

superfície adequado resultará em falha prematura na pintura (SOUZA et al., 2006; 

CABANELAS et al., 2007). 
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2.3- MÉTODOS ELETROQUÍMICOS PARA AVALIAÇÃO DA CORROSÃO  

2.3.1 Medida de Potencial de Corrosão 

O potencial de corrosão (Ecorr) é um dos parâmetros eletroquímicos de mais fácil 

determinação experimental. O Ecorr  é uma representação entre os processos anódicos e 

catódicos que ocorrem na interface eletroquímica (WOLYNEC, 2003). 

O conhecimento do valor do Ecorr pode fornecer informações valiosas tanto em 

aplicações práticas de técnicas de proteção contra a corrosão como nas investigações de 

processos corrosivos (WOLYNEC, 2003). 

A medida do Ecorr é realizada através da medida direta do potencial do substrato 

revestido ou não em relação a um eletrodo de referência. O equipamento geralmente 

utilizado para essa medida, consiste de um voltímetro de alta impedância que impeça a 

passagem de fluxo de corrente apreciável pelo eletrodo de referência durante a medida 

(WOLYNEC, 2003). Na Figura 2.16 é apresentado um esquema representativo de um 

arranjo experimental utilizado para a determinação do potencial de corrosão de uma 

superfície metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.16: Esquema representativo de um arranjo experimental para medida de 

potencial de circuito aberto. (Fonte: Adaptado de WOLYNEC, 2003) 
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O monitoramento do Ecorr é uma técnica bastante utilizada, e em conjunto com 

outras técnicas complementares pode providenciar informações sobre os fenômenos de 

interface. Contudo, é necessário cautela na interpretação das curvas do Ecorr versus o 

tempo uma vez que muitos processos podem levar a um mesmo comportamento dos 

gráficos (VERGÉS, 2005; LEITE, 2004). 

Como exemplo, o aumento de potencial pode indicar um processo de passivação 

e queda da atividade do metal, no entanto também pode estar associado ao aumento da 

delaminação do revestimento. De forma geral, o deslocamento do potencial de corrosão 

na direção nobre é interpretado como um indicativo de um aumento da razão de 

superfícies de áreas catódicas/anódicas sendo sugerido por diversos pesquisadores que o 

oxigênio e água ao atingirem o substrato geram condições alcalinas (proveniente da 

reação de redução do oxigênio) e a delaminação do revestimento pode acontecer 

(MARGARIT, 1987; VÉRGES, 2005; LEITE, 2004). 

Quando o deslocamento do potencial de corrosão é no sentido ativo, ou seja 

potenciais mais negativos, há frequentemente a indicação da diminuição da razão das 

áreas catódicas/anódicas, e consequentemente, o processo de corrosão sob o filme pode 

ser significativo, indicando um tempo de vida limite do revestimento (MARGARIT, 

1987; VÉRGES, 2005; LEITE, 2004). 

O método é simples, não destrutivo e requer uma instrumentação de baixo custo, 

no entanto diversos pesquisadores apontam que o valor do potencial de corrosão, assim 

como sua evolução podem ocasionar interpretações ambíguas, devendo este método ser 

utilizado como análise complementar a outras técnicas e não como análise absoluta 

(MARGARIT, 1987; ARAÚJO, 2003;  LEITE, 2004).  

2.3.2 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS)  

A técnica de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica é uma técnica de 

estado não-estacionário, cuja aplicação para estudo do processo de corrosão tem 

crescido substancialmente nos últimos anos, apesar de sua relativa complexidade. 

Antes de se estudar a técnica propriamente dita, será feita uma breve introdução 

a respeito desta propriedade chamada “impedância”. No entanto, não se tem a intenção 

de abordar profundamente os fundamentos do tema, pois fugiria do escopo desta 

dissertação. 
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 2.3.2.1 Impedância: uma introdução 

Em linhas gerais, pode-se dizer que a impedância está para os sistemas de 

corrente alternada assim como a resistência está para os de corrente contínua. Enquanto 

nos sistemas de corrente contínua o impedimento do fluxo de elétrons é devido a um 

resistor, nos de corrente alternada este impedimento é feito também por capacitores e 

indutores, além dos resistores. E à oposição combinada de todos estes elementos 

(resistores, capacitores e indutores), dá-se o nome de impedância (WOLYNEC, 2003 e 

SILVA, 2002). 

Na verdade, os sistemas de corrente contínua podem ser considerados casos 

especiais de sistemas de corrente alternada, nos quais a freqüência é igual a zero. 

Deve ser lembrado que nos sistemas de corrente alternada os valores de 

potencial e corrente variam com o tempo e normalmente são apresentados como 

dependente de uma função senoidal. 

Logo, o potencial de um circuito A.C pode ser expresso através da Equação 2.7, 

apresentada a seguir: 

� � �  sin$%&'                                                                                   Equação 2.7 
Conseqüentemente, a resposta da corrente elétrica I(t) a esta oscilação de 

potencial será expressa através da Equação 2.8. 

( � (  sin$%& )  *'                                                                             Equação 2.8 
 

Onde, ω = 2πf, sendo f a freqüência com que a corrente alternada oscila, sendo 

medida em Hertz (Hz) e *  é o ângulo de fase, que corresponde à defasagem da corrente 

em relação ao potencial. 

A Lei de Ohm válida para sistemas de corrente contínua, que se encontra 

expressa através de Equação 2.9, pode ser escrita de forma análoga para sistemas A.C, 

de acordo com a Equação 2.10. 

 

� �   +( (corrente contínua)                                                                Equação 2.9 
 

           � $&' �  �($&' (corrente alternada)                                                    Equação 2.10 
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Onde � é denominado de impedância e é resultado de dois componentes 

contribuintes. Um é devido aos resistores e é conhecido como componente resistivo ou 

real. O outro aparece é resultante dos elementos de circuito A.C, como capacitores, 

indutores, etc; e é conhecido como componente reativa ou imaginária. 

A impedância, Z, da interface eletroquímica é expressa, então, como um número 

complexo, que pode ser expressa respectivamente, em coordenadas polares ou 

cartesianas, conforme as Equações 2.11 e 2.12. 

 

� �  |�|�,-                                                                                        Equação 2.11 

� � �. )  /�00                                                                                     Equação 2.12 
Onde: 

�. - corresponde à componente real e está associada à resistência do sistema; 

�00 - corresponde à componente imaginária e está associada ao efeito combinado da 

indutância e capacitância do sistema;  

/ �  √21 
A magnitude absoluta da impedância, ou seja, o comprimento do vetor definido 

em termos dos eixos de coordenadas, na análise vetorial da corrente resultante e do 

potencial aplicado, pode ser expresso pela Equação 2.13. 

 

|�| �  4$�.'5 ) $�..'5                                                                                  Equação 2.13 
              

 Em que Z’ e Z’’, são definidos em função do ângulo de fase, respectivamente, de 

acordo com as Equações 2.14 e 2.15. 

�. �  |�| cos *                                                                                               Equação 2.14 

�.. �  |�| sin *                                                                                              Equação 2.15 

                                                                                                    

 Logo o ângulo de fase é expresso através da Equação 2.16, apresentada abaixo: 

* �  ��	&8 �9..
9. �                                                                                           Equação 2.16 
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2.3.2.2 Aplicações da Técnica de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

A técnica de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) tem sido 

bastante utilizada nas áreas de eletroquímica e ciências dos materiais, visando 

correlacionar as propriedades químicas, elétricas e físicas dos materiais. 

A EIS permite estudar o comportamento geral de um sistema quando existe um 

número grande de processos intercorrelacionados ocorrendo em diferentes velocidades. 

Na área de eletroquímica, a EIS é amplamente aplicada, destacando-se os seguintes 

campos de atuações (VAN WESTING, 1992 e WOLYNEC, 2003):  

• Estudo das propriedades elétricas de polímeros (comportamento 

dielétrico e condução em polímeros); 

• Processos de corrosão e inibição de corrosão; 

• Baterias e fontes de energia (eletrólitos sólidos e pilhas termelétricas); 

• Passividade de metais; 

• Eletro-cristalização de metais (deposição de Zn, Ag, etc.); 

• Análise da eficiência anticorrosiva de revestimentos, que será enfatizado 

ao longo deste trabalho. 

Os processos de uma interface metal-solução ocorrem em uma sucessão de 

etapas, entre as quais podem ser consideradas: 

• Transporte de massa entre a interface e a solução; 

• Adsorção de espécies reativas na superfície do eletrodo; 

• Reações químicas e eletroquímicas da interface. 

No caso de substratos metálicos revestidos, os processos na superfície podem 

tornar-se ainda mais complexos dos que os anteriormente citados (LEITE, 2004), 

havendo, por exemplo, a ocorrência de: 

• Permeação do eletrólito pelo revestimento; 

• Alteração no filme e na interface metal/revestimento; 

• Bloqueio dos poros dos revestimentos pelos produtos de corrosão; 

• Processo difusional de espécies pelos poros do filme. 

Diante dos diversos processos simultâneos que ocorrem nos sistemas metálicos 

revestidos, a medida de impedância eletroquímica desse sistema possibilitará a 

avaliação e obtenção de informações sobre a eficiência anticorrosiva dos revestimentos 

(ARAÚJO, 2003). A EIS permite separar e analisar independentemente os elementos 
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resistivos e capacitivos da reação eletroquímica de corrosão, o que é uma das principais 

características desta técnica (BRETT e BRETT, 1996). 

A técnica de EIS é bastante sensível e qualquer interferência externa, poderá 

acarretar na distorção e dispersão dos resultados. Diante disso, aspectos experimentais 

importantes referentes às condições mais adequadas para medidas de impedância são 

destacados (CALLOW e SCANTLEBEURY, 1981; MARGARIT, 1987 e LEITE, 

2004): 

 

• Necessidade de obtenção de potenciais de repouso estáveis durante o 

tempo de medida, pois medidas de impedância, realizadas em eletrodos 

cujo potencial evolui durante o tempo de medida resultam em diagramas 

deformados na região de baixa freqüência. 

• Necessidade de controle potenciostático quando da aplicação da 

perturbação. No caso de amostras pintadas, a alta resistividade dos filmes 

de tinta implica na obtenção de curvas praticamente paralelas ao eixo 

imaginário. Como efeito, verifica-se que pequenas variações em corrente 

implicam em enormes variações de potencial, o que inviabiliza qualquer 

controle diferente do potenciostático. 

 

Normalmente, os resultados da técnica de impedância são apresentados na forma 

de gráficos que relacionam os parâmetros de freqüência de excitação (f), o ângulo de 

fase (*), a magnitude da impedância $|�|', e as componentes real (�.' e imaginária 

(�..'. Os principais gráficos utilizados para interpretação dos dados de EIS são 
(PROENÇA, 1998 in SILVA,2002; VERGÉS, 2005 e WOLYNEC, 2003): 

• Diagrama de Nyquist: corresponde ao gráfico dos valores da componente 

imaginária (�..' versus os valores da componente real (�.', para cada 
freqüência; 

• Diagrama de Bode $|�|': corresponde ao gráfico do logaritmo da 

magnitude $|�|' versus o logaritmo da freqüência (f); 

• Diagrama de Bode (*): corresponde ao gráfico do ângulo de fase versus 
o logaritmo da freqüência (f). 

Contudo a representação gráfica mais comum e que será empregada neste 

trabalho é o Diagrama de Nyquist, que se encontra representado na Figura 2.17. 
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Figura 2.17: Representação do Diagrama de Nyquist. (Fonte: WOLYNEC, 2003) 

 

Observa-se na Figura 2.17 um diagrama de impedância típico de sistemas 

simples, como por exemplo o estágio inicial de metais revestidos por pintura, onde os 

revestimentos estariam intactos ou seja livre de defeitos (poros ou imperfeições). Este 

diagrama é a resposta esperada para um circuito equivalente simples, como o da Figura 

2.18, onde Re corresponde à resistência do eletrólito, Cf é a capacitância do filme de 

tinta em paralelo com Rf, que é a resistência do filme da tinta (WOLYNEC, 2003; 

VERGÉS, 2005). 

 

 

 

 

Figura 2.18: Circuito equivalente para metais com revestimentos orgânicos intactos. 

(Fonte:Adaptado de WOLYNEC, 2003). 

 

A representação da impedância no plano complexo (diagrama de Nyquist), 

mostrado na Figura 2.17 forma um semicírculo, o qual é resultante da interseccão da 

impedância real (�.', com a impedância imaginária (�..', para uma dada frequência 

(WOLYNEC, 2003).  

A região de alta frequência localiza-se no lado esquerdo do semi-círculo. Nessa 

região, a impedância é quase inteiramente resultante da resistência da solução, Re.  

No limite de frequência inferior, o sistema também se aproxima de uma 

resistência pura, correspondendo à soma Re + Rf.  

Na análise do dados de impedância pelo diagrama de Nyquist, os parâmetros 

relacionados com as tintas podem ser obtidos a partir do arco capacitivo em mais altas 
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Rf 
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frequências. A resistência do filme é obtida através da extrapolação do arco ao eixo real 

e a capacitância pela relação Cf = (2πfmáxRf)
-1, sendo fmáx a frequência correspondente ao 

ponto máximo, de acordo com a Figura 2.17 (WOLYNEC, 2003). 

A evolução do processo de deteriorização de metais revestidos é frequentemente 

monitorada através das alterações apresentadas pelos diagramas de impedância ao logno 

do tempo, conforme ilustra a Figura 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2.19: Espectros típicos do Diagrama de Nyquist. (a) Comportamento capacitivo; 

(b) Semi-círculo; (c) Dois semi-círculos e (d) 45° com o eixo real. (Fonte: Adaptado de 

SILVA, 2002) 

 

Os espectros de impedância de metais pintados são caracterizados por diferentes 

espectros dependendo do estado do revestimento orgânico. Nos primeiros minutos de 

imersão, os diagramas se caracterizam por linhas praticamente paralelas ao eixo 

imaginário, mostrando que o filme de tinta está atuando como um perfeito dielétrico 

entre o metal e a solução (Figura 2.19 (a)). Quando o eletrólito penetra no revestimento, 

o arco torna-se um semi-círculo com valores resistivos altos (106 Ω) e capacitâncias na 

faixa de 10-8 a 10-10 F (Figura (2.19 (b)). Em estágios mais avançados, com o aumento 

do tempo de imersão, observa-se nos espectros a formação ou não de um segundo semi-

círculo com valores de capacitância 10-7 a 10-4 F, normalmente associados à dupla 

camada elétrica, de acordo com a Figura 2.19 (c). Com a continuidade da imersão, às 

vezes observa-se um diagrama de impedância caracterizado por uma linha inclinada a 
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exatamente 45º ao eixo real, conforme Figura 2.19 (d), indicando que os poros dos 

revestimentos estão bloqueados pelos produtos de corrosão e que a difusão de espécies 

através do filme começa a controlar o processo de deteriorização do substrato (SILVA, 

2002; VÉRGÉS, 2005; WOLYNEC, 2003). 

O comportamento mais frequente ou convencional observado para Rf e Cf ao 

longo do tempo implica em diminuição de Rf e aumento de Cf, em consequência da 

penetração de eletrólito através do revestimento (DEFLORIAN et al., 1999). 

O valor da resistência do revestimento a um determinado tempo é um indicativo 

do estado de deterioração do filme de tinta causado pela penetração da solução no filme. 

A penetração do eletrólito pode ocorrer através de poros reais (microscópicos) e/ou 

virtuais, definidos por regiões no polímero de baixa densidade de entrecruzamento 

(AMIRUDIM e THIERRY, 1995).  

Para o aço, uma boa proteção contra a corrosão é obtida quando este valor 

excede 108 ohms.cm2; na região de 106 – 108 ohms.cm2 o comportamento é variável 

mas, quando este valor cai abaixo de 106 ohms.cm2 a corrosão sempre ocorre 

(AMIRUDIM e THIERRY, 1995; CASTELA e SIMÕES, 2003; SILVA, 2002). 

Para um dado revestimento polimérico, a interface metal/revestimento mais 

suscetível a corrosão irá provocar o mais rápido decaimento no valor de Rf. Às vezes o 

valor de Rf pode sofrer um aumento com o tempo devido a estes poros/regiões de baixa 

densidade estarem bloqueados por produtos de corrosão (AMIRUDIM e THIERRY, 

1995). 

A capacitância do revestimento é o parâmetro mais utilizado nas análises de EIS 

e está diretamente relacionado à absorção de água pelo revestimento  e pode ser 

calculada através de Equação 2.17: 

Cf = (εε0 A) / l                                                                                   Equação 2.17 

Onde, ε é a constante dielétrica do revestimento, ε0 corresponde à 

permissividade do vácuo (8,86x10-14 F/cm), A é a área e l é a espessura.  

Como as constantes dielétricas dos revestimentos estão na faixa de 3 a 8, a 

entrada de água no revestimento  deve elevar o valor da capacitância, uma vez que a 

constante da água pura é 78,3 a 25°C (AMIRUDIM e THIERRY, 1995; 1995; VAN 

WESTING et al., 1993; VAN WESTING et al., 1994; CASTELA e SIMÕES, 2003). 

Diversos pesquisadores utilizam a EIS para avaliação da eficiência protetiva de 

revestimentos. 
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Skale et al. (2008) utilizaram a técnica de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS) para investigar o comportamento de diferentes tipos de tintas 

comerciais à base de resina epóxi poliamida.  Na Figura 2.20, é apresentado o esquema 

da célula eletroquímica utilizada nos ensaios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Célula Eletroquímica utilizada no ensaio de impedância. (Fonte: SKALE et 

al., 2008) 

 

Conforme pode ser observado no esquema anterior, utilizou-se uma célula 

eletroquímica de teflon contendo uma solução de NaCl de concentração 0,1 M; um fio 

de platina como contra-eletrodo e um eletrodo de calomelano saturado como eletrodo de 

referência.  

Skale et al. (2008)  observaram para um esquema de pintura convencional 

(primer, tinta intermediária e tinta de acabamento) com  espessura total de 153 ± 10 µm, 

aplicado sobre uma chapa de aço com preparação de superfície Sa 2 ½, o 

comportamento de impedância apresentado na Figura 2.21 : 
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Figura 2.21: Diagrama de Nyquist para esquema de pintura convencional (espessura: 

153 ± 10 µm)  em diferentes tempos de imersão. (Fonte: SKALE et al., 2008) 

 

Conforme pode ser observado na Figura 2.21, as medidas iniciais de impedância 

apresentam-se com uma reta praticamente paralela ao eixo imaginário, o que indica que 

o revestimento está atuando com um perfeito dielétrico entre o metal e a solução 

(SKALE et al., 2008 e WOLYNEC, 2003).  

Com o passar do tempo observa-se a formação de semicírculos que caracterizam 

o processo de degradação do revestimento ao longo do tempo. De acordo com o gráfico, 

observa-se uma diminuição da resistência à polarização do revestimento com o passar 

do tempo, o que é concluído por meio da diminuição do raio dos semicírculos formados 

(SKALE et al., 2008 e WOLYNEC, 2003). 

Gonzalez-García et al. (2007) utilizou a técnica de espectroscopia de impedância 

eletroquímica para investigar as propriedades anticorrosivas de um revestimento a base 

de resina poliuretância aplicadas em substratos metálicos de aço e aço galvanizados, 

quando imersos em solução aquosa 0,5 M de NaCl.  

 As medidas de EIS foram realizadas no potencial de Ecorr na faixa de freqüência  

de  0.01 a 40.000 Hz, ressaltando-se aqui, a necessidade de varredura numa ampla faixa 

de frequência, uma vez que em princípio não se sabe qual a constante de tempo de cada 

um das etapas associadas ao processo global que ocorre numa interface eletroquímica 

(MARGARIT, 1987). 

 Os autores observaram resultados positivos na proteção anticorrosiva dos 

revestimentos a base de resinas poliuretânicas, provenientes da combinação de 
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excelente adesão aos substratos metálicos e as propriedades de barreira.  Contudo, a 

aderência dos revestimentos poliuretânicos em aço carbono mostrou-se mais efetiva do 

que em aço galvanizado, após um período de um ano de imersão (GONZALEZ-

GARCÍA et al., 2007). 

 A EIS também vem sendo utilizada para avaliar o efeito da corrosão 

microbiológica. Duan et al. (2008), utilizou a EIS para investigar os mecanismos de 

corrosão de substratos metálicos pela ação de microrganimos presentes em água do mar. 

