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RESUMO
O processo de electrodeposição catódica é reconhecido como uma excelente
tecnologia amplamente utilizada na aplicação de primários anticorrosivos na indústria
automóvel. Este proporciona a obtenção de películas de tinta finas e uniformes,
caracterizadas pelo excelente desempenho contra a corrosão mesmo em zonas de difícil
acesso da carroçaria do automóvel. Para além disso, é um processo que age em
conformidade com o ambiente dada a reduzida produção de compostos orgânicos
voláteis e isenção total de metais pesados. É altamente automatizado com perdas pouco
significativas de produto, que o transforma num processo eficiente tanto de um ponto de
vista técnico como económico.
Este processo é caracterizado por parâmetros que influenciam a qualidade do
revestimento electrodepositado. Neste trabalho, foram identificados esses parâmetros
críticos e a sua influência na formação dos revestimentos anticorrosivos, que devem ser
uniformes e isentos de defeitos. Foram analisados problemas típicos de uma instalação
de electrodeposição e respectivas alternativas de melhoria. Uma melhoria baseia-se na
substituição de tintas de revestimento anticorrosivo de baixa espessura por tintas de
revestimento de alta espessura. Esta substituição tem como objectivo a redução de
custos. A sua implementação, tal como pode suceder em qualquer alteração ao processo,
implica a nova caracterização dos parâmetros críticos. Com base em vários métodos
experimentais foram analisadas amostras dos dois tipos de tinta. Confirmaram-se os
benefícios associados ao desempenho anticorrosivo que a tinta de revestimento de alta
espessura proporcionou. Grande parte da informação e do material necessário à
realização deste trabalho foi obtida com a colaboração da Mitsubishi Fuso Truck Europe.

PALAVRAS - CHAVE
Electrodeposição, Cataforese, Protecção anticorrosiva, Optimização, Parâmetros
críticos, Indústria automóvel.
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ABSTRACT
The electrodeposition process is regarded as an excellent technology and is widely
used by the automotive industry to apply anti-corrosive primers. This process yields thin
and uniform paint layers characterized by their excellent performance against corrosion,
even in difficult access areas of the vehicle cabin. In addition, this process is
environmentally friendly, due to the reduced production of volatile organic compounds
and the total absence of heavy metals. It is highly automated with minimal product
losses, which makes it an efficient process both from a technical and an economical point
of view.
This process is characterized by parameters that influence the quality of the coating
obtained through electrodeposition. As part of the work presented here those critical
parameters were identified, as well as their influence on the formation of the anticorrosion coatings, which must be uniform and defect free. Also, typical problems found
at electrodeposition plants, and alternatives for their improvement, were analysed. One
such improvement is based upon the replacement of low thickness anticorrosive coating
paints with high thickness anticorrosive coating paints. This improvement allows cost
reduction. Its implementation, as with other process changes, implies re-characterizing
the critical parameters. Samples of two paint types were analysed, employing several
experimental methods. The anticorrosion performance benefits associated with the high
thickness paint were confirmed. A substantial amount of the information and materials
needed for these studies was provided by Mitsubishi Fuso Truck Europe.

KEYWORDS
Electrodeposition, Cataphoresis, Anti corrosive protection, Optimization, Critical
parameters, Automotive industry.
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1. MOTIVAÇÃO E OBJECTIVOS
Vivemos num mundo em que a grande quantidade de trocas com o exterior,
resultantes da globalização, são facilitadas pela grande diversidade de transportes, quer
de pessoas como de mercadorias. O transporte rodoviário desempenha um papel crucial
na nossa sociedade, sendo necessário garantir a qualidade dos veículos colocados no
mercado. Um dos aspectos que compromete a qualidade dos mesmos é a corrosão dos
materiais que o compõem, o que leva à aplicação de revestimentos eficazes na protecção
dos materiais.
De entre os processos de aplicação de revestimentos anticorrosivos o mais
utilizado, por ser considerado o mais eficiente, é o de electrodeposição catódica (EDC).
Face aos constantes avanços tecnológicos, a indústria automóvel vê-se frequentemente
obrigada a fazer alterações aos seus processos, tanto a nível de infra-estruturas como de
reagentes.
Tais alterações podem levar à necessidade de uma nova caracterização dos
parâmetros operacionais que influenciam a formação do revestimento anticorrosivo – os
parâmetros críticos de processo. Nessa caracterização pretende-se cumprir os requisitos
de qualidade impostos pelos fabricantes, que exigem um revestimento uniforme e isento
de defeitos. A identificação destes parâmetros e a análise da sua influência na formação
do revestimento é um dos objectivos deste trabalho. Outro objectivo é a análise de
alternativas de melhoria de um processo de EDC de forma a minimizar os defeitos de
pintura e a não uniformização do revestimento.
Um dos avanços tecnológicos mais recentes é a substituição de tintas de
revestimento anticorrosivo de baixa espessura por tintas de revestimento de alta
espessura. Esta alteração nas tintas utilizadas, que implica a nova caracterização dos
parâmetros operacionais do processo, pretende trazer benefícios na protecção contra a
corrosão. De forma a confirmar tais benefícios, colocou-se como objectivo de trabalho
analisar amostras dos dois tipos de tintas, utilizando vários métodos experimentais de
comparação.
De modo a complementar o estudo teórico dos parâmetros críticos do processo de
EDC, analisar alternativas de melhoria e analisar o desempenho anticorrosivo das tintas
de baixa e alta espessura, recorreu-se a um caso estudo de uma unidade fabril nacional.
Esta unidade fabril, pertencente à empresa Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), tem
implementado um processo típico de EDC. A MFTE disponibilizou informação que
possibilita a análise de casos típicos de problemas típicos nos processos de EDC. A
acrescentar, a MFTE permitiu que fosse acompanhado o processo de substituição da tinta
utilizada, incluindo os testes efectuados na optimização dos parâmetros do novo
1

processo. Por último, disponibilizou amostras de tintas de revestimentos de baixa e alta
espessura.
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2. ESTADO DA ARTE
Os revestimentos anticorrosivos são aplicados na indústria automóvel com a
finalidade de proteger os materiais que constituem o veículo. Existem alguns métodos de
pintura anticorrosiva que foram evoluindo ao longo dos anos, de forma a melhorar a
qualidade do revestimento e garantir uma protecção cada vez mais eficiente.
A pintura por electrodeposição anódica (EDA ou anaforese) e por aspersão à pistola
foram os primeiros métodos utilizados na aplicação destes revestimentos. No entanto,
em ambos os métodos existia a dificuldade em produzir revestimentos que tornassem os
materiais resistentes ao nevoeiro salino. Outra dificuldade consistia em proteger
eficazmente o interior dos corpos ocos, que são de difícil acesso para tintas aplicadas por
EDA e de impossível acesso para as aplicações por aspersão à pistola.
As crescentes exigências do mercado automóvel, levaram os fabricantes a
desenvolver tecnologias que ultrapassassem as limitações dos métodos já existentes. Foi
então que surgiu a electrodeposição catódica (EDC ou cataforese), a qual foi
implementada em 1977 e que é ainda hoje um processo essencial nas linhas de pintura
industrial, utilizadas para a obtenção de revestimentos anticorrosivos e, em certos casos,
também como acabamento monocamada[1].
A electrodeposição catódica tem registado avanços significativos relacionados com
questões ambientais. Actualmente, com o desenvolvimento de novos produtos, o
processo de EDC encontra-se em conformidade com as normas ambientais. É
caracterizado como um processo amigo do ambiente, devido à utilização de tintas de
base aquosa isentas de HAP’s (Hazardous Air Pollutants) e com baixo teor em COV’s.
Para além disso, nos últimos anos tem-se assistido a uma geração de tintas livres de
metais pesados, tais como o chumbo, que eram frequentemente utilizados neste tipo de
tecnologia. Segundo Oravitz[2], os produtos de pintura epoxídicos sem chumbo permitem
obter revestimentos com igual resistência à corrosão e durabilidade.
Um dos mais recentes desenvolvimentos permite obter um revestimento de
espessura elevada, baseado em produtos de pintura com elevado teor em sólidos que
não sacrificam o poder de penetração do banho cataforético. Esta nova tecnologia,
denominada de ‘two coat’, permite obter uma pintura das carroçarias automóveis com
apenas duas camadas de tinta (primário anticorrosivo e tinta de acabamento/top coat),
proporcionando a eliminação do primário intermédio e consequentemente redução de
COV’s[3].

Merlo[3]

refere

que

nova

geração

de

tintas

oferece

um

desempenho

anticorrosivo superior, proporcionando uma protecção eficaz do substrato que pode
exceder as 2000 horas de exposição a ambientes salinos.

3

No futuro, o desenvolvimento de novas tecnologias continuará a apostar na
maximização do desempenho ambiental e na minimização dos custos totais do processo
cataforético. Merlo[4] defende que estas proporcionarão o aparecimento de equipamentos
mais sofisticados e de uma nova geração de produtos de pintura isentos de COV’s que
permitem uma cura a temperaturas mais baixas, sem que isso inferiorize o seu
desempenho.
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3. PINTURA ANTICORROSIVA POR ELECTRODEPOSIÇÃO
O automóvel é um sistema multimaterial que é essencialmente constituído por uma
carroçaria e por componentes estruturais. Na carroçaria são utilizados uma enorme
variedade de materiais, de entre os quais se destacam o aço de alta resistência e o
alumínio[1], que apesar de apresentarem características mecânicas adequadas, são
caracterizados pela fraca resistência à corrosão nos ambientes de utilização das viaturas
automóveis. Deste modo tornou-se indispensável desenvolver tecnologias de protecção
anticorrosiva para melhorar a resistência das peças metálicas das viaturas e evitar deste
modo a sua rápida deterioração.

3.1

CORROSÃO NOS AUTOMÓVEIS

A corrosão é definida como a deterioração de um material resultante do ataque
químico ou electroquímico, provocado pelo meio ambiente em que o material se
encontra/funciona[1,2]. Uma vez que a corrosão é provocada por uma reacção química ou
electroquímica, a velocidade à qual a corrosão se processa dependerá, até certo ponto,
da temperatura e da concentração dos reagentes e dos produtos. Outros factores, tais
como os esforços metálicos e a erosão podem contribuir para a corrosão[2].
A

corrosão

nos

automóveis

é

promovida

essencialmente

pelas

atmosferas

circundantes, por produtos de combustão interna que incluem o vapor de água e os
gases

de

exaustão,

ou

por

líquidos

de

diferente

natureza

indispensáveis

ao

funcionamento dos automóveis (combustíveis, fluidos de transmissão e das linhas de
travões hidráulicos, óleos e líquidos de refrigeração do motor)[1]. O presente trabalho
aborda com maior profundidade a corrosão provocada pelas atmosferas circundantes,
que nos últimos anos se tornou numa séria preocupação. O aumento da agressividade da
atmosfera obrigou a indústria automóvel a tomar medidas para melhorar a resistência à
corrosão dos automóveis.
O crescente consumo de combustíveis fósseis nos últimos anos tem conduzido a um
aumento na emissão de poluentes para a atmosfera, tais como o SO2, H2S e NOx, que
quando dissolvidos na água das chuvas formam ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico
(HNO3) – chuvas ácidas[3]. Quanto maior for a concentração dos poluentes e a humidade
relativa da atmosfera, maior será a deposição por adsorção que resultará na aceleração
de corrosão na superfície metálica[4]. Por outro lado, as atmosferas marinhas são
igualmente caracterizadas pela sua agressividade devido à elevada humidade e à
presença de partículas sólidas de cloreto de sódio e/ou gotículas de água contendo
cloreto de sódio. Os sais de cloreto são bastante higroscópicos e a sua taxa de deposição
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decresce rapidamente com a distância do mar e com a crescente densidade de vegetação
que promove a filtragem do ar[4]. Para além disto, o cloreto de sódio é largamente
utilizado em determinados países que registam temperaturas muito baixas para evitar a
formação de gelo nas estradas e permitir desta forma a circulação rodoviária. O cloreto
de cálcio é geralmente espalhado em conjunto com cloreto de sódio e/ou abrasivos que
favorecem a deterioração exterior do veículo quando projectados ou depositados na
carroçaria pintada[3]. A procura crescente de alternativas para reduzir a corrosão dos sais
de cloreto, levou ao desenvolvimento de aditivos que reduzem os efeitos corrosivos dos
mesmos[5].
Em adição aos poluentes gasosos e ao cloreto de sódio, a presença de partículas
em suspensão na atmosfera, tais como partículas provenientes de queima, partículas de
origem vegetal e a poeira, afectam a corrosão dos metais quando se depositam à
superfície. Estas partículas ou poeiras por norma são higroscópicas ou detêm a
capacidade de adsorver gases. Algumas delas são ainda inibidoras de corrosão, como é o
caso do pó do cimento que promove a neutralização da eventual acidez da água presente
na superfície do metal e promove a passivação do metal. Outras partículas como os
fosfatos, o nitrito de sódio e os sais cromatos, quando dissolvidos na água conseguem
retardar o processo corrosivo[4].
De uma forma simples, podem-se considerar dois tipos diferentes de corrosão: a
corrosão cosmética e corrosão localizada. A primeira desenvolve-se de fora para dentro
onde a pintura do automóvel é localmente afectada[1,6]. Nestes casos a velocidade de
corrosão é tanto maior quanto maior for a área exposta ao meio envolvente. Por outro
lado, a corrosão localizada, origina um grande enfraquecimento nos elementos do veículo
de tal forma que os pode tornar incapazes de exercer a função para a qual foram
projectados[6]. Os tipos de corrosão localizada mais comuns são:


Corrosão galvânica – tem lugar quando dois materiais diferentes entram

em contacto, originando uma pilha galvânica (ligações aço/alumínio, aço/cobre, etc.)[1,6].


Corrosão intersticial – também designada por corrosão de juntas ocorre

nas juntas estreitas que se enchem de líquido, e é normalmente causada por formação
de células de arejamento diferencial. Tal formação corre pelo facto do oxigénio do ar ter
maior dificuldade de penetrar na junta (ou fenda) do que aceder às restantes zonas da
superfície. Como resultado, o metal no interior da junta torna-se ânodo e corrói-se,
enquanto o metal junto à entrada da abertura funciona como cátodo, ficando protegido
da corrosão. Este tipo de corrosão é muitas vezes agravado pela humidade condensada
que permanece no interior das juntas [1].


Corrosão por fadiga – consiste numa degradação do material em

consequência da acção simultânea de cargas/esforços e da acção corrosiva do meio em
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que o material está exposto[1]. É um tipo de corrosão frequente e que pode dar origem a
fendas ou fissuras[6].


Corrosão por picadas – ocorre em zonas onde a pintura é localmente

afectada, funcionando como ânodos localizados, onde ocorre e se desenvolve a corrosão.
Caso a tinta seja muito aderente e impeça a propagação da corrosão a outras zonas do
material, pode verifica-se o aparecimento de picadas profundas num curto espaço de
tempo. A acção de iões agressivos também origina corrosão por picadas[1].


Corrosão sob depósito – ocorre normalmente sob deposições não metálicas

e revestimentos. A humidade retida pelas deposições, solubiliza agentes químicos
agressivos existentes nas mesmas, permitindo o desenvolvimento de células de
arejamento diferencial, como ocorre na corrosão intersticial[6]. Este tipo de corrosão
ocorre frequentemente quando as poeiras e lamas da estrada se acumulam em cavidades
e juntas de alguns dos componentes automóveis[1].
Existem outros tipos de corrosão que ocorrem com menor frequência, tais como a
corrosão por fricção, a corrosão sob tensão, a corrosão intergranular, a corrosão erosão,
a corrosão por deslizamento e a falha dos revestimentos[1]. Na Tabela 3.1 estão indicados
os tipos de corrosão que ocorrem frequentemente em cada componente do automóvel.
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Tabela 3.1. Principais tipos de corrosão que ocorrem nos diferentes componentes do automóvel[1].

Componentes
Carroçaria (estrutural)

Carroçaria (cosmética)

Chassis

Elementos de ligação

Tipos de corrosão
Uniforme, picadas, intersticial, por fricção, falha do
revestimento e sob depósito
Intersticial, galvânica, por fricção e falha do
revestimento
Uniforme, picadas, intersticial, por fricção, sob tensão,
falha do revestimento e sob depósito
Uniforme, picadas, intersticial, galvânica, por fricção,
sob tensão e falha do revestimento

Fundo interior (chão)
Guarnições

Uniforme, intersticial e sob depósito
Uniforme, picadas, intersticial, galvânica, intergranular
e falha do revestimento

Motor e seus

Uniforme, picadas, intersticial, galvânica, por fricção,

componentes

intergranular, sob tensão e alta temperatura

Pára-choques

Picadas

Portas

Uniforme, intersticial, falha do revestimento e sob
depósito

Sistema eléctrico e

Uniforme, picadas, intersticial, galvânica, por fricção,

electrónico

sob tensão, falha do revestimento e por deslocamento
Uniforme, picadas, intersticial, erosão, por fricção,

Sistemas de exaustão

intergranular, sob tensão, falha do revestimento, e
alta temperatura

Sistemas de fuel

Picadas, intersticial e falha do revestimento

Sistemas de

Picadas, intersticial, galvânica, erosão, cavitação e

refrigeração

intergranular

Sistemas de travagem

3.2

Uniforme, picadas, intersticial, galvânica, por fricção,
sob tensão, falha do revestimento e por deslocamento

ELECTRODEPOSIÇÃO CATÓDICA

3.2.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A electrodeposição catódica (EDC) é uma tecnologia complexa de pintura por
imersão, baseada na deslocação de partículas carregadas electricamente (tinta) dentro
de um campo eléctrico estabelecido até ao pólo de sinal oposto, ou seja, até à peça
metálica a revestir. Desta forma, toda a superfície, arestas e cavidades da peça são
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uniformemente

cobertas

de

tinta,

o

que

se

traduz

numa

excelente

protecção

anticorrosiva. É um processo de pintura distinguido pela sua elevada automatização,
reduzido poder de contaminação e que tem vindo a ser desenvolvido em conformidade
com o ambiente. Actualmente é isento de metais pesados e apresenta reduzidas
emissões de COV’s. A EDC é caracterizada pelas perdas pouco significativas de produto
que a transformam num processo eficiente tanto de um ponto de vista técnico como
económico[7,8].
[9]

investimento

No

entanto,

tem

como

desvantagens,

um

custo

elevado

de

.

Na electrodeposição catódica o substrato (peça a revestir), funciona como cátodo, o
qual é imerso num banho de tinta. As partículas de tinta carregadas positivamente são
atraídas em direcção ao cátodo e estabelecem-se interacções locais entre a superfície do
mesmo e os grupos activos das moléculas[1]. O substrato é ligado a um dos eléctrodos de
um circuito de corrente contínua, ao qual é aplicada de uma diferença de potencial que
está directamente relacionada com a intensidade da corrente através lei de Ohm. Como a
tensão eléctrica é constante, a intensidade da corrente atinge um valor I0 que é função
da resistência da tinta líquida presente entre eléctrodos (R)[1],
I0 =

V
R

(3.1)

em que V é a diferença de potencial. O parâmetro de resistência R é directamente
proporcional à resistência do banho (ρ) e à distância que separa os eléctrodos (l), tal
como indica a equação (3.2).

