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RESUMO

O presente trabalho comparou o desempenho do fosfato de zinco e do
microfosfato de zinco, ambos com tecnologia dry-in-place para verificação do
comportamento destes revestimentos frente a conformação mecânica, por meio do
ensaio de embutimento Erichsen, método Nakazima e curvas limite de conformação
(CLC). Foram estudadas chapas de aço-carbono grau EM e grau EEP G4
eletrozincadas e fosfatizadas. Os aços estudados foram caracterizados quanto a sua
composição química e as suas características mecânicas. As chapas foram
eletrozincadas e fosfatizadas empregando-se dois banhos: fosfato de zinco e
microfosfato de zinco, ambos com tecnologia dry-in-place. A caracterização da
morfologia dos fosfatos estudados por microscopia eletrônica de varredura mostrou
que as camadas de fosfato de zinco não apresentaram formação de cristais, quando
aplicadas por roll coater e as análises por EDS comprovaram a presença do
elemento fósforo. O ensaio de embutimento Erichsen somado aos resultados obtidos
nas curvas CLC, monstraram uma diferença entre o fosfato e o microfosfato de
zinco. O microfosfato exibiu desempenho melhor em comparação ao fosfato. A
diferença entre os dois tipos de fosfato foi mensurável e evidenciou que a tecnologia
dry-in-place colaborou com a produção de camadas fosfatizadas adequadas para a
lubrificação durante o processo de conformação mecânica.

Palavras-chave: estampagem; conformação mecânica; fosfato de zinco;
microfosfato de zinco; tecnologia dry-in-place.

ABSTRACT
Comparison of pre-treatment of dry-in-place zinc phosphate on the mechanical
forming process of low-carbon steels
This study compared the performance of zinc phosphate and micro zinc
phosphate, both using dry-in-place technology to verify the behavior of these
coatings on mechanical forming, through means of the Erichsen cupping test,
Nakazima method and forming limits curves (FLC). Zinc-plated and phosphatized EM
and EEP G4-degree carbon steel plates were studied. The steels studied were
characterized as to its chemical composition and mechanical characteristics. The
sheets were zinc-plated and phosphatized with two baths: zinc phosphate and micro
zinc phosphate, both using dry-in-place technology. The characterization of the
morphology of phosphates studied by scanning electron microscopy showed that the
zinc phosphate layers showed no crystal formation when applied by roll coater and
EDS analysis confirmed the presence of the element phosphorus. The Erichsen
cupping test added to the FCL results showed a difference between the zinc
phosphate and micro zinc phosphate. The micro zinc phosphate exhibited better
performance compared to the zinc phosphate. The difference between the two types
of phosphate was measured and showed that dry-in-place technology cooperating
with suitable production for lubricating phosphated layer during the mechanical
forming process.
Keywords: Deep drawing; Stamping; Forming; Stretching, Zinc phosphate,
Micro zinc phosphate, Lubricant, Dry in place technology.
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Gráfico da relação entre a altura de embutimento Erichsen e
a pressão necessária para se alcançar esta deformação.
Relação para os corpos de prova produzidos em laboratório.
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Figura 4.48

Gráfico da relação entre a altura de embutimento Erichsen e
a pressão necessária para se alcançar esta deformação.
Relação para os corpos de prova produzidos em linha
industrial.
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Figura 4.49

Comparação das curvas limites de conformação dos açoscarbono graus EEP G4 e EM.
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Figura 4.50

Comparação das curvas limites de conformação do açocarbono Grau “EEP G4”, com os diferentes pré-tratamentos
aplicados.
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Figura 4.51