Foram usadas medidas de EIS para avaliar como os biofilmes anaeróbios influenciaram 

a taxa de corrosão de aço em diferentes meios corrosivos. 

Na Figura 2.22, são apresentados os diagramas de Nyquist para diferentes tempos 

de imersão, do aço carbono Q235 exposto a um meio equivalente a uma cultura de BRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Diagramas de Nyquist de aço carbono Q235 exposto a uma cultura de BRS. 

(Fonte: DUAN et al., 2008) 

 

Os diagramas de Nyquist apresentados revelam uma diminuição da resistência 

com o passar do tempo, o que é visualizado através da diminuição dos raios dos 

semicírculos apresentados. Os resultados de EIS encontrados para esse meio, quando 

comparados aos resultados obtidos em meio estéril indicaram que as BRS aceleraram o 

processo de corrosão do aço em estudo. 

Na Figura 2.23, são apresentados os diagramas de Nyquist  Q235 para diferentes 

tempos de imersão, do aço carbono Q235 exposto a um meio de cultura mista de 

bactérias. 
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Figura 2.23: Diagramas de Nyquist de aço carbono expostos a uma cultura mista de 

bactérias. (Fonte: DUAN et al., 2008) 

 

Para o sistema contendo cultura mista de bactérias, observou-se um aumento 

rápido da resistência até os três primeiros dias, havendo posteriormente uma queda 

neste valor. A diminuição da resistência, é explicada devido à possível proliferação de 

BRS no meio.  

Em resumo os trabalhos apresentados neste capítulo demonstram interesse 

crescente em investigar-se o processo de corrosão, bem como, o interesse de estudar o 

desempenho de revestimentos metálicos e orgânicos que atuem de maneira satisfatória 

no processo de inibição corrosiva e biocorrosiva.  

Apesar de diversas técnicas já estarem consolidadas na avaliação de 

revestimentos poliméricos e metálicos, a avaliação do processo corrosivo, biocorrosivo 

e de degradação de revestimentos em sistemas estáticos e em looping contendo fluidos 

agressivos, associadas ao monitoramento eletroquímico são alternativas recentes e 

pioneiras que poderão contribuir significativamente no estudo simulativo de corrosão de 

forma mais aproximada com as condições reais do meio. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são descritos a metodologia e os materiais utilizados durante a 

pesquisa, sendo apresentados os tipos de revestimentos investigados, o local de 

preparação das amostras, os sistemas dinâmico (looping) e estático montados para a 

simulação de ensaios de corrosão e a metodologia utilizada nos ensaios eletroquímicos. 

3.1 PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

Foram confeccionados corpos-de-prova de aço carbono ABNT NBR 1006, de 

diferentes formatos e dimensões para cada ensaio a ser realizado, conforme descrição 

apresentada na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Dimensões dos corpos-de-prova. 
 

Ensaios Dimensões dos 
corpos-de-prova (mm) 

Sistema Estático 40x30x5 
Looping 25x10x5 

Metalografia 25x10x5 
Eletroquímico 50x50x5 

 

Na Tabela 3.2 é apresentada a composição percentual química do aço ABNT 

NBR 1006, utilizado neste trabalho. 

 

Tabela 3.2: Composição percentual do aço carbono ABNT 1006. 

Composição C Si P S Cr Ni Mo Cu Al V 

Percentual 0.06 0.03 0.59 0.017 0.005 0.002 0.000 0.001 0.066 0.008 
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3.2 DESCRIÇÃO DOS REVESTIMENTOS INVESTIGADOS 

Neste trabalho, investigaram-se revestimentos galvanizados e esquemas de 

pintura industriais utilizados na empresa GALVANISA, localizada em Igarassu-PE, 

aplicados sobre aço ABNT NBR 1006. Inicialmente, serão apresentados os 

procedimentos utilizados para obtenção da superfície galvanizada e posteriormente, 

serão descritos os procedimentos de pintura. 

3.2.1 Revestimento de zinco obtido por imersão a quente 

O procedimento de galvanização foi realizado nas instalações da empresa 

GALVANISA. As Figuras 3.1 e 3.2 representam, respectivamente, a vista geral da área 

de processo e o fluxograma do processo de galvanização da empresa GALVANISA 

(Igarassu – PE). 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Vista geral da área de processo de galvanização da empresa GALVANISA 

(Igarassu – PE). 
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Figura 3.2: Fluxograma do processo de galvanização da empresa GALVANISA 

(Igarassu – PE). 

A seguir, são descritas cada uma das etapas apresentadas anteriormente no 

fluxograma do processo de galvanização da empresa GALVANISA: 

• Tratamento de superfície 

As peças foram tratadas através de jateamento abrasivo por projeção pneumática 

com escória de cobre, utilizando-se uma pressão média entre 5,5 e 6,0 kgf/cm². O 

jateamento abrasivo tem a finalidade de remover sujeiras e produtos de corrosão, bem 

como possibilitar a obtenção de um perfil de rugosidade adequado para deposição do 

revestimento de zinco.  

 

JATEAMENTO ABRASIVO 

DESENGRAXE ALCALINO 

LAVAGEM COM ÁGUA 

DECAPAGEM ÁCIDA 

LAVAGEM COM ÁGUA 

FLUXAGEM ÚMIDA 

ZINCAGEM 

PASSIVAÇÃO 

ACABAMENTO 
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• Desengraxe Alcalino 

O desengraxe das amostras foi realizado através do processo de imersão a quente 

em solução detergente alcalina com hidróxido de sódio, à temperatura média de 70°C. 

As peças permaneceram imersas nesse banho num tempo de aproximadamente 5 

minutos. Esse processo tem a função de remover, do corpo-de-prova, as sujidades 

orgânicas, como por exemplo, graxas em geral. Após essa etapa, os corpos-de-prova 

foram imersos em dois banhos seqüenciais de água, com o objetivo de remover toda a 

substância alcalina, evitando assim contaminação do banho seguinte. 

• Decapagem Ácida 

As peças foram imersas em banho de ácido clorídrico, em dois tanques 

seqüenciais, cujas concentrações de ácido e ferro no meio são apresentadas na Tabela 

3.3. 

Tabela 3.3: Concentração de HCl e Fe no tanque de decapagem ácida. 
 

Tanque Concentração HCl (v/v%) Concentração de Fe (g/L) 
1 
2 

6,7 
10,5 

0,56 
63 

As duas etapas tiveram um tempo de imersão de aproximadamente 6 minutos. 

Esse processo de imersão em ácido é denominado de decapagem ácida, e tem por 

função remover óxidos e demais produtos de corrosão da superfície do substrato. Da 

mesma maneira que no caso do desengraxe alcalino, as peças foram lavadas em água, 

sendo agora, 3 banhos de lavagem seqüenciais, tendo a finalidade de remover todo o 

ácido da superfície do metal. Essa lavagem com água tem fundamental importância 

nessa etapa, uma vez que além de evitar a contaminação do banho seguinte, é necessária 

para impedir a degradação do metal por meio do ataque ácido. 

• Fluxagem Úmida 

As peças foram submetidas à etapa de fluxagem, que consiste na imersão dos 

corpos-de-prova em um banho composto por sal duplo de cloreto de zinco e amônio à 

temperatura de 60 a 80°C.  
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Esta etapa visa à remoção das sujidades salinas remanescentes e principalmente 

formar uma camada de recristalização do sal, impedindo uma reoxidação no banho de 

zinco. Além disso, o poder umectante deste processo proporciona eficiente molhamento 

entre a peça e o zinco fundido no processo de zincagem. 

• Zincagem propriamente dita 

Os corpos-de-prova foram imersos no banho de zinco fundido, a uma 

temperatura de 440 - 443°C. A Tabela 3.4 apresenta a composição aproximada do 

banho. 

Tabela 3.4: Concentração do tanque de zinco. 
 

Componente Concentração (%) 
Zinco 99,0 

Alumínio 0,2 
Níquel 0,4 

Impurezas 0,5 

O tempo de imersão utilizado no processo para a obtenção da camada de zinco 

foi de 60 s. A Figura 3.3 apresenta uma fotografia do tanque de imersão com zinco 

fundido da empresa GALVANISA, onde foi realizada a galvanização dos corpos-de-

prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Tanque de imersão com zinco fundido da empresa GALVANISA (Igarassu 

– PE). 
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• Passivação 

Na etapa de passivação (ou cromatização) os corpos-de-prova foram imersos em 

solução cromatizante a uma temperatura média de 70°C, para obtenção de uma 

superfície mais uniforme, através do preenchimento dos poros do revestimento. Esse 

processo serve também para promover um resfriamento intermediário, evitando assim o 

aparecimento de trincas no revestimento e principalmente propiciar uma maior proteção 

anticorrosiva.  

• Acabamento 

Os corpos-de-prova receberam um acabamento final, através de lixadeira manual 

com disco abrasivo, para remoção de possíveis irregularidades da superfície. No caso 

das amostras obtidas, não foi necessário o acabamento com tinta rica em zinco, visto 

que não havia áreas sem depósitos do revestimento de zinco. 

3.2.2 Pintura Industrial 

Foram estudados e utilizados 4 esquemas de pintura industriais, obtidos através 

da aplicação de tintas comerciais sobre aço carbono ABNT NBR 1006 e sobre aço 

galvanizado. O preparo da superfície deu-se por jateamento abrasivo por escória de 

cobre até o metal quase-branco e a pintura foi realizada por meio de pistola 

convencional, por pessoal técnico da empresa GALVANISA. O processo de diluição e 

secagem das tintas aplicadas seguiu as instruções do fabricante, conforme fichas 

técnicas presentes no Anexo 1.   

A Figura 3.4 apresenta uma fotografia das peças em fase de secagem ao ar livre, 

na empresa GALVANISA e na Tabela 3.5 são apresentados os esquemas de 

revestimentos investigados. 
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Figura 3.4: Etapa de secagem da tinta após pintura na empresa GALVANISA (Igarassu 

– PE). 

 

Tabela 3.5: Descrição dos revestimentos investigados. 
 
Esquema de 
Revestimento 

Composição 

G Galvanização a Quente 
V Tinta de Fundo (Epóxi) + Tinta de Acabamento I (PU)* 
   ZN Tinta Rica em Zinco 
D Galvanização a Quente + Wash Primer + Tinta de Acabamento I (PU) 
R Tinta de Fundo (Epóxi) + Tinta de Acabamento II (Epóxi) 

Onde: * PU = poliuretânica. 

 

3.3 MEDIÇÃO DE ESPESSURA (NBR 7399) 

As espessuras dos revestimentos foram medidas usando os corpos-de-prova de 

dimensão 50x50x3 mm, sendo realizadas 40 medidas para cada condição. Utilizou-se 

um equipamento de medição de espessura de camada aplicada sobre base ferrosa da 

marca Minipa e modelo MTC-300. 

3.4 ADERÊNCIA DOS REVESTIMENTOS 

3.4.1 Aderência dos revestimentos metálicos (NBR 7398) 

Para avaliação da aderência dos revestimentos de zinco obtidos, utilizou-se o 

método da lâmina com base na norma NBR 7398. Nesse ensaio é efetuado um corte 

sobre o revestimento depositado até que se atinja o metal base, o material é considerado 

deficiente se a camada esfoliar à frente da lâmina. 
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3.4.2 Aderência dos esquemas de pintura (ABNT NBR 11003 / ABR 1990) 

A aderência das tintas aplicadas foi avaliada de acordo com a norma ABNT 

NBR 11003, que descreve o teste de aderência em corte em X. Nesse método são 

efetuados dois cortes de 40 mm de comprimento cada um, interceptados ao meio, 

formando o menor ângulo entre 35° e 45°, devendo os cortes alcançar o substrato em 

apenas um movimento uniforme e contínuo. O dispositivo de corte consiste em uma 

lâmina de 10 mm de largura e ângulo de corte de aproximadamente 17°. Após o corte 

ter atingido o substrato, fixou-se a fita adesiva semi-transparente, de 25 mm de 

espessura e adesividade de 32g/mm, conforme ASTM D 1000. Em seguida alisou-se a 

fita nas áreas das incisões, visando obter uniformidade. Após 2 minutos da aplicação da 

fita, puxou-se a mesma de forma firme e contínua, com um ângulo o mais próximo 

possível de 180º. 

3.5 ENSAIO METALOGRÁFICO 

As análises metalográficas foram efetuadas no Laboratório de Materiais 

Compósitos (COMPOLAB) do Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE. Nesse 

ensaio foram utilizados corpos-de-prova de dimensão 25x10x3mm. As etapas realizadas 

são descritas a seguir: 

3.5.1 Embutimento 

As amostras foram embutidas a frio, utilizando-se uma resina acrílica com 

catalisador específico em um molde metálico, permanecendo por 20 minutos em 

processo de secagem.  

3.5.2 Lixamento 

Os corpos-de-prova após embutimento foram lixados (em sua seção transversal) 

com papéis abrasivos de granulometrias 180, 320, 400, 600 e 1200, nesta respectiva 

ordem.  

O lixamento foi realizado de maneira manual com o auxílio de uma máquina 

politriz da marca Fortel, modelo PLF com circulação de água. Foram utilizadas rotações 
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de 250 rpm, para os papéis com granulometria de 180 e 320, e para as demais 

granulometrias, utilizou-se 125 rpm. 

3.5.3 Polimento 

Após o lixamento, foi realizado o polimento das amostras com auxílio de pastas 

diamantadas, na seqüência de 3, 1 e ¼ mícrons, além do uso de lubrificante específico 

para polimento metalográfico com pastas de diamante. O polimento foi realizado 

manualmente com o auxílio da mesma politriz utilizada na etapa de lixamento, sendo a 

papel substituído por pano específico para polimento. A rotação foi fixada em 125 rpm 

para todos os tipos de pasta diamantada.   

3.5.4 Microscopia Óptica  

Para o estudo da interface substrato/revestimento e das superfícies do substrato e 

dos revestimentos após ensaios simulativos de corrosão, foram utilizados um 

Microscópio Óptico da marca Olympus Bx51M e uma câmera digital acoplada ao 

microscópio da marca Sony ExwaveHAD, obtendo-se imagens com aumentos de até 

180 vezes.  

3.6 ENSAIOS DE CORROSÃO EM ÁGUA DO MAR 

Foi avaliada a eficiência dos diferentes revestimentos descritos anteriormente, 

quando expostos a condições corrosivas agressivas. Foram testadas duas condições de 

ensaios, a primeira em sistema estático contendo água do mar, visando simular 

condições de acúmulo de água parada, e o segundo, um sistema dinâmico (looping), 

visando simular as condições internas de uma tubulação, expostas a um fluido em 

movimento.  

3.6.1 Descrição do Fluido de análise 

Foi utilizada água do mar proveniente da região de captação de água para 

resfriamento de turbinas da Empresa Termoelétrica de Pernambuco (TERMOPE), no 

Complexo Industrial de SUAPE - PE.  
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A Figura 3.5 apresenta uma fotografia desta região da captação de água da 

empresa TERMOPE, onde foram realizadas as coletas de água a cada quinze dias.  

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Local onde foram efetuadas as coletas da água do mar – Região de captação 

de água para resfriamento da empresa TERMOPE (Complexo Industrial de SUAPE – 

PE). 

As amostras de água foram coletadas sempre na mesma região. A água coletada 

foi monitorada ao longo de todos os ensaios simulativos de corrosão. Foram realizadas 

análises físico-químicas e microbiológicas da água, no Departamento de Engenharia 

Química da UFPE, visando controlar os fatores contribuintes ao processo de corrosão.  

3.6.2 Ensaio de Imersão Estática 

 Os ensaios simulativos de corrosão marinha foram realizados durante 75 dias em 

sistema estático aberto, no formato de cubas (tanques), fabricadas em vidro com volume 

útil de 8L.  

Na Figura 3.6 observa-se a imagem dos tanques de imersão utilizados nos 

ensaios estáticos de corrosão, antes dos corpos-de-prova serem colocados para 

realização dos ensaios. 
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Figura 3.6: Tanques de imersão contendo água do mar para avaliação da corrosão em 

sistema estático. 

Foram montados quatro tanques de imersão, conforme descrição apresentada na 

Tabela 3.6: 

Tabela 3.6: Condições dos tanques utilizados nos ensaios estáticos de imersão. 
 

Tanque Descrição 
1 Aço revestido em água do mar 
2 Aço não-revestido em água do mar 
3 Aço revestido em água do mar estéril 
4 Aço não-revestido em água do mar estéril 

Conforme pode ser observado na Tabela 3.6, nos tanques 3 e 4, utilizou-se água 

do mar estéril, que foi obtida através da autoclavação da água à temperatura de 120°C e 

pressão de 1 atm, e posterior adição de azida sódica (ação biocida), obtendo-se uma 

solução de 0,5% p/v.  Os tanques com água estéril foram investigados  visando 

identificar a ação dos microrganismos no processo de corrosão metálica e degradação de 

revestimentos, atuando nesta pesquisa como análise de referência ou branco. 

Os corpos-de-prova foram dispostos internamente ao longo do tanque, de maneira 

que um corpo não estivesse em contato com outro, tendo uma área superficial em 

contato com água do mar, aproximadamente equivalente entre si.  Os corpos-de-prova 

foram presos ao sistema, através de fios de nylon, de modo a evitar a interferência de 

diferentes materiais nesse estudo.  
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Na Figura 3.7, observa-se uma imagem dos quatro tanques contendo os corpos-de 

prova suspensos por fios de nylon, em cada uma das condições descritas anteriormente 

na Tabela 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Montagem experimental para análise de corrosão em sitemas estáticos. (1) 

Corpos de Aço revestidos em água do mar; (2) Corpos de Aço não-revestidos em água 

do mar; (3) Corpos de Aço revestidos em água do mar estéril e (4) Corpos de Aço não-

revestidos em água do mar estéril. 

 

3.6.3  Ensaio de Imersão em sistema dinâmico 

Os ensaios simulativos de corrosão marinha em sistema dinâmico foram 

realizados em um looping, que foi projetado e montadado no Laboratório de Materiais 

Compósitos da UFPE.  A tubulação foi fabricada a partir de aço inox 316 L com 

diâmetro de 2” e as regiões de soldas, presentes na tubulação foram realizadas por meio 

de soldas do tipo TIG pela empresa SERMOTEC (Recife – PE).  

O looping contém um tanque de capacidade 80 L, onde o fluido teste, água do 

mar da Região de SUAPE era armazenado e pulsionado para a tubulação por meio de 

uma bomba centrífuga, 1,5 CV, que possibilitava a recirculação contínua da água pelo 

sistema.  A Figura 3.8 apresenta a vista geral do looping utilizado nos ensaios 

simulativos de corrosão em sistema dinâmico, com os acessórios de medição e controle 

nele instalados.  

(1) (2) (3) (4) 
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Figura 3.8: Vista geral do sistema dinâmico (looping) utilizado nos ensaios de 

simulação de corrosão. 

A Figura 3.9 apresenta o tanque e a bomba, responsáveis pelo 

armazenamento/contenção e impulsão da água para o sistema de tubulação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Fotografia do tanque de contenção e bomba do looping. 

Suporte com os corpos-de-prova 

Tanque de Contenção de 
Água 

Bomba 
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O sistema de ensaio dinâmico apresenta em sua estrutura: um visor de vidro na 

parte inferior do looping para visualização do fluxo; um sistema de monitoramento de 

temperatura, através de dois termopares localizados um na parte inferior e outro na parte 

superior do looping; sistema de controle de pressão, sendo na parte superior um 

pressiostato e na parte inferior um manômetro e um controlador de fluxo, que consiste 

em um rotâmetro magnético. 

Os dispositivos de controle de pressão, temperatura e fluxo estão conectados a 

uma interface computacional onde é efetuada a aquisição de dados por meio do 

programa LABVIEW.  

A Figura 3.10 ilustra os dispositivos de aquisição/monitoramento de pressão e 

temperatura presentes na parte superior do looping. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Fotografia dos dispositivos utilizados para o monitoramento da temperatura 

e pressão do fluido circundante no looping. 

 

A velocidade de fluxo foi controlada através da variação de abertura/fechamento 

da válvula, sendo monitorada por meio do rotâmetro cuja fotografia é apresentada na 

Figura 3.11. 
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Figura 3.11: Fotografia do rotâmetro utilizado no monitoramento da velocidade do 

fluido-teste. 

Os parâmetros de trabalho médios do looping referentes à temperatura, à pressão 

e à vazão do fluxo foram respectivamente de 37°C, 0,58Kgf/cm2 e 9 m3/h. Como o 

diâmetro interno da tubulação é de 5 cm, tem-se uma velocidade de escoamento de 1,28 

m/s, caracterizando um regime turbulento.  