R = ρ ×l

(3.2)

3.2.2 BANHO CATAFORÉTICO
Para que a deposição da tinta ocorra é necessário que o banho seja formado por
tintas que detenham propriedades específicas e que reajam à diferença de potencial
aplicada. Este é constituído essencialmente por água desionizada, sendo que apenas
cerca de 10 a 20% são substâncias de pintura[1]. As tintas cataforéticas devem promover
a formação de revestimentos com boa aderência, dureza, flexibilidade e que sejam
mecanicamente e quimicamente estáveis à cura (polimerização). Estas devem coagular
no cátodo, ter capacidade para se depositarem nas zonas de difícil acesso (poder de
penetração), ser solúveis ou dispersáveis em água e possuir compostos capazes de
conferir protecção anticorrosiva no metal[1]. Um banho cataforético é normalmente
composto por:
 Ligante ou resina base (10-20%);
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 Pigmento e cargas (0-5%);
 Solventes e aditivos (0-5%);
 Água desionizada (80-90%).
O ligante é constituído por polímeros de carga positiva, normalmente de baixa
massa molecular, e é fornecido ao fabricante em soluções de solventes orgânicos que
podem ser diluídos em água. O ligante encontra-se sob a forma de um sal, pois só desta
forma é que é solúvel em água (≈10%) formando dispersões ou soluções aquosas[1,7].
Este componente da tinta tem a função de manter ligadas as partículas de pigmento na
película de tinta seca e é importantes na obtenção de revestimentos com boas
propriedades de aderência, durabilidade e resistência química[9]. Na indústria automóvel,
os ligantes mais frequentes são aqueles que são baseados em resinas epoxídicas. Este
tipo de resinas é constituído por polímeros nitrogenados que possuem uma excelente
resistência a solventes e outros produtos químicos. Para além disso, apresentam boa
resistência ao choque, à abrasão e ao calor (~120ºC)[9].
Os pigmentos são introduzidos numa tinta com o objectivo de lhe conferir cor e
opacidade, e contribuir para a estabilidade do banho, para além do papel fundamental
que desempenham na protecção anticorrosiva[1,9]. As cargas positivas, que são
normalmente grupos nitrogenados e que não conferem grande opacidade às tintas,
associam-se aos polímeros do ligante para que estes sejam atraídos pelo cátodo e se
depositem na peça a pintar[7]. Estas podem contribuir para melhor a durabilidade e a
dureza, aumentar a impermeabilidade e a elasticidade, e regular a rugosidade da película
de tinta[9].
Por outro lado, a adição de solventes orgânicos facilita a solubilidade do ligante e
confere a consistência adequada à aplicação da tinta. A boa homogeneização da solução
influencia o brilho, a dispersão dos pigmentos e promove o aumento da flexibilidade,
dureza e durabilidade da tinta seca, entre outras propriedades[9]. A escolha do solvente
terá de ser feita em função do ligante seleccionado e a sua quantidade no banho deve
ser mantida dentro dos limites adequados[1].
Os aditivos constituem uma pequena percentagem do banho cataforético e que
normalmente são classificados como secantes, agentes de suspensão, antipeles,
espessantes,

dispersantes,

antiespumas,

preservativos,

molhantes

ou

bactericidas/fungicidas[9].
O processo de EDC era inicialmente caracterizado pela formação de revestimentos
de baixa espessura (15-20µm). Porém, actualmente, os banhos cataforéticos baseados
em produtos de pintura com alto teor em sólidos, possibilitam a obtenção de
revestimentos
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com

espessuras

na

ordem

dos

50µm,

sem

comprometer

significativamente o poder de penetração. Para além disso, a utilização destes novos
produtos reduz a tendência para a formação de grânulos e melhorar o poder de
nivelamento da rugosidade da chapa[1].

3.2.3 FENÓMENOS REACCIONAIS
No banho da tinta ocorrem simultaneamente quatro fenómenos básicos de
electroquímica: a hidrólise da água, a electroforese, electrodeposição e a electro-osmose.
Na Figura 3.1 encontram-se esquematizados todos os fenómenos reaccionais que
ocorrem na EDC.

Figura 3.1. Esquematização das reacções que ocorrem num processo de electrodeposição
catódica[10].

A electrólise da água é caracterizada pela quebra de ligação dos átomos de oxigénio
e hidrogénio no cátodo e no ânodo que é promovida pelo gradiente de tensão eléctrica
que é aplicado através de dois eléctrodos submersos no banho.

H 2 O ↔ OH − + H +

(3.3)

A electrólise da água e os iões libertados no ânodo, dão origem a um excesso de
ácido (e consequente redução do pH) que terá de ser eliminado.
Por outro lado, a electroforese é um processo que se inicia a partir do momento em
que existam dois pólos eléctricos de cargas opostas e um fluxo de corrente eléctrica
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estabelecido no banho e em que as partículas carregadas começam a mover-se. É este
movimento das partículas presentes no líquido que é denominado de electroforese[6]. Os
polímeros do ligante, que têm carga positiva, movem-se em direcção ao cátodo que se
encontra carregado negativamente. Enquanto os iões carregados negativamente, que são
tipicamente os iões de acetato, movem-se na direcção oposta e são atraídos para o
ânodo positivo.
Quando o polímero atinge o cátodo ocorre a electrodeposição. Inicialmente o
polímero encontra-se ligado a um grupo ácido e quando se aproxima suficientemente do
cátodo, a ligação ácido/polímero quebra e o polímero estabelece nova ligação com o
cátodo.
R1 R 2 HN +

+

OH − ↔

R1 R 2 N

+

(3.4)

H 2O

A acumulação dos iões hidroxilo para o cátodo, causa uma diminuição do pH e a
consequente

coagulação da

tinta

originando o

revestimento cataforético[1]. Este

mecanismo reaccional cessa quando a resistência eléctrica da película depositada tiver
subido a tal ponto que já não atinge a densidade mínima de corrente necessária à
electrodeposição[7]. No caso de se pretender obter uma camada de tinta com uma
espessura superior, o gradiente de tensão eléctrica terá de ser aumentado.
O deslocamento da fase líquida através do filme de tinta em formação é
denominado de electo-osmose. A ocorrência deste fenómeno em conjunto com a baixa
viscosidade do banho cataforético, reduzem de forma sensível o tempo de gotejamento,
face às pinturas convencionais por imersão[7].
Para que os quatro fenómenos reaccionais ocorram de forma eficaz, as peças
metálicas

devem

ser

submetidas,

previamente,

a

um

complexo

tratamento

de

desengorduramento e fosfatação, de modo a garantir uma boa fixação da tinta no metal.

3.2.4 INSTALAÇÃO TÍPICA
A escolha da linha de um processo de pintura automóvel por electrodeposição
catódica deve basear-se no tamanho da peça e na sua complexidade, quantidade de
unidades a processar, tipo de substrato (aço normal, alumínio, zinco, etc.), processo a
jusante, acabamentos (cor, brilho, espessura, dureza, resistência à corrosão), tipo de
tinta e acabamento final. Tal como indica a Figura 3.2, uma linha típica de EDC terá de
incluir um pré-tratamento para limpeza da chapa metálica e um forno no final da
instalação para promover a cura da tinta electrodepositada.
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1 – Transportador
2 – Desengorduramento
3 – Lavagem
4 – Activação

5 - Fosfatação

8 – Lavagem com ultrafiltrado

6 – Lavagem com água

9 – Lavagem com ultrafiltrado

desionizada

novo

7 – EDC

10 – Cura

Figura 3.2. Linha típica de pré-tratamento
pré
e pintura anticorrosiva de carroçarias automóvel por
electrodeposição[1]

Uma linha de EDC típica é dividida em três zonas distintas: a zona de prétratamento do qual fazem parte as etapas 1, 2, 3, 4, 5 e 6; a zona de pintura composta
pelas etapas 7, 8 e 9; e a zona de cura (polimerização) que corresponde à etapa 10.
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 Pré-tratamento
Um revestimento anticorrosivo electrodepositado só é bem sucedido se conseguir
estabelecer com o substrato metálico forças de aderência adequadas e para isso é
necessário que este seja convenientemente
convenientemente limpo e convertido. Deste modo, a superfície
metálica do substrato têm de estar isenta de óleos, gorduras, poeiras, produtos de
corrosão e quaisquer outras matérias estranhas, para que se possam obter películas de
tratamentos de conversão homogéneas e de qualidade adequada à pintura posterior[1].
Na indústria automóvel, as carroçarias, depois de construídas, apresentam diversos
tipos de sujidade (óleo de protecção temporária, produtos de estampagem, poeiras,
poeiras
alguns óxidos, etc.), cuja eliminação é efectuada na etapa de desengorduramento.
desengorduramento Nesta
operação as cabines são imersas,
imersas por norma, num banho quente composto de água
industrial e produtos alcalinos.
alcalinos. As matérias gordas saponificam sob acção do calor,
calor
transformando-as
as em sabão para que sejam facilmente
fac mente eliminadas da superfície do
substrato metálico. As substâncias insaponificáveis, que podem tornar a limpeza
ineficiente, também têm de ser tidas em conta quando se procede à escolha dos
produtos de limpeza. Deste modo,
modo torna-se necessário que os produtos
odutos de limpeza sejam
compatíveis com as sujidades a eliminar da superfície do substrato, que sejam alcalinos
com valores de pH situados entre 10 e 12,5,
12,5 e que cumpram a legislação ambiental[1,8].
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Após desengorduramento, as cabines são transferidas para o tanque de activação,
onde se inicia a preparação do substrato para a electrodeposição da tinta. A activação é
uma etapa que promove a formação de núcleos de titânio na superfície metálica, que vão
funcionar como inibidores de corrosão, e aos quais se vão agregar, posteriormente, os
compostos fosfatados presentes no banho seguinte.
A fosfatação consiste num tratamento químico dos metais que proporciona o
desenvolvimento de uma camada fina e insolúvel de fosfatos, após ataque ao substrato
metálico. Este tratamento é crucial na produção de revestimentos anticorrosivos
electrodepositados, na medida em que ajuda a proteger o metal contra a corrosão e
aumenta a aderência da tinta electrodepositada. Os produtos mais utilizados nesta etapa
são os fosfatos de zinco em conjunto com outro tipo de metais, tais como o níquel e o
manganês entre outros[8]. Para além disso, o banho de fosfatação terá de possuir
também aditivos que acelerem a formação dos grãos de fosfatos, facilitem a fuga dos
gases formados e que ajudem na precipitação de outros produtos da fosfatação. As
lamas formadas em resultado desta precipitação devem ser retiradas continuamente do
banho.
Tipicamente, o pré-tratamento é concluído com uma lavagem das carroçarias,
utilizando água desionizada. Esta tem a finalidade de eliminar todas as impurezas
arrastadas pelas carroçarias, incluindo todos os produtos não reagidos resultantes da
fosfatação. A eliminação destas impurezas é essencial, para que a condutividade do
banho cataforético não seja alterada, o que contribui para obter um revestimento isento
de defeitos. Isto implica que exista um controlo rigoroso da condutividade do banho de
lavagem.
Todas as etapas do pré-tratamento podem ser realizadas por mergulho, por spray
ou uma combinação de ambos. Utilizam-se etapas por spray quando estamos em
presença de peças simples com escoamento fácil, enquanto as etapas por mergulho são
usadas para peças complicadas em que algumas áreas não conseguem ser atingidas
pelos sprays. O pré-tratamento por mergulho garante menores perdas por evaporação, o
que conduz a um consumo energia mais baixo, no entanto o efeito spray não existe. O
sistema que é normalmente utilizado é aquele que combina os dois tipos de prétratamento, uma vez que conjuga as vantagens de ambos os processos[8].

 Pintura
Numa linha típica de EDC a pintura é efectuada por imersão num banho de tinta
cataforética, composto por uma vasta gama de produtos de pintura e água desionizada.
Nesta etapa a diferença de potencial imposta promove a movimentação das partículas de
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tinta carregadas positivamente em direcção ao cátodo (substrato). Estas vão depositardepositar
se sobre os grãos de fosfatos e formar a película de tinta que protege a carroçaria da
corrosão. Para que a película de tinta seja
seja uniforme e isenta de defeitos é necessário que
o sistema de alimentação eléctrica possua um rectificador que converta a corrente
alternada em corrente contínua,
contínua, a qual deve ser o mais uniforme possível.
possível É igualmente
necessário que as células anódicas presentes
presentes no tanque procedam à remoção de ácido
(anólito) formado durante a electrodeposição. Esta remoção pode ser efectuada por um
circuito de electrodiálise, diálise ou permuta iónica (circuito de anólito) que tem como
função regular o pH do banho e permitir
permi uma boa coagulação da tinta[1]].
Este tanque de pintura terá de ser guarnecido
uarnecido por um sistema de refrigeração, visto
que durante a deposição da tinta há libertação de calor, para que se possa regular e
manter constante a temperatura do banho. Para além disto, associada ao mesmo tanque,
terá de existir uma
a unidade de ultrafiltração (UF) que aumenta a eficiência da utilização
da tinta em cerca de 100%[1]. A ultrafiltração é uma operação de separação que foi
introduzida neste tipo de processos para reter o ligante e os pigmentos nas suas
membranas, de modo a poder reciclá-los
reciclá
até ao tanque de EDC.. O ultrafiltrado produzido
é posteriormente utilizado para lavar as carroçarias, de forma a eliminar os produtos não
reagidos do
o filme de tinta electrodepositado. Para que a recuperação da tinta seja total, o
ultrafiltrado resultante das lavagens é ainda reciclado ao tanque de pintura. A Figura 3.3
apresenta um esquema típico
o da zona de pintura de uma instalação de electrodeposição.
electrodeposição

Figura 3.3. Instalação típica da zona de pintura de um processo de EDC[1]
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É essencial que o banho de EDC seja agitado para que a tinta se deposite
uniformemente no substrato metálico e que não decante no tanque. O circuito de
agitação e de refrigeração são geralmente o mesmo. Após filtração e arrefecimento do
banho, este é novamente bombeado para o tanque de forma a promover a agitação do
mesmo.
Na zona da pintura terá ser instalado um sistema de ventilação para que os
componentes voláteis que evaporam sejam extraídos e não condensem. Isto evita a
contaminação das etapas a montante e jusante, e a exposição excessiva dos
trabalhadores da unidade fabril.

 Cura
A zona de cura da tinta é a etapa que finaliza uma linha de pintura por
electrodeposição. Antes de darem entrada no forno, as carroçarias automóveis devem
permanecer de 6 a 8 minutos à temperatura ambiente para que a água e os solventes
existentes na película de tinta electrodepositada evaporem[8]. Depois disto devem ser
introduzidas num forno que deve funcionar entre 105ºC e 205ºC[1], dependendo do tipo
de produtos utilizados, e permanecer no forno até que a cura da tinta seja a adequada.
No caso particular das tintas epoxídicas, que são as mais usuais na indústria automóvel,
o forno deve funcionar a cerca 160-180ºC durante aproximadamente 30 minutos e o
aumento da temperatura não deverá ser superior a 10ºC por minuto[8]. A cura da tinta
dá origem a um revestimento duro e aderente com as propriedades de protecção
pretendidas. Esta zona necessita de um extractor para remover os solventes evaporados
e os gases resultantes da cura da tinta[8].
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4. CASO

ESTUDO

–

A

EMPRESA

E

O

PROCESSO

DE

ELECTRODEPOSIÇÃO
A MFTE é uma empresa que se dedica à produção de veículos comerciais (Mitsubishi
(
Canter)) para distribuição maioritariamente no mercado europeu. Encontra-se
Encontra
localizada
no centro do país, a 150 km de Lisboa,
Lisboa e emprega quase 500 trabalhadores que
contribuíram para a produção de cerca de 10 500 veículos
eículos no ano de 2007. Esta empresa
está integrada no grupo Mitsubishi desde 1990 e é actualmente detida a 100% pela
MFTBC (Mitsubishi
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation),
Corporation), que é por sua vez parte integrante do
grupo Daimler.
A linha de produção de automóveis da MFTE tem sete zonas distintas: soldadura de
cabines, linha electrodeposição catódica (EDC),, linha de pintura, linha de revestimento,
linha de chassis, linha final e linha de inspecção final. A Figura 4.1 esquematiza a linha
de produção dos automóveis Mitsubishi Canter.

Linha final

Figura 4.1. Esquema da linha de produção dos automóveis Mitsubishi Canter

Na zona da soldadura da cabine, tal como o nome indica, constrói-se
constrói
a carroçaria
do automóvel através da soldadura de chapas metálicas desagregadas,
desagregadas provenientes na
sua maioria do Japão. Depois de construídas as cabines, estas entram na linha de pintura
por electrodeposição, onde vão ser pré-tratadas
pré tratadas e pintadas com a tinta anti-corrosiva.
anti
Posteriormente,
mente, entram na linha de pintura para que sejam pintadas com um primário
intermédio e com a tinta de acabamento que confere o aspecto final à cabine. Na linha
de pintura existem inspectores que verificam o aspecto da pintura, de forma a garantir a
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qualidade do produto. Caso as cabines apresentem defeitos de pintura, são retidas pelos
inspectores de secção e reparadas na linha de pintura para que possam prosseguir para a
linha de revestimento. Nesta última são montados todos os plásticos, borrachas, vidros e
afins. Entretanto, na linha de chassis, são montados e pintados os chassis aos quais vão
ser adicionados, posteriormente, os eixos que são construídos na linha de eixos. Posto
isto, este conjunto é direccionado para a linha final, no qual se vão montar os motores,
as carroçarias e outros componentes. Concluída a montagem do automóvel, este terá de
ser verificado na linha de inspecção e só sairá para venda depois de exaustivamente
inspeccionado pelos inspectores do departamento de qualidade.

