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Tema: Proteção anticorrosiva – características e desempenho

COMO A SELEÇÃO DE TINTAS CONTRIBUI NA PRODUTIVIDADE E PROCESSAMENTO
DE CHAPAS DE AÇO*

Leonardo Mukim de Moraes¹
Arariboia Martins²

Resumo

As tintas epóxi de proteção anticorrosiva passam por aprimoramentos e inovações constantes
em sua plataforma tecnológica. O desenvolvimento leva em consideração a aplicabilidade do
produto, e características do processo produtivo, visando à redução dos custos pelo aumento
de produtividade. Os principais benefícios desses produtos são: maior produtividade e menor
tempo de espera no cavalete, possibilitando a aplicação de demãos em um único dia, devido a
sua cura rápida; não escorre mesmo diluído com espessuras de 300µm; maior facilidade na
mistura dos componentes, e menor risco de erros; excelente retenção nas bordas mantendo
90% da espessura em quinas chanfradas; maior proteção anticorrosiva e melhor resistência na
movimentação de peças por conter pigmentação de fosfato de zinco; resistência à exposição
prematura ao intemperismo; alta resistência à abrasão; repintura quase que imediata, não
precisa “esperar secar” para repintar devido à aplicação “wet on wet”. O trabalho apresenta os
resultados dos testes de laboratório do desenvolvimento do produto e testes em campo
voltados para o atendimento das necessidades de melhoria de produtividade em projetos de
construção metálica em ambientes de corrosividade atmosférica até ambiente C3, de acordo
com a ISO 12944.
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HOW COATING SELECTION CONTRIBUTES ON THE PRODUCTIVITY AND PROCESSING OF THE
STEEL PARTS.

Abstract

Epoxy paint corrosion protection undergo improvements and constant innovations in its
technology platform. The development takes into account the applicability of the product, and
characteristics of the production process in order to reduce costs by increasing productivity.
The main benefits of these products are: greater productivity and less waiting time at the
easel, allowing the application of coats in one day, due to its fast curing; does not flow even
diluted with thicknesses of 300μm; ease of admixing the components, and less risk of errors;
maintaining excellent retention edges 90% of the thickness of beveled edges; greater corrosion
protection and better resistance in moving parts for containing zinc phosphate pigmentation;
resistance to premature exposure to weathering; high abrasion resistance; refinish almost
immediate, no need to "wait dry" to repaint due to the application "wet on wet". The paper
presents the results of product development of laboratory tests and field trials aimed to meet
the productivity needs improvement in metallic construction projects in atmospheric
corrosivity environments through C3 environment, according to ISO 12944.

Keywords: Productivity, fast cure, edge retention, abrasion resistance.
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1  INTRODUÇÃO

O mercado atual de tintas anticorrosivas de alto desempenho tem passado por constantes e
profundas atualizações no que diz respeito à qualidade dessas tintas, à sua relação com o meio
ambiente e com a melhoria de produtividade, mirando, sempre, no ganho de desempenho em
relação ao que hoje existe disponível no mercado. Químicos formuladores têm, portanto,
trabalhado intensamente para desenvolver e produzir tintas mais versáteis: com menor VOC
(compostos orgânicos voláteis) e, consequentemente, maior teor de sólidos, porém sem nunca
comprometer sua aplicabilidade; que ofereçam o ganho de produtividade esperado através,
ou de tintas que sequem mais rápido, ou que possam ser manipuladas num intervalo menor
de tempo (menor tempo de espera no cavalete), ou ainda, por exemplo, que não necessitem
do esquema tradicional com primer, intermediário e acabamento e que, portanto, possam ser
aplicadas diretamente sobre o metal devidamente tratado e que funcionem como primer e
acabamento.

O processo de desenvolvimento se tornou, portanto, um “jogo” de muitas variáveis (algumas
delas, inclusive, muito contraditórias), e que demanda muitos ensaios de avaliação do
desempenho antes de sua efetiva comercialização. Esse é, portanto, uns dos principais pilares
de sustentação dos desenvolvimentos conduzidos na Akzo Nobel e todos os produtos são
testados exaustiva e repetidamente com a intenção de certificarmo-nos de suas capacidades e
de seus limites.