A Figura 3.12 mostra o visor de vidro localizado na parte inferior do looping, 

instalado para visualização do fluxo. 

 

 

 

 

Figura 3.12: Visor de vidro para visualização do fluxo. 

Os corpos-de-prova investigados tinham dimensões de 10x25x5mm e foram 

fixados em suporte de nylon de modo que o sistema montado apresentasse o mesmo 

diâmetro interno da tubulação. Os suportes apresentavam regiões com rasgos de áreas 

usinadas correspondente ao tamanho dos corpos de teste, possibilitando simular a 

passagem do fluxo sobre uma tubulação revestida.  
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Nas Figuras 3.13.1 a 3.13.3, são apresentadas fotografias seqüenciais do processo 

de montagem do suporte para os corpos-de-prova. Conforme pode ser visualizado o 

suporte continha áreas de encaixe para 10 corpos-de-prova.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: (1) Corpos encaixados no suporte de nylon antes da montagem e (2) 

Conjunto dos corpos-de-prova em suporte de nylon após montagem. 

Após o encaixe das peças, o suporte foi fixado em um tubo de nylon e 

posteriomente entre dois flanges, pelo qual o suporte é preso à tubulação. Na Figura 

3.14.1 é apresentada uma fotografia da pré-montagem do suporte entre os flanges e na 

Figura 3.14.2 é mostrado o suporte já fixado no looping. 

 

 

 

Figura 3.14: (1) Pré-montagem do suporte entre flanges de nylon; (2) Suporte com 

corpo-de-prova fixado no looping. 

(1) 

(2) (3) 

(1) (2) 



74 

O tempo de monitoramento foi de 45 dias e a retirada dos corpos-de- prova era a 

cada 15 dias, coincindindo com a troca de água do sistema.  

Periodicamente, foi monitorado o aspecto visual da superfície dos corpos-de-

prova registrando-se as imagens da superfície dos revestimentos. Também foi realizada 

avaliação por microscopia ótica da superficies dos corpos com e sem revestimento, e 

realizada a pesagem dos corpos sem revestimento, antes e após o teste no looping, para 

o cálculo da taxa de corrosão. Todos os resultados obtidos foram comparados com 

aqueles obtidos no sistema estático. 

3.7 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DO MAR 

As quantificações dos microrganismos planctônicos foram realizadas na água do 

mar recém coletada na TERMOPE e nas águas retiradas dos sistemas estático e 

dinâmico após término do ciclo de ensaios. 

Foram quantificados os seguintes grupos de microrganismos: bactérias aeróbias 

totais e bactérias anaeróbias totais. São apresentados a seguir os procedimentos 

utilizados no processo de quantificação desses microrganismos. 

3.7.1 Bactérias aeróbias totais 

Estas bactérias foram quantificadas através da técnica do número mais provável 

(NMP/mL). A inoculação foi realizada em tubos de ensaio contendo 9,0 mL de caldo 

nutriente. Estes tubos foram inoculados com 1,0 mL das respectivas diluições (feitas 

com solução salina, onde a salinidade é igual a utilizada no meios de cultura) e 

incubados a 30 ± 1°C por 48 horas. O crescimento dos microrganismos foi evidenciado 

através da turvação do meio de cultura, causada pela presença de células microbianas e 

seus metabólitos.  

3.7.2 Bactérias anaeróbias totais  

Este grupo de bactérias também foi quantificado pela técnica do número mais 

provável (NMP/mL). Foram utilizados frascos do tipo penicilina (10 mL de capacidade) 

contendo 9,0 mL de meio fluido ao Tioglicolato purgado com nitrogênio durante 20 

minutos. Os frascos contendo o meio de cultura foram vedados com tampas de borracha 
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e lacres metálicos, a fim de manter anaerobiose. Estes foram inoculados com 1,0mL das 

respectivas diluições (feitas com solução redutora) com auxílio de seringas descartáveis 

de 1 mL de capacidade, sendo incubados a (30 ± 1)ºC por 28 dias. Após este tempo, o 

crescimento destas bactérias foi identificado pela turvação do meio de cultura, causada 

pelo crescimento de células microbianas e a liberação de metabólitos. 

 A composição e descrição dos meios utilizados nos ensaios microbiológicos 

encontram-se presentes no Anexo 2.   

3.8 ENSAIOS ELETROQUÍMICOS 

3.8.1 Ensaio de Monitoramento por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica  

O monitoramento do processo de deterioração dos revestimentos exposto à água 

do mar em sistema estático, em função do tempo de imersão, foi efetuado utilizando-se 

a técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Utilizou-se uma célula 

eletroquímica de três eletrodos composta por um tubo de Teflon, contendo na sua base 

um furo de 1 cm2, correspondente à área do eletrodo de trabalho exposta ao eletrólito 

(solução de NaCl 3,5% v/v), um eletrodo auxiliar de platina e um eletrodo de referência 

de Ag/AgCl, KCl (sat). As medidas de EIS foram efetuadas numa varredura de 

freqüência de 40KHz a 6mHz, utilizando um potenciostato AUTOLAB PGSTAT 302N 

acoplado a um computador e controlado pelo programa FRA para aquisição e 

tratamento de dados. Todas as medidas eletroquímicas foram realizadas em triplicata. 

Para efetuar contato elétrico com o eletrodo de trabalho (corpo-de-prova 

revestido) removeu-se o revestimento em um dos vértices dos corpos-de-prova. A 

Figura 3.15 apresenta uma fotografia da célula eletroquímica utilizada nos ensaios de 

imersão. 
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Figura 3.15: Célula eletroquímica utilizada nos ensaios de imersão. 

A Figura 3.16 apresenta uma fotografia do sistema composto pelo potenciostato e 

pela célula eletroquímica utilizados nos ensaios eletroquímicos de EIS. 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Fotografia do sistema composto pelo potenciostato e célula eletroquímica. 
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3.9 PERDA DE MASSA E TAXA DE CORROSÃO 

Os corpos-de-prova não revestidos expostos ao sistema estático de imersão e ao 

looping foram pesados antes do início do processo e após o término do experimento. A 

retirada do biofilme foi realizada por raspagem com espátula apropriada.  

Os corpos-de-prova foram submetidos a um tratamento de limpeza superficial, 

que consistiu numa decapagem ácida em solução de ácido clorídrico 26% (p/v) por 5 

segundos, seguida de lavagem abundante em água corrente; posteriormente, 

neutralização através da imersão em solução de NaOH a 10% (p/v) durante 5 segundos 

e, novamente lavados em água corrente e finalmente, os corpos-de-prova foram imersos 

em álcool isopropílico por 5 segundos e, depois, em acetona por mais 5 segundos. 

 Após tratamento de limpeza, os corpos-de-prova foram levados à estufa a 70±1ºC 

durante 30 minutos, mantidos em dissecador por 20 a 30 minutos e, só então efetuada a 

pesagem final. Os dados obtidos foram utilizados para a determinação da taxa de 

corrosão, em mm/ano.  

3.10 VARIAÇÃO DA MASSA DOS CORPOS-DE-PROVA REVESTIDOS 

Os corpos-de-prova após ensaio em looping sem a remoção do biofilme aderido, 

foram desidratados através da imersão seqüencial em soluções de etanol absoluto de 

concentração crescente até 100% (10, 25, 40, 50, 70, 80 e 90%), permanecendo 

aproximadamente 15 minutos em cada solução. 

Posteriormente, as placas foram transferidas para um dissecador a vácuo para 

secagem completa num período de 3 dias. Antes e após o processo de desidratação, os 

corpos-de-prova foram pesados para avaliar-se a variação de massa ocorrida, seja 

através do depósito de biofilme, e/ou pelo desgaste da superfície. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados de monitoramento dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos do fluido de teste, resultados 

comparativos do desempenho dos diferentes revestimentos investigados através 

fotografias e micrografias, a taxa de corrosão do aço carbono ABNT 1006 não revestido 

exposto a sistemas estático e dinâmico, as fotografias e micrografias dos revestimentos 

e substratos após exposição ao meio agressivos e por fim os resultados dos ensaios 

eletroquímicos.  

4.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO FLUIDO 

DE ANÁLISE 

O fluido teste correspondente à água do mar da região do Complexo Industrial 

de  SUAPE, coletada na área onde se encontra localizada a empresa TERMOPE teve 

seus parâmetros físico-químicos e microbiológicos avaliados ao longo do tempo. A 

Tabela 4.1 apresenta os dados físico-químicos monitorados no início dos experimentos, 

cujas análises foram realizadas no Laboratório de Engenharia Ambiental e da Qualidade 

– LEAQ e no Laboratório de Análises Minerais, Solos e Água – LAMSA (UFPE), 

segundo o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA/AWWA/WEF, 1998). 

Tabela 4.1: Parâmetros físico-químicos da água do mar. 
 

Parâmetro Concentração Média 

Condutividade (µµµµS.cm-1) 44.100 

Ph 8,1 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO (mg/L) 129,1 

Demanda Química de Oxigênio - DQO (mg/L) 526,6 

Oxigênio Dissolvido - OD (mg/L) 5,64 

Sólidos Suspensos Totais - SST (mg/L) 60,3 

Sólidos Suspensos Voláteis - SSV (mg/L) 41,0 

Sulfetos Totais (mg/L) 0,12 

Cloretos (mg/L em Cl) 18.500 

Sulfatos (mg/L em SO4) 590,85 

Nitrito (mg/L em N) < 0,01 

Nitrato (mg/L em N) 0,69 

Ferro Total (mg/L em Fe) 0,04 



80 

As análises microbiológicas da água do mar para avaliação e quantificação da 

microbiota presente no fluido teste foi realizada pelo Laboratório de Microbiologia 

Industrial e Ambiental do Departamento de Engenharia Química (UFPE).  

A Tabela 4.2 apresenta as concentrações médias dos microrganismos 

investigados no fluido de análise. 

Tabela 4.2: Análise quantitativa de microrganismos presentes na água do mar coletada 
na TERMOPE.  

 

Microrganismo Concentração Média 

Bactérias Aeróbias (Cel/mL)* 7,5x105 

Ferrobactérias (Cel/ mL) 7,5x105 

Pseudomonas (Cel/ mL) 3,0x102 

Bactérias Anaeróbias (Cel/ mL) 1,2x105 

Bactérias Redutoras de Sulfato – BRS (Cel/ mL) 4,0x10 

Fungos Filamentosos (UFC/ mL)** Não houve crescimento 
Onde: * Cel = células e **UFC= Unidades Formadoras de Colônia 

De acordo com a Tabela 4.2 , observou-se a presença de microrganismos com 

potencial à biocorrosão, com exceção dos fungos filamentosos, os quais não houve a 

quantificação, determinando a ausência destes no fluido. 

 Observou-se uma concentração relevante das ferrobactérias no fluido teste. Estas 

bactérias que possuem a capacidade de oxidar o ferro ferroso (Fe+2) a ferro férrico 

(Fe+3), podem contribuir significativamente no processo de corrosão do substrato 

metálico em estudo (VIDELA, 2003). 

 Também foi determinada a presença de bactérias Pseudomonas, as quais têm 

importante função no processo corrosivo, pois destacam-se por produzirem polímeros 

extracelulares (EPS) que protegem os microrganismos contra íons metálicos e ajudam a 

aprisionar outras espécies, aumentando a espessura do biofilme, contribuindo desta 

maneira para o processo biocorrosivo.  

Apesar de uma baixa concentração, detectou-se também a presença de bactérias 

redutoras de sulfato (BRS), as quais são apontadas como um dos principais 

microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão.  principalmente pela produção 

de metabólitos corrosivos. 
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 Este tipo de bactéria atua no processo de biocorrosão principalmente através de 

dois mecanismos: formação de metabólitos ácidos e despolarização catódica. 

  A produção de ácidos através da ação metabólica destas bactérias provove 

ataques localizados no substrato, formando corrosão por pite. No processo de 

despolarização catódica, estas bactérias através de sua atividade hidrogenásica (ação da 

enzima hidrogenase que oxida o oxigênio para obtenção de energia) despolarizam o 

cátodo e aceleram a reação anódica (VIDELA, 2003). 

4.2 AVALIAÇÃO DOS REVESTIMENTOS  

4.2.1 Espessura dos Revestimentos 

A espessura dos revestimentos foi monitorada a partir de 40 medições de 

espessura por condição de revestimento investigada, sendo calculados a média 

aritmética e o desvio padrão para cada esquema de revestimento.  A Tabela 4.3 

apresenta as espessuras dos diferentes revestimentos investigados e os respectivos 

desvios padrões. 

Tabela 4.3: Espessura dos revestimentos investigados.  
 

Revestimento Camada 

Média da 
Espessura da 

Camada 
(µµµµm) 

Média da 
Espessura 
Total (µµµµm) 

Desvio 
Padrão (µµµµm) 

G Galvanização ---------------- 51,43 8,35 

R 
Tinta de Fundo 68,36 

178,7 22,73 
Acabamento I 110,34 

ZN 
Tinta Rica 
 em Zinco 

---------------- 88,27 18,36 

D 
Galvanização 51,43 

97,34 12,07 Wash Primer 
45,91 

Acabamento II 

V 
Tinta de Fundo 68,36 

139,86 23,19 
Acabamento II 71,5 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 4.3, o processo de galvanização 

apresentou desvios mais baixos para as medidas de espessura, o que se deve 
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principalmente ao controle do tempo de imersão do metal base no zinco fundido, 

reduzindo variações ocasionadas por fatores operacionais de aplicação. 

No caso das tintas, as medidas de espessura revelaram desvios mais altos, 

associadas principalmente ao processo de aplicação, em que fatores operacionais como 

distância do jato de tinta ao substrato, velocidade de aplicação e quantidade de tinta 

expelida pelo jato, podem ocasionar diferenças consideráveis de espessura durante a 

aplicação de tintas por pistola. 

4.2.2 Aderência dos Revestimentos 

Independentemente do tipo de revestimento, este deve apresentar uma boa 

interação com o substrato, visando sua eficiente integridade física ao longo de toda a 

vida útil do revestimento. Diante desse fato, a avaliação da aderência é fundamental 

para definir a eficiência de um revestimento.  

A aderência da camada de galvanização foi avaliada através da norma NBR 

7398. Não se observou esfoliação de material à frente do corte, sendo a aderência 

considerada eficiente. 

Os esquemas de pintura investigados foram submetidos a ensaio de aderência de 

acordo com a norma ABNT NBR 11003. Todos os esquemas de pintura apresentaram 

uma eficiente aderência incial, não havendo remoção de tinta pela fita. 

4.2.3 Micrografias dos Revestimentos 

Para avaliação da interação do substrato com o revestimentoforam obtidas 

imagens das interfaces metal base/revestimento para cada condição investigada. 

A Figura 4.1, refere-se à amostra de aço revestida através do processo de 

galvanização a quente. Observa-se claramente a delimitação da interface 

substrato/revestimento. O filme formado por camadas intermetálicas de Fe-Zn recobriu 

toda a superfície do aço, revelando uma boa aderência e uniformidade de camada, o que 

foi  confirmado respectivamente nas análises de aderência e espessura anteriormente 

relatadas. 

 



83 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Fotomicrografia óptica com ampliação de 175 vezes da camada Galvanizada 

a quente (G). 

Na Figura 4.2, observa-se a fotomicrografia da amostra revestida com tinta rica 

em zinco, que apresenta  a aparência metálica devido  alta concentração de zinco 

metálico presente neste revestimento. Essa tinta também apresentou uma boa aderência 

ao substrato e revelou uma regularidade na espessura da camada aplicada.  

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Fotomicrografia óptica com ampliação de 115 vezes do filme da Tinta Rica 

em Zinco (ZN). 

A Figura 4.3, refere-se ao esquema de pintura composto por uma camada de 

tinta epóxi pigmentada, como tinta de fundo e uma tinta poliuretânica como tinta de 

acabamento. Através da imagem, observa-se uma boa ancoragem da tinta de fundo ao 

substrato e bom empacotamento entre as camadas de tinta, indicando uma boa 

compatibilidade entre os revestimentos. Essas observações também foram confirmadas 

através dos ensaios de aderência da tinta de fundo aplicada isoladamente ao substrato e 

desta atuando no sistema de pintura. 
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Figura 4.3: Fotomicrografia óptica com ampliação de 65 vezes do filme referente ao 

esquema de Pintura (V). 

Na Figura 4.4, tem-se uma fotomicrografia do sistema duplex, composto por um 

esquema de pintura aplicado sobre aço galvanizado. Observam-se as delimitações das 

interfaces substrato/camada galvanizada e da camada galvanizada/esquema de pintura. 

Mais uma vez observa-se uma eficiente aderência entre as camadas de revestimentos 

utilizados. 

Não foi possível medir a espessura da tinta de fundo, utilizada para conferir 

aderência entre a tinta de acabamento e camada galvanizada, uma vez que foi aplicada 

uma camada bastante fina, dificultando sua visualização na micrografia. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Fotomicrografia óptica com aumento de 125 vezes do filme do sistema 

Duplex (D). 
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4.3 SISTEMA ESTÁTICO 

4.3.1 Avaliação visual e miscroscópica 

Os corpos-de-prova (cupons) revestidos e não-revestidos permaneceram imersos 

durante 75 dias em água do mar in natura (sem biocida, que é equivalente ao meio não-

estéril ou seja com microrganismos) e água do mar estéril (com biocida, que é 

equivalente ao meio sem microrganismos) contidas em um sistema estático. 

A análise visual dos corpos-de-prova revestidos e não revestidos expostos à água 

do mar em sistema estático foi realizada periodicamente, visando identificar possíveis 

alterações na superfície dos revestimentos, como por exemplo, empolamento, 

desplacamento ou formação de biofilme, bem como monitorar o processo de corrosão 

no aço não revestido.  

Com 24h de imersão, já observou-se produto de corrosão sobre a superfície dos 

cupons não-revestidos e em suspensão no fluido-teste, em ambas as condições estéril e 

não-estéril. As Figuras 4.5 e 4.6 correspondem às fotografias dos corpos-de-prova não 

revestidos expostos respectivamente, às condições de fluido não-estéril e estéril, após 24 

h de imersão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Cupons não-revestidos após 24 horas de imersão em água do mar não- 

estéril. 
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Figura 4.6: Cupons não-revestidos após 24 horas de imersão em água do mar estéril. 

Na Figura 4.5 observa-se uma maior distribuição de produto de corrosão aderido 

à superfície, bem como uma maior turvação do fluido, o que provalvemente estaria 

ocorrendo através da ação corrosiva conjuta do meio com a ação microbiológica. 

Observa-se também a adesão inicial de biofilme sobre os fios de nylon  utilizados como 

suporte para os cupons metálicos. 

Tanto na Figura 4.5 como na Figura 4.6, observa-se uma corrosão mais 

pronunciada sobre a superfície das bordas, isto deve-se ao fato desta região ser uma área 

de acúmulo de tensões, tornando-a um ponto preferencial para o ataque corrosivo. 

Na Figura 4.7.1 é apresentada uma fotografia da vista superior do tanque de 

imersão 2 (aço não revestido em água do mar sem biocida), no momento da troca do 

fluido após 15 dias de imersão e na Figura 4.7.2 tem-se uma fotografia do tanque 4 (aço 

não revestido em água do mar com biocida) após mesmo período de exposição. 
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Figura 4.7: (1) Tanque de imersão 2  após 15 dias de imersão (água do mar sem 

biocida); (2) Tanque de imersão 4 após 15 dias de imersão (água do mar com biocida). 

Comparando-se as Figuras 4.7.1 e 4.7.2, respectivamente, com as Figuras 4.5 e 

4.6, observa-se uma intensificação do processo corrosivo em função do tempo de 

imersão, o que pode ser visualizado pelo aumento de produto de corrosão no fundo do 

tanque  e pela quantidade de produto de corrosão sobre a superfície dos cupons. 

No caso dos corpos revestidos não foram observadas mudanças significativas 

após os primeiros 15 dias de imersão, o que é comprovado por meio da imagem 

apresentada a seguir na Figura 4.8, que ilustra o tanque 1 (corpos revestidos em água do 

mar sem biocida). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Cupons revestidos em água do mar sem biocida após 15 dias de imersão. 