O presente trabalho incide apenas na linha de EDC, onde é realizado o processo de
pintura por electrodeposição, no qual as carroçarias metálicas são pintadas com uma
tinta que assegura a protecção anticorrosiva à chapa metálica. Esta linha de produção,
tal como anteriormente descrito, é caracterizada por três etapas distintas, ou seja, o prétratamento, a pintura e a cura. Na fase de pré-tratamento procede-se à preparação da
superfície metálica para que a tinta se consiga depositar na chapa metálica facilmente e
sem defeitos. Nas duas etapas seguintes, as cabines são pintadas com a tinta
cataforética e introduzidas num forno para que a película de tinta electrodepositada
polimerize (cura). Para além disso, associado ao processo, existe também uma estação
de tratamento de águas residuais, uma estação de produção de água desmineralizada
(ADN) e uma unidade de ultrafiltração. Há que referir ainda que a produção de vapor de
água necessário ao processo, é produzido numa caldeira alimentada com água
desmineralizada produzida na estação de ADN. A Figura 4.2 esquematiza a linha de
produção de EDC, na qual sobressaem os dez tanques e o forno da instalação.
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Cabines

Lavagem
Manual

Pré-lavagem

Esgoto

Desengor
duramento

Lavagem I

Fosfatação

ETAR

Lamas

Activação

Ultrafiltrado
recirculado

Lavagem UFN

Lavagem UFR

Electro
deposição

Tinta

Lavagem ADN

Lavagem ADN

Unidade de
desmineralização
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desmineralizada
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T >160ºC
Ultrafiltrado novo
Cabines
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Ultra
filtração

Caldeira

Ultrafiltrado recirculado

Figura 4.2. Esquema da linha de Electrodeposição Catódica (EDC)
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4.1

PRÉ-TRATAMENTO

Tal como indica a Figura 4.2, o processo é iniciado com uma lavagem manual e
uma pré-lavagem das cabines com produtos desengordurantes dissolvidos de maneira a
remover o excesso de impurezas, incluindo o óleo protector que reveste toda a superfície
metálica. A água industrial utilizada na dissolução dos produtos e extracção do óleo é
aquecida num tanque equipado com serpentinas por onde circula vapor de água
produzido na caldeira.
A

eliminação

das

impurezas

residuais

é

efectuada

no

tanque

de

desengorduramento, onde as cabines são imersas num banho quente composto de água
industrial e produtos alcalinos que eliminam facilmente as impurezas da superfície
metálica sob a acção do calor. O circuito de aquecimento associado ao tanque, cuja
utilidade quente é o vapor de água, aquece o banho desengordurante durante o arranque
diário da instalação e coloca a sua temperatura dentro da especificação. A temperatura é
um

parâmetro

controlado

frequentemente

para

que

o

seu

valor

não

oscile

significativamente durante a limpeza. O mesmo acontece com a concentração de óleo,
pH e alcalinidade do banho.
Após desengorduramento, as cabines são lavadas, por imersão, com água industrial
para remover os resíduos do banho de desengorduramento – Lavagem I. Posteriormente
são transferidas para o banho de activação, onde se promove a formação de núcleos de
titânio à superfície metálica, aos quais se vão agregar posteriormente os compostos
fosfatados. No tanque de activação o controlo é elaborado sobre a alcalinidade,
temperatura, titânio total e pH.
Segue-se a etapa da fosfatação, onde se promove o desenvolvimento de uma
camada fina e insolúvel de fosfatos à superfície do substrato metálico que ajudam a inibir
o processo de corrosão. Como o aspecto da película de tinta está directamente
relacionado com o tamanho dos grãos de fosfatos formados, isto implica um controlo
rigoroso do peso camada. Outras variáveis importantes a controlar neste tratamento
químico são a temperatura, a concentração de metais (zinco, níquel, etc.) e a quantidade
de lamas produzidas entre outras. Devido à constante formação de lamas, o banho é
filtrado em contínuo em circuito fechado. Por outro lado, a temperatura do banho é
assegurada por um sistema de permutadores de calor interligados por onde se faz
circular água quente e vapor de água.
Para finalizar o pré-tratamento da superfície metálica, esta é sujeita a duas
lavagens sucessivas. A segunda lavagem do processo com água industrial, lavagem II, é
realizada com o intuito de remover todas as impurezas arrastadas pelas cabines, que são
na sua maioria produtos não reagidos resultantes da fosfatação. Para elevar a eficiência
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da operação, as cabines são sujeitas a uma segunda lavagem com água desmineralizada
(lavagem ADN) que reforça a limpeza da superfície metálica. A remoção dos sólidos é
essencial, uma vez que estes podem alterar a condutividade do banho seguinte e
dificultar a

deposição da

tinta. Por isso,

a

condutividade do sexto tanque

é

frequentemente controlada de modo a não exceder a limite máximo definido.

4.2

PINTURA POR ELECTRODEPOSIÇÃO

A pintura das cabines na linha de EDC é efectuada por imersão num banho de tinta,
à base de resinas epoxídicas (ligante), através de electrodeposição catódica. Como este
processo de deposição é muito sensível a qualquer variação de parâmetros, é necessário
fazer um controlo tão rigoroso quanto possível de inúmeras variáveis, tais como
temperatura, tensão eléctrica, condutividade, pH, percentagem de extracto seco, poder
de penetração da tinta entre outras. Analisar-se-á pormenorizadamente cada uma destas
variáveis mais adiante, no capítulo 6.
Dado que ocorre libertação de calor durante a deposição da tinta, o banho é
refrigerado através de um permutador de calor por onde circula água fria proveniente da
torre de refrigeração instalada na fábrica. Para além disto, associado ao tanque, existe
também uma unidade de ultrafiltração que recicla o ligante e os pigmentos e produz
ultrafiltrado que é enviado para o tanque de ultrafiltrado novo (UFN).
Nos tanques de lavagem UF efectua-se a lavagem das cabines para remover todos
os produtos cataforéticos não reagidos da superfície metálica. Estes são posteriormente
reciclados e enviados novamente para o tanque da tinta. Esse retorno torna o processo
de electrodeposição rentável, sem perdas significativas de produtos provenientes do
banho cataforético. Isto obriga a que os tanques de electrodeposição, de ultrafiltrado
novo e ultrafiltrado recirculado (UFR) estejam interligados entre si, de maneira a que a
concentração dos banhos diminua à medida que as cabines avançam na instalação. Tal
interligação pode ser verificada no esquema da linha de EDC, a Figura 4.2.
De modo a garantir que a película de tinta fica totalmente isenta de qualquer
resíduo, efectua-se uma nova lavagem com água desmineralizada – lavagem ADN. Com
esta operação é dada como finda a etapa de pintura por electrodeposição.

4.3

CURA

Depois de pré-tratadas e pintadas, as cabines dão entrada num forno que opera a
cerca de 180ºC, para que o filme electrodepositado seja curado. A temperatura do forno
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tem de ser tal que inviabilize a efervescência da água e a evaporação rápida dos
solventes existentes na película, uma vez que isso resultaria na formação de defeitos de
pintura e consequente mau aspecto do revestimento.

4.4

ESTAÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA

A estação de água desmineralizada (ADN) produz água desmineralizada para toda
linha de EDC, contribuindo para a formação e renovação contínua de alguns dos banhos
da instalação. Esta estação é alimentada por uma conduta de água industrial, cujos
minerais são removidos através da passagem da água através de duas colunas em série
de permuta iónica, tal como mostra a Figura 4.3.
Ácido cloridríco

Filtro de
carvão

Col. permuta
catiónica

Água

Água industrial
Água
Desmineralizada

Col. permuta
aniónica

NaOH

Figura 4.3. Esquema de produção de água desmineralizada.

Depois de desmineralizada, a água é armazenada em tanques de armazenamento e
pronta a ser utilizada. Nesta unidade efectua-se um controlo permanente do pH e da
condutividade da água produzida. Quando este último parâmetro excede os 10 µS/cm2, a
estação cessa a produção e inicia a regeneração automática das resinas das colunas.

4.5

ETAR

A estação de tratamento de águas residuais foi construída na MFTE com intuito de
tratar as águas provenientes da linha de EDC e da linha de pintura. A ETAR associada à
linha de EDC recebe quatro tipos de águas distintas: as águas oleosas que provém do
tanque de desengorduramento e da pré lavagem; águas claras que têm origem nos
tanques onde se prepara a superfície metálica; águas de pintura que são resíduos do
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tanque de pintura e dos banhos posteriores; e as águas fosfatadas que são filtradas num
filtro de prensas e redireccionadas novamente para o tanque de fosfatação.
Nesta estação existem várias etapas de tratamento, tais como neutralização,
floculação, sedimentação, espessamento e filtragem. Daqui resultam as água tratadas
que vão directamente para o esgoto e as lamas que são posteriormente recolhidas e
tratadas por uma empresa especializada.

23

24

5. ESTUDO

DE ALTERNATIVAS DE MELHORIA DE UM PROCESSO DE

ELECTRODEPOSIÇÃO CATÓDICA
Alguns problemas típicos de um processo de EDC estão presentes no caso em
estudo, a instalação da MFTE, que serviu de base para o estudo de possíveis melhorias.
Após uma detalhada análise do processo da MFTE, das suas vantagens e limitações,
apresentaram-se algumas alternativas de melhoria, as quais são descritas de seguida.

5.1

DESENGORDURAMENTO EFICIENTE

Situação na MFTE: Existe um separador de óleo que se encontra desactivado por
efectuar uma separação ineficiente.
Melhoria: Instalar equipamento eficaz que remova continuamente o óleo presente
no banho de desengorduramento, como por exemplo, um separador centrífugo.
Objectivo:

Remoção

contínua

do

óleo

do

primeiro

banho

e

redução

da

desengorduramento

e

contaminação dos banhos seguintes.
Vantagens:
 Remoção contínua do óleo
 Reduzir

a

contaminação

do

banho

de

consequentemente dos banhos seguintes
 Minorar a taxa de renovação dos banhos
 Redução dos defeitos no revestimento cataforético
 Redução de retoques e desperdícios do processo, e consequentemente
redução de custos
Desvantagens:
 Consumo energético
 Período de amortização longo

5.2

AUMENTO DA ÁREA ANÓDICA

Situação na MFTE: No tanque de pintura estão instaladas doze células anódicas
dimensionadas para tratar 90 m2 de chapa. Com o aumento do número de cabines a
tratar simultaneamente, a área a tratar pode atingir 162 m2, daí a necessidade de
aumentar a área anódica.
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Melhoria: Aumento da área anódica de modo a manter uma relação teórica
ânodo/cátodo de um para quatro. Para o efeito, colocar chapas metálicas anódicas no
interior do tanque.
Objectivo: Melhoria do aspecto da película e evitar oscilações de pH do banho.
Vantagens:
 Remoção eficiente do anólito
 Maior facilidade na deposição da tinta
 Melhoria do aspecto da tinta
 Menor desgaste das células anódicas
 Evitar oscilações de pH do banho
 Melhoria na uniformidade da espessura de tinta cataforética depositada na
superfície das cabines
 Redução de retoques e desperdícios do processo e consequentemente redução
de custos
Desvantagens:
 Período de amortização longo

5.3

REMOÇÃO CONTÍNUA DE IMPUREZAS

Situação na MFTE: Existe uma pequena calha metálica que remove as impurezas
existentes à superfície do banho, mas que não se encontra a trabalhar continuamente,
actuando apenas quando o banho excede o limite da calha. A entrada das carroçarias no
tanque inunda a calha, tornando esta solução ineficiente.
Melhoria: Criar um reservatório nos tanques de pré-tratamento, à excepção do
tanque de desengorduramento, que permita o escoamento contínuo e eficiente do banho
que se encontra à superfície do tanque. Este reservatório teria de ter capacidade para
reter o overflow provocado pela entrada das cabines no tanque, de modo a que as
impurezas existentes no reservatório não entrassem novamente em contacto com o
banho. Este reservatório poderia ser construído paralelamente a uma das paredes de
cada tanque e ter profundidade semelhante ao mesmo. O banho recolhido pelo
reservatório poderia ser filtrado e bombeado novamente ao tanque para que não
existissem perdas significativas.
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Objectivo: Remoção eficiente de impurezas acumuladas à superfície dos banhos dos
tanques da zona de pré-tratamento – à excepção do tanque de desengorduramento –, e
consequente diminuição da contaminação dos vários banhos.
Vantagens:
 Remoção contínua de impurezas
 Menor contaminação do presente banho e do banho seguinte
 Redução dos defeitos no revestimento cataforético
 Minorar a taxa de renovação dos banhos
 Redução de retoques e desperdícios do processo e consequentemente redução
de custos
Desvantagens:
 Aumento dos custos operacionais
 Período de amortização longo

5.4

AGITAÇÃO DOS BANHOS

Situação na MFTE: Agitação vertical do banho que cria zonas mortas entre as
cabines, especialmente quando se tratam três cabines simultaneamente.
Melhoria 1: Introduzir novos agitadores no tanque, de modo a eliminar as zonas
mortas do banho. Esta alteração no sistema de agitação terá de ser implementada de
maneira a não perturbar o fluxo normal do banho no interior do tanque.
Melhoria 2: Reposição dos agitadores de forma a proporcionar uma agitação mais
eficiente do banho e melhorar o processo de pré-tratamento e de electrodeposição.
Objectivo: Proporcionar uma agitação eficiente de modo a evitar a formação de
zonas mortas entre as carroçarias nos tanques existentes na zona de pré-tratamento e
de pintura.
Vantagens:
 Redução das zonas mortas do banho
 Maior circulação do banho no interior das cabines
 Aumento da eficiência do pré-tratamento
 Redução de contaminação de óleo nos banhos posteriores ao primeiro e
consequentemente redução dos defeitos.
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 Melhoria na uniformidade da camada de cristais de titânio e fosfato
 Melhoria na uniformidade da espessura de tinta cataforética depositada na
superfície das cabines
 Diminuição do consumo dos produtos químicos do processo
 Redução de retoques e desperdícios do processo e consequentemente redução
de custos
Desvantagens:
 Aumento dos custos de operação
 Período de amortização longo

5.5

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PILOTO

Melhoria: Projectar uma instalação piloto do processo de EDC, cuja construção
poderia ser efectuada por uma empresa exterior ou pela própria MFTE. Esta última
poderia reaproveitar toda a chapa inutilizada e construir a referida instalação com o
equipamento existente na fábrica.
Objectivo: Testar o processo actual que poderia resultar numa melhoria contínua do
processo.
Vantagens:
 Testar o processo actual
 Propor melhorias ao processo
 Testar propostas de melhoria ao processo
 Reduzir anomalias existentes no processo
 Redução dos defeitos no revestimento cataforético
 Redução de retoques e desperdícios do processo e consequentemente redução
de custos
 Possibilidade de aumentar a eficiência do processo
Desvantagens:
 Consumo energético
 Aumento do consumo de produtos e provetes
 Período de amortização longo
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5.6

MELHORIA IMPLEMENTADA PELA MFTE

Melhoria: Alteração da tinta cataforética de baixa espessura (≥ 20µm*) para uma
tinta de alta espessura (≥ 30µm*) que tem uma quantidade de sólidos superior. A
implementação da nova tinta proporciona uma redução das camadas de tinta aplicadas
na carroçaria. As camadas de tinta anticorrosiva, primário intermédio e acabamento final,
são substituídas por novas tintas que permitem a eliminação da camada de tinta de
primário intermédio. Isto significa que o material fica apenas revestido por duas
camadas: tinta anticorrosiva e tinta de acabamento final.
Objectivo: Eliminar a aplicação de primário na linha de pintura.
Vantagens:
 Redução das emissões de COV’s
 Redução do consumo de energia
 Mão-de-obra disponibilizada para outros sectores
 Redução do consumo de tinta
 Redução da quantidade de resíduos
 Aumento da capacidade da instalação
 Redução de custos de manutenção
Desvantagens:
 Custos de implementação do novo processo (paragem e arranque)
 Aumento de custos de tinta e compostos associados (preço)

Na MFTE a eliminação da camada de tinta de primário intermédio é feita somente
para as cabines de cor final branca que constituem 90% da produção da MFTE. O poder
de cobertura da tinta de acabamento branca é superior ao poder de cobertura das tintas
de acabamento de outras cores, daí a necessidade de continuar a aplicar primário
intermédio para as cabines que não sejam de cor final branca.
Para além da informação disponibilizada pela empresa relativa às vantagens da
substituição da tinta, foi confirmado, através de testes experimentais às amostras
fornecidas, que a nova tinta garante uma protecção anticorrosiva superior. Os testes
efectuados e respectivos resultados podem ser consultados no capítulo 6.
*Especificações MFTE
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6. IMPLEMENTAÇÃO

DE

UMA

ALTERAÇÃO

AO

PROCESSO

E

OPTIMIZAÇÃO
É aconselhável a elaboração de estudos prévios sempre que se pretende introduzir
uma alteração na linha de produção. Uma melhoria no processo de EDC implicará,
portanto, um estudo prévio que verifique se a sua implementação é viável, tanto
economicamente

como

tecnicamente.

O

estudo

e

implementação

terão

de

ser

acompanhados por técnicos especializados da empresa e pelos fornecedores. Em
conjunto torna-se possível uma melhor optimização do processo, conseguindo responder
de maneira eficiente a qualquer problema que possa ocorrer durante o arranque da
instalação.
Uma vez considerada exequível a alteração é necessário implementar o novo
processo. Para tal poderá ser preciso parar a instalação. O arranque do novo processo
implica a sua optimização, que terá de seguir um plano de testes preparado
antecipadamente. Este plano experimental tem de ter em conta os parâmetros críticos,
para que estes possam ser ajustados, individualmente ou em conjunto, ao processo, de
maneira a cumprir os requisitos do produto (especificações). Em termos de planeamento
económico há ainda que referir que a avaliação económica de novos investimentos (ROI)
terá de prever hipotéticas diferenças entre o cálculo teórico e a implementação real. É
aconselhável reservar uma margem de segurança para cobrir eventuais problemas que
possam surgir durante a implementação do novo processo.
No caso estudo, é implementada uma melhoria ao processo de EDC. A alteração foi
proposta pelo fornecedor de tintas e consiste na alteração da tinta cataforética e redução
significativa de primário. Segue-se uma descrição do caso particular em estudo, sendo
este um exemplo de como proceder numa situação de alteração ao processo de EDC.

6.1

PARAGEM E ARRANQUE DA INSTALAÇÃO

O plano de actividades pretende estabelecer a viabilidade de uma alteração, logo
deverá ser elaborado antes da paragem da instalação. Nele estará estipulada toda a
sequência de procedimentos e respectiva duração, desde a preparação das infra-estruturas até à produção dos primeiros exemplares depois de implementado o novo
processo. Um plano que envolva a alteração de uma tinta, seguido durante a
implementação do novo processo, tem de ter em conta os itens em seguida
apresentados.
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Preparação – envolve toda a montagem de bombas, tubagem e outros
equipamentos necessários à remoção dos banhos da zona de pintura e ao reenchimento
dos tanques, maneira a formar os novos banhos cataforéticos e ultrafiltrado. A
preparação é iniciada ainda antes da paragem de produção.
Produção de água desmineralizada – etapa do plano que estipula a data de
enchimento dos tanques de armazenamento da ADN, para que se conseguisse preparar
todos os banhos sujeitos a limpeza durante a paragem da instalação. As regenerações
das resinas das colunas de permuta iónica da estação de ADN foram igualmente definidas
no plano.
Tratamento de resíduos – abrange a chegada dos camiões e o carregamento dos
mesmos com o banho cataforético, ultrafiltrado e águas de pintura residuais para que
possam ser tratados numa outra entidade.
Limpezas – tal como a etapa anterior, as limpezas iniciam-se logo após a paragem
do processo. Esta fase do plano caracterizava todos os passos a dar, o início e o tempo
que deveria ser dispendidos em cada um deles.
Preparação do novo banho – envolve a adição dos produtos fornecidos ao
tanque de EDC, agitação e ajuste de nível do banho, substituição de filtros e membranas
de ultrafiltração (UF), enchimento dos tanques de UF e arranque da unidade de UF.
Amostras iniciais – a última etapa do plano de actividades consiste em arrancar
com o novo processo, a qual tem início imediatamente após a conclusão das etapas
anteriores. Nesta fase há que preparar os tanques de pré desengorduramento, recolher
de amostras dos novos banhos para análise, ajustar os parâmetros de pintura e anólito,
preparar o material para pintar e arrancar a linha. Depois de produzidos os primeiros
exemplares, avaliar o aspecto e espessura do filme de tinta, e, se necessário optimizar o
processo, de modo a obter resultados que cumpram as especificações exigidas.
Quando o plano de actividades terminou e se deu por concluída a fase de arranque
do processo, iniciou-se a produção em massa.