O mercado de tintas tem demandado, portanto, desenvolvimentos de tintas de altos sólidos
(baixo VOC), que possam ser aplicadas diretamente ao metal estando esse com o tratamento
de superfície mais comum disponível no mercado, que atinjam uma alta espessura do filme
seco (aproximadamente 250mm) com uma única demão, com resistência média à névoa salina
(> 120h) e boa aderência ao substrato (> 7MPa).

O presente trabalho é fruto do desenvolvimento de uma plataforma de produto alternativa
que visou cumprir inteiramente tanto as tendências atuais já mencionadas, quanto às
necessidades do mercado de estruturas metálicas, geralmente, muito focado no ganho de
produtividade, na redução das despesas e com alto desempenho. Dentre algumas
características, o produto apresenta maior facilidade na mistura dos componentes, e menor
risco de erros, pois, se trata de uma mistura 1:1 em volume, além disso, apresenta maior
proteção anticorrosiva e melhor resistência na movimentação de peças, por conter
pigmentação de fosfato de zinco.

O produto desenvolvido (Interseal 1509) trata-se, portanto, de um primer/acabamento epóxi
semibrilhante, com 80% de sólidos, que pode ser aplicado diretamente sobre o metal tratado e
atinge altas espessuras secas, mesmo diluído, em uma única demão. Pode ou não receber
acabamento quando necessário (por exemplo, um acabamento de maior retenção de cor e
brilho)  e  este  pode  ser  aplicado  após  um  intervalo  de  tempo  máximo  de  90  dias,  levando  à
redução de custos com as estruturas já prontas, uma vez que evita o consumo de lixas e mão-
de-obra. Além disso, pode ser aplicado quando ainda o primer estiver úmido, permitindo
grande ganho de produtividade na obra. É um produto recomendado para áreas internas ou
para ambientes externos quando a classificação de corrosividade deste é até “C3” segundo a
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Norma  ISO12944;  e  ensaios  de  laboratório  e  de  campo  comprovaram  (e  continuam
comprovando) a eficiência do produto traduzida nos altos volumes de venda e na aceitação
cada vez maior do mercado.

2  MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios de desempenho (mais importantes no que diz respeito à eficiência do produto)
realizados foram os seguintes:

ADERÊNCIA – ASTM D 4541

Ensaio realizado conforme a Norma ASTM D 4541 que consiste na avaliação da força de
arrancamento (normalmente referenciada como aderência) de uma tinta sobre um substrato
rígido como o aço,  por  exemplo.  O ensaio  determina tanto a  maior  força  perpendicular  (em
tensão) que uma área pré-determinada pode suportar antes do “dolly” (ou pino) ser
arrancado, quanto a natureza da falha, ao longo do plano (demão de tinta), mais fraca no
sistema em avaliação, conforme Figura 01.

Figura 01: Equipamento de pull off

Figura 02: Avaliação da natureza da falha
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RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA – ISO7253

Este ensaio foi realizado segundo a Norma ISO7253 e consiste em expor os painéis (7,5 cm x 15
cm) em teste à uma atmosfera de névoa salina gerada por um equipamento que nebuliza, de
forma controlada (recolhimento de 1 a 2 mL por hora em uma área pré-determinada), uma
solução de NaCl 5% dentro de uma câmara com a temperatura controlada em 35ºC.  O pH da
solução salina recolhida também é controlado e deve estar entre 6,5 e 7,2. Os painéis têm uma
incisão perpendicular ao menor lado e com largura de 1 mm e comprimento de 5 mm feito de
forma  que  o  substrato  seja  novamente  exposto  com  o  intuito  de  favorecer  o  processo
corrosivo nessa região e avaliar a capacidade do revestimento de conter a corrosão em regiões
de dano mecânico; impedindo, o máximo possível, o avanço da mesma sob o revestimento.

Figura 03: Esquema da câmara de névoa salina

A  avaliação  é  realizada  conforme  Norma  ISO4628  em  busca  de  defeitos  de  superfície  como
bolhas, trincas, corrosão e o avanço de corrosão medido, após remoção da tinta, em
milímetros a partir do centro da incisão conforme exemplo mostrado na figura 04.