(1) (2) 
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Ressalta-se ainda que, diferentemente do tanque 2, representando anteriormente 

nas Figuras 4.5 e 4.7.2, onde observa-se a adesão de biofilme no fio de nylon desde as 

primeiras 24 horas de imersão, no tanque contendo os corpos revestidos não é 

observado esse processo, mesmo após 15 dias, conforme pode ser visualizado na Figura 

4.8. Essa observação, é importante, uma vez que mesmo não se tratando de 

revestimento com biocidas, os revestimentos poderiam estar atuando de forma a inibir o 

crescimento e adesão de biofilmes sobre o nylon. 

Na Figura 4.9.1 e 4.9.2 são apresentadas fotografias dos cupons não revestidos 

após 45 dias de imersão, respectivamente em água do mar sem biocida e com biocida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Cupons após 45 dias de imersão em sistema estático. (1) Água do mar sem 

biocida; (2) Água do mar com biocida. 

Como pode ser visualizado na Figura 4.9, ocorreu o aumento da deposição de 

biofilme sobre os cupons não revestidos expostos ao meio estéril.  

O desprendimento dos produto de corrosão sobre os cupons em meio estéril era 

bastante facilitado, quando comparado aos corpos expostos à água do mar in natura, o 

que provavelmente estaria ocorrendo devido ao processo de adesão do produto de 

corrosão através de polímeros extracelulares produzidos metabolicamente por algumas 

espécies microbianas, com destaque às Pseudomonas que conforme análise da água de 

entrada, anteriormente apresentada, teve a sua presença confirmada no meio em estudo. 

(1) (2) 
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Nas Figuras 4.10.1 e 4.10.2 têm-se microscopias das superfícies dos corpos-de-

prova após 45 dias de exposição em sistema estático nos tanques sem biocida, após 

tratamento para remoção do biofilme, que abrange o processo de decapagem ácida, 

neutralização e imersão em álcool isopropílico e acetona, conforme descrito na 

metodologia deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: (1) Microscopia óptica com aumento de 120 vezes da superfície do corpo 

não revestido após 45 dias de exposição em sistema estático com água sem biocida. (2) 

Presença de produto de corrosão aderido ao substrato. 

Na Figura 4.11 é apresentada uma microscopia da superfície do corpo-de-prova 

após 45 dias de exposição em sistema estático com biocida, após tratamento de remoção 

do produto de corrosão.  

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Microscopia óptica com aumento de 120 vezes da superfície do corpo não 

revestido após 45 dias de exposição em sistema estático com água contendo biocida. 

(1) (2) 
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Nos corpos-de-prova testados em sistema estático sem biocida, observou-se a 

presença de corrosão localizada, o que pode correlacionar-se com o processo de 

formação de metabólitos ácidos gerados pelos microrganismos presentes no meio. 

A hípotese da possível aglutinação dos produtos de corrosão, através do biofilme 

foi reforçada, uma vez que conforme pode ser observado na Figura 4.10, o produto de 

corrosão permaneceu aderido ao substrato mesmo após tratamento com ácido.  

Na Figura 4.12  tem-se uma fotografia do tanque contendo os corpos-de-prova 

não  revestidos  após 75 dias de imersão em água do mar, no momento da retirada dos 

cupons para avaliação de perda de massa. Observa-se alta quantidade de biofilme 

aderida ao substrato e também produto de corrosão em suspensão no fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Cupons não revestidos imersos em água do mar sem biocida após 75 dias. 

Nas Figuras 4.13.1 e 4.13.2 têm-se respectivamente as fotografias de um cupom 

exposto à água do mar com biocida durante 75 dias, antes e após tratamento de remoção 

do biofilme para avaliação de perda de massa e cálculo da taxa de corrosão. 
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Figura 4.13: Cupom após 75 dias de imersão em água do mar com biocida. (1) Antes da 

remoção do biofilme; (2) Após remoção do biofilme. 

Na Figura 4.14 é apresentada uma fotografia dos cupons revestidos  apos 75 dias 

de imersão em água do mar não estéril durante 75 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Cupons revestidos  após 75 dias de imersão em água do mar não estéril 

durante 75 dias. 

Como pode ser visualizado o esquema de pintura V (tinta de acabamento à base 

de resina poliuretânica), apresentou maior permeabilidade o que pode ser observado 

(1) (2) 

Corrosão 

Remoção do revestimento para análise eletroquímica 

(ZN) 

(D) 

(G) 
(R) 

(V) 
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pela presença de empolamento na superfície do revestimento. Ressalta-se que o 

processo de empolamento iniciou-se por volta de 35 dias de imersão, conforme pode ser 

observado na Figura 4.15, que corresponde a uma fotografia de um cupom revestido 

com esquema de pintura V após de 38 dias de imersão. 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Cupom revestido com a condição (V) após 38 dias de imersão em sistema 

estático contendo água do mar  sem biocida. 

O esquema  de pintura, composto pela mesma tinta de fundo do sistema V e por 

uma tinta de acabamento epóxi, apresentou maior impermeabilidade, conforme pode ser 

observado na Figura 4.14, em que se observa a preservação intacta do revestimento após 

75 dias de imersão. Contudo vale ressaltar, que este trabalho não visa classificar o 

melhor revestimento e sim avaliar o comportamento de diferentes revestimentos 

expostos a condições bastante severas (imersão contínua em água do mar). Esse efeito 

está associado tanto a maior espessura do esquema de pintura R, quanto ao efeito da 

maior impermeabilidade da resina epóxi comparada à resina poliuretânica. 

A avaliação das regiões críticas numa peça revestida, correspondente às bordas e 

aos furos dos cupons revestidos, que neste trabalho não receberam propositadamente 

nenhum acréscimo de proteção, ilustra claramente o efeito da maior impermeabilidade 

do revestimento à base de resina epóxi.  

Na condição V, observa-se expansão de corrosão vermelha no furo e início de 

corrosão vermelha na borda. No no sistema R, as regiões de borda e furo mantiveram-se 

intactas, de acordo com a Figura 4.14, corroborando para afirmação de que ação 

conjunta de espessura e impermeabilidade da resina propiciam revestimentos mais 

eficientes. 

Empolamento 
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 Na Figura 4.16  tem-se uma fotografia de um cupom revestido com o esquema 

R (tinta de acabamento epóxi), após 45 dias de imersão em água do mar não estéril. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16: Cupom revestido com a condição R após 45 dias de imersão em sistema 

estático contendo água do mar sem biocida. 

Observa-se na Figura 4.16 que a tinta permanece intacta, sem a presença de 

empolamentos ou outros tipos de falhas. Esse desempenho manteve-se durante os 75 

dias de imersão. Contudo, por não haver sistemas de pintura totalmente impermeáveis, 

seja pela própria composição da resina ou mesmo pela presença de microporos e/ou 

microfissuras, espera-se que com o passar do tempo de imersão a tinta apresente 

respostas de permeação pelo eletrólito. 

Avaliando ainda a Figura 4.14, observa-se nos cantos inferiores dos cupons nas 

condições (R) e (V) corrosão do substrato nesta região, devido a remoção da película de 

tinta para contato elétrico nos ensaios eletroquímicos. 

No caso da tinta rica em zinco, sistema (ZN), observou-se que durante todo o 

período de imersão, essa área exposta não apresentou produto de corrosão vermelha 

indicando que a tinta estava atuando eficientemente através do mecanismo de proteção 

catódica. Devido à alta concentração de pigmento desta tinta (aproximadamente 95% de 

zinco metálico), a mesma apresentou-se bastante permeável favorecendo o surgimento 

de empolamento, contudo não havendo corrosão do substrato sobre a tinta.  

Na Figura 4.17 é apresentada uma fotografia de um cupom revestido com a tinta 

rica em zinco, onde se observam áreas de empolamento e o surgimento de particulados 
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sobre a superfície, provavelmente resultante da reação dos cloretos presentes na água do 

mar com o zinco metálico da tinta, após um período de 45 dias de imersão. 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: Cupom revestido com a tinta rica em zinco (ZN) após 45 dias de imersão 

em sistema estático água do mar  sem biocida. 

No caso do aço galvanizado, sistema (G), como já era esperado o zinco metálico 

sofreu corrosão, ocasionada provavelmente pelo ataque de cloretos e sulfatos presentes 

no fluido em concentrações elevadas, conforme apresentado na Tabela 4.1.  

A presença de íons cloretos e sulfatos modifica a composição da camada de 

zinco protetora, formando sulfatos e cloretos de zinco, os quais são mais solúveis e 

menos protetores. Na Figura 4.18 é apresentada uma fotografia de um cupom 

galvanizado  após 45 dias de imersão em sistema estático com água do mar  sem 

biocida.  

 

 

 

 

 

Figura 4.18: Cupom galvanizado (G) após 45 dias de imersão em sistema estático água 

do mar  sem biocida. 

Empolamento 

Corrosão 



De acordo com a Figura 4.18, observa

caracterizados pelo escurecimento da camada galvanizada, no entanto, não se observou 

corrosão do substrato. Ressalta

condições drásticas (elevada concentração de cloretos), estaria protegendo o substrato 

até que houvesse zinco suficiente para atuar catodicamente.

O sistema duplex (D) não apresentou falhas e alterações visuais em sua 

superfície durante todo o período de ensaio de imersão, 

dificuldade que se tem com a aderência de tintas aplicadas sobre superfícies 

galvanizadas, o esquema em estudo mostrou

da galvanização atuando por proteção catódica e a a ação por ba

aplicada, inibindo a ação dos cloretos sobre a superfície galvanizada mostrou um efeito 

sinérgico positivo do sistema duplex neste meio. Na Figura 4.19 tem

de um cupom revestido com o sistema duplex (D).

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Cupom revestido com sistema duplex (D) após 45 dias de imersão em 

sistema estático água do mar  sem biocida.

4.3.2 Análise microbiológica da água de saída

A água de saída dos tanques 1 e 2, relativos aos cupons revestidos e não

revestidos submetidos a 75 dias de imersão, foi coletada para análise microbiológica. 

Foram analisadas os microrganismos aeróbicos totais e anaeróbios totais presentes no 

fluido teste. Na Tabela 4.4 são apresentados os resultados da quantificação 

microbiológica para os tanques 1e

om a Figura 4.18, observa-se a presença de ataques localizados, 

caracterizados pelo escurecimento da camada galvanizada, no entanto, não se observou 

corrosão do substrato. Ressalta-se aqui que a superfície galvanizada mesmo exposta a 

levada concentração de cloretos), estaria protegendo o substrato 

até que houvesse zinco suficiente para atuar catodicamente. 

O sistema duplex (D) não apresentou falhas e alterações visuais em sua 

superfície durante todo o período de ensaio de imersão, indicando que apesar da grande 

dificuldade que se tem com a aderência de tintas aplicadas sobre superfícies 

galvanizadas, o esquema em estudo mostrou-se eficiente nesta função. A ação conjunta 

da galvanização atuando por proteção catódica e a a ação por barreira da pintura 

aplicada, inibindo a ação dos cloretos sobre a superfície galvanizada mostrou um efeito 

sinérgico positivo do sistema duplex neste meio. Na Figura 4.19 tem-se uma fotografia 

de um cupom revestido com o sistema duplex (D). 

19: Cupom revestido com sistema duplex (D) após 45 dias de imersão em 

sistema estático água do mar  sem biocida. 

4.3.2 Análise microbiológica da água de saída 

A água de saída dos tanques 1 e 2, relativos aos cupons revestidos e não

75 dias de imersão, foi coletada para análise microbiológica. 

Foram analisadas os microrganismos aeróbicos totais e anaeróbios totais presentes no 

fluido teste. Na Tabela 4.4 são apresentados os resultados da quantificação 

microbiológica para os tanques 1e 2 contendo água do mar sem biocida.
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se a presença de ataques localizados, 

caracterizados pelo escurecimento da camada galvanizada, no entanto, não se observou 

se aqui que a superfície galvanizada mesmo exposta a 

levada concentração de cloretos), estaria protegendo o substrato 

O sistema duplex (D) não apresentou falhas e alterações visuais em sua 

indicando que apesar da grande 

dificuldade que se tem com a aderência de tintas aplicadas sobre superfícies 

se eficiente nesta função. A ação conjunta 

rreira da pintura 

aplicada, inibindo a ação dos cloretos sobre a superfície galvanizada mostrou um efeito 

se uma fotografia 

19: Cupom revestido com sistema duplex (D) após 45 dias de imersão em 

A água de saída dos tanques 1 e 2, relativos aos cupons revestidos e não-

75 dias de imersão, foi coletada para análise microbiológica. 

Foram analisadas os microrganismos aeróbicos totais e anaeróbios totais presentes no 

fluido teste. Na Tabela 4.4 são apresentados os resultados da quantificação 

2 contendo água do mar sem biocida. 
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Tabela 4.4: Análise microbiológica da água do mar de saída dos tanques 1 e 2. 
 

Tanque com água 
do mar 

Condição do 
corpos-de-prova 

Aeróbios 
Totais 

(cel/mL) 

Anaeróbios Totais 
(cel/mL) 

1 Revestido 1,4. 103 4,5.103 
2 Não Revestido 4,5. 102 2,5.102 

Onde: * Cel = células  

Observou-se um maior concentração de microrganismos plactônicos aeróbios e 

anaeróbios na água do tanque com os cupons revestidos.  

Uma possível explicação seria que tanto a composição dos revestimentos, quanto 

a sua rugosidade, que é inferior à rugosidade do aço jateado, estariam influenciando na 

redução do processo de fixação microbiana sobre a superfície do cupom revestido e 

consequentemente havendo uma elevação de espécies planctônicas no fluido teste. 

Trabalhos demonstram que diferentes substratos, seja pela composição ou pela 

presença de rugosidade e/ou imperfeições ocasionam diferença no processo de fixação 

microbiana. O aço carbono é uma liga que favorece a colonização microbiana em sua 

superfície.  Além disso, quanto maior a rugosidade do substrato e a presença de 

imperfeições, mais efetivo é o processo de adesão microbiana, pois há um aumento de 

área supferficial disponível para adsorção (VIDELA, 2003 e CHARACKLIS e 

MARSHALL, 1990). Uma melhor fixação sobre o substrato, permite uma maior adesão 

de células planctônicas e reduz a taxa de desorção celular para o meio. 

No caso dos cupons galvanizados, a presença da camada cromatizante 

provavelmente influenciou no processo de adesão de microrganismos sobre a superfície 

do metal galvanizado, devido a toxidade do cromo presente nesta camada. A toxidade 

desse metal, presente na camada passivante do processo de galvanização que já é 

bastante conhecida, provavelmente contribuiu inibindo a formação de biofilme sobre a 

superfície galvanizada, favorecendo a permanência de espécies planctônicas no meio. 

Cravo et al. (2002) observaram que o aumento da concentração de cromo em 

ligas metálicas de aço carbono expostas à água do mar, reduz a aderência de 

microrganismos e consequentemente a taxa de corrosão. Para cupons de aço carbono 

com concentrações mais baixas de cromo observou-se  quantificação significativa de 

microrganismos com potencialidade à biocorrosão, destacando-se a ação das BRS. 
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4.3.3 Avaliação do pH da água  

Foi monitorado o pH  da água do mar de teste antes de cada substituição do 

fluido, bem como da água retirada de cada tanque de imersão após cada ciclo de 

imersão de 15 dias. Na Figura 4.20 é apresentado o gráfico relativo ao monitoramento 

do pH da água ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: Monitoramento do pH da água do mar coletada e da água de cada tanque 

de imersão ao longo do tempo. 

Conforme pode ser observado na Figura 4.20 não ocorreram mudanças 

significativas no pH da água do mar de entrada em todo teste, mantendo-se na faixa de 

8.05 ± 0,02. 

Observaram-se pequenas variações entre o pH da água de entrada e a respectiva 

água de saída, após cada ciclo quinzenal de imersão. 

Os tanques contendo os cupons revestidos com e sem biocida apresentaram 

elevação do pH da água ao longo de todo o ensaio, quando comparados com a água de 

entrada. Esse efeito pode estar associado às reações dos revestimentos com o meio, 
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principalmente dos revestimentos à base de zinco (galvanização e tinta rica em zinco) 

que poderiam estar formando hidróxidos e óxidos deste metal, contribuindo para a 

elevação do  pH  do meio.  

No caso da água com biocida, a elevação de pH foi mais intensa e 

provavelmente foi ocasionada pela presença da azida sódica no meio. 

Para a água com biocida contendo os corpos-de-prova não revestidos também 

observou-se uma elevação do pH, porém de forma menos pronunciada do que no tanque 

com os corpos-de-prova revestidos.  

O pH da água do tanque com os cupons não revestidos sofreu pequenas 

oscilações, mantendo-se ao longo do teste próximo do valor de pH da água de entrada. 

Ressalta-se que em alguns pontos ocorre uma leve diminuição do pH comparado à água 

do mar de entrada, o que poderia estar sendo ocasionado pela ação metabólica dos 

microrganismos. 

4.3.4 Avaliação da perda de massa  

Na  Figura 4.21 é apresentado um gráfico que compara a variação da perda de 

massa dos cupons de aço ABNT 1006 não revestidos, imersos em água do mar estéril e 

não estéril ao longo do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21: Avaliação da perda de massa dos cupons de aço ABNT 1006 não 

revestidos expostos à água do mar estéril e não estéril em sistema estático. 
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Como pode ser observado na Figura 4.21, os cupons imersos em água estéril 

apresentaram uma perda de massa superior, até o segundo ciclo quinzenal de imersão. 

 Após 45 dias, a perda de massa é muito próxima para as duas condições, sendo 

no entanto superior para os cupons imersos em água do mar não estéril.  

Com a elevação do período de imersão, observa-se uma perda de massa mais 

acentuada para os cupons em meio não estéril, o que poderia estar sendo ocasionado 

através da ação mais efetiva do microrganismos neste período. 

4.3.5 Taxa de Corrosão 

A Figura 4.22 apresenta um gráfico representativo da taxa de corrosão do aço 

ABNT 1006 não revestido exposto durante 75 dias a sistema estático contendo água 

estéril e não estéril, que foi calculada a partir da média da perda de massa dos cupons 

metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22: Taxa de corrosão do aço ABNT 1006 ao longo do tempo em água com e 

sem biocida em sistema estático. 

Conforme pode ser observado, nos primeiros dias de ensaio, a taxa de corrosão 

foi mais intensa comparada com o restante do período. Isso provavelmente deve-se ao 

fato de inicialmente o metal base (substrato) encontrar-se mais exposto ao fluido, 

havendo assim um aumento da razão da perda de massa em relação ao tempo. 
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À medida que o período de ensaio aumenta observa-se uma redução da taxa de 

corrosão, seguida de um posterior equilíbrio. Uma vez que em tempos superiores a 

formação de óxidos sobre a superfície do metal e adesão de biofilme torna-se mais 

intensos, o contato entre o fluido e o substrato é dificultado, havendo desta forma, uma 

desacelaração do processo corrosivo. 

Observaram-se durante a maior parte do ensaio, taxas de corrosão mais 

acentuadas para os cupons expostos ao sistema estático contendo água do mar sem 

biocida, sugerindo uma participação ativa dos microrganismos no processo de corrosão. 

De acordo com a Norma NACE-RP-07-75 que classifica a corrosividade dos 

meios em função da taxa de corrosão, a água do mar estéril e não estéril apresentaram 

corrosividade moderada, na condição de teste estático ao longo de todo o ensaio. 

Observaram-se para um período de 75 dias de exposição do aço ABNT 1006 

exposto respectivamente aos meios, estéril e não estéril, taxas de corrosão 

aproximadamente de 0,0583 mm/ano e 0,0672 mm/ano, sendo estimada uma 

contribuição do processo biocorrosivo para esse período próximo a 15,27%. 

4.4 ANÁLISES ELETROQUÍMICAS 

4.4.1 Potencial de Circuito Aberto 

O potencial de circuito aberto inicial encontrado para a chapa de aço carbono 

ABNT 1006 sem revestimento, imerso em uma solução salina de 3,5% de NaCl, é da 

ordem de -0,748 V vs. Ag/AgCl, sendo esse valor obtido para a superfície lixada na 

sequência de granulometrias decrescentes, na ordem de 100, 320, 400, 600 e 1200. 

Os potencias de circuito aberto para os corpos revestidos foram esboçados em 

gráficos do tipo potencial de circuito aberto (ECA) versus tempo de imersão. 

Na Figura 4.23 é apresentado os valores médios dos potenciais de circuito aberto 

com o tempo de imersão em solução de NaCl a 3,5% p/v das amostras revestidas, para o 

período de 10 dias (240h) de exposição. 
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Figura 4.23: Evolução do potencial de circuito aberto dos revestimentos aplicados em 

aço carbono ABNT 1006, imerso em solução de NaCl 3,5%, nos primeiros 10 dias de 

exposição. 