6.2

OPTIMIZAÇÃO

DE

UM

PROCESSO

DE

ELECTRODEPOSIÇÃO

–

IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS CRÍTICOS
Para optimizar um processo de electrodeposição durante a fase de arranque, é
necessário conhecer os parâmetros mais importantes do processo, para que estes
possam ser manipulados e ajustados de uma forma correcta. Um conhecimento alargado
da influência que cada um destes parâmetros detém sobre o revestimento, conduz a uma
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excelente optimização do processo e à obtenção de películas de tinta uniformes e isentas
de defeitos.
Particularizando para o arranque do novo processo da MFTE, verificou-se que as
amostras iniciais produzidas apresentavam alguns defeitos na película da tinta que, na
sua maioria, eram crateras ou poros de origem desconhecida. As crateras são defeitos de
pintura, que são definidos como depressões circulares no revestimento, ao passo que, os
poros são minúsculos buracos na película de tinta que se prolongam até à chapa metálica
e que são identificados pela estrutura tipo vulcão. Um conhecimento profundo da
instalação e de todo o processo permitiu a formulação de várias hipóteses acerca das
causas destas imperfeições na película de tinta. As crateras poderão ter sido originadas
na caracterização deficiente dos parâmetros críticos do processo de electrodeposição ou
na contaminação dos banhos por arrastamento das cabines ao longo dos vários banhos.
Por sua vez, os poros, que aparecem em maior número no aço galvanizado[1], poderão
ser

causadas

por:

o

desempenho

insuficiente

dos

produtos

usados

no

desengorduramento, o mau funcionamento do rectificador ou a libertação demasiado
rápida dos gases formados na deposição da tinta. Esta última poderá ser devida à
elevada tensão eléctrica aplicada ao banho.
Para determinar a verdadeira causa dos defeitos no revestimento e minorar o seu
aparecimento, foram elaborados inúmeros testes por parte do fornecedor e pela MFTE
que revelaram a ausência de contaminação dos banhos e que os produtos utilizados no
desengorduramento eram adequados e eficientes. Isto permitiu que ambas as entidades
se concentrassem no ajuste dos parâmetros cruciais da electrodeposição, de forma a
melhorar e maximizar a qualidade do revestimento da carroçaria. As condições dos
ensaios realizados, resultados obtidos após inspecção do revestimento e análise dos
mesmos, encontram-se no capítulo seguinte, na secção 6.3.
Seguidamente será feita uma abordagem acerca da influência dos parâmetros mais
importantes de um processo de EDC no revestimento de tinta, cujo conhecimento foi
essencial para definir o plano de ensaios a realizar durante a optimização do processo,
bem como na interpretação dos resultados obtidos.

6.2.1 ÁREA ÂNODO-CÁTODO
A área ânodo/cátodo deve de ser mantida numa proporção de um para quarto[1] de
forma a manter o bom funcionamento da electrodeposição e desta forma contribuir na
obtenção de bons resultados do filme de tinta depositado. Quando a área catódica
aumenta, desequilibrando a proporção mencionada, a remoção do anólito poderá deixar
de ser eficiente, o que provoca oscilações de pH e redução na qualidade do filme
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electrodepositado. A qualidade do revestimento pode também ser comprometida pelo
facto da densidade de corrente diminuir, o que pode contribuir para a formação de uma
película de tinta não uniforme.
Para além disso, o não cumprimento desta proporção poderá causar desgaste do
equipamento utilizado, nomeadamente das células anódicas. O aumento da área catódica
poderá ser compensado com a introdução de novas células anódicas ou com a redução
do número de peças a revestir simultaneamente.

6.2.2 CONDUTIVIDADE DO BANHO
A condutividade do banho é também um parâmetro que deve ser controlado, pois
está directamente relacionado com as suas propriedades eléctricas. Um banho com baixa
condutividade pode resultar num poder de penetração pobre e num filme de espessura
reduzida e rugosidade elevada, que pode ser causado pela baixa percentagem de sólidos
presentes no banho[1]. A solução poderá passar pela adição de sólidos e/ou redução do
volume de ultrafiltrado recirculado adicionado ao tanque pintura.
No entanto, quando esta percentagem de sólidos ultrapassa os valores usuais, pode
originar sobre-espessura, ruptura da película de tinta e rugosidade, o que se pode dever
à contaminação do banho pelos banhos anteriores por arrastamento e/ou à má qualidade
da água desionizada[1]. A alta condutividade do banho poderá ser corrigida com a
introdução de ultrafiltrado novo e/ou recirculado.

6.2.3 DISTÂNCIAS ÂNODO – CÁTODO
As distâncias do ânodo-cátodo devem de ser bem definidas durante a construção
do tanque de electrodeposição, pois podem influenciar o poder de penetração da tinta
electrodepositada[2] e consequentemente conduzir a revestimentos deficientes nas zonas
de difícil acesso da carroçaria. A optimização deste parâmetro pode implicar custos
elevados, pois pode envolver alterações na disposição das células anódicas no tanque ou
das peças a revestir (cátodo) no transportador.
É necessário que estas distâncias permitam o bom desempenho do sistema de
agitação do tanque, de forma a garantir a homogeneização da tinta para compensar
aquela que se vai depositando. A agitação é também importante na medida em que
promove a remoção das bolhas provenientes da electrólise da água e evita a
sedimentação de partículas de pigmento e ligante mais densas[3]. Portanto, em
consequência de um mau dimensionamento destas distâncias, pode ocorrer deposição da
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tinta deficiente e um número elevado de crateras (defeitos de pintura) provocados pelas
bolhas de hidrogénio libertadas. Estas são libertadas no cátodo segundo a equação (6.1).
2H +

+

2e −

↔

H2

(6.1)

Isto leva a que a distância mínima recomendada para o cimo do tanque seja de 30
cm, que é também uma altura razoável no caso de ser necessário instalar os ânodos no
tecto futuramente. Para além disso, a largura do tanque deve ser tal que assegure uma
distância ânodo-cátodo de 30 a 40 cm[3].
Há que referir que na indústria automóvel, os ânodos não devem ser instalados no
fundo do tanque, pois a sua influência iria resultar num aumento da espessura do filme
de tinta no interior da cabine, que não é considerada uma zona importante em termos de
corrosão.

6.2.4 EXTRACTO SECO
O extracto seco, que é definido como a matéria não volátil do banho (sólidos),
influencia a espessura da película de tinta que aumenta proporcionalmente ao aumento
do mesmo. Se o banho de tinta for pobre em sólidos, o seu poder de penetração
decresce e a sua condutividade será inferior ao que seria de esperar, o que pode resultar
num filme de espessura reduzida[1]. A situação contrária, como seria de prever, conduz a
um filme de espessura elevada e pode, eventualmente, dificultar a agitação do banho

[2]

.

Um revestimento cataforético clássico apresenta normalmente um extracto seco
compreendido entre 18 e 22%[3]. No caso particular do novo processo implementado na
MFTE, a tinta cataforética utilizada é de alta espessura, cujo extracto seco apresenta
percentagens superiores às mencionadas. Portanto, é necessário que este parâmetro
seja regularmente controlado para que todas as zonas da carroçaria sejam devidamente
revestidas com um filme de tinta de espessura adequada e isento de defeitos.

6.2.5 PH DO BANHO
O pH é outro parâmetro do banho que deve ser bem definido e controlado
permanentemente, para que se possa obter uma película lisa e uniforme, cujos valores
estão geralmente compreendidos entre 5,7 e 6,0 a uma temperatura de 25ºC[3]. Se os
valores de pH forem demasiados elevados podem causar coagulação do ligante e
consequente aumento da sujidade do banho[1,3]. Este fenómeno pode ser provocado pelo
excessivo número de purgas ao anólito, adição de base em demasia e/ou má qualidade
da água desionizada. A solução deste problema pode passar pela adição de ácido no
banho[2].
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Por outro lado, os baixos valores de pH podem ser originados pelas purgas
deficitárias do anólito, adição excessiva de ácido e/ou da má qualidade da água
desionizada. Isto pode promover a dissolução da tinta depositada ou o aparecimento de
poros no revestimento[1,3]. Para a elevar os valores de pH poder-se-á elevar o número de
purgas do anólito, com intuito de remover o excesso de ácido[2].

6.2.6 RELAÇÃO PIGMENTO/LIGANTE (P/L)
O deficiente controlo sobre a relação pigmento/ligante (teor de sólidos/teor de
cinzas), que é normalmente desequilibrada pelas adições excessivas ou deficientes de
pasta e/ou ligante, pode originar defeitos de pintura na película de tinta. Um teor de
ligante demasiado elevado promove a formação de crateras e diminui o poder de
penetração da tinta. Enquanto um teor de ligante demasiado baixo aumenta o poder de
penetração da tinta e promove a formação de um filme com aspecto mais grosseiro e
com menor resistência à corrosão[1,3].

6.2.7 TEMPERATURA DO BANHO
A temperatura do banho de tinta é uma variável bastante importante nos processos
de electrodeposição, cujos valores devem estar compreendidos entre 28 e 35ºC[3]. A
refrigeração do banho deve ser eficiente, para que a temperatura limite não seja
ultrapassada. Caso contrário, verificar-se-ia a rápida evaporação dos solventes e
deposição da tinta no tanque, conduzindo a danos irreparáveis na instalação. O aumento
da temperatura resulta num filme de espessura elevada com maior número de crateras
e, portanto, mau aspecto visual[2]. Isto provocará também uma redução no poder de
penetração da tinta[2]. Para diminuir a temperatura do banho, basta aumentar o caudal
de utilidade fria que rapidamente coloca o valor de temperatura dentro da especificação.
Por outro lado, um valor de temperatura reduzido tem a vantagem de favorecer o
poder de penetração e do brilho do revestimento, mas contribui para valores de
espessura reduzidos[2]. O aumento deste parâmetro pode ser efectuado pelo corte do
sistema de refrigeração ou diminuição do caudal de utilidade fria.

6.2.8 TEMPO DE IMERSÃO
O tempo de imersão de um substrato metálico num banho de EDC é importante na
medida em que influencia a espessura do filme electrodepositado. Se o tempo de imersão
aumentar, a espessura do revestimento aumentará até um determinado instante em que
a densidade de corrente começa a diminui até cessar por completo. Depois disto, deixa
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de haver migração das partículas positivas em direcção ao cátodo, o significa que a
espessura pára de aumentar mesmo se o substrato continuar imerso no banho condutor.
Para além disto, o tempo de imersão do substrato pode condicionar a eficiência do
processo em termos de produtibilidade, a qual diminui com o aumento do tempo
dispendido na electrodeposição. Existem fábricas com grandes volumes de produção a
funcionar 24 horas por dia e que apresentam elevadíssimas limitações a nível de tempo.
O aumento de 1 minuto no tempo de imersão poderia traduzir-se numa perda
significativa de unidades produzidas anualmente e num prejuízo assinalável.

6. 2. 9

TENSÃO ELÉCTRICA

A tensão eléctrica é um dos parâmetros mais importantes num processo de
electrodeposição. A sua variação altera significativamente a espessura da película de
tinta e provoca inúmeros defeitos de pintura, tais como ruptura do revestimento e
pequenas imperfeições resultantes do excesso de libertação de hidrogénio através da
película[3].
A tensão eléctrica aplicada deve a maior possível, nunca descurando que se
pretende produzir um revestimento isento de defeitos. Um valor de tensão eléctrica
elevado permite obter um elevado poder de penetração[3] e uma película com a
espessura desejada num menor intervalo de tempo, tal como ilustra a Figura 6.1. No
entanto, esta situação provocará também um elevado número de crateras.

Espessura (mm)

0,019
0,017
0,015
0,013

10 s

0,011

65 s

0,009

100 s

0,007
0,005
200

300

400

500

Tensão (V)

Figura 6.1. Caso particular da influência da tensão eléctrica na espessura na película depositada
em diferentes condições de tempo de imersão[3]

Por outro lado, um valor de tensão eléctrica demasiado baixo pode dar origem a um
filme de tinta com espessura reduzida e isenção de defeitos. Este parâmetro é
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geralmente definido em função do número de defeitos que gera, da espessura pretendida
para o filme de tinta electrodepositado e do tempo de imersão que em unidades fabris
terá de ser o menor possível.

6.2.10 RIPPLE DO RECTIFICADOR
Os rectificadores utilizados nos processos de electrodeposição, têm como objectivo
converter a corrente alternada em corrente contínua. Como não existem rectificadores
ideais, todos eles apresentam flutuações de tensão eléctrica que são designadas por
ripple do rectificador. Este deve ser mantido sob controlo permanentemente e não devem
variar mais de 5% relativamente ao ’set-point’ imposto para a tensão eléctrica[1]. Caso
estas flutuações sejam muito acentuadas, o filme de tinta poderá apresentar inúmeros
defeitos de pintura e espessura não uniforme em todos os pontos exteriores da
carroçaria.

6.2.11 TEOR DE SOLVENTES
A adição excessiva de solventes no banho cataforético poderá aumentar em
demasia o teor de solventes, o que pode originar um revestimento com espessura
elevada e baixo poder de penetração[1,2]. Por outro lado, se o teor em solventes for muito
reduzido, o filme electrodepositado terá uma espessura e um brilho inferiores ao
esperado, com uma rugosidade elevada[1,2].
Para elevar o valor de teor de solventes, é necessário adicionar mais solventes ao
banho cataforético ou aumentar o caudal de ultrafiltrado se o teor de solvente for
excessivo, para remover rapidamente o excesso do tanque.

6.3

TESTES DO CASO ESTUDO

Como já foi referido anteriormente, durante a implementação da nova tinta
cataforética, verificou-se que havia um número excedentário de defeitos na película de
tinta após cura. Para investigar esta situação, foram realizados alguns testes no sentido
de diminuir os números de defeitos verificado, tendo sempre presente o limite mínimo
para a espessura da tinta. Deste modo, procedeu-se à alteração simultânea ou alternada
de alguns parâmetros do processo, de forma a identificar os parâmetros críticos e
estabelecer as condições óptimas do processo baseadas nos resultados obtidos. De entre
os parâmetros mencionados na secção 6.2, os únicos parâmetros ajustados com intuito
de optimizar o processo de electrodeposição foram o tempo de imersão, a tensão
eléctrica, a temperatura e o extracto seco.
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6.3.1 TESTES DE OPTIMIZAÇÃO
Para caracterizar e optimizar o novo processo implementado na linha de EDC em
função dos ajustes de tensão eléctrica, temperatura do banho, tempo de imersão das
cabines e área a tratar, elaboraram-se dezassete ensaios diferentes. Através deste
ensaios foi possível verificar a influência da variação destes parâmetros na espessura do
revestimento. Esta deverá ser superior ou igual a 30 µm segundo as especificações da
Mitsubishi. Nesta actividade experimental foram pintadas, por ensaio, três cabines
simples ou uma cabine simples + uma cabine dupla, que diferem entre si quanto à
quantidade de área a tratar. Uma cabine simples (CS) origina veículos que podem
transportar até três passageiros e uma cabine dupla (CD) até seis passageiros. Há ainda
que mencionar que a pintura de três cabines simples em simultâneo envolve o
tratamento de uma área maior. Os resultados obtidos de espessura média foram
classificados de A a Q por ordem decrescente e encontram-se na Tabela 6.1. Estes
valores resultam das medições efectuadas, em diversos pontos, nas cabines pintadas em
simultâneo.
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Tabela 6.1. Ensaios realizados no tanque de EDC com diferentes condições operatórias ordenados
por ordem decrescente de espessura
Ensaio
s

Condições operatórias

Espessura
média (µm)

A

35,62

3

B

35,33

5

C

35,25

3

D

31,43

4

E

30,17

3

F

30,13

3

G

30,12

3

H

29,31

5

260

30,0

3 CS

I

28,68

3

350

30,0

1CS + 1CD

J

27,10

3

30,0

1CS + 1CD

K

26,63

5

280

30,0

3 CS

L

24,40

3

300

30,0

1CS + 1CD

M

23,17

3

350

30,0

3 CS

N

22,67

3

30,0

1CS + 1CD

O

21,95

3

30,0

3CS

P

21,40

3

30,0

3 CS

Q

18,88

3

30,0

3CS

Tempo de
imersão (min)

Tensão
eléctrica (V)

Temperatura
(ºC)

Amostras

350

30,5

1CS + 1CD

30,0

3 CS

32,0

1CS + 1CD

30,0

3 CS

31,0

3 CS

31,0

3 CS

32,0

3CS

260 (1º minuto)
280 (restantes)
280 (1º minuto)
350 (restantes)
260 (1º minuto)
280 (restantes)
280 (1º minuto)
350 (restantes)
350
280 (1º minuto)
350 (restantes)

280 (1º minuto)
350 (restantes)

260 (1º minuto)
300 (restantes)
280 (1º minuto)
350 (restantes)
300
260 (1º minuto)
300 (restantes)

O ensaio A que foi efectuado com uma tensão eléctrica de 350 volts num tempo de
3 minutos, a uma temperatura de 30,5ºC e com apenas duas cabines no skid, foi o que
obteve a melhor classificação a nível de espessura. Por outro lado, os ensaios que
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cumprem espessura mínima requerida, 30 µm, são os ensaios A, B, C, D, E, F e G, os
quais são caracterizados por tempos de imersão reduzidos e voltagens elevadas.
Analisando os resultados obtidos para os ensaios M e P, cuja diferença reside na
tensão eléctrica, verifica-se, tal como previsto, que a espessura aumenta com o aumento
da tensão eléctrica aplicada ao banho de tinta. O mesmo acontece para o conjunto de
ensaios I/L e O/Q que reforçam a importância deste parâmetro na formação do filme de
tinta, tal como se pode verificar pela Tabela 6.2. No entanto, identificou-se uma
excepção no conjunto de ensaios H/K, em que a espessura decresce com o aumento da
tensão eléctrica. Isto deve-se provavelmente a uma variação de um outro parâmetro que
dificultou a deposição da tinta no metal.