Antes do ensaio Depois do ensaio e antes
da avaliação

Depois da avaliação

Figura 04: Avaliação realizada após o ensaio
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RETENÇÃO DE BORDA – MIL.PRF.23236

Bordas e quinas são regiões de grande fragilidade para sistemas de pintura que têm como
principal objetivo a proteção anticorrosiva, pois são regiões onde, naturalmente, é muito difícil
de atingir a espessura ideal para proteção. A avaliação da retenção de borda é então uma
informação de elevada importância para esse tipo de revestimentos e é realizada em corpos
de prova, geralmente de alumínio, em forma de cantoneira cujas hastes são dispostas
perpendicularmente. A aplicação da tinta obedece a critérios bem definidos e a avaliação da
retenção de borda é feita na espessura de tinta na interseção das hastes em relação à
espessura nas partes lineares.

Retenção de borda (%) = E x 100 / [(1+2+3+4)/4]

Figura 05: Esquematização do ensaio de retenção de borda

RESISTÊNCIA À ABRASÃO – ASTM D 4060

Este  ensaio  foi  realizado  segundo  a  Norma  ASTM  D  4060  e  consiste  em  submeter
revestimentos orgânicos a um processo controlado de abrasão (através da utilização de
rebolos com dureza e abrasão conhecidas segundo pressões específicas aplicadas sobre o
revestimento), medindo a perda de massa após um determinado número de ciclos.

Figura 06: Taber abrasion.
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resumo dos resultados encontrados no Interseal 1509 está disposto na tabela abaixo:

Tabela 01: Consolidação dos resultados
Teste Método Detalhes Resultados

Aderência pull off ASTM D 4541

1x200mm aplicado
diretamente sobre o aço
com grau de limpeza Sa 2
½

13 MPa

Aderência pull off ASTM D 4541
1x200mm aplicado
diretamente sobre o aço
com grau de limpeza St3

6 MPa

Névoa Salina ISO7253

1x120mm aplicado
diretamente sobre o aço
com grau de limpeza Sa 2
½

Sem defeitos no filme após
120h de exposição e com
avanço de corrosão < 1mm
sob o filme.

Névoa Salina ISO7253

1x100mm em esquema
com 1x60mm de
acabamento aplicado
diretamente sobre o aço
com grau de limpeza Sa 2
½

Sem defeitos no filme após
240h de exposição e com
avanço de corrosão < 1mm
sob o filme.

Retenção de borda MIL.PRF.23236

1x200mm aplicado
diretamente sobre o aço
com grau de limpeza Sa 2
½

90%

Abrasão ASTM D 4060
1x200mm aplicado
diretamente sobre o aço
lixado

Média de perda de 58mg por
1000 ciclos utilizando o
rebolo CS10 com 1Kg de
peso.