Como pode ser observado na Figura 4.23 o potencial do revestimento 

galvanizado (G)  apresentou-se próximo de -1,0 V (Ag/AgCl), valor aproximado  à 

faixa de potencial de corrosão do zinco em água do mar (VERGÉS, 2005).  

O sistema composto pela tinta rica em zinco apresentou uma queda de potencial 

nas primeiras horas de imersão atingindo um comportamento bem próximo ao do aço 

galvanizado, indicando que as condições necessárias para proteção galvânica inicial 

foram alcançadas, e que a tinta permitiu um bom contato elétrico entre as partículas de 

zinco e o substrato.  

Para os sistema duplex (D) observa-se nas primeiras horas de imersão potencias 

mais altos, o que provavelmente está associado ao efeito da tinta aplicada. Contudo com 

o passar do tempo observa-se um deslocamento para potenciais mais negativos, 

configurando um comportamento próximo ao do aço galvanizado. 

0 50 100 150 200 250 300

-1,0

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

 

 

E
C

A
 vs

 A
g

/A
g

C
l (

V
)

Tempo de Imersão (h)

 Z
 G
 V
 D

 ZN
 G
 V 
 D

E
 C

A
 v

s.
 A

g/
A

g
C

l (
V

) 

Tempo de Imersão (h) 



102 

A medida de potencial de circuito aberto nos primeiros 10 dias de imersão em 

NaCl, não foi efetuada para a condição R, uma vez que esta amostra estava apresentada 

muito instabilidade durante a aquisição de dados. 

Nas Figura 4.24 e 4.25 são apresentadas os valores médios dos potenciais de 

circuito aberto com o tempo de imersão em água do mar, respectivamente,  estéril e não 

estéril ao longo de um período de 60 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24: Evolução do potencial de circuito aberto dos revestimentos aplicados em 

aço carbono ABNT 1006, imerso em solução de água do mar estéril, ao longo de 60 

dias. 
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Figura 4.25: Evolução do potencial de circuito aberto dos revestimentos aplicados em 

aço carbono ABNT 1006, imerso em solução de água do mar não estéril, ao longo de 60 

dias. 

Comparando-se os resultados de potencial  apresentados nas Figuras 4.24 e 4.25, 

como o potencial medido nos primeiros 10 dias, apresentados na Figura 4.23, observa-

se que não ocorreram mudanças bruscas de potencial ao longo do teste. 

Contudo, comparando-se o sistema duplex (D) com o galvanizado (G), nos 

meios estéril e não estéril, respectivamente através dos gráficos apresentados nas 

Figuras 4.24 e 4.25 observa-se que o potencial permanece mais alto para o sistema D do 

que para o sistema G, no meio não estéril. No caso da água sem biocida, observa-se 

valores de potencial bastante próximos para esses dois tipos de revestimentos. 

Outro fato bastante relevante, que pode ser observado nas Figuras 4.24 e 4.25, é 

que em ambos os meios (estéril e não estéril), os valores de potenciais para os esquemas 

de pintura V e R apresentarm potenciais mais nobres do que o potencial do metal, sendo 

o indicativo de que os sistemas estariam protegendo o substrato.  Porém ressalta-se que 

o sistema V apresentou empolamento, nos meios estéril e não estéril próximo a 35 dias, 

não sendo a análise de potencial de circuito aberto sensível a esta degradação do 

revestimento. 
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No caso dos sistemas com zinco, seja na tinta rica em zinco (ZN) ou nos sistema 

galvanizado (G) ou duplex (D), observou-se potenciais bem mais negativos que o metal 

base, indicando uma proteção catódica do substrato. 

Para melhor visualização do efeito do meio estéril e não estéril foram plotados 

gráficos de potencial comparativos, relativos a essas duas condições, para cada 

revestimento investigado. 

Nas Figuras 4.26 a 4.30 são apresentadas os valores médios dos potenciais de 

circuito aberto com o tempo de imersão em água do mar estéril e não estéril para cada 

revestimento investigado (tinta rica em zinco (ZN); galvanização a quente (G); sistema 

duplex (D); esquema de pintura com tinta de acabamento II (V) e esquema de pintura 

com tinta de acabamento I (R)), no período de 60 dias de imersão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26: Comparação da evolução do potencial de circuito aberto da tinta rica em 

zinco (ZN) aplicada sobre aço ABNT 1006, imerso em água do mar estéril e não estéril, 

ao longo de 60 dias. 

 

Na Figura 4.26 correspondente à tinta epóxi rica em zinco, observa-se uma 

tendência similar  entre as duas curvas, apresentando um leve aumento do ECA em 

função do tempo de imersão.  
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Vérges (2005) ao investigar diferentes esquemas de pintura, observou o 

deslocamento para potenciais mais positivos para um sistema de pintura composto por 

um primer epóxi rico em zinco imerso em solução de NaCl 3%. O efeito de 

deslocamento do potencial foi observado tanto para amostras com corte, quanto sem 

corte, indicando que mesmo na ausência de defeitos havia permeação de eletrólito sobre 

a tinta.  

Nesse mesmo trabalho, foi observado, após aproximadamente 100 dias de 

exposicão, que o potencial atinge valores típicos à corrosão do aço em água do mar      

(- 0,65 V). Esse deslocamento gradual para potenciais mais positivos revela perda 

progressiva de proteção  catódica do primer (VERGÉS, 2005). Provavelmente, seria 

observado o mesmo efeito para o sistema ZN, aqui investigado, em função de um tempo 

de imersão mais longo nos meios em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27: Comparação da evolução do potencial de circuito aberto da camada 

galvanizada (G) aplicada sobre aço ABNT 1006, imerso em água do mar estéril e não 

estéril, ao longo de 60 dias. 

Na Figura 4.27, que se refere ao aço galvanizado, também observa-se uma 

tendência bastante similar entre as curvas referentes ao meio estéril e não estéril, 

indicando o deslocamento para potenciais menos negativos. 
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Comparando-se a evolução do potencial do aço galvanizado, com aço revestido 

com a tinta rica em zinco, observa-se uma inversão na ordem de crescimento do 

potencial para os diferentes meios, estéril e não estéril.  

De acordo com a Figura 4.27 os potenciais do sistema em meio estéril 

apresentaram-se mais elevados do que em meio não estéril, sendo evidenciado um efeito 

contrário para a tinta rica em zinco, conforme pode ser visualizado na Figura 4.26. 

Apesar de ambos os revestimentos serem compostos por zinco metálico, a 

diferente composição e rugosidade destes materiais pode afetar o processo metabólico e 

de adesão dos microrganismos, fazendo com que diferentes comportamentos de 

potencial sejam observados. 

O revestimento galvanizado por ser constituído de camadas intermetálicas de Fe/ 

em diferentes concentrações e além disso, por apresentar em sua superfície uma película 

cromatizante, torna-se bastante complexo na avaliação de potencial, uma vez que os 

fatores relatados podem influenciar diretamente no processo corrosivo e biocorrosivo do 

metal. 

Na Figura 4.28  são apresentados os potenciais do aço revestido com o sistema 

duplex imersos em água do mar estéril e não estéril. 
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Figura 4.28: Comparação da evolução do potencial de circuito aberto do sistema duplex 

(D) aplicado sobre aço ABNT 1006, imerso em água do mar estéril e não estéril, ao 

longo de 60 dias. 

Observou-se mais uma uma vez, um comportamento bastante similar para a 

evolução do potencial nos meios com e sem biocida. Há, porém  um maior diferença no 

potencial para o tempo de 60 dias, onde ocorre claramente um deslocamento para 

potenciais mais positivos para o meio sem biocida. 

Nas Figuras 4.29 e 4.30 são apresentados, respectivamente, os gráficos de 

potencial dos sistemas de pintura V e R, expostos  aos meios estéril e não estéril. 

No caso dos revestimentos com pintura, os potenciais para os dois esquemas 

investigados mativeram-se em potenciais mais altos do que o metal base, conforme 

mencionando anteriormente, indicando a proteção anticorrosiva do metal. 

Não houve porém, uma tendência de evolução de potencial clara para o esquema 

de pintura V, ao longo do período de teste, nos meios com e sem biocida, conforme 

pode ser visualizado na Figura 4.29. 
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Figura 4.29: Comparação da evolução do potencial de circuito aberto do esquema de 

pintura (V) aplicado sobre aço ABNT 1006, imerso em água do mar estéril e não estéril, 

ao longo de 60 dias. 

No caso dos esquemas de pintura (R) contendo uma tinta de acabamento a base 

de resina epóxi, o comportamento deste revestimento apresentou-se bastante similar 

para os meios estéril e não estéril, ao longo dos 45 dias de imersão, havendo porém uma 

elevação brusca de potencial para o revestimento em meio estéril após 60 dias de 

imersão, de acordo com a Figura 4.30. 
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Figura 4.30: Comparação da evolução do potencial de circuito aberto do esquema de 

pintura (R) aplicado sobre aço ABNT 1006, imerso em água do mar estéril e não estéril, 

ao longo de 60 dias. 

A água do mar por se tratar de um meio altamente corrosivo e biocorrosivamente 

dinâmico, pode apresentar variações nas concentrações de sua microbiota ao longo do 

tempo, fator que poderia estar contribuindo para o processo de deslocamento do 

potencial e complexidade de interpretação da influência microbiana neste parâmetro. 

Para uma avaliação mais crítica do comportamento do potencial de circuito 

aberto dos revestimentos expostos aos meios estéril e não estéril, sugere-se o 

monitoramento em período mais longo dessa medida,  bem como uma avaliação em 

meios de cultura isolados visando avaliar ação de espécies microbianas isoladas no 

deslocamento de potencial ao longo do tempo, quando comparada a um meio de cultura 

mista, como a água do mar, por exemplo. 
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4.4.2 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) 

As análises das impedâncias eletroquímicas apresentadas pelos revestimentos 

investigados aplicados sobre aço ABNT 1006, imersos em água estéril e não estéril, ao 

longo de 60 dias, encontram-se apresentadas no formato do diagrama de Nyquist, onde o 

eixo das abcissas representa a impedância real (Z’) e o eixo das ordendas corresponde à 

impedância imaginária (Z”). 

Nas Figuras 4.31.1 e 4.31.2 são apresentados respectivamente os diagramas de 

impedância para a tinta rica em zinco, respectivamente para a condição de imersão em 

sistema estéril e não estéril, durante o período de 60 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31: Diagrama de Nyquist para a tinta a rica em zinco (ZN) - (1) Água do mar 

estéril; (2) Água do mar não estéril. 

Nas Figuras 4.32.1 e 4.32.2 são apresentados respectivamente os diagramas de 

impedância para a camada galvanizada, respectivamente para a condição de imersão em 

sistema estéril e não estéril, durante o período de 60 dias. 
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Figura 4.32: Diagrama de Nyquist para o sistema galvanizado (G)- (1) Água do mar 

estéril; (2) Água do mar não estéril. 

Assim como na tinta rica em zinco, observa-se no diagrama de  impedância para 

o aço galvanizado desde os primeiros 15 dias de ensaio, tanto para o meio estéril como 

no meio não estéril, a indicação da associação de mais de um processo ocorrendo sobre 

a superfície, uma vez que primeiramente há formação de um pequeno arco capacitivo e 

posteriormente a intensificação de uma componente difusiva  ao longo do tempo 

(WOLYNEC, 2003). 

Nas Figuras 4.33.1 e 4.33.2 são apresentados respectivamente os diagramas de 

impedância para o sistema duplex, respectivamente para a condição de imersão em 

sistema estéril e não estéril, durante o período de 60 dias. 
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Figura 4.33: Diagrama de Nyquist para sistema duplex (D): (1) Água do mar estéril; (2) 

Água do mar não estéril. 

Observou-se para o sistema duplex a formação de um único arco capacitivo ao 

longo de todo tempo de ensaio, sugerindo que o esquema de pintura aplicado atuou no 

processo de proteção por barreira do aço galvanizado, uma vez que não foi detectado ao 

longo dos 60 dias de imersão a presença de componentes difusivas, conforme 

anteriormente observado, para o aço galvanizado sem revestimento.  

Outro fato interessante, é que para o meio não estéril, ocorreu um aumento da 

resistência com o tempo, podendo ser um indicativo da atuação protetora do biofilme 

que estaria agindo por barreirra, dificultando a permeação do eletrólito. 

Nas Figuras 4.34.1 e 4.34.2 são apresentados respectivamente os diagramas de 

impedância para o esquema de pintura (V), respectivamente para a condição de imersão 

em sistema estéril e não estéril, durante o período de 60 dias. 
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Figura 4.34: Diagrama de Nyquist para a tinta verde (V) - (1) Água do mar estéril; (2) 

Água do mar não estéril. 

No caso do esquema de pintura V, que é composto por uma tinta de acabamento 

poliuretânica, observou-se uma tendência à diminuição do arco capacitivo em função do 

tempo para o sistema em  meio estéril, havendo porém uma anomalia nessa tendência 

no período de 60 dias.  

No caso do sistema não estéril esta mesma tendência é observada, porém o 

sistema mostra-se mais complexo, uma vez que após 60 dias observa-se a presença de 

componentes difusionais, indicando o possível transporte de massa na superfície do 

revestimento. 

Nas Figuras 4.35.1 e 4.35.2 são apresentados respectivamente os diagramas de 

impedância para o esquema de pintura (R) , respectivamente para a condição de imersão 

em sistema estéril e não estéril, durante o período de 60 dias. 
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Figura 4.35: Diagrama de Nyquist para a tinta vermelha (R)- (1) Água do mar estéril; (2) 

Água do mar não estéril. 

Para o sistema R observou-se a formação de um único arco capacitivo ao longo 

de todo o ensaio, tanto para o meio estéril quanto para meio sem biocida. 

Não se observou uma tendência clara relativa ao comportamento do arco 

capacitivo, uma vez que este mostrou oscilações para ambas as condições investigadas. 

Há contudo, nos dois meios investigados, uma tendência à elevação da 

resistência com o passar do tempo, o que não foi observado no esquema de pintura V, 

apesar de ambos os esquemas possuírem a mesma tinta de fundo. 
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4.4.3 Avaliação da capacitância e resistência dos revestimentos  

A partir dos diagramas de impedância foram obtidos os valores de resistência 

pela extrapolação do arco capacitivo até o eixo real. Os gráficos de resistência da tinta 

(Rt) e de capacitância (Ct) derivados dos diagramas de impedância dos revestimentos 

investigados, com o tempo de imersão em água do mar estéril e não estéril, encontram-

se apresentadas nas Figuras 4.36 a 4.40. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36: Revestimento (ZN) – (1) Resistência x tempo; (2) Capacitância x tempo. 

Na Figura 4.36, observa-se o comportamento da resistência e da capacitância 

para a tinta rica em zinco. Os valores de resistência obtidos em ambas as condições são 

baixos, uma vez que esta tinta por ser constituída de zinco metálico apresenta certa 

condutividade. 

Como pode ser observado, tem-se um aumento acentuado da resistência do 

revestimento imerso em meio não estéril, o que pode relacionar-se como o processo de 

oxidação do zinco metálico, gerando produtos de corrosão sobre a superfície e nos poros 

do revestimento, ou ainda, a presença de biofilme sobre a superfície poderia estar 

contribuindo para o processo isolamento da superfície, dificultanto a permeação do 

eletrólito. 

Em ambos os meios observa-se o aumento da capacitância em função do tempo 

de imersão. Há porém um aumento bastante acentuado nos primeiros 30 dias de teste 

para a tinta exposta  ao meio estéril, sugerindo uma permeação de água mais intensa 

nessa condição (LEITE, 2004 e DEFLORIAN et al., 1999). Com o passar do tempo, 
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para o meio não estéril observa-se uma estabilização dos valores de capacitância por 

volta de 10-3 F, o que seria indicativo da saturação do revestimento. O processo de 

permeação em meio não estéril, mostrou-se mais lento uma vez que se obtiveram 

valores de capacitância mais baixos ao longo do tempo, comparado com o meio estéril. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37: Revestimento (G) – (1) Resistência x tempo; (2) Capacitância x tempo. 

Os comportamentos da resistência e da capacitância para o revestimento 

galvanizado são apresentados na Figura 4.37. Como pode ser observado, os valores 

resistivos apresentados são baixos por tratar-se de um revestimento metálico. Além 

disso, apesar do revestimento ZN ser composto por zinco metálico, este apresentou 

valores resistivos um pouco mais altos do que o sistema galvanizado, uma vez que a 

tinta rica em zinco por apresentar resina em sua constituição contribui para a elevação 

da resistência do sistema. 

Observa-se na Figura 4.37.1, assim como foi observado na Figura 4.36.1 para a 

tinta rica em zinco, maiores valores de resistência ao longo do tempo para o 

revestimento exposto ao meio não estéril, o que mais uma vez é associado à formação 

de produtos de corrosão sobre a superfície do revestimento. 

Contudo, diferentemente do que foi observado para a tinta rica em zinco, o 

sistema galvanizado apresentou valores de capacitância superiores para o meio não 

estéril.  Provavelmente, o processo corrosivo da camada galvanizada de forma mais 

intensa no meio não estéril, ocasionou a presença mais acentuada de falhas no 

revestimento, e assim permitindo maior permeação de água no sistema, obtendo-se 

valores de capacitância mais elevados. 
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Figura 4.38: Revestimento Duplex (D) – (1) Resistência x tempo; (2) Capacitância x 

tempo. 

O sistema duplex, constituído pela aplicação de pintura sobre aço galvanizado 

apresentou valores resistivos superiores ao do aço galvanizado não revestido conforme 

pode ser visualizado na Figura 4.38, em comparação com a Figura 37. Esse efeito está 

associado à presença da tinta que confere uma proteção por barreira à camada metálica 

de zinco, impedindo o ataque precoce dos cloretos ao zinco (PANOSSIAN, 1993).  

Os valores de capacitância encontrados permaneceram ao longo do ensaio em 

torno de 10-11 F, não sendo observados aumentos bruscos. Esses valores baixos de 

capacitância sugerem um processo lento de permeação do eletrólito através da camada 

de tinta, uma vez que para o aço galvanizado sem pintura observaram-se valores de 

capacitância da ordem de 10-3 F. 

 Nos primeiros 15 dias de ensaio de imersão o revestimento apresentou-se mais 

protetivo no meio estéril sendo observado um valor de resistência da                       

ordem de 108 Ω, que por questões de escala não foi apresentado na Figura 4.38. 

 Como o passar do tempo observa-se uma permeação mais intensa no meio não 

estéril, o que pode ser observado através do aumento de capacitância no período de 45 

de imersão.  
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Na Figura 4.39.1 e 4.39.2 são apresentados, respectivamente, os gráficos de 

resistência e capacitância para o sistema de revestimento V. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39: Revestimento Verde (V) – (1) Resistência x tempo; (2) Capacitância x 

tempo. 

O revestimento (V) apresentou um comportamento bastante similar quanto à 

resistência, nos meios em estudo, conforme pode ser visualizado na Figura 39.  

Nos primeiros 15 dias de imersão são observados valores próximos de 125 KΩ 

para a tinta, em ambos os meios, havendo um pequeno aumento nos próximos 15 dias. 

Há, porém, uma queda intensa de resistência nos 45 dias de imersão em sistema estéril, 

sendo esta queda mais suave para o sistema sem biocida.  

Associa-se a esse período a formação de bolhas sobre a superfície da tinta, o que 

caracterizaria uma permeação mais intensa do eletrólito sobre a película de tinta. 

Conforme foi observado, anteriormente na Figura 4.15, o processo de 

empolamento por volta de 35 dias, já era bastante intenso para esse sistema de pintura. 

A análise do gráfico de capacitância para esse revestimento, apresentado na Figura 39.1, 

mostra um aumento drástico da capacitância do revestimento para o meio não estéril 

após 45 dias de imersão, que estaria associada à maior permeação água do mar através 

da película neste meio. Observou-se também um aumento na capacitância da tinta, em 

meio estéril, sendo esta ocorrência de forma menos acentuada, o que confirma as 

observações visuais uma vez que em meio estéril o processo de empolamento da tinta 

foi mais lento. Essa observação confirma a sensibilidade e importância da medida de 
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impedância eletroquímica para avaliação da eficiência anticorrosiva de revestimentos e 

do mecanismo de detecção de falhas nas películas de tinta. 