Tabela 6.2. Valores de espessura obtidos nos ensaios onde se variou apenas a tensão eléctrica

Ensaio
s

aplicada

Condições operatórias

Espessura
média (µm)

Tempo de
imersão (min)

Amostras

Temperatura
(ºC)

Tensão
eléctrica (V)

M

3

3 CS

30,0

350

23,17

P

3

3 CS

30,0

300

21,40

I

3

1CS + 1CD

30,0

350

28,68

L

3

1CS + 1CD

30,0

300

24,40

O

3

3CS

30,0

280 (1º minuto)
350 (restantes)

21,95

Q

3

3CS

30,0

260 (1º minuto)
300 (restantes)

18,88

H

5

3 CS

30,0

260

29,31

K

5

3 CS

30,0

280

26,63

A espessura do filme da tinta é igualmente elevada com o aumento de
temperatura. Os conjuntos de ensaios A/I, C/J, E/O e F/M, demonstram o impacto da
variação deste parâmetro na electrodeposição da tinta. A Tabela 6.3 mostra que uma
pequena variação da temperatura do banho pode proporcionar uma diferença de
espessura de 7 µm.
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Tabela 6.3. Valores de espessura obtidos nos ensaios onde se variou apenas a temperatura do

Ensaio
s

banho cataforético

Condições operatórias

Espessura
média (µm)

Tempo de
imersão (min)

Tensão
eléctrica (V)

Amostras

Temperatura
(ºC)

A

3

350

1CS + 1CD

30,5

35,62

I

3

350

1CS + 1CD

30,0

28,68

C

3

1CS + 1CD

32,0

35,25

J

3

1CS + 1CD

30,0

27,10

E

3

3 CS

31,0

30,17

O

3

3 CS

30,0

21,95

F

3

350

3 CS

31,0

30,13

M

3

350

3 CS

30,0

23,17

280 (1º minuto)
350 (restantes)
280 (1º minuto)
350 (restantes)
280 (1º minuto)
350 (restantes)
280 (1º minuto)
350 (restantes)

A espessura pode ser também maximizada com o aumento do tempo de imersão,
realidade verificada pelos ensaios D e B, cujos parâmetros de tensão eléctrica,
temperatura e área a tratar são iguais entre si. As cabines testadas no ensaio B, que
foram mantidas quatro minutos no banho cataforético, obtiveram uma espessura
superior em 4 µm em relação às cabines testadas no ensaio D que contaram apenas com
3 minutos de imersão.
Tal como se pode observar no ensaio D da Tabela 6.4, quatro minutos de imersão,
durante os quais se obteve um filme de tinta com 31,43 µm, traduzem-se num
crescimento de espessura de 7,86 µm por minuto. Se considerarmos que no ensaio B a
espessura aumenta à mesma velocidade durante os quatro primeiros minutos, significa
que no quinto minuto a espessura aumenta apenas 3,9 µm. Portanto, o quinto minuto de
imersão tem um rendimento menor nestas condições. Isto pode dever-se ao facto da
densidade de corrente se tornar menor à medida que o filme de tinta electrodepositado
aumenta.
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Tabela 6.4. Valores de espessura obtidos nos ensaios onde se variou apenas o tempo de imersão
Ensaio
s

Condições operatórias
Amostras

B

3 CS

D

3 CS

Tensão
eléctrica (V)
260 (1º minuto)
280 (restantes)
260 (1º minuto)
280 (restantes)

Espessura
média (µm)

Temperatura
(ºC)

Tempo de
imersão (min)

30,0

5

35,33

30,0

4

31,43

Pode ainda observar-se que quando a área a tratar é menor, ou seja, nos casos
onde se pintam somente duas cabines (1CS+1CD), se obtêm valores superiores de
espessura. Isto comprova a importância de manter a área ânodo/cátodo o mais próxima
possível da proporção de um para quatro. Como nestas situações a área a tratar é
inferior, há uma maior densidade de corrente na superfície metálica que vai facilitar a
movimentação das cargas positivas e consequente formação do filme. A Tabela 6.5
apresenta alguns dos casos que demonstram a influência da área a tratar na espessura
do revestimento.

Ensaio
s

Tabela 6.5. Valores de espessura obtidos nos ensaios onde se variou apenas a área a tratar

Condições operatórias
Tempo de
imersão (min)

Tensão
eléctrica (V)
280 (1º minuto)

Temperatura
(ºC)

Amostras

Espessura
média (µm)

32,0

1CS + 1CD

35,25

32,0

3CS

30,12

C

3

G

3

L

3

300

30,0

1CS + 1CD

24,40

P

3

300

30,0

3 CS

21,40

I

3

350

30,0

1CS + 1CD

28,68

M

3

350

30,0

3 CS

23,17

350 (restantes)
280 (1º minuto)
350 (restantes)

Para que o processo de EDC seja o mais produtivo possível, há que maximizar a
produção de carroçarias, o que implicaria que o tempo dispendido em cada operação da
linha de EDC seja o menor possível. Por isso, há que manter o tempo de imersão o mais
curto possível e elevar a tensão eléctrica, de modo a conseguir uma espessura de filme
que cumpra os requisitos mínimos a uma determinada temperatura óptima de operação.
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Contudo, isto nem sempre é possível, dado que os defeitos de pintura, nomeadamente as
crateras, crescem rapidamente com o aumento da tensão eléctrica. Este efeito
condiciona a optimização do processo de EDC que terá de ser limitado a valores de
tensão eléctrica e temperatura máximos que permitam a formação de um filme de tinta
sem defeitos.
Como nos 17 ensaios elaborados se obteve um número elevado de crateras e/ou
poros, decidiu-se que se deveriam realizar mais alguns testes, de forma a estabelecer
uma condição óptima que permita obter um revestimento isento de defeitos de pintura e
que cumpra a espessura mínima especificada pela Mitsubishi. As crateras são defeitos de
pintura definidas como depressões na tinta, enquanto os poros são minúsculos buracos
no revestimento que atingem o metal revestido. Estas imperfeições podem ser causadas
pela contaminação do banho cataforético, razão pigmento/ligante demasiado alta ou
baixa, tensões e temperaturas elevadas, entre outras.
Na Tabela 6.6 encontram-se os resultados obtidos para os oito ensaios, onde se fez
variar o tempo de imersão, a tensão eléctrica, o extracto seco e a temperatura do banho
cataforético. Em todos eles foram tratadas três cabines simples em simultâneo, o que
corresponde à situação com piores resultados a nível de espessura e mais comum na
linha de EDC da MFTE. Os resultados aparecem ordenados por ordem crescente de
número de defeitos. Estes foram classificados de 1 a 5, em que 1 corresponde a um
revestimento isento de defeitos, ou com um número irrelevante de defeitos, e 5 a um
revestimento com um número muito significativo de defeitos.
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Tabela 6.6. Ensaios realizados no tanque de EDC com diferentes condições operatórias de tensão
eléctrica, temperatura e tempo de imersão, ordenados por ordem crescente de defeitos de pintura.

Classificação Espessura
(Defeitos de
média
Pintura)
(µm)

Condições operatórias
Tempo de
imersão
(min)

Tensão
eléctrica (V)

Temperatura
(ºC)

Extracto
seco (%)

R

1

35,0

6

220

30,0

19,6

S

2

36,7

7

200

30,5

19,6

T

3

36,5

6

280

29,0

17,4

U

3

35,5

5

30,0

17,4

V

3

34,1

5

31,0

17,4

W

3

36,2

5

32,0

17,4

X

4

38,0

6

300

29,0

17,4

Y

5

22,6

3

300

29,0

17,4

260 (1º minuto)
280 (restantes)
240 (1º minuto)
260 (restantes)
240 (1º minuto)
260 (restantes)

Analisando os resultados pormenorizadamente, demonstra-se por comparação dos
ensaios T e X que a tensão eléctrica favorece a formação de defeitos no filme de tinta. O
ensaio T, que é caracterizado por uma tensão eléctrica aplicada inferior e igual
temperatura e percentagem de extracto seco relativamente ao ensaio X, tem um número
de defeitos inferior. Para além disso, observando os ensaios em geral, também se pode
constatar que a aplicação de voltagens menores permite obter um número inferior de
imperfeições no filme de tinta. Estas podem ser causadas pela libertação de gases e
solventes aprisionados debaixo da tinta devido à sua rápida deposição, que se soltam
quando a cabine é sujeita a temperaturas elevadas durante a cura. Este fenómeno pode
ser minimizado pela redução da tensão eléctrica aplicada, que reduz a velocidade de
deposição da tinta e permite que a libertação de gases e solventes seja eficiente. Há
ainda que referir, que a aplicação de tensão eléctrica em degrau (ensaios U, V e W) não
minimiza a formação destas imperfeições no filme de tinta.
Os ensaios X e Y, que diferem apenas no tempo de imersão das cabines,
apresentam um número de defeitos semelhante, o que leva a crer que este parâmetro
não afecta o número de defeitos, mas apenas a espessura do filme electrodepositado.
A temperatura do banho revelou ser uma variável influente na formação de
imperfeições no filme de tinta. Os conjuntos de ensaios R/S e V/W são um bom exemplo
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do efeito da temperatura, cujo aumento provoca aumento dos defeitos de pintura.
Considerando ainda os ensaios R e S, que são caracterizados por menores tensões
aplicadas e maior percentagem de extracto seco por comparação com os restantes,
obtiveram uma redução substancial nos defeitos de cerca de 30 a 90 crateras /m2. Isto
demonstra

a

influência

destes

dois

parâmetros

em

conjunto,

que

reduzem

significativamente a formação de imperfeições no revestimento cataforético quando
optimizados correctamente.
De todos os ensaios realizados todos cumprem a requisito mínimo de espessura, à
excepção do último que apenas tem uma espessura de 22,6 µm. Apesar da alta tensão
eléctrica aplicada neste último ensaio, a baixa temperatura e o reduzido tempo de
imersão não permitiram que o filme atingisse os 30 µm de espessura exigidos. Nos
restante 7 ensaios esta exigência é cumprida, mesmo quando se praticam tensões
reduzidas que são compensadas com o aumento de temperatura, tempo de imersão e/ou
extracto seco.
Em função dos resultados obtidos, a MFTE decidiu que o novo processo de EDC
operaria sob as condições definidas na Tabela 6.7.

Tabela 6.7. Condições actuais de funcionamento do novo processo de ED

Tensão eléctrica (V)

220

Temperatura (ºC)

30

Extracto Seco (%)

20

Tempo de imersão (min)

6

Apesar dos custos relacionados com a elevação do extracto seco e tempo de
imersão, esta condição operatória permite a obtenção de filmes de tinta praticamente
isentos de defeitos e com uma espessura acima do limite mínimo. Estes custos acabam
por ser compensados pela aplicação de um valor de tensão eléctrica razoavelmente
baixo. É importante obter um filme de tinta nestas condições, pois o contrário poderia
proporcionar um aumento de custos relacionados com retoques de pintura após a cura da
tinta ou com a insatisfação do cliente perante a rápida deterioração do veículo adquirido.

6.3.2 TESTE DE ADERÊNCIA
Este teste de aderência foi considerado um ensaio adicional elaborado em
consequência do excesso de defeitos existente no filme cataforético, detectados durante
a implementação da nova tinta cataforética no processo de EDC. Uma vez que as
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suspeitas recaiam sobre o ineficiente desengorduramento da chapa metálica da
carroçaria, decidiu-se, efectuar o presente teste com a finalidade de compreender o
comportamento da película de tinta electrodepositada perante a presença de pequenas
quantidades de óleo na superfície chapa metálica.

EQUIPAMENTO UTILIZADO NO TESTE
 3 Provetes de aço normal de dimensões 150 mm × 70 mm;
 2 Provetes de aço galvanizado de dimensões 40 mm × 125 mm;
 Pente;
 Lupa com luz incorporada;
 Microscópio óptico Nikon SMZ-2T com câmara digital e sistema informático
acoplado.

CONSUMÍVEIS
 Óleo usado na protecção do aço das cabines;

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
i)

Preparação das amostras para testar

Retirar um pouco de óleo de uma chapa de aço revestida com óleo protector e fazer
uma pequena mancha de óleo nos provetes de aço normal. Retirar o excesso de óleo
com a ajuda de papel absorvente e passar os provetes no processo de EDC excepto no
tanque de desengorduramento.
ii) Aderência da tinta
Depois de curar a tinta cataforética depositada nos provetes, é necessário testar a
aderência da tinta (cross-cut) com a ajuda do pente standardizado. O intervalo entre
cada corte feito pelo pente deverá ser de 1 mm.[5,7]
iii) Análise dos resultados
Analisar os resultados obtidos e verificar se existe distinção entre as zonas dos
provetes engorduradas e as não engorduradas. Comparar os resultados nos dois tipos de
aço testados. Com a ajuda de uma lupa e/ou microscópio verificar os resultados obtidos
e atribuir um grau de aderência da tinta de acordo com a Figura 6.2.
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Figura 6.2. Avaliação dos resultados obtidos no teste cross-cut
cut[8]

A Tabela 6.8 descreve os 6 graus de avaliação de aderência da tinta às chapas de
aço.

Tabela 6.8. Descrição dos graus de avaliação de aderência da tinta – teste cross-cut[8]

0

1

2

3

4

5

Não há delaminação ao longo das quadrículas.
Delaminação de pequenos pedaços de tinta na intercepção dos
cortes; A área de corte afectada é inferior a 5%.
Aparecimento de delaminação ao longo das linhas e na intercepção
dos cortes; A área de corte afectada é inferior a 15%.
Aparecimento de delaminação significativa ao longo das linhas e na
intercepção dos cortes; A área de corte afectada é inferior a 35%.
Muita delaminação ao longo
ngo das linhas e na intercepção dos cortes; A
área de corte afectada é inferior a 65%.
Todos os quadrados descamaram.

Segundo especificações da MFTE e normas japonesas, para que o teste seja
positivo, é necessário que seja atribuído às amostras de tinta um grau de aderência
inferior ou igual a 2[6].
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RESULTADOS EXPERIMENTAIS
EXPERIMENT
Os resultados do teste de aderência (cross-cut)
(
) efectuado aos três provetes
pintados com tinta cataforética B apresentam-se na Figura 6.3.

A

B

C

Figura 6.3. Fotografias dos provetes de aço normal depois de efectuado o teste de aderência
(cross-cut).

Como se pode comprovar pela figura anterior, a nova tinta cataforética resiste
bastante bem à presença de pequenas quantidades de óleo na superfície metálica nas
presentes

condições

de

operação.

Não

se

verificou

qualquerdefeito

na

película

cataforética, à excepção de um certo relevo e rugosidade na zona do provete que fora
anteriormente engordurada.
Com base na Tabela 6.8
6
e na Figura 6.2 foi atribuída a classificação de 0 aos
resultados obtidos para as amostras A, B e C, pois apresentam um corte perfeito, não
revelando qualquer delaminação na zonas de intersecção das linhas que formam as
quadrículas. As especificações MFTE exigem que neste
neste tipo de teste a classificação dos
resultados seja igual ou inferior a 2, o que significa que os resultados dos testes
efectuados são positivos. Para além das amostras de aço normal, foram também
testadas amostras de aço galvanizado. Os resultados obtidos são apresentados nas
Figura 6.4.
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C

D

Figura 6.4. Fotografias dos provetes de aço galvanizado depois de efectuado o teste de aderência
(cross-cut).

Como se pode comprovar pela figura acima, os resultados do teste foram positivos
e a sua classificação é a mesma dada anteriormente aos resultados das amostras de aço
normal. Verificou-se
se que a película de tinta apresenta mau aspecto (não uniformidade e
defeitos de pintura) nas zonas que foram previamente engorduradas, mas em termos de
aderência
ia os resultados são excelentes. Nestas mesmas zonas e em ambas as tintas,
observou-se
se a existência de impurezas contidas no óleo de protecção que provém de
retoques ou acabamentos (lixagem, rebarbagem, etc.) na zona de soldadura da fábrica.
A Figura 6.5 apresenta
presenta duas fotografias da película de tinta defeituosa captadas com o
microscópio óptico.
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Figura 6.5. Impurezas existentes no óleo que provocam defeitos de pintura na película de tinta

A figura mostra que estas partículas, na sua grande maioria metálicas, provocam
defeitos de pintura que contribuem para o mau aspecto na película de tinta. Por vezes
nas carroçarias dos automóveis são encontradas inúmeros defeitos provocados por
partículas metálicas, as quais poderiam ser minimizadas com a instalação de ímanes nos
filtros dos banhos de pré-tratamento
tratamento do processo de EDC.
Há que referir ainda que a tinta se comporta de igual forma em ambos os
substratos metálicos, quer em termos de aspecto final
final da película, quer em termos de
aderência. Apesar da película de tinta apresentar um ligeiro relevo nas zonas
engorduradas, não se observa qualquer vestígio de empolamento e a aderência da tinta é
excelente e igual à aderência da tinta nas zonas desengorduradas
desengorduradas do provete. Conclui-se,
Conclui
portanto, que o desengorduramento das cabines é eficaz e que os defeitos de pintura
identificados no revestimento cataforético das mesmas durante a implementação do novo
processo, não foram originados pelo óleo de protecção das chapas metálicas.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
NORMATIVA DO TESTE
Esta actividade experimental não se baseou em qualquer especificação ou norma, à
excepção da alínea (ii)) que descreve o procedimento mencionado nas especificações
Mitsubishi MSF2-3104, ES-W63031
W63031 e ES-W63025
W63025 que se baseiam nas normas ISO 2409
ou JIS K 5600 5-6[5, 6, 9].
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7. ANÁLISE DAS TINTAS CATAFORÉTICAS
Uma das mais recentes inovações tecnológicas na electrodeposição catódica,
consiste na substituição das tintas de baixa espessuras por tintas de alta espessura com
alto ter em sólidos. Para analisar o desempenho anticorrosivo dos dois tipos de tintas,
foram elaborados três testes distintos: teste de envelhecimento artificial acelerado em
QUV, teste de resistência ao nevoeiro salino e teste de espectroscopia de impedância
electroquímica (EIS). As actividades experimentais realizaram-se na Resiquímica –
Resinas Químicas Lda., Mitsubishi Fuso Truck Europe e no Instituto Superior Técnico,
com material e equipamento adequado, cumprindo especificações Mitsubishi, normas
portuguesas, europeias, japonesas e/ou internacionais.

7.1

TESTE DE ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL ACELERADO – QUV

O envelhecimento artificial acelerado é um teste bastante utilizado para por à prova
a resistência dos materiais poliméricos, como é o caso das tintas automóveis, cujo
envelhecimento é promovido essencialmente pela exposição aos raios ultravioletas
provenientes da luz solar[1]. Outros parâmetros, tais como, a temperatura, a humidade, a
chuva e/ou a poluição do ar, também têm uma forte influência sobre o envelhecimento
natural dos revestimentos expostos à atmosfera[1]. Os testes de envelhecimento artificial
não conseguem igualar na perfeição o envelhecimento natural, uma vez que não são
elaborados em condições ideais e nem reflectem a multiplicidade de ambientes a que um
sistema de pintura pode estar sujeito. No entanto, os resultados obtidos podem ser
considerados como uma aproximação à realidade, pois permitem prever a resistência de
um revestimento numa situação real[2].
A actividade experimental decorreu numa câmara QUV que trabalhou em dois
ciclos: período de quatro horas de radiação ultravioleta a 60ºC (lâmpadas UVA 340),
seguido de um outro período de 4 horas de condensação a 45ºC. Esta actividade teve
como finalidade investigar e comparar os efeitos de envelhecimento em amostras de
tinta cataforética de baixa espessura (A) e alta espessura (B) durante 14 dias (336
horas).

EQUIPAMENTO UTILIZADO NO TESTE
 8 provetes de aço normal de dimensões 150 mm × 70 mm;
 Câmara de envelhecimento acelerado – QUV – Panel Company;
 Medidor de espessura Elcometer 345;
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 Medidor de brilho Micro-TRI-Gloss µ (BYK Gardner);
 Espectrofotómetro BYK Gardner acoplado a um computador com o respectivo
software;
 Acessórios de calibração;

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.1. Medidor de espessura (a), medidor de brilho (b), espectrofotómetro (c), Câmara de
envelhecimento artificial acelerado – QUV (d)

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
i) Pintura dos provetes
Pré-tratar, pintar e curar todos os provetes de aço normal no processo de pintura
da MFTE, de modo a obter as seguintes amostras:
 1 Provete pintado com tinta cataforética A;
 1 Provete pintado com tinta cataforética B;
 2 Provetes pintados com tinta cataforética A + primário + tinta de
acabamento A (branca);
 2 Provetes pintados com tinta cataforética B + primário + tinta de
acabamento A;
 2 Provetes pintados com tinta cataforética B + tinta de acabamento B
(branca);
ii) Medição de parâmetros – início do teste
 Como a ajuda de um medidor de espessura devidamente calibrado, efectuar
nove medições de espessura em cada uma das amostras e fazer a média os
resultados dados pelo equipamento;
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 Medir o brilho das amostras em três locais distintos do provete, utilizando o
medidor de brilho previamente calibrado e anotar o valor médio obtido;
 Colocar o espectrofotómetro calibrado sobre amostra e medir a cor. Repetir
esta operação três vezes e determinar o valor médio dos parâmetros da cor
para cada uma das oito amostras.
iii) Introdução das amostras na câmara QUV
Depois de medida a espessura, o brilho e a cor das amostras, estas são colocadas
na câmara QUV de maneira a que a superfície pintada fique voltada para o interior do
equipamento.
iv) Medição dos parâmetros – final do teste
Após 336 horas de envelhecimento acelerado na câmara QUV, elaborar novas
medições dos parâmetros de espessura, brilho e cor das 8 amostras testadas, tal como
indicado em (ii).
v) Análise de resultados – Colorimetria
Uma das características analisadas antes e após o teste de envelhecimento
acelerado foi a cor das amostras de tinta. Uma organização de nome CIE (Commission
Internationale d'Eclairage) definiu um método de medição de cor – CIELAB – utilizado no
mundo inteiro que consiste na medição de três parâmetros standard: L*, a* e b*. O
parâmetro L* representa a diferença entre o claro (L*=100) e o escuro (L*=0); o
parâmetro a* representa a diferença entre o verde (-a*) e o vermelho (+a*); o
parâmetro b* representa a diferença entre o azul (-b*) e o amarelo (+b*)

[3,4]

. Usando

este método qualquer cor tem uma correspondência a um ponto situado na esfera 3D da
Figura 7.2.