A aderência de uma tinta ao substrato é, independente da metodologia de avaliação utilizada
(Corte em X, corte em Grade, Aderência à faca ou pull off), sempre um somatório de forças da
aderência física com a aderência química. Mecanicamente falando, todo e qualquer preparo
de superfície deve promover limpeza adequada da superfície, através da remoção de
contaminantes físicos (tais como: sais, poeira, óleo e graxa, etc), e também promover uma
rugosidade (formação de picos e vales onde a altura desses picos é medida em mm) adequada
à espessura de tinta a ser aplicada nesse substrato. Os filmes de tinta têm ficado cada vez mais
espessos com o passar dos anos (800, 1500 e até 3000 mm) e uma baixa rugosidade e/ou uma
baixa concentração de picos por unidade de área prejudicam a possibilidade da formação de
um bom mecanismo de aderência física, devido ao número de pontos onde a tinta pode se
aderir quando for mecanicamente testada.
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Não bastasse a grande influência dos parâmetros já mencionados na aderência física da tinta
ao substrato, a criação de um perfil de rugosidade também melhora significativamente a
aderência química entre a tinta e o substrato. Essa aderência química é função do número de
ligações químicas entre os constituintes da resina e, geralmente, o ferro presente no aço; e
existe, é claro, uma proporcionalidade entre esses fatores, ou seja, quanto maior o número de
ligações, melhor será o resultado de aderência. A criação do perfil de rugosidade aumenta
exponencialmente a superfície de contato disponível para realizar essas ligações e, portanto, é
uma etapa crucial da pintura; sendo, inclusive, chamada como a principal etapa.
Porém, mencionando o teste de pull off como avaliador dessa aderência, tão importante
quanto o valor absoluto da tensão de ruptura, também é o local onde a falha ocorreu,
devendo, sempre que possível, evitar ao máximo falhas de aderência do tipo adesiva A/B, que
é quando a tinta solta do substrato. O Interseal 1509 apresentou um resultado de 13 MPa de
tensão de ruptura (quando aplicada sobre grau de limpeza Sa 2 ½ conforme Norma ISO8501-
1), tendo a falha sido 100% coesiva da camada B (tinta); um resultado muito superior ao
encontrado para este tipo de aplicação no mercado de estruturas metálicas.
Porém, quando o mesmo revestimento foi aplicado sobre grau de limpeza St3 (realizado com
ferramentas manuais e mecânicas), mesmo que o substrato apresente aspecto um pouco
metálico, conforme Norma ISO8501-1, sempre deixa resíduo de produto de corrosão sobre o
aço, prejudicando, portanto, a aderência dos revestimentos, o valor encontrado foi de 6 MPa,
sendo a  falha 30% coesiva  da camada B e  70% adesiva  A/B,  comprovando que o produto de
corrosão (ferrugem) remanescente deste tratamento de superfície prejudica muito o
mecanismo de aderência  (física  e  química),  pois  não é  um material  aderido ao aço e  o  ferro
não está disponível para fazer ligação química com os componentes da resina.

O teste de névoa salina foi conduzido pelos tempos mencionados na Norma ISO12944 para
atingir justamente a proteção demandada pelo mercado de 120h e, portanto, após esse tempo
o teste foi interrompido e realizaram-se as avaliações onde não foi encontrado nenhum
defeito de superfície, comprovando a robustez do produto. A incisão é realizada para simular
um dano no revestimento quando este estiver em operação em sua vida útil e o papel da tinta
é conter o avanço da corrosão por baixo do filme, visando, principalmente, reduzir as áreas
que necessitam de manutenção quando da realização destas. Um avanço menor do que 1 mm
indica um revestimento coeso e muito bem aderido ao substrato, pois, para que a corrosão se
instale  ou  se  propague  por  sob  o  filme  é  preciso  que  as  ligações  químicas  entre  resina  e
substrato sejam desfeitas e, em seu lugar, permita-se ligações entre ferro e oxigênio, que é a
comumente denominada ferrugem ou corrosão do ferro.

Quando o produto é aplicado em um sistema de pintura contendo uma tinta poliuretano como
acabamento o desempenho no ensaio de névoa salina melhora, pois, o poliuretano é um
revestimento que possui naturalmente um PVC (concentração volumétrica de pigmentos)
menor que o Interseal 1509, devido às características de cada produto, aumentando a
impermeabilidade deste sistema de pintura.
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O ensaio de retenção de borda, conforme previamente mencionado, é um indicador de
desempenho de revestimentos orgânicos quando estes são aplicados sobre quinas chanfradas
ou cantos vivos. Nestas regiões, a espessura da película costuma ser menor do que no restante
das peças, pois, além de serem áreas de alta tensão superficial, há um escorrimento natural
das tintas nestes pontos agudos para regiões mais planas e, uma vez que um dos principais
mecanismos de proteção anticorrosiva é a barreira, quanto menor a espessura, menor o
desempenho, quando estamos falando de um mesmo revestimento. Uma retenção de borda
de 90% como apresentado no produto em questão, indica que praticamente não há diferença
entre a espessura do filme seco nas regiões planas e nas regiões de quinas chanfradas e cantos
vivos; e, portanto, toda a capacidade protetiva deste produto que se vê em áreas planas,
também poderemos encontrar nas quinas.