Após 45 dias de imersão, observa-se para ambos os meios uma tendência à 

estabilização da capacitância, o que estaria caracterizando a saturação da película com o 

eletrólito. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40: Revestimento Vermelho (R) – (1) Resistência x tempo; (2) Capacitância x 

tempo. 

O revestimento (R) apresentou uma tendência de comportamento bastante 

semelhante de resistência e capacitância para os meios em estudo, como pode ser 

visualizado na Figura 4.40. 

Durante todo o período de teste o revestimento (R) mostrou-se mais protetivo 

quando exposto ao meio não estéril, o que é associado aos valores mais altos de 

resistência e mais baixos de capacitância, indicando assim uma permeação mais baixa 

do eletrólito para esse meio. Contudo, o processo de proteção metálica através de 

camadas orgânicas pigmentadas, é bastante complexo, principalmente quando exposto a 

um meio tão agressivo e de composição vasta como a água do mar, em que diversos 

fatores estão envolvidos, entre eles, a presença de microrganismos, cujo metabolismo 

pode ter influência direta nos mecanismos eletroquímicos que ocorrem no substrato e na 

superfície do revestimento. 

Deflorian et al. (1999) associaram a proteção metálica com camadas orgânicas à 

ocorrência de múltiplas fases heterogêneas, em que o processo corrosivo pode estar 
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determinado através das mudanças ocorridas em cada fase. Água, íons e oxigênio 

podem penetrar através dos defeitos ou dos canais naturais da matriz polimérica, 

alcançando assim o substrato. 

De maneira geral, os valores de capacitância das camadas de revestimento 

orgânico, quando imersas em soluções aquosas, aumentam de modo moderado e cessam 

quando estes revestimentos tornam-se saturados (DEFLORIAN et al., 1999). 

 Porém, esse comportamento não pode ser generalizado, uma vez que a 

quantidade de água depende estritamente da natureza química e da microestrutura do 

filme. No caso de imersões mais prolongadas, a capacitância destes filmes pode 

permanecer constante ou aumentar por absorção de mais água (LEITE, 2004). 

Os ensaios eletroquímicos permitiram avaliar de forma mais detalhada o 

comportamento dos revestimentos ao longo do tempo, quando expostos a água do mar 

estéril e não estéril. 

A presença de  microrganismos no sistema sem biocida influenciou nos 

resultados eletroquímicos, reduzindo de forma geral a atuação protetiva dos mesmos.  

O sistema duplex mostrou resultados positivos de impedância, não sendo 

observados aumentos bruscos de capacitância ao longo do tempo, sugerindo uma boa 

impermeabilidade do sistema de pintura aplicado sobre a superfície galvanizada. 

A análise de impedância mostrou-se bastante sensível à presença de defeitos na 

película de tinta, sendo possível detectar aumentos bruscos de capacitância para a o 

sistema de pintura (V) quando do aparecimento de empolamento sobre  esse 

revestimento. 

Os resultados eletroquímicos mostraram-se bastante complexos, uma vez que 

além da sobreposição de camadas de revestimentos de composição diferentes (com 

exceção do revestimento ZN e G), existe ainda  a atuação da água do mar, que devido à 

presença de sais, sólidos em suspensão e microrganismos, também pode influenciar nos 

diferentes fenômenos ocorridos nas superfícies e interfaces dos revestimentos 

investigados. 
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4.5 SISTEMA DINÂMICO 

4.5.1 Análise visual e microscópica 

Os ensaios simulativos de corrosão em looping com água do mar puderam 

evidenciar o efeito da corrosão interna em dutos, ocasionados por fatores diversos, 

destacando-se a agressividade da água do mar como eletrólito, processo de corrosão-

erosão gerado pelo fluido e pelas partículas presentes no meio, bem como a ação 

microbiológica. 

Observou-se um aumento do processo corrosivo dos corpos não revestidos e da 

degradação dos revestimentos em função do tempo de exposição. Nas Figuras 4.41 a 

4.44, tem-se respectivamente fotografias dos corpos-de-prova no suporte antes do teste 

e após 15, 30 e 45 dias de exposição. 

As siglas M, G, ZN, P e D observadas nas Figuras 4.41 a 4.44 referem-se 

respectivamente às seguintes condições: aço 1006 não revestido (M), aço galvanizado a 

quente (G), aço revestido com uma tinta rica em zinco (ZN), aço com esquema de 

pintura (P) e sistema duplex (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41: Cupons no suporte antes de ensaio em looping. 
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Figura 4.42: Cupons expostos à água do mar após 15 dias em sistema dinâmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43: Cupons expostos à água do mar após 30 dias em sistema dinâmico. 
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Figura 4.44: Cupons expostos à água do mar após 45 dias em sistema dinâmico. 

Na Figura 4.45 é apresentada uma fotografia do suporte com o corpos-de-prova 

no momento da  sua retirada do looping após 15 dias de exposição. 

Observou-se já nos primeiros 15 dias de exposição a presenca de biofilme 

aderida tantos aos cupons quanto às paredes do suporte, conforme pode ser observado 

na Figura 4.45. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45: Cupons submetidos a ensaio em looping com água do mar após 15 dias de 

exposição. 

Biofilme aderido ao 
suporte e aos cupons. 

(G) 
(G) (M) (M) 

(D) 

(D) (ZN) (ZN) (P) (P) 
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O mesmo comportamento também foi verificado para os tempos de avaliação de 

30 e 45 dias de exposição.  Esse efeito de adesão de biofilme nas paredes do suporte e 

dos cupons é bastante interessante, uma vez que ressalta mais uma vez a capacidade de 

adesão dos microrganismos em diferentes materiais. Além disso,  o mesmo efeito 

poderia está ocorrendo no próprio sistema de tubulação, o que numa situação real seria 

um contribuinte ao processo corrosivo. 

A Figura 4.46 representa  fotografias das peças não revestidas, correspondente à 

face oposta do cupom que esteve em contato direto ao fluido, expostas respectivamente 

ao ensaio em looping nos períodos de (1) 15,  (2) 30 e (3) 45 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46: Cupons de aço ABNT 1006  não revestidos expostos à água do mar em 

sistema dinâmico após (1) 15 dias,  (2) 30 dias e (3) 45 dias de ensaio. 

Como pode ser visualizado na Figura 4.46, ocorre uma intensificação do 

processo corrosivo, com o passar do tempo, bem como um crescimento do depósito de 

biofilme sobre a superfície. 

A Figuras 4.47 mostra, respectivamente, duas fotografias de um mesmo cupom, 

sendo a primeira, a face do cupom em contato direto com o fluido e a segunda, a face 

oposta ao fluido. 

 

 

(1) (2) (3) 
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Figura 4.47: Cupom exposto a ensaio dinâmico em água do mar após 45 dias: (1) face 

em contato direto com o fluido e (2) face oposta ao fluido. 

Como é observado na Figura 4.47, ocorreram diferenças no processo de 

corrosão, em função da face investigada. Observou-se um maior depósito de biofilme na 

face oposta ao fluido, em todos os ciclos quinzenais. A Figura 4.48 apresenta 

micrografias das faces de um cupom em contato direto com a água do mar e oposta ao 

fluido, após 30 dias de teste. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48: Microscopia óptica com aumento de 160 vezes da superfície de um  cupom 

exposto a ensaio dinâmico após 30 dias - (1) Corrosão localizada na face oposta ao 

fluido e (2) Corrosão/Erosão na face em contato direto com o fluido. 

(1) (2) 

(1) (2) 

Corrosão Localizada 

Corrosão/ Erosão 
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A intensificação do processo corrosivo visualmente observada na Figura 4.47.2,  

provalmente, está associada a menor taxa de renovação de oxigênio que estaria 

contribuindo para o processo de corrosão por aeração diferenciada, devido a condição 

de fresta formada entre o suporte e esta face do cupom (NUNES, 2007). 

Esta redução da quantidade de oxigênio, também estaria favorecendo o 

crescimento de bactérias anaeróbias, entre elas as BRS, que além de poder contribuir 

para o aumento da espessura do biofilme, também estariam contribuindo para 

intensificação do processo de corrosão localizada, conforme identificado através da 

micrografia apresentada na Figura 4.48.1. 

Além dessas observações, a menor espessura do biofilme na face do cupom 

exposta diretamente ao fluido, está relacionado ao processo de delaminação e renovação 

do biofilme, uma vez que o fluido estaria atuando como um agente erosivo na remoção 

do material aderido sobre a superfície do cupom.  

Observa-se na Figura 4. 48.2 a presença de áreas contendo abrasão localizada, 

provavelmente ocasionada pela ação erosiva do fluido e das partículas sólidas disperas 

nos meio. De acordo com  Gemelli (2001),  a presença de partículas em suspensão em 

um líquido intensifica o processo de corrosão/erosão, visto que o efeito abrasivo atinge 

continuamente a superfície exposta ao fluido. 

Segundo Videla (2003), o mecanismo de formação de biofilme resulta de um 

acúmulo de materiais orgânico e inorgâncio que não é uniforme no tempo nem no 

espaço. À medida que a espessura de biofilme aumenta, superando a camada-limite de 

fluxo laminar, inicia-se o processo de desprendimento de camadas mais externas, 

através do efeito de corte do fluxo de líquido. 

A velocidade de fluxo de um sistema,  no mecanismo de formação de biofilme, é 

bastante importante uma vez que se relaciona tanto com o transporte de células e 

nutrientes, bem como com o processo dinâmico de renovação do biofilme (PERCIVAL 

et al., 1998.A e VIDELA, 2003). 
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4.5.2 Análise da água de saída do looping 

A água de saída do looping  utilizada no terceiro ciclo quizenal de teste,  foi 

coletada para análise microbiológica. Foram analisadas os microrganismos aeróbicos 

totais e anaeróbios totais presentes no fluido teste, da mesma forma que no sistema 

estático. Na Tabela 4.5 são apresentados os resultados da quantificação microbiológica 

para água do mar retirada do looping após 45 dias de imersão. 

Tabela 4.5.: Análise de quantificação microbiológica da água do mar de saída do 
looping após 45 dias de imersão. 

 

 

Onde: * Cel = células 

Os resultados mostram quantidades bastante elevadas de microrganismos 

aeróbicos na água do mar após 45 dias de teste. Comparando a concentração desses 

microrganimos no sistema dinâmico após 45 dias, com o sistema estático após 75 dias 

de teste (ver Tabela 4.4) observa-se um significante aumento para a água retirada do 

looping, o que é associado à condição de renovação de oxigênio no meio, através do 

processo de recirculação contínua do fluido, contribuindo para uma situação de 

aerobiose favorável para essas espécies microbianas.  

Contudo, a presença excessiva de bactérias aeróbicas e sua adesão sobre a 

superfície, formando biofilmes, ocasionam condições de oxigenação favorável para o 

crescimento de espécies anaeróbicas nas regiões mais internas do biofilme, sugerindo 

uma interação entre essas espécies microbianas envolvidas  no processo de biocorrosão. 

 

 

 

 

 

 

Microrganismo Concentração (Cel/mL) 

Aeróbios totais 4,5.107 
Anaeróbios totais 4,5.103 
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4.5.3 Avaliação da perda de massa em sistema dinâmico 

Na  Figura 4.49 é apresentado um gráfico que compara a evolução da perda de 

massa dos cupons de aço ABNT 1006 não revestidos ao longo do ensaio em sistema 

dinâmico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.49: Avaliação da perda de massa dos cupons de aço ABNT 1006 expostos à 

água do mar em sistema dinâmico. 

Como pode ser observado na Figura 4.49, obteve-se uma perda de massa 

crescente com o aumento do tempo de exposição, o que confirma os comentários e 

imagens anteriormente apresentados, que retratam a intensificação do processo 

corrosivo com o tempo de ensaio em água do mar. 

4.5.4 Taxa de Corrosão 

Observou-se uma elevação bastante considerável da taxa de corrosão do aço 

ABNT 1006 exposto ao ensaio em sistema dinâmico, quando comparado com o ensaio 

em sistema estático, tanto estéril como não estéril. 

Na Figura 4.50, encontra-se representado um gráfico das taxas de corrosão para 

os sistemas dinâmico e estático. 
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Figura 4.50: Evolução da taxa de corrosão ao longo do tempo para o ensaios em sistema 

dinâmico (looping) e estático (estéril e não estéril). 

Como foi mencionado, anteriormente, a corrosividade para o Aço ABNT 1006 

em sistemas estático estéril e não estéril foi classificada como moderada para ambas as 

condições de teste. Para o ensaio em looping, observou-se uma corrosividade alta ao 

longo de todo o ensaio. 

Ressalta-se que da mesma forma que o sistema estático, o processo corrosivo 

apresentou-se mais acelerado nos primerios 15 dias de teste e poteriormente, há uma 

redução nesse processo em função do tempo. Mais uma vez é atribuído esse fenômeno, 

à redução da área do substrato que permanece diretamente exposta ao fluido, devido ao 

acúmulo de substâncias orgânicas e inorgânicas sobre a superfície do metal, o que 

dificultaria de certa forma o acesso do eletrólito ao metal base. 

Obteve-se para uma taxa de corrosão  aproximadamente de 0,2261 mm/ano para 

os cupons de aço ABNT 1006 expostos ao ensaio em looping no período de 45 dias. 

Neste mesmo intervalo de tempo observou-se para a condição estática sem 

biocida uma taxa de corrosão de 0,0585 mm/ano, indicando uma intesificação do 

processo corrosivo para o sistema dinâmico de aproximadamente 286,5%.  
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Essa elevação drástica da taxa de corrosão observada, confirma a agressivadade 

do ensaio dinâmico, que configura uma processo onde diversos fatores estão atuando de 

forma conjunta assim como numa situação real: a natureza agressiva do eletrólito, o 

processo de biocorrosão, a interação do fluxo com o substrato, bem com das partículas 

em suspensão presentes no meio, o que mostra ser bastante intenso e complexo o 

processo corrosivo em sistemas  internos de tubulação. 

4.5.5  Avaliação dos revestimentos em sistema dinâmico 

Nos materiais revestidos também foram observados efeitos de desgaste do 

revestimento, possivelmente provocados pela ação corrosiva/erosiva do fluido. A seguir 

são apresentadas e discutidas o comportamento de cada revestimento investigado ao 

longo do ensaio em sistema dinâmico. 

4.5.5.1 Tinta Rica em Zinco (ZN) 

O esquema de pintura ZN, correspondente à tinta rica em zinco apresentou um 

desgaste crescente ao longo de todo o ensaio, o que foi ocasionado tanto pela remoção 

de revestimento através da erosão causada pelo escoamento do fluido, como pelo ataque 

de cloretos ao zinco. 

No caso do sistema estático a visualização de empolamento para esta tinta 

ocorreu, apenas por volta dos 45 dias de teste (ver Figura 4.17),  porém no ensaio em 

sistema dinâmico o processo de empolamento foi observado já nos primeiros 15 dias, 

mostrando que o ensaio em looping para este revestimento foi mais severo. 

A Figura 4.51 apresenta fotografias de cupons revestidos com o sistema ZN, 

expostos respectivamente a (1) 15, (2) 30 e (3) 45 dias em água do mar. 
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Figura 4.51: Cupons de aço ABNT 1006  revestidos  com tinta rica em zinco (ZN) 

expostos à água do mar em sistema dinâmico (Aumento de 2,3 vezes) - (1) 15 dias; (2) 

30 dias e (3) 45 dias. 

Observou-se a intensificação do processo de degradação do revestimento ao 

longo do tempo. Contudo, mesmo havendo permeação da água do mar, uma vez da 

ocorrência do empolamento generalizado do revestimento, a tinta atuou catodicamente 

de forma eficaz, não sendo observado processo de corrosão do metal sob o filme de tinta 

mesmo nas regiões com empolamento. 

Nas Figuras 4.52.1 e 4.52.2, são apresentadas fotomicrografias da área do 

substratro sob uma região de empolamento, de um cupom revestido com a tinta rica em 

zinco após 45 dias em ensaio dinâmico. 
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Figura 4.52: Cupom revestido com tinta rica em zinco (ZN) após 45 dias em sistema 

dinâmico (Aumento de 12 vezes) - (1) Permeação de água do mar; (2) Substrato sob o 

empolamento livre de corrosão. 

Observou-se também a deposição de biofilme sobre os cupons revestidos já nos 

primeiros 15 dias de exposição. Nas Figuras 4.53.1 e 4.53.2, são apresentadas 

fotografias de regiões de cupons revestidos com a tinta rica em zinco apresentando 

depósito de biofilme sobre a superfície do revestimento. 
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Figura 4.53: Cupom revestido com tinta rica em zinco (ZN) após 15 dias em sistema 

dinâmico apresentando depósito de biofilme (Aumento de 12 vezes). 

4.5.5.2 Galvanização (G) 

O revestimento galvanizado, assim como a tinta rica em zinco apresentou uma 

degradação mais intensa no ensaio em looping, do que no ensaio em sistema estático. 

Nas Figuras 4.54.1 a 4.54.3 são apresentadas fotografias de cupons revestidos 

através de processo de galvanização a quente, respectivamente, após 15, 30 e 45 dias de 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54: Cupons de aço ABNT 1006  galvanizados (G) expostos à água do mar em 

sistema  dinâmico (Aumento de 2,3 vezes) - (1) 15 dias; (2) 30 dias e (3) 45 dias. 

Observou-se mais uma vez a itensificação do processo de degradação de 

revestimento em função do tempo de exposição, conforme pode ser visualizado na 

Figura 4.54. 
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 Além do ataque da camada galvanizada por íons cloretos e sulfatos, já nos 

primeiros 15 dias de exposição, também observou-se neste período a adesão de biofilme 

à superfície galvanizada e ataque localizado na superfície. 

Segundo Panossian (1993), o cloreto dependendo de sua concentração e pH da 

água, é capaz de romper localmente a camada protetora, promovendo corrosão por pite. 

 Nas Figuras 4.55.1 a 4.55.4, são apresentadas fotomicrografias da superfície dos 

cupons galvanizados após 15 dias em sistema dinâmico contendo água do mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.55: Revestimento G após 15 de exposição em looping. (1) Escurecimento da 

camada galvanizada; (2) Biofilme; (3) Corrosão localizada do zinco (4) Presença de 

biofilme (Aumento de 12 vezes). 

Nas Figuras 4.56.1 e 4.56.2 são apresentadas, respectivamente uma 

fotomicrografia da vista lateral do cupom galvanizado após 45 dias de imersão em água 

(3) (4) 

(2) (1) 
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do mar e uma fotomicrografia da superfície após raspagem para remoção do biofilme e 

produto de corrosão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.56: Revestimento G após 45 de exposição em looping. (1) Vista lateral 

(Aumento de 12 vezes); (2) Após remoção do biofilme (Aumento de 60 vezes). 

 Conforme pode ser observado na Figura 4.56.1, observa-se o depósito de 

biofilme na superfície galvanizada. Após raspagem (Figura 4.56.2), observou-se 

diversas regiões onde ocorreu quebra local da camada protetorea e trechos onde o 

material galvanizado sofreu processo de corrosão/erosão. Contudo, não foi identificado 

áreas de corrosão do metal base, sugerindo que mesmo havendo exposição do substrato 

em algumas regiões, o mesmo permaneceu protegido catodicamente, enquanto havia 

presença de zinco metálico na superfície. 

4.5.5.3 Sistema de Pintura (V) 

O esquema de pintura V apresentou um melhor desempenho na análise em 

sistema dinâmico do que em sistema estático, sugerindo a ocorrência de maior 

permeação em sistemas parados, onde a permanência do eletrólito é constante sobre a 

película de tinta.  

No sistema estático observou-se intenso empolamento já nos primeiros 35 dias 

de teste (ver Figura 4.15). No sistema dinâmico a tinta mostrou-se mais resistente a este 

tipo de defeito, observando-se apenas a formação de uma bolha na região de borda da 

peça, onde devido ao efeito de fresta estaria havendo acúmulo de água do mar e 

(2) (1) 
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consequentemente gerando uma situação facilitada de permeação, efeito observado 

apenas após 30 dias de ensaio. 

Nas Figuras 4.57.1 a 4.57.3 são apresentadas fotografias dos cupons revestidos 

com o sistema V, expostos respectivamente a 15, 30 e 45 dias em água do mar em 

sistema dinâmico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.57: Cupons de aço ABNT 1006  revestidos com esquema de pintura (V) 

expostos à água do mar em sistema dinâmico (Aumento de 2,3 vezes) - (1) 15 dias; (2) 

30 dias e (3) 45 dias. 