Figura 7.2. Representação esquemática dos parâmetros de cor[4].
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A variável ∆b* representa a variação do parâmetro b no início e no final do ensaio
experimental e que nos indica neste caso o amarelecimento da amostra. Por outro lado,
a variável ∆E*, representa a variação de cor e é dada segundo a expressão (7.1)[4].

[

∆E* = (∆L *) + (∆a *) + (∆b *)
2

2

2

]

1

2

(7.1)

REFERÊNCIAS NORMATIVAS DO ENSAIO
Dado que a MFTE não tem equipamento adequado para a realização do teste em
questão, este foi realizado na Resiquímica de acordo com o método de ensaio da
Resiquímica MR 512 que tem como base de referência a norma portuguesa NP ISO
11507:1999[5]. As medições dos parâmetros de cor foram elaboradas segundo o método
de ensaio MR 515 que tem por base o método CIELAB (Commission Internationale
d'Eclairage), bem como as normas ISO 7724-1:1984, ISO 7724-2:1984 e ISO 77243:1984

[6]

. Por outro lado, o brilho foi medido segundo o método de ensaio MR 504 que

se baseia na norma NP EN ISO 2813:2001[7].
A espessura dos revestimentos foi medida na MFTE de acordo com a especificação
Mitsubishi MSF2-3104 que é baseada na norma da indústria Japonesa JIS K 5600-1-7 ou
na norma equivalente ISO/DIS 2808[8].

7.2

TESTE DE RESISTÊNCIA AO NEVOEIRO SALINO

O teste de névoa salina tem sido utilizado para testar a performance de tintas. Os
ensaios

realizados

têm

como

objectivo

investigar

e

comparar

os

efeitos

do

envelhecimento dos dois tipos de tinta cataforética (A e B) em névoa salina durante 720
horas. O ensaio realizou-se apenas com um tipo de ciclo (fog cicle), uma vez que as
especificações Mitsubishi relativas a este tipo de ensaio não exigem alternância com
outro tipo de ciclos.

EQUIPAMENTO UTILIZADO NO TESTE
 8 Provetes de aço normal de dimensões 150 mm × 70 mm.
 Câmara de nevoeiro salino: CW Modelo SF/450, série nº QWL/94297, com
depósito externo com capacidade para aproximadamente 75 litros;
 2 Bidões plásticos com capacidade para 200 litros;
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 Medidor de pH: MeterLab PHM201 portable pH METER 650 R 017 N030
Radiometer Copenhagen;
 Agitador magnético: Radiometer Copenhagen modelo SAM7;
 Medidor de espessura Elcometer 345;
 Medidor de brilho Elcometer 402 Novo-GlossTM Glossmeters (statistic model);
 Balança precisão METTER AG204 Max 210g d=0,1mg;
 Pipetas de 100 ml, 50 ml e 25 ml;
 Pompete;
 Gobelés de 100 ml;
 Frascos Erlenmeyer de 500 ml;
 Funil plástico de diâmetro igual a 100 mm (área horizontal de 80 cm2);
 Provetas de 100 ml, 50 ml e 25 ml;
 Desmineralizador de água HANNA-HIDRÁGUA – coluna 221;
 Condutivímetro HANNA INSTRUMENTS Cod. H1983304;
 Lâmina (X-acto);
 Fita pH (0-14);
 Acessórios de calibração.
CONSUMÍVEIS
 Cloreto de sódio (sal) de acordo com a norma JIS K 8150;
 Água desmineralizada;
 Tampão IUPAC pH 10,012;
 Tampão IUPAC pH 7,000;
 Tampão IUPAC pH 4,005;
 Ácido clorídrico;
 Hidróxido de sódio;
 Fita adesiva Tesa 4120 (de acordo com a norma JIS Z 1522[9]);
 Papel adsorvente;
 Panos de flanela.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
i) Pintura dos provetes
Pré-tratar, pintar e curar todos os provetes de aço normal no processo de pintura
da MFTE, de modo a obter as seguintes amostras:
 2 Provetes pintados com tinta cataforética A;
 2 Provetes pintados com tinta cataforética B;
 2 Provetes pintados com tinta cataforética A + primário + tinta de
acabamento A (branco);
 2 Provetes pintados com tinta cataforética B + primário + tinta de
acabamento A (branco);
 2 Provetes pintados com tinta cataforética B + tinta de acabamento B
(branco);
ii) Água desmineralizada
Com

a

ajuda

do

condutivímetro,

verificar

se

a

condutividade

da

água

desmineralizada apresenta valores inferiores a 11 µS/cm. Sempre que o valor da
condutividade

seja

igual

ou

superior

a

11

µS/cm

deve-se

mudar

a

torre

desmineralizadora.

iii) Preparação da solução salina
A solução salina é preparada num Bidão da seguinte forma:
 Medem-se 150 litros de água desmineralizada para o bidão;
 Pesam-se aproximadamente 7,5 kg de sal;
 Deita-se o sal no bidão que já contém água desmineralizada e mistura-se.
Procede-se à transfega para o bidão de reserva (n.º 2). Cerca de uma hora
depois procede-se ao controlo e afinação.
iv) Afinação da solução salina
 Retira-se uma amostra de cerca de 100 ml do interior do bidão com a ajuda
de uma pipeta 100 ml. A amostra deve ser retirada do meio da solução para
se poder obter uma amostragem tão homogénea quanto possível;
 Mede-se o pH da solução e verifica-se se o valor obtido está contido na gama
de valores limite dado pelo gráfico da Figura 7.3. Se o pH se situar dentro dos
limites a solução está pronta a ser utilizada; se o pH estiver abaixo do limite
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inferior adiciona-se uma gota de hidróxido de sódio e efectua-se nova
medição do pH; se o pH estiver acima do limite superior adiciona-se uma gota
de ácido clorídrico e mede-se o pH novamente. Nota: esta operação repete-se
com intervalos de cerca de uma hora, até que o valor de pH se situe dentro
do intervalo 6,5 ~7,2 a 35±2ºC;
 Pesa-se a solução na balança de precisão previamente aferida, para verificar a
densidade da solução que se deve estar compreendida entre 1,029 g/cm3 e
1,036 g/cm3 a 25ºC.

Figura 7.3. Representação gráfica dos valores limite e médios de pH da solução salina em função
da temperatura.

v) Preparação da câmara
 Verificar se o ar comprimido alimentado ao vaporizador, instalado no interior
da câmara, apresenta valores de pressão de 2 a 4 bar;
 Verificar se a água necessária à humidificação da câmara é alimentada com
uma pressão de 2 a 4 bar;
 Verificar se o caudal de solução salina está situado entre 1 e 2 ml/h.
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vi) Preparação das amostras
Inicialmente as amostras devem de ser limpas com um pano que não largue pêlo,
nem risque, de preferência de flanela. Posteriormente devem de ser marcadas com uma
cruz na superfície a testar com um X-acto, conforme demonstra a Figura 7.4.

60º

Figura 7.4. Marcação das amostras a testar

Após limpeza e marcação, a peças devem ser fotografadas.
vii)

Introdução das amostras na câmara

Depois de preparadas as amostras, estas deverão ser colocadas no interior da
câmara com uma inclinação de cerca de 20±5º em relação à vertical.
viii)

Recolha das amostras

As amostras deverão ser recolhidas 720 horas depois de o teste dar início.
Seguidamente são secas para que se possa colar a fita adesiva, de maneira a que esta
cubra os dois cortes efectuados com a lâmina. Pressiona-se ligeiramente e retira-se
rapidamente.
ix) Análise dos resultados
As amostras testadas terão resultados positivos, caso a tinta seja livre de defeitos
de pintura e se não delaminar a mais de 3 mm dos cortes.

CONTROLO DO TESTE
i)

Recolha de amostra de nevoeiro

O nevoeiro salino deve ser recolhido para um frasco Erlenmayer colocado
estrategicamente no fundo da câmara, com a ajuda de um funil de diâmetro igual a 100
mm.
ii) Controlo do pH
O pH da solução salina é controlado diariamente através do medidor de pH
previamente calibrado com as três soluções tampão mencionadas anteriormente. Para
obter o valor pH no interior da câmara, verte-se a solução recolhida para um gobelé, no
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qual é introduzido um agitador de forma a conseguir uma solução homogeneizada e
efectua-se a medição de pH. Caso o valor de pH se encontre fora de especificação (6,5
~7,2 a 35±2ºC), deverá ser ajustado conforme o indicado no ponto (iii), devendo ser
novamente controlado 2 a 3 horas depois através de uma fita pH que é colocada junto do
spray durante 1 minuto no mínimo.
iii) Controlo da densidade
Para controlar a densidade do nevoeiro salino, retira-se parte da solução recolhida
do interior da câmara através de uma pipeta de 25, 50 ou 100 ml e coloca-se num
gobelé que irá ser posteriormente pesado na balança de precisão previamente aferida.
iv) Controlo da dispersão e caudal do vaporizador
Para elaborar o controlo da dispersão e caudal do vaporizador, colocam-se dois
frascos Erlenmayer, com os respectivos funis de 80 cm2 de área, em dois pontos
simétricos da câmara. Recolhe-se a solução obtida após um determinado período de
tempo e transfere-se para uma proveta de 25, 50 ou 100 ml. Se o volume recolhido de
ambos os frascos for igual, significa que tanto o caudal e a dispersão do vaporizador
estão correctas, caso contrário terão de ser tomadas medidas para normalizar a situação.

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DO TESTE
Antes de o teste dar inicio, é estabelecido um plano de acompanhamento do teste
que define as datas para a recolha de imagens das amostras e registo de qualquer
alteração que se verifique durante o teste – consultar anexo C.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS DO TESTE
O teste de resistência de nevoeiro salino foi realizado na MFTE segundo a
especificação Mitsubishi ES-W63031 que tem como base de referência a norma JIS K
5600-7-1 ou ISO 7253[9]. A mesma especificação define como devem ser efectuados os
cortes no revestimento dos provetes durante a preparação das amostras, que sugere um
procedimento baseado nas normas ISO 7253 ou JIS K 5600 7-1[9].
As medições de espessura e brilho dos revestimentos foram elaboradas de acordo
com as especificações Mitsubishi MSF2-3104 e ES-W63031, respectivamente. A primeira
é baseada nas normas da indústria Japonesa JIS K 5600-1-7 ou na ISO/DIS 2808[8],
enquanto a segunda especificação é baseada na norma ISO 2813 ou JIS K 5600 4-7[9].
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7.3

DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE

O teste de determinação da porosidade teve como objectivo verificar se a tinta
microfissura quando é danificada pelo aquecimento excessivo. Para o efeito, recorreu-se
ao forno existente no final do processo de EDC da MFTE, o qual teve a função de curar os
provetes de aço normal pintados com tinta cataforética, uma, duas e três vezes. Para
verificar se a tinta microfissurou, após curas sucessivas, foi utilizado papel poroscópico
que apresenta uma coloração amarela e que na presença de poros, onde leva à oxidação
do ferro e reage com os iões formados, toma a cor azul (azul da Prússia). A reacção é
traduzida pela seguinte expressão:
   



 



 



(7.2)

EQUIPAMENTO UTILIZADO NO TESTE
 12 Provetes de aço normal de dimensões 150 mm × 70 mm;
 Papel revelador de ferricianeto de potássio

CONSUMÍVEIS
 Água destilada;

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
i)

Pintura dos provetes

Pré-tratar, pintar e curar todos os provetes de aço normal no processo de pintura
da MFTE, de modo a obter as seguintes amostras:
 1 Provete pintado com tinta cataforética A e curado uma só vez no forno;
 1 Provete pintado com tinta cataforética A e curado duas vezes no forno;
 1 Provete pintado com tinta cataforética A e curado duas vezes no forno;
 1 Provete pintado com tinta cataforética B e curado uma só vez no forno;
 1 Provete pintado com tinta cataforética B e curado duas vezes no forno;
 1 Provete pintado com tinta cataforética B e curado duas vezes no forno.
O forno utilizado para fazer as curas nas amostras de tinta, é aquele que se
encontra no final da linha de EDC da MFTE e que opera a cerca de 180ºC.
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ii) Verificar porosidade
Humidificar o papel revelador com água destilada e colocar durante 10 minutos em
cima das amostras. Findo o tempo, verificar se existem pontos azuis no papel revelador.
REFERÊNCIAS NORMATIVAS DO TESTE
Este teste foi realizado sem qualquer base em especificações Mitsubishi.

7.4

ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELECTROQUÍMICA (EIS)

A impedância é uma grandeza que mede a tendência de um elemento de um
circuito se opor à passagem de corrente eléctrica. A aplicação desta técnica aos sistemas
electroquímicos é bastante complexa, no entanto permite caracterizá-los cineticamente,
o que é bastante útil na caracterização dos mesmos quanto à velocidade de corrosão[10].
No caso específico dos revestimentos poliméricos, a EIS consegue gerar dados
quantitativos que relacionam a qualidade de um revestimento sobre um determinado
substrato e que nos indicam, desta forma, as mudanças que podem ocorrer num
revestimento ao longo do tempo, muito antes de ocorrer qualquer deterioração visível[11].
Com a presente actividade experimental, pretende-se comparar os dois tipos de
tinta cataforética – A e B – quanto à capacidade de conferir protecção anticorrosiva em
substratos metálicos em situações distintas, ou seja, quando a tinta se encontra em
perfeitas condições e quando é deteriorada através da exposição ao aquecimento
excessivo. Para o efeito, o material pintado é colocado em contacto com um electrólito
condutor que contém cloreto de sódio. Aplicado um potencial sinusoidal, efectua-se a
medição da corrente que flui através da mesma tinta polimérica, o que permite calcular o
valor de impedância:

Z=

V (t )
I (t )

(7.3)

Se a tinta se degradar e permitir a passagem de corrente, então estamos perante
uma tinta não capacitiva que apresenta baixos valores de impedância e que deixa o
substrato metálico sensível ao processo de corrosão[12]. Por outro lado, se a tinta resistir
à passagem de corrente, significa que a solução não conseguiu penetrar na tinta e que o
ataque ao metal é ineficiente. Estas tintas são capacitivas e apresentam altos valores de
impedância[12].
Nos ensaios realizados, determinou-se a impedância electroquímica do sistema ao
longo de uma vasta gama de frequência, cujo módulo foi representado em conjunto com
o ângulo de fase θ. Este último representa o atraso verificado entre a perturbação
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induzida e a resposta do sistema. Estas representações gráficas são designadas por
diagramas de Bode, cuja interpretação será abordada de seguida de uma forma
simplificada. A Figura 7.5 apresenta graficamente alguns dos resultados experimentais
que é possível obter num teste de EIS realizado a uma peça metálica revestida com uma
tinta polimérica, a qual se degrada ao longo do tempo de exposição a um electrólito. Os
dois casos extremos correspondem ao ensaio 1, onde a tinta resiste na perfeição à
passagem de corrente e impede o processo corrosivo do metal, e ao ensaio 4, onde a
tinta já apresenta um certo grau de degradação e expondo zonas do metal que começam
a corroer.
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Figura 7.5. Resultados típicos de ensaios realizados a amostras de metal pintadas com tintas
poliméricas – Diagrama de Bode

Uma das grandes vantagens da Espectroscopia de Impedância Electroquímica é a
possibilidade de utilizar o conceito de Circuito Equivalente. Nesta abordagem, tenta
encontrar-se um circuito eléctrico, constituído por resistências, condensadores, bobines
e, por vezes, alguns elementos mais complexos, que apresente uma resposta similar à
do sistema electroquímico em estudo. Os parâmetros característicos desses elementos de
circuito

(respectivamente

resistência,

capacidade,

indutância,

etc.)

são

depois

determinados através de métodos de ajuste automático aos resultados experimentais,
fornecendo informação relevante sobre o sistema.
No caso presente, as tintas capacitivas, que não apresentam qualquer tipo de
deterioração, são identificadas no diagrama de Bode pelo ângulo de fase constante e
aproximadamente igual a -90º e pela impedância que aparece representada por um
módulo segundo uma recta de declive -1. Como se pode constatar pela figura anterior, a
tinta A é um exemplo de um tinta capacitiva e intacta, com capacidade Ct e resistência Rt
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que aparecem em série com a resistência da solução de medida, Rs, de acordo com o
circuito equivalente da Figura 7.6.

Ct
Rs

Rt
Figura 7.6. Circuito equivalente para uma tinta intacta em contacto com um electrólito

Quando uma tinta se degrada por acção do meio, começa por se tornar permeável
ao ingresso de humidade, formando-se poros que permitem o acesso de solução ao
substrato metálico. Neste caso, o circuito equivalente a usar torna-se mais complexo,
como se pode observar na Figura 7.7. Neste circuito, Rs continua a representar a
resistência da solução e Ct a capacidade da tinta. Contudo, passa a surgir também a
contribuição do processo corrosivo que se dá junto ao metal, na base dos poros. Este
processo, que se pode considerar um caminho alternativo para o fluxo de corrente, é
representado por uma associação em paralelo da resistência à transferência de carga
(Rtc) e da capacidade da dupla camada (Cdc), em série com Rp, que representa a
resistência adicional da solução no interior dos poros. A resposta de um sistema como o
descrito, envolvendo duas constantes de tempo, vai ser mais complexa do que a
observada para a tinta intacta. No diagrama de Bode passam a observar-se dois
máximos para o ângulo de fase e, geralmente, dois patamares para o módulo.

Ct
Rs

Cdc

Rp
Rtc
Figura 7.7. Circuito equivalente para um sistema pintado em contacto com um electrólito após o
início da deterioração da tinta

O circuito equivalente representado na figura anterior não contabiliza a resistência
da tinta, que deveria constar no circuito em paralelo com o condensador da mesma.
Porém, quando a passagem de corrente se processa preferencialmente através dos
poros, devido à elevada degradação do filme de tinta, o parâmetro Rt é muito superior
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relativamente a Rp e a Rtc. Portanto o efeito de Rt no fluxo de corrente é extremamente
reduzido.
Há que referir que os resultados experimentais deste tipo de teste podem ser
influenciados pela espessura da tinta, por perturbações exteriores e/ou qualquer defeito
de pintura que possa existir na película de tinta que reveste o metal. Por isso, há analisar
os resultados obtidos de uma forma crítica e ter sempre em atenção as variações do
comportamento do sistema de maneira a elaborar uma interpretação tão próxima do real
quanto possível.