O ensaio de resistência à abrasão indica a dureza superficial do filme. A passagem de um
rebolo de alta abrasividade somada a um peso colocado sobre este é um ensaio muito rigoroso
e a perda de 58mg de tinta após 1000 ciclos, um resultado muito bom.

Tabela 02: Resultados de brilho e aderência quando da aplicação úmido/úmido com o
acabamento.

A tabela 02 indica que a aplicação da tinta de acabamento mesmo enquanto o primer
(Interseal 1509) ainda está processando suas reações de cura, não prejudica em nada, nem o
brilho  e  nem  a  aderência  do  sistema.  Isso  quer  dizer  que  o  sistema  pode  ser  aplicado  sob
condições úmido/úmido sem perda de desempenho, o que é um enorme ganho de
produtividade para os clientes, visto que a repintura é quase que imediata, além de evitar
contaminação entre camadas.

Alguns cuidados devem ser tomados ao se utilizar esta técnica de aplicação, como controlar as
espessuras úmidas por camada, pois, quanto menores melhor será a aplicação “wet on wet” –
caso contrário podem provocar a retenção de solventes, causando falha de aderência e perda
de brilho da demão subsequente. Deve-se também aguardar um tempo entre demãos para a
evaporação de solventes mais voláteis, que devem ser definidos pela Akzo Nobel*.
*Antes de utilizar esta técnica, o Departamento Técnico deve ser consultado.

Quando exposto precocemente (recém-pintado) ao intemperismo, o Interseal 1509 não
apresenta manchas esbranquiçadas na superfície do filme. Este fenômeno ocorre quando
aminas de baixo peso molecular migram para a superfície e reagem com dióxido de carbono e
umidade formando sais de carbamato. A água da chuva atrai estas aminas para a superfície,
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uma vez que estes materiais são extremamente hidrofílicos e possuem, inclusive, mais
afinidade com a água do que com a própria resina epóxi.
Mas isto só ocorre à medida que a água da chuva ou do orvalho da manhã evapora, pois,
enquanto empoçada, ela bloqueia o acesso do dióxido de carbono e a reação não ocorre. Por
isso é possível ver na Figura 07 poças com o centro (cheio de água) ainda na cor original, e as
bordas já esbranquiçadas.

         Figura 07: Ilustração do manchamento Figura 08: Interseal 1509
                                                                                                  (não apresenta manchamento)

4  CONCLUSÃO

Os resultados experimentais conseguidos em testes de campo demonstraram a grande
eficiência do produto em questão do ponto de vista de ganho de produtividade e de
desempenho. A possibilidade de aplicação de uma demão da tinta de acabamento quando o
Interseal 1509 ainda está somente seco ao toque, sem que haja perda ou de brilho do
acabamento, ou de aderência do sistema de pintura (Tabela 02) é uma vantagem significativa
sobre os concorrentes normalmente recomendados para aplicação em estruturas metálicas.
Este fato, nas condições de um canteiro de obra, permite grande agilidade de trabalho e reduz
os  custos  dos  clientes,  uma  vez  que  o  trabalho  pode  ser  realizado  em  um  tempo  menor  e,
portanto, permite a aplicação de um maior número de peças por dia, por exemplo.

Um produto robusto, com 120h de resistência ao ensaio de névoa salina quando aplicado
direto ao metal em uma demão única de 120mm e que atende a todos os requisitos da Norma
ISO12944 para ambientes classificados como C3 (de média corrosividade atmosférica). A
utilização deste em um sistema de pintura que inclui uma tinta de acabamento melhora ainda
mais seu desempenho e o faz suportar 240h no mesmo ensaio.

Um revestimento com elevada aderência apresentada pelo ensaio de pull off (> 10MPa) e com
falha coesiva, indicando que a interação com o substrato é forte, e que se mostrou um filme
muito duro, ou seja, resistente ao ensaio de abrasão, onde a perda de massa foi muito
pequena.

Um desenvolvimento completamente em linha com as necessidades do mercado e que indica
as tendências e percepções da Akzo Nobel como fabricante de revestimentos anticorrosivos de
alto desempenho; sempre entendendo as demandas e entregando produtos acima delas.
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