Conforme pode ser observado na Figura 4.57, ocorreu a formação de biofilme ao 

longo do tempo, havendo porém uma redução no período de trinta dias. Vale ressaltar 

mais uma vez que o próprio mecanismo de formação de biofilme envolve o seu 

desprendimento, havendo posteriormente a sua renovação (XAVIER et al., 2003). 

Além disso, uma vez que a água foi coletada em datas diferentes, provavelmente 

a microbiota presente nesse meio, bem como sua concentração não se manteve 

constante, podendo influenciar desta forma no processo de formação e adesão de 

biofilme sobre a superfície do revestimento. 

Vieira (2008) avaliando os microrganismos com potencialidade à biocorrosão 

presentes na água do mar da Região de Suape, através de estudo em sistema estático, 

observou variação considerável na concentração das espécies BRS, Pseudomonas, 

bactérias precipitantes do ferro, bactérias aeróbias e anaeróbias totais presentes na água 

coletada durante 60 dias.  

(1) (2) (3) 



137 

Na Figura 4.58, é apresentada uma fotografia do cupom revestido com a 

condição V, onde pode ser visualizado a área do substrato sob a bolha, anteriormente 

mencionada. 

Conforme pode ser observado, apesar do surgimento de empolamento, não foi 

constatado presença de corrosão vermelha do aço por baixa da película de tinta. 

 

 

 

 

 

Figura 4.58: Cupom de aço ABNT 1006  com revestimento (V), apresentando 

empolamento em uma das faces (Aumento de 8 vezes).  

As Figuras 4.59.1 a 4.59.4 referem-se às micrografias da superfície dos 

revestimentos dos cupons com a condição de revestimento P expostos a 15 dias de 

imersão em looping. 
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Figura 4.59: Revestimento P após 15 de exposição em looping. (1) Presença de 

biofilme; (2) Precipitado salino; (3) Adesão de material polimérico (4) Biofilme e 

produtos de corrosão (Aumento de 12 vezes). 

Como pode ser visualizado na Figura 4.59, há ocorrência de depósitos de 

biofilme sobre a superfície de forma não homogênea. Além disso, observou-se também 

a presença de precipitado cristalino, provavelmente cristais salinos presentes na água do 

mar. 

Apesar de um melhor comportamento quanto à permeação da película de tinta 

pela água do mar para o sistema dinâmico, observou-se uma maior intensificação do 

processo de adesão e formação de biofilme sobre a superfície desse revestimento para 

este sistema.  

Dois fatores podem estar associados a essas observações, primeiramente, a 

maior quantidade de fluido e o processo de circulação do meio, favorecendo assim o 

transporte e absorção dos nutrientes pelos microrganimos. E segundo, com o processo 

de renovação de oxigênio, através da recirculação do fluido, o crescimentos das 

Depósitos Salinos 

(1) (2) 

(3) (4) 
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bactérias aeróbicas seria favorecido. Logo, estas bactérias poderiam aderir-se à 

superfície do revestimento, formando biofilmes e posteriormente nas camadas mais 

internas ocasionariam ambientes favoráveis (com baixa concentração de aeração), 

possibilitando o crescimento de bactérias anaeróbicas (VIDELA, 2003). 

4.5.5.4 Sistema Duplex (D) 

O esquema de revestimento duplex, assim como no sistema estático, também 

apresentou um bom desempenho no ensaio dinâmico, não sendo observado 

empolamento, nem desplacamenteo do revestimento.  

Esse comportamento sugere uma boa aderência a longo prazo, entre as camadas 

de tinta e principalmente entre a tinta de fundo e a camada galvanizada, que é o maior 

desafio para sistemas duplex, frente a dificuldade de adesão prolongada entre a película 

de tinta e camada galvanizada, principalmente expostas a condições drásticas de 

imersão contínua, como foi efetuada neste trabalho. 

Nas Figuras 4.60.1 a 4.60.3 são apresentadas fotografias dos cupons revestidos 

com sistema duplex expostos respectivamente a 15, 30 e 45 dias em água do mar em 

sistema dinâmico. 

 

 

 

 

 

Figura 4.60: Cupons de aço ABNT 1006  revestidos com sistema duplex (D) expostos à 

água do mar (Aumento de 2,3 vezes) - (1) 15 dias; (2) 30 dias e (3) 45 dias. 

Observou-se um comportamento referente ao processo de formação e adesão de 

biofilme bastante semelhante com o sistema de  pintura V, uma vez que a tinta de 

acabamento para ambas as condições foi a mesma. 

(1) (2) (3) 
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Nas Figuras 4.61.1 a 4.62.4, são apresentadas fotomicrografias da superfície de 

um cupom revestido com o sistema Duplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.61: Revestimento P após 15 de exposição em looping. (1) Acúmulo de 

biofilme (2) Distribuição de Biofilme; (3) Adesão de espécies microscópicas (4) 

Presença de microporos e particulados (Aumento de 12 vezes). 

Ressalta-se, porém a presença de microporos na superfície da tinta de 

acabamento, não havendo, contudo exposição da camada galvanizada ao eletrólito. Esse 

defeito na película pode ter sido ocasionado no momento da aplicação do revestimento 

ou ser resultante da ação erosiva do meio. 

Ao longo de todos os ensaios aqui realizados, o esquema duplex apresentou-se 

com uma opção de revestimento bastante favorável para condições mais agressivas, uma 

vez que a tinta aplicada sobre a superfície estará atuando por barreira, até que haja a 

permeação do elétrolito e posteriormente, ao atingir a camada galvanizada, esta 

protegerá o substrato catodicamente, havendo corrosão preferencial do zinco (GENTIL, 

2003). 

 

(1) (2) 

(3) (4) 
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4.5.6 Variação de Massa dos cupons revestidos em sistema dinâmico 

Para avaliação do mecanismo de desgaste e deposição de biofilme nas 

superfícies, comparou-se a variação ocorrida para os cupons revestidos e para os cupons 

não revestidos após tratamento de desidratação descrito na metodologia desta 

dissertação. 

Na Figura 4.62 é apresentado um gráfico da variação de massa ocorrida para os 

cupons revestidos ao longo dos 45 dias de ensaio em looping, sem a remoção do 

biofilme. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.62: Variação de massa ocorrida nos corpos revestidos após 45 dias de ensaio 

em  looping, sem remoção do biofilme. 

Como pode ser observado, o sistema G, correspondente ao aço galvanizado 

apresentou maior perda de massa, indicando  desgaste da camada com o passar do 

tempo, mesmo havendo deposição de biofilme conforme foi ilustrado nas Figuras 4.55 e 

4.56. Essa perda, é aqui atribuída ao ataque dos íons cloretos à superfície galvanizada, 

que como já mencionado quebram a camada protetora e geram produtos mais solúveis 

no meio (PANOSSIAN, 1993). 

No caso do sistema de pintura e sistema duplex a perda de massa foi bastante 

pequena, salientando-se que essa variação já considera o ganho de biofilmes aderidos. 
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Um resultado bastante interessante  foi obtido para a tinta rica em zinco, onde 

apesar de ser observada uma degradação intensa do revestimento ao longo do teste, 

conforme foi anteriormente apresentado nas Figuras 4.51 a 4.53, ocorreu uma elevação  

da massa incial, sugerindo o acúmulo de particulado e biofilme sobre a superfície. 

No caso do metal não revestido observou-se um aumento da massa do cupom ao 

longo do tempo, indicando o acúmulo de material inorgânico proveniente da corrosão 

do metal e de biofilme aderido à superfície. Essa observação reforça o resultado 

observado no gráfico da evolução da taxa de corrosão com o tempo, anteriormente 

apresentado na Figura 4.49, onde observou-se uma desaceleração no processo de 

corrosivo com o tempo de exposição, sendo esta atribuída à redução da  área do metal 

exposta diretamente ao fluido em função do aumento da quantidade de depósitos 

orgânicos/inorgânicos sobre a superfície do substrato. 

A avaliação de revestimentos orgânicos, metálicos e duplex através da 

associação de ensaios em sistemas estático e dinâmico tipo looping, contendo água do 

mar, possibilitou  simular condições de extrema agressividade, possibilitando avaliar 

diferentes mecanismos associados ao processo corrosivo (salinidade, erosão e ação 

microbiológica).  

O uso de ensaios eletroquímicos mostrou-se bastante relevante neste estudo. A 

técnica de EIS além de permitir uma avaliação mais detalhada, sobre o fenômenos de 

degradação dos revestimentos e de interface revestimento/substrato, mostrou-se bastante 

sensível à detecção de defeitos na película de tinta e  permitiu avaliar a influência 

microbiana no processo de degradação dos revestimentos investigados. 
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5- CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Este capítulo apresenta as conclusões deste trabalho e sugestões para continuidade 

de estudos futuros. 

5.1 CONCLUSÕES 

Este trabalho foi o marco incial de uma linha de pesquisa em ensaios simulativos 

de corrosão e biocorrosão em sistemas estático e dinâmico do tipo looping contendo 

água do mar, associados ao uso de técnicas eletroquímicas para avaliação de 

revestimentos orgânicos, metálicos e duplex, desenvolvida pelo grupo do Laboratório 

de Materiais Compósitos da UFPE (COMPOLAB). 

Os revestimentos investigados apresentaram uma excelente interação com os 

substratos, sendo observados resultados positivos de aderência inicial tanto para as 

tintas aplicadas sobre o aço, quanto para as tintas aplicadas sobre a superfície 

galvanizada (sistema duplex). 

O fluido teste correspondente à água do mar da região de SUAPE, utilizado nos 

ensaios simulativos de corrosão apresentou-se como um meio bastante favorável ao 

processo de biocorrosão. Neste meio foram encontradas as principais espécies 

microbianas associadas ao processo biocorrosivo, destacando-se a presença das 

bactérias redutoras de sulfato (BRS) e as bactérias precipitantes de ferro (BOFe). 

O ensaio em sistema estático revelou formação de biofilme sobre a superfície 

metálica já nas primeiras 24 horas de teste, para o meio não-estéril, sendo este processo 

intensificado com o passar do tempo de exposição. 

A avaliação do pH da água dos tanques de imersão ao longo do tempo 

conjuntamente com as micrografias das superfícies metálicas apresentadas, revelam 

atuação dos microrganismos através da produção de metabólitos ácidos, o que estariam 

ocasionando corrosão localizada na superfície do metal base. 

A ação microbiológica no processo corrosivo teve uma contribuição considerável. 

Observou-se para um período de 75 dias de exposição do aço ABNT 1006 não revestido 

exposto respectivamente aos meios, com e sem biocida, taxas de corrosão 



145 

aproximadamente de 0,0583 mm/ano e 0,0672 mm/ano, sendo estimada uma 

contribuição do processo biocorrosivo para esse período próximo a 15,27%. 

Os revestimentos a base de zinco apresentaram fragilidade quando expostos à 

presença de cloreto, contudo tanto a superfície galvanizada (G) quanto a pintura rica em 

zinco (ZN) atuaram eficientemente através do mecanismo de proteção catódica, não 

sendo observado, para ambos os revestimentos, corrosão do metal base. 

O sistema de pintura (R), cuja tinta de acabamento consiste de uma tinta epóxi 

pigmentada apresentou melhor desempenho no ensaio de imersão estático, do que o 

sistema de pintura composto pela tinta poliuretânica (V). Esse resultado está 

intimamente relacionado à maior impermeabilidade da resina epóxi quando comparada 

à resina poliuretânica, o que foi claramente observado através do processo de 

empolamento ocorrido no sistema de pintura (V) por volta de 35 dias de ensaio. 

O sistema duplex mostrou excelente desempenho ao longo de todo período de 

teste, não sendo observados empolamento e/ou desplacamento da película de tinta 

aplicada sobre a superfície galvanizada.  

Os ensaios eletroquímicos tiveram uma elevada relevância no processo de 

avaliação do desempenho dos revestimentos expostos em água do mar com e sem 

biocida, em sistema estático. 

Observaram-se através da avaliação das curvas de potencial de circuito aberto 

diferenças entre os potenciais para o meio estéril e o meio não estéril. Possivelmente, 

diferenças de concentração da microbiota presente na água do mar estariam 

contribuindo para o processo de deslocamento do potencial e complexidade de 

interpretação da influência microbiana neste parâmetro. 

A presença de microrganismos no meio, também influenciou nos resultados de 

impedância observados, havendo de forma geral redução da atuação protetiva dos 

mesmos. 

A análise de impedância mostrou-se bastante sensível à presença de defeitos na 

película de tinta, sendo possível detectar aumentos bruscos de capacitância quando do 

surgimento de empolamentos sobre a película de tinta, conforme observado para o 

sistema de pintura (V). 
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Para os sistemas de revestimentos (G) e (ZN) foram observados valores de 

resistência bastante baixos, associados principalmente a presença do zinco metálico em 

sua constituição. 

O revestimento à base de resina epóxi (R) apresentou um comportamento mais 

protetivo, quando comparado com o revestimento à base de resina poliuretânica (V), 

conforme revelado através dos menores valores de capacitância observados para o 

sistema (R), indicando uma menor permeação de eletrólito através da camada de 

revestimento. 

O sistema duplex (D) quando comparado ao sistema (V), também apresentou um 

melhor comportamento, apesar da tinta de acabamento utilizada para ambos os sistemas 

ser a mesma. Observou-se capacitâncias da ordem de 10 -11 F para o sistema duplex para 

o período de 75 dias de imersão em meio não estéril, enquanto que para o sistema com 

pintura (V), no mesmo período a capacitância era da ordem de 10-5 F.   

Os resultados eletroquímicos mostraram-se bastante complexos, uma vez que 

além da composicão diferente de cada revestimento investigado e a sobreposição de 

camadas (com exceção do revestimento ZN e G), o próprio fluido teste, água do mar, 

pode influenciar diretamente nos diferentes fenômenos ocorridos nas superfícies e 

interfaces dos revestimentos investigados, através de variáveis como a salinidade e a 

presença de microrganismos. 

O ensaio dinâmico do tipo looping com água do mar aqui realizado foi pioneiro 

na investigação do desempenho de revestimentos, uma vez que os poucos trabalhos 

apresentados na literatura, retratam apenas ensaios em cupons não revestidos.  

Este ensaio possibilitou evidenciar os fatores relacionados ao processo de 

corrosão e degradação de revestimentos internos em dutos, ocasionados, principalmente 

pela própria agressividade da água do mar como eletrólito, corrosão-erosão proveniente 

do atrito do fluido e das partículas presentes no meio com as paredes do duto e ação 

microbiológica. 

No ensaio em looping observou-se uma intensificação do processo corrosivo do 

metal base e de formação de biofilme sobre a superfície dos revestimentos. Para este 

sistema obteve-se uma taxa de corrosão  aproximadamente de 0,2261 mm/ano para os 
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cupons de aço ABNT 1006 no período de 45 dias, que é aproximadamente 286,5% 

superior do que a taxa observada para a condição em sistema estático sem biocida para 

o mesmo período, o que possibilita concluir o quão intenso e complexo é o processo 

corrosivo em sistemas internos de tubulação.  

A degradação dos revestimentos  (G) e (ZN) mostrou-se bastante intensa neste 

teste quando comparado ao ensaio estático, sendo observado nos primeiros 15 dias de 

ensaio desplacamento da pintura rica em zinco e corrosão localizada na camada 

galvanizada. 

Para o esquema de pintura (V), a condição de ensaio estático foi mais drástica, 

não sendo observados para o sistema dinâmico empolamento generalizado da tinta. 

Apesar de um melhor comportamento quanto à permeação da película de tinta pela água 

do mar para o sistema dinâmico, observou-se uma maior intensificação do processo de 

adesão e formação de biofilme sobre a superfície desse revestimento para este sistema, o 

que leva a concluir que fatores como a oxigenação contínua do meio e o transporte de 

nutrientes estariam favorecendo o processo de formação de biofilmes. 

O sistema duplex (D), apresentou no ensaio em looping, assim como no teste em 

sistema estático um excelente desempenho, não sendo observados empolamento nem 

desplacamento da película de tinta ao longo de todo período de exposição.  

A escolha de sistemas de pintura compatíveis e de eficiente aderência à 

superfície galvanizada, no sistema duplex, representa uma alternativa viável para 

situações corrosivas mais drásticas, obtendo-se um efeito sinergético positivo quando 

comparado à ação isolada da galvanização e da pintura. 

A pesquisa aqui apresentada contribui de forma significativa para a nossa Região, 

permitindo a formação e a capacitação de recursos humanos locais para atuar 

diretamente na área de corrosão, revestimentos anticorrosivos e técnicas eletroquímicas 

para avaliação de corrosão.  
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5.2 PERSPECTIVAS 

Diante da abrangência do trabalho desenvolvido sugerem-se como motivação 

para trabalhos futuros: 

• Quantificação dos microrganismos aderidos às superfícies do substrato 

e dos revestimentos; 

• Avaliação da composição dos biofilmes formados; 

• Avaliação do efeito da camada cromatizante presente no aço 

galvanizado no processo de adesão de biofilmes; 

• Estudo do desempenho de revestimentos com biocida expostos às 

condições de ensaio estático e looping; 

• Avaliação eletroquímica dos revestimentos em meios de cultura 

microbiana isolada. 
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Anexo 1: 
Fichas Técnicas das Tintas 

• SUMASTIC 228 

• SUMATANE 355 

• SUMADUR 2630 

• DEVCON Z 

 

 

 

 

 

 



 

SUMASTIC 228 Comp. A - Código 130. Comp. B - Código 130.907 

                                                                 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO                                    Revisada em 06/2004 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO USOS RECOMENDADOS 

SUMASTIC 228  é uma tinta epóxi modificada, bicomponente. 

 

É uma tinta epóxi universal que contém pigmentos  inibidores de 

corrosão, e por isso pode ser utilizada como primer, primer e 

acabamento, ou como acabamento.  

 

Propicia excelente adesão em superfícies tratadas por limpeza 

mecânica; 

 

Pode ser aplicada  sobre tintas  envelhecidas, porém íntegras, 

exceto borrachas cloradas ou acrílicas.  

Para a proteção anticorrosiva de superfícies de aço carbono tratado 

por jateamento abrasivo seco ou úmido; aço carbono enferrujado 

tratado por limpeza mecânica, em trabalhos de manutenção; ou 

sobre aço galvanizado envelhecido e enferrujado.  

Em trabalhos de manutenção na pintura : 

� Estruturas                   

� Parte Externa de Tanques 

� Pontes                          

� Guindastes                   

� Tubulações 

� Equipamentos e instalações em geral, em ambientes de alta 

agressividade. 

 

Não é recomendado para trabalhos de imersão. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 



 

Aspecto : Semi-brilhante                    

 

Cores : Branca ou outras cores                                       

 

Sólidos por peso da mistura : 87% + 2 

 

Sólidos por volume da mistura : 76% + 2  

 

VOC (Método EPA 24) : 204 g/L 

 

Espessura seca recomendada por demão : 120 micrometros 

micrometros. 

  

Rendimento teórico por galão : 22,8 m² na espessura seca 

recomendada. 

Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos 

por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade 

da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica 

do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material 

durante a preparação, respingos, diluição em excesso, condições 

climáticas e espessura excessiva do filme aplicado. Considerar 

todas as perdas para calcular a quantidade de tinta a ser 

utilizada. 

 

Peso aproximado por galão :   Componente A    5.688 kg 

                                                   Componente B     5.717 kg 

 

Vida útil da mistura :  5 horas a 25ºC. 

Observação:    A temperatura mais alta reduz a vida útil da mistura. 

 

Vida útil em estoque :    Componente A    24 meses 

                                        Componente B    12 meses 

  

Condições de armazenagem : Conservar o material em lata 

fechada e ao abrigo das intempéries, e de umidade, sob 

temperaturas que não ultrapassem 40ºC. 

 

Proporção de mistura em volume: 1 parte de A para 1 parte de B       

Diluente recomendado : DILUENTE 951. 

 

Proporção de diluição :  O necessário até 25%, em volume.  

Nota : A quantidade de diluente pode variar dependendo das 

condições do ambiente durante a aplicação e do equipamento 

usado. 

 

Tempo de secagem:  

                                            16ºC                    25ºC                32ºC 

Ao manuseio :               24 horas              16 horas           8 horas 

Cura final :                     10 dias                  7 dias              4 dias 

Os tempos de secagem dependem  das temperaturas ambiente e 

da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. 