EQUIPAMENTO UTILIZADO NO TESTE
 10 Provetes de aço normal de dimensões 150 mm × 70 mm;
 Troços de tubo cilíndrico de perspex;
 Ferramenta de lixagem;
 Eléctrodo de referência de calomelanos saturado;
 Contra eléctrodo de platina
 Interface Electroquímica FAS1TM Femostat (Gamry Intruments)
 Computador com software apropriado (Gamry EIS300 e ZView)
 Microscópio óptico

CONSUMÍVEIS
 Solução de cloreto de sódio a 3%;
 Cola araldite.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
i)

Pintura dos provetes

Pré-tratar, pintar e curar todos os provetes de aço normal no processo de pintura
da MFTE, de modo a obter as seguintes amostras:
 3 Provetes pintados com tinta cataforética A com três condições de cura
diferentes: 1 provete curado uma só vez, 1 provete curado duas vezes e 1
provete curado três vezes;
 3 Provetes pintados com tinta cataforética B e curados tal como os anteriores;
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 3

Provetes

pintados

com

tinta

cataforética

A

+

primário

intermédio

igualmente curados após aplicação de primário.
 1 Provete de aço normal
O forno utilizado para fazer as curas nas amostras de tinta, é aquele que se
encontra no final da linha de EDC da MFTE e que opera a cerca de 180ºC.
180ºC
ii)

Preparação das amostras

Lixar um dos cantos dos provetes, de ambos os lados, de maneira a deixar o aço
desprovido de qualquer tipo de protecção nessa zona específica. De seguida, colar
c
os
pedaços de tubo perspex às amostras de tinta, de modo a que o sistema fique
totalmente
ente vedado e deixar secar
sec durante pelo menos 24 horas.
as. A Figura 7.8 exemplifica
como devem ficar as amostras de tinta após preparação.

Figura 7.8.
7
Amostras de tinta depois de preparadas

iii)

Medições

Depois de preparadas
s as amostras, os tubos devem ser cheios com uma solução de
cloreto de sódio a 3% (V/V) que entra em contacto com 12,57 cm2 de tinta.
tinta Entretanto
introduz-se o eléctrodo de calomelanos saturado juntamente com um contra-eléctrodo
contra
de
platina. Estabelecem-se as ligações do eléctrodo de referência, contra-eléctrodo
contra
e
eléctrodo de trabalho à interface electroquímica.
electroquímica Os ensaios,, utilizando uma pertubação
sinusoidal com uma amplitude de 10 mV rms e com frequências de 50 kHz a 10 mHz,
iniciam-se
se após uma hora de imersão da amostra. Este é controlado através de um
computador com um programa apropriado,
ropriado, onde são registados todos os dados obtidos.
De notar que os ensaios devem ser repetidos assim que se concluir um dia, uma semana
e um mês de imersão.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos resultados obtidos foi baseada numa simulação de um espectro de
impedância de uma das tintas testadas, usando o programa ZView, no qual foram
escolhidos circuitos equivalentes para ajustar os dados experimentais obtidos para a
mesma tinta. Para uma melhor compreensão desta simulação é necessário introduzir
novos conceitos.
A resistência de uma tinta medida, Rt (Ω.cm2), é igual à sua resistência intrínseca
(Rt0). De igual modo, a capacidade de uma tinta medida, Ct (F/cm2), é igual à sua
capacidade intrínseca (Ct0).

Rt0
(1 − D)

(7.4)

Ct = Ct0 × (1 − D)

(7.5)

Rt =

em que D é a área delaminada ou deteriorada. Para determinar os valores
intrínsecos de uma tinta intacta (D=0), é necessário ajustar os dados experimentais
obtidos nos instantes iniciais do teste de impedância a um circuito equivalente igual ao
da Figura 7.6, usando o programa ZView.
Por outro lado, quando estamos em presença de uma tinta deteriorada, o circuito
equivalente contabiliza a resistência do poro (Rp) e da transferência de carga (Rtc), bem
como a capacidade de dupla camada (Rdc). Nas zonas delaminadas ou deterioradas, a
resistência do poro, a resistência da transferência de carga medida e a capacidade da
dupla camada são dadas por:

Rp =

Rtc =

R 0p
D
Rtc0
D

C dc = C t0 × D

(7.6)

(7.7)
(7.8)

onde, Rp0, Rtc0, Cdc0 e D são respectivamente a resistência intrínseca do poro, a
resistência intrínseca da transferência de carga, a capacidade intrínseca da dupla camada
e área delaminada ou deteriorada. Para obter os valores de Rtc0 e Cdc0 recorre-se
novamente ao programa ZView, no qual se ajusta o circuito equivalente representado na
Figura 7.9 aos resultados obtidos num teste de impedância para o metal aço não
revestido. Este circuito equivalente corresponde à situação em o metal não se encontra
revestido (D=1), por isso a resistência e capacidade da tinta não pode ser contabilizado.
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Na simulação considerou-se um valor de resistência intrínseca do poro igual a 1,4×104
Ω.cm2[13].

Cdc0

Rs
Rtc
Figura 7.9. Circuito equivalente para um sistema metálico em contacto com um electrólito sem
revestimento

Neste caso, em que o metal não se encontra revestido (D=1) e por isso:

Rtc = Rtc0

(7.9)

C dc = C dc0

(7.10)

Depois de definidos os cincos parâmetros intrínsecos do sistema electroquímico,
cujos valores foram obtidos por simulação no programa ZView ou retirados da literatura,
torna-se possível simular o espectro de impedância para a tinta baseado no circuito
equivalente representado na Figura 7.7 e nos valores do parâmetros intrínsecos,
atribuindo diferentes valores de D.
Este método de simulação permite obter uma previsão do desempenho dos
revestimentos anticorrosivos à medida que o este se vai degradando, servindo de base a
uma análise qualitativa dos resultados obtidos.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS DO TESTE
Este teste foi realizado sem qualquer base em especificações Mitsubishi.

7.5

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

7.5.1 TESTE DE ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL ACELERADO EM QUV
As Tabelas 7.1 e 7.2 apresentam os resultados obtidos das oito amostras de tinta
antes e depois do envelhecimento artificial. As amostras analisadas estão identificadas de
A a H, do seguinte modo:
A – Amostra de aço normal pintada com tinta cataforética A
B – Amostra de aço normal pintada com tinta cataforética B
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C, D – Amostras de aço normal pintadas com tinta cataforética A + primário + tinta
de acabamento A
E,F – Amostras de aço normal pintadas com tinta cataforética B + primário + tinta
de acabamento A
G,H – Amostras de aço normal pintadas com tinta cataforética B + tinta de
acabamento B

Tabela 7.1. Caracterização das oito amostras no início do teste (ver anexo B)

Cor

A

B

C

D

E

F

G

H

L*

46,41

76,02

87,41

87,53

87,60

87,48

87,08

87,09

a*

-1,34

3,86

-2,23

-2,19

-2,22

-2,22

-2,31

-2,33

b*

6,01

31,33

3,00

3,89

3,82

3,82

3,90

3,91

20º

9,6

21,2

72,2

81,6

83,8

82,3

86,6

86,5

60º

50,6

72,6

87,6

91,0

92,9

92,4

94,5

94,0

16,0

36,1

78,9

84,5

119

103

84,8

87,3

Brilho
Espessura

Tabela 7.2. Caracterização das oito amostras no final do teste (ver anexo B)

A

B

C

D

E

F

G

H

∆b*

-5,27

-14,1

0,05

0,05

0,07

0,08

0,09

0,08

∆E*

12,5

15,0

0,02

0,18

0,20

0,18

0,19

0,20

20º

0,4

0,9

77,2

77,4

79,8

82,4

82,4

82,2

60º

1,0

1,7

90,1

90,5

90,2

90,4

92,4

91,9

12,6

30,7

71,8

75,6

109

95,2

77,4

80,2

Cor

Brilho
Espessura

A Tabela 7.3 indica os defeitos encontrados nos provetes pintados no final das 336
horas de envelhecimento acelerado. A classificação dos defeitos varia de 0 a 5, em que 0
é indica que o revestimento está em óptimas condições e 5 indica que o revestimento
está em péssimas condições.

70

Defeito

Tabela 7.3. Defeitos
efeitos de pintura após o teste de envelhecimento (ver anexo B)

A

B

C

D

E

F

G

H

Amarelecimento

0

0

0

0

0

0

0

0

Alteração de cor

3

3

0

0

0

0

0

0

Fissuração

0

0

0

0

0

0

0

0

Crateras

0

0

0

0

0

0

0

0

Empolamento

0

0

0

0

0

0

0

0

Bolhas de ar

0

0

0

0

0

0

0

0

Como se pode comprovar pelos resultados das
as tabelas anteriores,
anteriores os provetes de
aço mais atacados foram aqueles que foram pintados apenas com a tinta cataforética. As
restantes amostras não amareleceram nem variaram a sua cor significativamente,
signific
por
isso a sua resistência ao envelhecimento foi considerada excelente.
A Figura 7.10 mostra as duas amostras atacadas e uma das amostras que resistiu
ao envelhecimento escolhida ao acaso.

(a)

(b)

(c)

Figura 7.10. Provetes de aço pintados
pintado com tinta cataforética A (a), com tinta cataforética B (b) e
com tinta cataforética B + tinta de acabamento B (c) antes e depois do teste de envelhecimento
acelerado.

Comparando as imagens (a) e (b) da figura
fi
anterior, concluiu--se que o provete
pintado com tinta cataforética A foi aquele que sofreu maior deterioração
deteriora
após o teste.
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Os resultados relativos a esta amostra indicam uma variação de cor significativa em toda
a zona que foi exposta. A corrosão é iniciada nos pontos onde existiam defeitos de
pintura devido à presença de impurezas debaixo da película de tinta. A amostra B
correspondente à imagem (b), sofreu apenas variação na cor, não apresentando
qualquer sinal de início de corrosão, o que pode dever-se ao facto deste filme
cataforético apresentar um valor de espessura média superior, ou seja, uma diferença de
20µm. A variação de cor registada em ambas as amostras já era de prever, pois a tinta
cataforética está preparada para evitar a corrosão no metal, mas não o ataque dos raios
UV.
Para além disto, a constante exposição aos raios UV e alteração da temperatura
provocou um ligeiro decréscimo dos valores de espessura e brilho em todos os provetes,

Espessura (µm)

tal como se pode verificar nos gráficos das Figuras 7.11 e 7.12.

Figura 7.11. Valores de espessura dos provetes antes e depois do ensaio.

Tal como seria de esperar, o gráfico da figura anterior indica que a espessura da
tinta cataforética B é maior que a espessura da tinta cataforética A. Por outro lado, as
amostras que apresentam a espessura mais elevada são os provetes E e F, ou seja,
aqueles que foram pintados com a tinta cataforética de alta espessura, primário e tinta
de acabamento B, situação presente na linha de pintura durante a transição da tinta de
acabamento A para a tinta de acabamento B. As amostras G e H, correspondentes à
situação actual do processo, apresentam uma espessura idêntica às amostras C e D
referentes ao processo anterior e superior ao limite mínimo de espessura que é de 75
µm. A perda de espessura é também idêntica nas duas situações de produção.
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Brilho (u.b.)
Figura 7.12. Valores de brilho dos provetes antes e depois do ensaio.

A diferença de brilho antes e após o envelhecimento é mais acentuada nos provetes
de aço pintados apenas com os dois tipos de tinta cataforética, pela razão mencionada
anteriormente, de que estas tintas não têm capacidade para resistir à radiação
ultravioleta. Os restantes provetes não apresentaram variações relevantes de brilho.
O gráfico da figura anterior mostra que a tinta cataforética B tem um brilho maior
que a tinta cataforética A, o que se pode dever à menor rugosidade da primeira tinta.
Quando a luz incide numa superfície com uma rugosidade elevada a luz dispersa-se em
várias direcções, o que resulta numa reflexão difusa e não brilhante da superfície[17] tal
como indica a Figura 7.13.

Figura 7.13. Reflexão da luz incidente numa superfície rugosa[17].

Concluí-se pelo mesmo gráfico que a tinta tinta de acabamento B tem um brilho
superior ao da tinta tinta de acabamento A, o que pode dever-se não só a uma melhoria
nas propriedades da nova tinta, como também à uma menor rugosidade da tinta
cataforética B que melhora, consequentemente, o aspecto final da pintura a nível de
rugosidade e brilho.
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7.5.2 TESTE DE RESISTÊNCIA AO NEVOEIRO SALINO
Como se pode comprovar pelos resultados do teste de nevoeiro salino presentes no
Anexo D, verifica-se que todas as amostras obtiveram resultados positivos, uma vez que
cumprem os requisitos mínimos da Mitsubishi.
Todas as amostras testadas confirmam a boa aderência das tintas utilizadas.
Nenhuma das amostras de tinta apresenta defeitos de pintura, nem delaminação perto
dos cortes profundos, após 720 horas de exposição à atmosfera agressiva no interior da
câmara. As zonas expostas ao nevoeiro salino, consequência dos cortes efectuados,
mostram elevados níveis de corrosão. No entanto o processo corrosivo não se propaga
até às zonas totalmente cobertas de tinta, nas quais a tinta não delaminou, consequência
da excelente aderência da tinta ao metal.

7.5.3 DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE
Não se verificou qualquer microfissuração da tinta em nenhuma das amostras
depois de expostas ao aquecimento excessivo. Portanto, isto poderá significar que
mesmo depois de deteriorados, estes revestimentos de tinta poderão ainda conferir uma
boa protecção anticorrosiva.
Perante os excelentes resultados obtidos e com o objectivo de efectuar um estudo
mais aprofundado sobre o desempenho anticorrosivo das tintas antes e depois de serem
danificadas pelo aquecimento, decidiu-se realizar um teste de espectroscopia de
impedância electroquímica.

7.5.4 ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELECTROQUÍMICA
A interpretação dos resultados obtidos pela técnica de EIS foi elaborada de um
modo simples e de fácil compreensão, apesar da complexidade da técnica, tendo em
conta que o principal objectivo dos ensaios é a comparação entre as tintas utilizadas no
processo de electrodeposição na MFTE.
Ao contrário do procedimento mais usual, em que se ajusta cada espectro
experimental a um circuito equivalente, optou-se por proceder, numa fase inicial, a uma
simulação de possíveis espectros. Isto implica uma análise dos resultados experimentais
baseada na sua amostra com os espectros simulados.
Os espectros de impedância foram simulados com base no circuito equivalente da
Figura 7.7 e na análise feita na secção 7.4. Os valores determinados para os parâmetros
intrínsecos

deste

sistema

electroquímico,

através

do

programa

ZView,

estão

apresentados na Tabela 7.4. Estes valores basearam-se em determinações feitas em
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amostras de tinta cataforética A com apenas uma cura, após uma hora de imersão no
electrólito. Os valores de Cdc0 e Rtc0 foram obtidos através do ajuste do circuito
equivalente da Figura 7.9 aos resultados obtidos para uma amostra de aço normal, sem
qualquer pintura, em solução de cloreto de sódio de 3%. O Rp foi retirado da literatura e
o seu valor é de 1,4×104 Ω.cm2.

Tabela 7.4. Valores dos parâmetros intrínsecos do sistema.

Ct0 (F/cm2)

4,20×10-10

Rt0 (Ω.cm2)

1,20×109

Cdc0 (F/cm2)

1,27×10-4

Rtc0 (Ω.cm2)

5,40×103

Rp0 (Ω.cm2)

1,40×104

Posteriormente atribuíram-se vários valores ao parâmetro D (fracção de tinta
delaminada), e de acordo com as equações (7.4), (7.5), (7.6), (7.7) e (7.8), obtiveramse os valores de resistência e capacidade dos vários elementos do sistema em
deterioração. Estes valores encontram-se na Tabela 7.5.

Tabela 7.5. Valores de capacidades e resistências dos elementos do sistema electroquímico
medida para diferentes factores de delaminação.

D

Ct (F/cm2)

Rt (Ω.cm2)

Rp (Ω.cm2)

Cdc (F/cm2)

Rtc (Ω.cm2)

0,00×100

4,20×10-10

1,20×109

____

0,00×100

____

1,00×10-5

4,20×10-10

1,20×109

1,40×109

1,27×10-9

5,40×108

1,00×10-4

4,20×10-10

1,20×109

1,40×108

1,27×10-8

5,40×107

1,00×10-3

4,20×10-10

1,20×109

1,40×107

1,27×10-7

5,40×106

1,00×10-2

4,16×10-10

1,21×109

1,40×106

1,27×10-6

5,40×105

1,00×10-1

3,78×10-10

1,33×109

1,40×105

1,27×10-5

5,40×104

1,00×100

0,00×100

____

1,40×104

1,27×10-4

5,40×103

Como se pode observar pelos resultados da tabela anterior, a capacidade e a
resistência da tinta mantêm-se aproximadamente constantes ao longo da simulação,
devido ao baixo valor de (1-D). Por outro lado, a resistência do poro e da transferência
de carga diminuem à medida que a degradação da tinta aumenta, dado que a área
delaminada vai sendo cada vez maior, o que se traduz num um crescente fluxo de cargas
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eléctricas. A Figura 7.14 apresenta graficamente a simulação dos espectros de
impedâncias para a tinta cataforética A curada um só vez, construído através do

|Z| / Ohm.cm2

programa ZView.
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Frequency / Hz
Figura 7.14. Simulação de espectros EIS para a tinta cataforética A com uma cura.

Como se pode constatar pela Figura 7.14, inicialmente a tinta está intacta e
apresenta apenas uma constante de tempo, correspondente à associação em paralelo da
resistência Rt e da capacidade Ct. Como esperado, dada a elevada resistividade do filme
polimérico e a sua muito baixa capacidade, o ângulo de fase apresenta-se muito próximo
dos -90º durante uma larga gama de frequência e o módulo da impedância tende para
valores muitíssimo elevados às baixas frequências.
No entanto, ao longo do tempo de exposição à solução salina, a tinta começa a
degrada-se de uma forma crescente. É evidente o aparecimento de uma segunda
constante de tempo, característica do processo de corrosão, e a redução gradual do
módulo da impedância. Estes efeitos são provocados pelo aumento da área delaminada
que facilita o fluxo de corrente e que torna a tinta ineficaz na protecção do material.
Da análise do comportamento simulado da tinta cataforética de baixa espessura ao
longo do tempo, pode concluir-se que o processo de degradação da tinta pode ser
eficazmente detectado através dos espectros de impedância, já que mesmo para uma
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ínfima fracção delaminada se pode observar o aparecimento de uma segunda constante
de tempo e a correspondente redução dos valores de impedância. É com base nesta
simulação que se irão analisar qualitativamente, de seguida, os resultados obtidos
experimentalmente.
As Figuras 7.15, 7.16 e 7.17 apresentam os diagramas de Bode construídos de
acordo com os resultados de impedância e ângulo de fase obtidos para as amostras de
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Figura 7.15. Diagrama de Bode para as amostras de tinta cataforética A após 1 hora de imersão.
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Figura 7.16. Diagrama de Bode para as amostras de tinta cataforética A após 1 semana de
imersão.
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Figura 7.17. Diagrama de Bode para as amostras tinta de cataforética A após 1 mês de imersão.

Como se pode comprovar pela Figura 7.15, ao fim de uma hora de imersão, as
amostras com uma e duas curas apresentam elevados valores de impedância e ângulo de
fase, de onde se conclui que a tinta está intacta. No entanto, com três curas a tinta já
apresenta alguma degradação, identificada pelo aparecimento de uma segunda constante
de tempo e correspondente redução dos valores de impedância. Por comparação com a
simulação da Figura 7.14, a fracção de área delaminada deverá atingir os 0,01%.
Tal como foi observado na mesma simulação, à medida que o tempo de exposição
ao electrólito aumenta, as tintas começam a perder a capacidade de resistir à passagem
de corrente. Isto significa que a área delaminada vai sendo cada vez maior, devido à
acção do electrólito que favorece a formação de poros na tinta, com a consequente
corrosão do metal.
Ao fim de uma semana de exposição ao electrólito, a amostra com duas curas
continua intacta. Porém, a amostra com apenas uma cura começa a degradar-se, facto
este que é detectado pelo aparecimento de uma segunda constante de tempo. Para esta
última amostra, o valor de D também não deverá atingir os 0,01%.
A permanente exposição ao meio agressivo, provoca uma deterioração gradual na
tinta que ao final de um mês já é bastante visível, especialmente para o caso em que a
tinta é curada uma só vez. Observando as Figuras 7.16 e 7.17, verifica-se que esta
amostra apresenta um comportamento estranho já ao fim de uma semana, visto que os
seus valores de ângulo de fase mostram evidências do início de um processo corrosivo.
Este fenómeno leva a crer que a deterioração acentuada da tinta ao fim de um mês,
tivesse sido provocada por uma impureza ou qualquer outro defeito de pintura presente
na película de tinta que reveste o metal.
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Através de uma análise mais profunda à amostra em questão, demonstrou-se
demonstrou
que o
processo de corrosão ocorreu apenas num ponto isolado à superfície da tinta e que o
metal situado debaixo desse ponto não corroeu.
corroeu Isto indica que a passagem de corrente
se deveu, eventualmente, a uma degradação rápida da tinta promovida pela presença de
uma impureza no seu interior, que começou a corroer ao fim de alguns dias em contacto
com

a

solução salina.

Figura 7.18. Ampliações microscópicas da zona defeituosa do provete

É provável que na ausência desta possível imperfeição, a tinta apresentasse
apresentas
um
espectro EIS semelhante ou melhor do aqueles que foram obtidos para as tinta curadas
duas e três vezes.
De todos os ensaios elaborados,
elaborados concluiu-se que a tinta confere uma boa protecção
anticorrosiva, mesmo quando danificada pelo aquecimento excessivo, pois apresenta
valores de impedância elevados em toda a gama de frequências após um mês de
imersão. Esta técnica revelou que a amostra que teve um desempenho mais aceitável
aceitá
em
termos de protecção anticorrosiva
corrosiva foi a amostra de tinta curada duas vezes. Porém, é
possível,, que na ausência de defeitos, o melhor desempenho anticorrosivo fosse atribuído
à amostra de tinta curada uma única vez,
vez pelas razões referidas anteriormente.

iguras que se seguem apresentam graficamente os resultados de magnitude e
As figuras
ângulo de fase em função da frequência para as amostras
amost
de tinta cataforética B, após
uma hora, uma semana de imersão e um mês de imersão.
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Figura 7.19. Diagrama de Bode para as amostras de tinta cataforética B após 1 hora de imersão.
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Figura 7.20. Gráficos de impedância |Z| e ângulo de fase (θ) em função da frequência para as
amostras de tinta cataforética B após 1 semana de imersão.

80

1,E+11

90

1,E+10

80

1,E+09

70
60

1,E+07
1,E+06

50

1,E+05

40

1,E+04

1,E+01
1,E+00
1,E-03

|Z| - 2 curas
|Z| - 3 curas

30

- Ângulo de fase - 1 cura

20

- Ângulo de fase - 2 curas

10

- Âgulo de fase - 3 curas

1,E+03
1,E+02

|Z| - 1 cura
-θ

|Z| (Ω.cm2)

1,E+08

0
1,E-01

1,E+01

1,E+03

1,E+05

Frequência (Hz)

Figura 7.21. Gráficos de impedância |Z| e ângulo de fase (θ) em função da frequência para as
amostras de tinta cataforética B após 1 mês de imersão.

Numa breve análise aos gráficos anteriores, verificou-se que a tinta que reveste os
provetes de aço resiste na perfeição à passagem de corrente quando é curada uma e
duas vezes sucessivas. Em ambos os casos a impedância é elevada e o ângulo de fase é
próximo dos -90º, o que significa que o filme de tinta permaneceu intacto e
impermeável, não permitindo a passagem de corrente. No entanto, quando a mesma
tinta é curada três vezes, verifica-se um decréscimo significativo dos valores de
impedância e de ângulo de fase, mesmo após uma hora de imersão, acentuando-se esta
diferença com a continuada exposição ao meio agressivo. Este resultado indica que o
filme de tinta se encontrava já deteriorado no início da imersão e que a área delaminada
cresceu rapidamente ao longo do tempo. Portanto, esta tinta, mais danificada pelo
aquecimento excessivo, encontra-se significativamente afectada, permitindo que a
solução chegue ao metal e se inicie o processo de corrosão no metal.
A película de tinta curada uma só vez demonstrou ser a tinta que confere uma
protecção anticorrosiva mais eficiente, embora a amostra curada duas vezes tenha um
desempenho semelhante.
Comparando os dois tipos de tinta, é notório que a tinta cataforética B é bastante
mais resistente que a tinta cataforética A, pois os seus valores de impedância são muito
superiores. No entanto, há que referir que esta última tem uma espessura inferior, o que
pode conduzir a um desempenho menos positivo em termos de protecção anticorrosiva
quando comparada com a tinta de alta espessura. Posto isto, decidiu-se efectuar novos
ensaios de EIS em provetes pintados com A + primário e comparar com as amostras de
tinta de tinta cataforética B, dado que as suas espessuras de filme são bastante
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próximas.

As

amostras

pintadas

com

a

tinta

de

baixa

espessura

e

primário,

correspondem na realidade ao novo processo implementado, que permite obter uma
película polimérica de espessura superior e consequente eliminação do primário em 90%
das cabines produzidas na unidade fabril (cabines de cor final branca).
Os resultados gráficos obtidos para os ensaios de impedância relativos aos provetes
metálicos pintados com tinta cataforética A e primário intermédio, encontram-se nas
Figuras 7.22, 7.23 e 7.24.
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Figura 7.22. Gráficos de impedância |Z| e ângulo de fase (θ) em função da frequência para as
amostras de tinta cataforética A + primário após 1 hora de imersão.
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Figura 7.23. Gráficos de impedância |Z| e ângulo de fase (θ) em função da frequência para as
amostras de tinta cataforética A + primário após 1 semana de imersão.
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Figura 7.24. Gráficos de impedância |Z| e ângulo de fase (θ) em função da frequência para as
amostras de tinta cataforética A + primário após 1 mês de imersão.

Dos três provetes pintados com tinta cataforética A e primário intermédio, a
amostra que obteve um melhor desempenho anticorrosivo foi a amostra curada segunda
vez. Pelas Figuras 7.22, 7.23 e 7.24 observou-se que esta amostra de tinta não sofreu
grande deterioração, mantendo os valores do módulo de impedância elevados e o ângulo
de fase perto dos -90º durante toda a actividade experimental. Na amostra curada uma
só vez, não há evidências de ocorrência de delaminação, uma vez que não é notório o
aparecimento da segunda constante de tempo. Contudo, a hidratação da tinta ao longo
do tempo provoca uma diminuição da impedância, cujo patamar a baixas frequências só
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se torna visível ao fim de uma semana de imersão, e correspondente diminuição do
ângulo de fase.
A amostra curada pela terceira vez consecutiva, após aplicação do primário
intermédio, degrada-se claramente com o passar do tempo, revelando ser uma tinta
pouco capacitiva e com um desempenho anticorrosivo inferior. Os resultados obtidos
para um mês de imersão apresentam uma enorme instabilidade a baixas frequências,
que poderá ter sido provocada por uma perturbação exterior.
A película de tinta composta por tinta cataforética A e primário intermédio é um
bom isolante quando não se encontra danificada, no entanto, a tinta cataforética B
consegue ser superior a este tipo de revestimento e evitar a penetração da solução salina
com maior eficácia, mesmo quando se encontra danificada por duas curas sucessivas.
Por outro lado, quando o filme de tinta composto por tinta cataforética A + primário é
comparado com o filme de tinta de tinta cataforética A, verifica-se que o primeiro
consegue conferir uma protecção maior e evitar a corrosão do metal mais facilmente,
dado que não se degrada com tanta facilidade. Este facto pode estar relacionado com a
diferença de espessuras, como já foi anteriormente referido.
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8. CONCLUSÕES
Com base nos testes experimentais efectuados e dada a observação de vários
exemplares no caso em estudo verifica-se que o processo de electrodeposição catódica
(EDC) é, de facto, uma excelente solução quando se pretende pintar superfícies
metálicas com tintas anticorrosivas. Esta tecnologia permite a obtenção de revestimentos
isentos de defeitos de pintura, com elevados valores de espessura e caracterizados pela
sua

excelente

uniformidade

e

desempenho

contra

a

corrosão.

É

um

processo

extremamente sensível que responde a qualquer perturbação dos seus parâmetros
críticos, tais como a tensão eléctrica, temperatura, percentagem de extracto seco, tempo
de imersão, área e distância ânodo/cátodo, entre outros. Cada instalação reage de modo
diferente à variação destes parâmetros, o que pode resultar numa alteração do valor de
espessura e/ou número de defeitos formados no filme electrodepositado. No entanto, é
possível optimizar os parâmetros de forma a garantir que o revestimento por
electrodeposição catódica é o método mais eficiente. A optimização dos parâmetros
implica estabelecer condições operatórias bem definidas e sob controlo rigoroso, para
que o revestimento cumpra todos os requisitos impostos pelo fabricante.
A implementação de melhorias directas ao tanque de electrodeposição implica a
nova caracterização dos parâmetros operacionais. Dadas as complicações que poderão
surgir durante a implementação conclui-se a necessidade de estabelecer planos que
contem com a colaboração dos fornecedores. O plano de implementação deverá incluir
testes experimentais, de forma a definir os parâmetros óptimos do novo processo. Este
plano passa por variar os parâmetros críticos do processo de forma a obter
revestimentos que cumpram os requisitos do fabricante.
Com base nos resultados obtidos no caso em estudo, resultantes da variação de
parâmetros aquando da substituição do tipo de tinta, verificou-se que numa instalação de
EDC a maximização da espessura é conseguida através do aumento de tensão eléctrica,
temperatura, tempo de imersão e percentagem de extracto seco. Por outro lado, as
imperfeições – crateras e poros – são minimizadas com a diminuição de tensão eléctrica,
temperatura e aumento do extracto seco. Perante esta análise é evidente que num
processo de electrodeposição catódica é necessário definir condições operatórias
caracterizadas por baixos valores de tensão eléctrica e temperatura do banho, com
intuito de minimizar os defeitos de pintura. Os baixos valores destes parâmetros poderão
ser compensados com o aumento do tempo de imersão e extracto seco, para que sejam
cumpridos os requisitos de espessura mínima.
Apenas os parâmetros anteriormente referidos foram variados de forma a estudar o
seu comportamento. No entanto, seria interessante estudar a variação de outros
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parâmetros críticos na mesma situação de troca de tintas, e verificar a sua influência na
formação do revestimento cataforético. Ou ainda estudar estes e outros parâmetros em
situações onde o processo de EDC é alterado de outras formas.
Algumas alterações ao processo de EDC, alternativas de melhorias que para o caso
em estudo permitiam maximizar a qualidade do revestimento, foram estudadas. Desse
estudo resultam conclusões de vantagens e desvantagens, necessárias para o apoio a
decisões fundamentadas sobre alterações ao processo. Estudar alternativas de melhoria
em outros casos estudo seria interessante e complementaria o presente trabalho.
A alteração ao processo efectuada na MFTE permitiu analisar mais profundamente
um dos mais recentes avanços tecnológicos que envolve a substituição de tintas de
revestimento anticorrosivo de baixa espessura por tintas de revestimento de alta
espessura. Os testes realizados tiveram como finalidade analisar e comparar o
desempenho dos revestimentos cataforéticos de baixa e alta espessura. Os resultados
demonstraram que ambos proporcionam uma excelente protecção anticorrosiva. No
entanto, a tinta de alta espessura, caracterizada pelo elevado teor de sólidos, permite a
formação de filmes de tinta com espessuras e brilho superiores e uma rugosidade menos
acentuada. Os ensaios de espectroscopia de impedância electroquímica (EIS) revelaram
que esta tinta tem um desempenho anticorrosivo superior quando comparada com os
revestimentos de baixa espessura. A tinta de revestimentos de alta espessura, revelou
ser a mais resistente, mesmo depois de exposta ao aquecimento excessivo provocado
por duas curas sucessivas. Isto deve-se à elevada espessura e novas propriedades da
tinta que retardam a deterioração da tinta e a consequente corrosão do metal. Como
trabalho futuro, seria interessante testar novas amostras de tinta com outro tipo de
deterioração (p.e. exposição ao nevoeiro salino em vez de aquecimento excessivo),
recorrendo à espectroscopia de impedância electroquímica.
A alteração de tintas pode trazer inúmeras vantagens ao fabricante. Existem alguns
benefícios associados com a eliminação/redução da aplicação do primário intermédio, tais
como: redução dos custos de manutenção, redução dos compostos voláteis orgânicos,
redução da quantidade de resíduos, disponibilização de mão-de-obra para outros
sectores da unidade fabril e aumento da capacidade de produção. Para além disto, a tinta
de alto teor em sólidos, permite obter um revestimento que confere uma protecção
anticorrosiva superior na peça revestida. No caso particular da MFTE, a implementação
da nova tinta foi bastante benéfica para a empresa. De todas as vantagens mencionadas,
somente a tentativa de aumentar a capacidade de produção não foi bem sucedida,
devido ao aumento do tempo de imersão das cabines no banho cataforético. Porém a
MFTE poderá alargar o horário de produção da linha de EDC e conseguir, desta forma,
responder de maneira eficiente a uma possível necessidade de aumentar a produção.
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10.

ANEXOS

10.1 ANEXO A – GLOSSÁRIO DE TERMOS
Aderência – propriedade da película resultante do conjunto de forças de ligação que se exercem
entre essa película e o substrato metálico.
Amarelecimento – defeito de pintura que ocorre durante o envelhecimento de um revestimento
por pintura, caracterizado pela sobreposição de uma tonalidade amarela à cor inicial.
Brilho – capacidade de uma película reflectir mais ou menos perfeitamente os raios luminosos que
sobre ela incidem.
Capacidade eléctrica – relaciona a tensão eléctrica aos terminais com a respectiva carga
armazenada.
Chuva ácida – este termo abrange toda a chuva de acidez acentuada formada pela dissolução dos
gases e partículas poluentes presentes na atmosfera provenientes, essencialmente, da queima de
combustíveis fósseis.
Coagulante – composto que promove a solidificação, a consistência, tornar ou a formação de
coágulos de uma determinada substância.
Colorimetria – A colorimetria consiste num processo da química analítica que se baseia na
comparação directa ou indirecta da intensidade da cor.
Condensador – condensador é um componente de circuito que armazena cargas eléctricas.
Condutividade eléctrica – capacidade que um determinado elemento ou substância tem para
conduzir corrente eléctrica.
Corrosão – deterioração de um material resultante do ataque químico ou electroquímico
provocado pelo meio ambiente em que o material se encontram/ funcionam.
Eléctrodos – terminal dos condutores do banho, cujo objectivo é proporcionar uma transferência
de electrões entre o circuito e o meio no qual está inserido. O eléctrodo ou pólo negativo é
designado de cátodo e o pólo positivo de ânodo.
Esmalte – tinta de acabamento que origina uma película de aspecto normalmente brilhante e
caracterizado por uma boa capacidade para eliminar deformações superficiais.
Espessador – equipamento que é utilizado para purificar uma fase líquida através da redução do
volume de sólidos por supressão de líquido intersticial.
Extracto seco – produto resultante da evaporação das matérias voláteis de uma porção de tinta,
verniz ou produto similar.
Floculante – compostos que promovem a aglutinação, em flocos, das partículas de um precipitado
ou de um sistema coloidal.
Higroscopia – capacidade que um determinado composto tem para adsorver a água.
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Humidade relativa – a humidade relativa é a relação entre a quantidade de vapor de água
existente na atmosfera, a uma determinada temperatura e aquela para a qual o ar ficaria saturado
a essa mesma temperatura. Exprime-se em percentagem. No caso de o ar se encontrar saturado
será 100%, se o ar estiver absolutamente seco será 0%.
Humidade relativa crítica – humidade relativa acima da qual o metal começa a corroer-se de
maneira apreciável e independente de qualquer outro factor.
Passivação do metal – é a modificação do potencial de um eléctrodo no sentido de menor
actividade que resulta na formação de películas protectoras sobre a superfície de metais por
imposição de correntes. A passivação assegura a resistência à corrosão do componente ou peça e,
consequentemente, sua durabilidade.
pH – medida que indica a acidez de uma solução. Caso o pH seja superior a 7, a solução é básica;
se for inferior a 7 é ácida; e se o seu valor for igual a 7 estamos perante uma solução neutra.
Pigmento – substância sólida, geralmente em pó, usada na preparação de tintas com o objectivo
de lhes conferir cor e opacidade ou certas características especiais.
Poder de penetração – é a capacidade que a tinta tem de se depositar em toda a superfície da
peça, incluindo o completo acesso a todas as zonas ocas e/ou de difícil acesso.
Polimerização (cura) – é uma reacção em que os monómeros se combinam quimicamente para
formar moléculas longas, mais ou menos ramificadas. Esta pode ser reversível ou não e pode ser
espontânea ou provocada (por calor ou reagentes).
Polímero – Os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular relativa,
resultantes de reacções químicas de polimerização

(cura). Estas macromoléculas são formadas a

partir de unidades estruturais menores (os monómeros).
Resina – substância orgânica sólida ou semi-sólida, amorfa, termoplástica ou hermoendurecível,
não condutora de electricidade, geralmente insolúvel em água mas solúvel em solvente orgânicos.
Resina epoxídica – resina sintética obtida por policondensação de compostos dos quais pelo
menos um tem de possuir uma ou mais funções epoxídicas.
Resistência eléctrica – capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente
eléctrica; elemento que se opões à passagem de corrente.
Sedimentador – equipamento que promove a separação de duas fases insolúveis, através da
deposição/sedimentação da fase mais densa no fundo do recipiente por acção da gravidade.
Solvente – líquido volátil nas condições normais de secagem, capaz de dissolver tintas e vernizes.
Substrato – superfície sobre a qual se aplica uma tinta ou produto similar.
Tinta – composição pigmentada líquida, pastosa ou sólida que quando aplicada em camada fina
sobre uma superfície adequada, no estado em que é fornecida ou após diluição ou dispersão em
produtos voláteis, é convertível, ao fim de um certo tempo, numa película sólida contínua, corada e
opaca.
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10.2 ANEXO B – RESULTADOS DO TESTE DE ENVELHECIMENTO ACELERADO
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10.3 ANEXO C – PLANO DO TESTE DE NEVOEIRO SALINO
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10.4 ANEXO D – RESULTADOS DO TESTE DE NEVOEIRO SALINO
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