Em condições diferentes da normalidade, recomendamos consultar 

a Assistência Técnica da Sumaré 

 

Intervalo entre demãos : 

Quando necessário aplicar uma segunda demão ou para aplicação  

da demão subseqüente do produto recomendado no esquema de 

pintura, devem ser observados os intervalos entre demãos mínimo e 

máximo indicados abaixo. 

Temperatura                             Mínimo                         Máximo 

16ºC                                           24 horas                          7 dias 

25°C                                           12 horas                          7 dias 

32°C                                             6 horas                          7 dias 

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para aplicação da 

demão subseqüente, é necessário lixar a superfície ou aplicar o 

PREPARADOR DE SUPERFÍCIE Nº 903 para se obter aderência 

satisfatória entre as camadas. 

 

Resistência ao calor seco :  

Temperatura máxima de 120°C.  

Nota: Revestimentos orgânicos podem sofrer alteração de cor 

quando expostos ao calor, em temperaturas superiores a 60°C.  

 

Resistência ao intemperismo : 

Como qualquer tinta epóxi, SUMASTIC 228 sofre calcinação quando 

exposta à radiação ultravioleta do sol. 
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

A superfície deverá estar íntegra e em condições perfeitas. É 

necessária a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras, 

ferrugens soltas e materiais estranhos, para assegurar a 

aderência satisfatória. 

Para remover a oleosidade da superfície use  solução de 

SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos em DILUENTE 

905. 

Aço carbono novo, com carepa de laminação : 

O preparo de superfície mínimo necessário é Jato Abrasivo ao 

Metal Quase Branco    -  Norma SSPC-SP 10 

Padrão visual Sa 2½ SIS 05 59 00-67 

Perfil de rugosidade: 25 a 50 micrometros  

 

Aço carbono enferrujado, Grau C :  

Limpeza com ferramenta mecânica - Norma SSPC SP-3 

Padrão visual St 3 Norma SIS 05 59 00-67  

 

Temperatura da superfície : 

          mínima ....................  5ºC 

          máxima ................... 50ºC 

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3ºC acima da 

temperatura do ponto de orvalho. 

 

Temperatura da tinta : 

          mínima ....................  5ºC 

          máxima ................... 35ºC 

 

Umidade relativa do ar :  10% a 85%. 

  

EQUIPAMENTOS PARA A APLICAÇÃO INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO 



 

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser utilizados 

equipamentos similares.  

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser 

necessárias para melhorar as características da pulverização. 

 

Antes da aplicação esteja seguro de que os equipamentos e 

respectivos componentes estejam limpos e nas melhores 

condições. Purgue a linha de ar comprimido para evitar 

contaminação da tinta. 

 

Pistola airless :  

Pressão ............................ 2400 psi 

Mangueira ......................... ¼ “ de diâmetro interno 

Bico ................................... 0,015” a 0,017 “  

Filtro .................................. malha 30 

Diluição ............................. Não necessária. 

 

Pistola convencional  : 

Pistola ...............................  JGA 502/3 Devilbiss   

Bico de fluido ..................... EX 

Capa de ar ......................... 704 

Pressão de atomização ...... 50 psi 

Pressão no tanque ............. 30 psi 

Diluição .............................  O necessário até 25%, em volume. 

 

Trincha : 

Usar trincha com 75 a 100 mm de largura para superfícies 

maiores e com 25 a 38 mm para parafusos, porcas, cordões de 

solda e retoques. 

 

Rolo : 

Usar rolos de lã de carneiro ou de lã sintética. 

 

Limpeza dos equipamentos :   Utilizar DILUENTE 951. 

 

Mistura: 

Agite o conteúdo de cada um dos componentes, vigorosamente, se 

possível com agitador mecânico.  Assegure-se de que nenhum 

pigmento fique retido no fundo da lata. 

Adicione o componente B ao componente A, respeitando a relação de 

mistura. Misture vigorosamente, se possível com agitador mecânico. 

 

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos dois 

componentes estiver completa. 

 

Aguarde 15 minutos antes da aplicação. 

 

Aplicação : 

Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de soldas, com 

trincha, para evitar falhas prematuras nestas áreas.   

   

Quando aplicar por pulverização, faça uma sobreposição de 50% de 

cada passe da pistola, para evitar que fiquem áreas descobertas e 

desprotegidas, terminando com repasse cruzado. 

 

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o aspecto do 

filme e dificultar a obtenção da espessura especificada. 

  

Não aplique a tinta após o tempo de vida útil da mistura. 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS 

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. 

Após a descontaminação, envie para reciclagem. 

 

Revisão de : 06/2004  

Substitui a de : 10/2002  Motivo da revisão : Revisão Geral do Catálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMATANE 355 Comp. A – 187.Comp. B – 187.900 

                                                                            INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO                          Revisada em 04/2008                

DESCRIÇÃO DO PRODUTO USOS RECOMENDADOS 

SUMATANE 355 é um poliuretano acrílico alifático, bicomponente. 

É uma tinta de acabamento que pode ser aplicada com espessuras de 

40 a 80 micrometros, sem problemas de cobertura ou de 

alastramento. 

Atende à Norma PETROBRÁS N-1342. 

 

Tem muito boa resistência ao intemperismo. Proporciona retenção de 

cor e brilho por longos períodos de tempo. 

Possui boa flexibilidade e dureza para resistir às mais severas 

condições de trabalho. É facilmente aplicável por pulverização, tem 

ótimo alastramento e proporciona excelente aparência final. 

 

Com SHER-TILE HS ACABAMENTO BR, ou 

sobre SHER-TILE HS PRIMER BR compõe um 

sistema de alto desempenho. 

 

Aplicação em superfícies pintadas com primers ou intermediários 

epóxi, em : 

- Estruturas                           - Guarda corpos e corrimãos 

- Parte externa de tanques    - Parte externa de esferas de gás 

- Parte externa de tubulações 

- outros equipamentos 

 

Nota : Os pigmentos que compõem algumas cores são sensíveis à 

ação dos ácidos e bases, e sofrem alteração da cor. Quando 

desejadas as resistências acima, consultar a Sumaré para fornecer 

o produto com pigmentação especial que resista às condições 

específicas. 

 

Não recomendada para serviços de imersão. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Acabamento : Brilhante             

 

Cor : Branca ou outras cores                                       

 

Sólidos por peso da mistura :  65 % + 2 

 

Sólidos por volume da mistura :    mínimo 50% 

 

VOC (Método EPA 24) :  430 g/L 

 

Espessura seca recomendada por demão :  40  micrometros 

  

Rendimento teórico por galão :   49,5 m² na espessura seca  de 40 

micrometros 

Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos 

por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade 

Proporção de mistura :  Conjunto de 1 galão  

                     Componente A          3,168 Litros 

                     Componente B           0,432 Litros 

 

Diluente recomendado : DILUENTE  972 

 

Proporção de diluição: O necessário até  15%, em volume.  

Nota : A quantidade de diluente pode variar dependendo das 

condições do ambiente durante a aplicação e do equipamento 

usado. 

 

Tempo de secagem:  

                                        16ºC                    25ºC                32ºC 

Ao manuseio :              11 horas              8 horas            5 horas 

Cura final :                      9  dias                 7 dias              5 dias 

Os tempos de secagem dependem  das temperaturas ambiente e 



 

da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do 

aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a 

preparação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e 

espessura excessiva do filme aplicado. Considerar todas as perdas 

para calcular a quantidade de tinta a ser utilizada. 

 

 

Peso aproximado por galão :       Componente A     3,903 kg 

                                                        Componente B     0,456 kg 

 

Vida útil da mistura :  5 horas a 25ºC.   

Observação:    A temperatura mais alta reduz a vida útil da mistura. 

 

Vida útil em estoque :            Componente A         36  meses 

                                                 Componente B         12  meses 

  

Condições de armazenagem : Conservar o material em lata fechada 

e ao abrigo das intempéries, e de umidade, sob temperaturas que não 

ultrapassem 40ºC. 

 

Nota: Contaminação com umidade causa problemas de cura e 

gelatinação do componente B. (endurecedor). Se este for aberto, 

deverá ser utilizado em sua totalidade. 

 

da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. 

Em condições diferentes da normalidade, recomendamos consultar 

a Assistência Técnica da Sumaré. 

 

Intervalo entre demãos : 

Quando necessário aplicar uma segunda demão ou para aplicação  

da demão subseqüente do produto recomendado no esquema de 

pintura, devem ser observados os intervalos entre demãos mínimo e 

máximo indicados abaixo. 

Temperatura                 Mínimo                 Máximo 

16ºC                              36 horas                 48 horas 

25°C                               24 horas                48 horas  

32°C                               16 horas                24 horas 

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para aplicação da 

demão subseqüente, é necessário lixar a superfície para se obter 

aderência satisfatória entre as camadas. 

 

Resistência ao calor seco :  

Temperatura máxima de 90oC  

 

Nota: Revestimentos orgânicos podem sofrer alteração de cor 

quando expostos ao calor, em temperaturas superiores a 60o C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMATANE 355 Comp. A – 187... Comp. B – 187.900 

                                                                   INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO                             Revisada em 04/2008                

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

A superfície deverá estar íntegra e em condições perfeitas. É 

necessária a remoção  completa de óleos, pós, graxas, sujeiras e 

materiais estranhos, para assegurar aderência satisfatória. 

Para remover a oleosidade da superfície use  solução de 

SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos em DILUENTE 

905. 

 

Aplicar sobre o primer recomendado no sistema de pintura. 

Temperatura da superfície : 

          mínima ....................  5ºC 

          máxima ................... 50ºC 

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3ºC acima da 

temperatura do ponto de orvalho. 

 

Temperatura da tinta : 

          mínima ....................  5ºC 

          máxima ................... 35ºC 

 

Umidade relativa do ar :  10% a 85%. 

  

EQUIPAMENTOS PARA A APLICAÇÃO INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO 

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser utilizados 

equipamentos similares.  

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser 

necessárias para melhorar as características da pulverização. 

Antes da aplicação esteja seguro de que os equipamentos e 

respectivos componentes estejam limpos e nas melhores 

condições. Purgue a linha de ar comprimido para evitar 

contaminação da tinta. 

 

Pistola airless :  

Pressão ................ 1800-2000 psi 

Mangueira ............ ¼ “ de diâmetro interno 

Bico ...................... 0,015” a 0,019 “  

Filtro ..................... malha 60 

Diluição ................. Não necessária. 

 

Pistola convencional  : 

Pistola ..............................  JGA 502/3 Devilbiss   

Bico de fluido ..................... FX-FF 

Capa de ar ......................... 704 

Mistura: 

Agite o conteúdo de cada um dos componentes, vigorosamente, se 

possível com agitador mecânico.  Assegure-se de que nenhum 

pigmento fique retido no fundo da lata. 

 

Adicione o componente B ao componente A, respeitando a relação 

de mistura. Misture vigorosamente, se possível com agitador 

mecânico. 

 

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos dois 

componentes estiver completa. 

 

Aguarde 15 minutos antes da aplicação. 

 

Aplicação : 

Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de soldas, com 

trincha, para evitar falhas prematuras nestas áreas.   

   

Quando aplicar por pulverização, faça uma sobreposição de 50% de 

cada passe da pistola, para evitar que fiquem áreas descobertas e 



 

Pressão de atomização ...... 50 psi 

Pressão no tanque ............. 30 psi 

Diluição ..............................  O necessário até 20%, em volume. 

 

OBS: Para cores Metálicas não é recomendado aplicação a rolo e 

ou trincha 

 

 

Trincha : 

Usar trincha com 75 a 100 mm de largura para superfícies 

maiores e com 25 a 38 mm para parafusos, porcas, cordões de 

solda e retoques. 

 

Rolo : 

Usar rolos de lã de carneiro ou de lã sintética. 

 

Limpeza dos equipamentos :   Utilizar DILUENTE 972. 

 

desprotegidas, terminando com repasse cruzado. 

 

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o aspecto do 

filme e dificultar a obtenção da espessura especificada. 

  

Não aplique o material após o tempo de vida útil da mistura. 

 

 

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS 

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. 

Após a descontaminação, envie para reciclagem. 

As informações contidas nesta ficha decorrem de dados compilados para sua ajuda e orientação e são baseados em nossa experiência e conhecimento. 

Tendo em vista, porém, que fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência 
rigorosa das especificações estabelecidas, eximimo-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer 

natureza. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMADUR 2630         Comp. A -  Código 230.0030/ 0010/ 0020 

Comp. B -  Código 230.9000 

                                                          INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO                                   Revisada em 05/2008 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO USOS RECOMENDADOS 

SUMADUR 2630 é uma tinta de fundo epóxi-fosfato de zinco  de alta 

espessura, bicomponente, curada com poliamida.  

 

Atende as Normas PETROBRÁS N-2630  e NCU 0253 da USIMINAS. 

 

Pode ser aplicado, a pistola, com espessura seca de 140 a 160 

micrometros, em uma única demão.  

 

É um primer anticorrosivo, pigmentado com óxido de ferro e fosfato de 

zinco, que propicia proteção anticorrosiva a superfícies expostas em 

meios agressivos com alta concentração de umidade e névoa salina.  

Recomendada para a proteção de aço carbono jateado. 

Pintura de estruturas, equipamentos, painéis elétricos, motores e 

equipamentos em geral,  expostos em ambientes de média ou alta 

agressividade , em : 

♦ Plataformas de exploração de petróleo 
♦ Fábricas de papel e celulose 
♦ Indústrias químicas e petroquímicas 
♦ Siderúrgicas 
♦ Plataformas de exploração de petróleo 
♦ Fabricantes de motores e outros equipamentos em geral 
♦ Fabricantes de painéis elétricos 
♦ Outras indústrias 
 

Também recomendado para a pintura interna de tanques, de 

acordo com a Norma PETROBRÁS N-1201 Rev. G. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 



 

Acabamento :   Brilhante                      

 

Cor : Vermelha, Branca e Cinza 

 

Sólidos por peso da mistura :  89 % + 2 

 

Sólidos por volume da mistura :  82 % + 2  

 

VOC (Método EPA 24) :    165  g/ L 

 

Espessura seca recomendada por demão : 140 a 160 micrometros. 

  

Rendimento teórico por galão : 19,7 m² na espessura seca de 

150µm. 

Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos 

por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade 

da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do 

aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a 

preparação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e 

espessura excessiva do filme aplicado. Considerar todas as perdas 

para calcular a quantidade de tinta a ser utilizada. 

 

Peso aproximado por galão :     Componente A      4,686 kg 

                                                      Componente B       0,710 kg 

 

Vida útil da mistura :  2 horas a 25ºC. 

Observação:    A temperatura mais alta reduz a vida útil da mistura. 

 

Vida útil em estoque :    Componente A    24 meses 

                                        Componente B    24 meses 

  

Condições de armazenagem : Conservar o material em lata fechada 

e ao abrigo das intempéries, e de umidade, sob temperaturas que não 

ultrapassem 40ºC. 

 

Proporção de mistura em volume :     Comp. A       2,840 litros 

                                                                Comp. B      0,760 litros  

 

 

 

Diluente recomendado : DILUENTE 951.  

 

Proporção de diluição: O necessário até 10 %, em volume.  

Nota : A quantidade de diluente pode variar dependendo das 

condições do ambiente durante a aplicação e do equipamento 

usado. 

 

Tempo de secagem:  

                                       16°C               25°C              32°C 

Ao manuseio :            24 horas         16 horas         10 horas 

Cura final :                  15  dias           10 dias             7 dias 

Os tempos de secagem dependem  das temperaturas ambiente e 

da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. 

Em condições diferentes da normalidade, recomendamos 

consultar a Assistência Técnica da Sumaré. 

 

Intervalo entre demãos : 

Quando necessário aplicar uma segunda demão ou para 

aplicação  da demão subseqüente do produto recomendado no 

esquema de pintura, devem ser observados os intervalos entre 

demãos mínimo e máximo indicados abaixo. 

 

Temperatura                 Mínimo                  Máximo 

16ºC                            24 horas                 72 horas 

25°C                            16 horas                 48 horas  

32°C                              8 horas                 24 horas 

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para aplicação da 

demão subseqüente, é necessário lixar a superfície para se obter 

aderência satisfatória entre as camadas. 

 

Resistência ao calor seco :  

Temperatura máxima de 120°C.  

 



 

SUMADUR 2630         Comp. A -  Código 230.0030/ 0010/ 0020 

Comp. B -  Código 230.9000 

                                                          INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO                               Revisada em 05/2008 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

A superfície deverá estar íntegra e em condições perfeitas. É 

necessária a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras, 

ferrugens soltas e materiais estranhos, para assegurar a 

aderência satisfatória. 

Para remover a oleosidade da superfície use  solução de 

SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos em Diluente 905. 

O preparo de superfície mínimo necessário é Jato abrasivo ao 

Metal Quase Branco  - Norma SSPC-SP 10.                

Padrão visual Sa 2 ½  da Norma SIS 05 59 00-67 

Perfil de rugosidade:  50 a 75  micrometros. 

 

Temperatura da superfície : 

          mínima ....................  5°C 

          máxima ................... 50°C 

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3°C acima da 

temperatura do ponto de orvalho. 

 

Temperatura da tinta : 

          mínima ....................  5°C 

          máxima ................... 35°C 

 

Umidade relativa do ar :  10% a 85%. 

  

EQUIPAMENTOS PARA A APLICAÇÃO 
INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO 



 

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser utilizados 

equipamentos similares.  

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser 

necessárias para melhorar as características da pulverização. 

 

Antes da aplicação esteja seguro de que os equipamentos e 

respectivos componentes estejam limpos e nas melhores 

condições. Purgue a linha de ar comprimido para evitar 

contaminação da tinta. 

 

Pistola airless :  

Pressão ................ 2100 - 2400 psi 

Mangueira ............ ¼ “ de diâmetro interno 

Bico ..................... 0,015” a 0,019 “  

Filtro .................... malha 60 

Diluição ................ Se necessário, diluir com até 10%  

                               em volume. 

 

Pistola convencional  : 

Pistola ............................... JGA 502/3 Devilbiss   

Bico de fluido ..................... EX 

Capa de ar ......................... 704 

Pressão de atomização ...... 50 psi 

Pressão no tanque ............. 30 psi 

Diluição .............................  20%, em volume. 

 

Trincha : 

Usar trincha com 75 a 100 mm de largura para superfícies 

maiores e com 25 a 38 mm para parafusos, porcas, cordões de 

solda e retoques. 

 

Rolo : 

Usar rolos de lã de carneiro ou de lã sintética. 

 

Limpeza dos equipamentos :   Utilizar DILUENTE 951. 

 

Mistura: 

Agite o conteúdo de cada um dos componentes, vigorosamente, 

se possível com agitador mecânico.  Assegure-se de que nenhum 

pigmento fique retido no fundo da lata. 

Adicione o componente B ao componente A, respeitando a 

relação de mistura. Misture vigorosamente, se possível com 

agitador mecânico. 

 

Adicione o diluente somente depois que a mistura dos dois 

componentes estiver completa. 

 

Aguarde 15 minutos antes da aplicação. 

 

Aplicação : 

Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de soldas, com 

trincha, para evitar falhas prematuras nestas áreas.   

   

Quando aplicar por pulverização, faça uma sobreposição de 50% 

de cada passe da pistola, para evitar que fiquem áreas 

descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado. 

 

Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o aspecto do 

filme e dificultar a obtenção da espessura especificada. 

  

Não aplique a tinta após o tempo de vida útil da mistura. 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS 

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. 

Após a descontaminação, envie para reciclagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Anexo 2: 
Composição dos Meios de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPOSIÇÃO DOS MEIOS DE CULTURAS 

 

CALDO NUTRIENTE 

(Meio de cultura para bactérias aeróbias totais) 

• Peptona de carne- 5,0 g 

• Extrato de carne -3,0 g 

• Sacarose -20,0 g 

• Água destilada - 1L 

O pH foi ajustado para 7,0. Em seguida o meio foi esterilizado em autoclave por 15 

minutos a 110°C. 

 

MEIO FLUIDO AO TIOGLICOLATO 

(Meio de Cultura para bactérias anaeróbias totais) 

• Glicose 5,5 g 

• Extrato de levedura 5,0 g 

• Triptona 15,0 g 

• Tioglicolato de sódio 0,5 g 

• Agar 0,75 g 

• L-cisteína 0,5 g 

• Resarzurina 0,01 g 

• Água destilada- 1L 

O pH foi ajustado para 7,2. Após o preparo o meio foi esterilizado em autoclave a 

121°C por 20 minutos. 

 

 

 

 

 