Comparação das curvas limites de conformação do açocarbono “Grau EM”, com os diferentes pré-tratamentos
aplicados.
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1 INTRODUÇÃO
Os tratamentos industriais das superfícies metálicas apresentam, de maneira
geral, três grandes vertentes: a proteção contra a corrosão, o acabamento visual
(efeito decorativo) e a conformação mecânica. Esses tratamentos são amplamente
utilizados sobre substratos de aço-carbono (LANDOLT, 2007).
Para obtenção do efeito decorativo são utilizados, principalmente, sistemas
contendo camadas de cobre, níquel e cromo eletrodepositadas, com espessuras,
disposições e particularidades referentes a cada necessidade ou aplicação.
Para a proteção contra a corrosão, podem ser citados alguns processos
industriais como (LANDOLT, 2007; PANOSSIAN, 1993):
 a anodização (cita-se, como principal exemplo, o alumínio. Neste processo,
promove-se o crescimento de uma camada de óxido sobre o alumínio para a sua
proteção, denominando-o alumínio anodizado);
 a eletrodeposição (aplica-se uma camada metálica ao substrato por meio da
aplicação de corrente elétrica a um banho contendo sais metálicos. As camadas
eletrodepositadas mais comuns são zinco e zinco-ligas, estanho, cobre, níquel e
cromo);
 a zincagem por imersão a quente (galvanização a quente, ou, galvanização a
fogo) é o processo em que se mergulha o substrato em um banho de zinco
fundido para obtenção de uma camada de zinco que protegerá o substrato;
 as camadas de conversão (promovem a conversão eletroquímica do substrato
convertendo a sua superfície em um sal metálico. Dentre as camadas de
conversão, destaca-se a fosfatização seguida de pintura para a proteção contra a
corrosão);
 os revestimentos orgânicos (promovem a proteção do substrato por meio de tintas
anticorrosivas. Os sistemas de pintura foram desenvolvidos para proteger o
substrato e conferir um acabamento externo que proporciona cor e brilho).
A conformação mecânica é uma operação industrial de grande importância
porque transforma as superfícies metálicas dando-lhes novas dimensões, ou formas
geométricas. Para tanto, as superfícies a serem deformadas (superfícies metálicas)
entram em contato com ferramentas (também metálicas) que ao aplicar uma dada
força, executam as transformações necessárias. Neste momento, há um contato
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metal-metal que necessita de lubrificação para que a superfície conformada
apresente boa qualidade e a ferramenta grande durabilidade (BRESCIANI FILHO et
al., 2011).
As camadas fosfatizadas (destacadamente o fosfato de zinco), desenvolvidas
desde o início do século XX e utilizadas com ênfase na conformação mecânica a
partir da Segunda Guerra Mundial, exercem grande efeito por reter lubrificantes
líquidos (óleos) ou sólidos (sabões), que auxiliam grandemente a lubrificação nos
processos de conformação mecânica, reduzindo o atrito durante o contato metalmetal (PANOSSIAN; SANTOS, 2006; PANOSSIAN; SANTOS, 2010).
Desde o final da década de 1980, há a preocupação de desenvolver
processos de tratamentos superficiais não agressivos ao meio ambiente e, também,
com melhor desempenho em relação aos praticados até então. Surge, neste
período, o conceito de processo dry-in-place (processo sem lavagem/enxágue,
também citados em inglês como no rinse) e dos processos livres de metais pesados,
como por exemplo, processos livres de íons cromo, em contraposição aos processos
vigentes (WITTKE, 1989).
Nos processos de fosfatização de aço-carbono considerados tradicionais,
existe uma série de etapas, sendo as principais:
a) desengraxe – realizada com banho a base de álcalis e tensoativos dissolvidos em
água;
b) lavagem (enxágue) – realizada com água corrente;
c) decapagem – realizada com solução aquosa de ácido clorídrico. Esta etapa é
necessária para remover óxidos existentes na superfície a ser fosfatizada;
d) lavagem (enxágue) – realizada com água corrente para a remoção do ácido
proveniente da decapagem;
e) refinamento – realizada com produtos pré-formulados (a base de compostos de
titânio ou ácido oxálico) e água. Etapa necessária para se controlar o tamanho
dos cristais que serão formados na etapa de fosfatização;
f) fosfatização – realizada com um banho contendo uma composição bem definida
de ácido fosfórico e fosfato diácido solúvel (para a produção da camada de fosfato
de zinco, usa-se o fosfato diácido de zinco);
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g) lavagem – realizada com água corrente. Esta etapa é necessária para remoção
do banho residual e da borra arrastada (a borra é formada por fosfato do metal
utilizado como substrato);
h) sabão reativo – realizada com um banho contendo sabões a base de estearato de
sódio e componentes específicos dissolvidos em água;
i) secagem – etapa realizada com ar aquecido soprado sobre a superfície tratada.
Cabe ressaltar que nos processos considerados tradicionais, uma grande
quantidade de “borra” residual é formada. Esta borra, além de comprometer a
eficiência do próprio banho de fosfato, necessita de filtração constante para a sua
remoção, caso contrário, ela pode ser arrastada para a etapa de lavagem posterior,
contaminando-a. A etapa de lavagem necessita de tratamento específico para
remoção da contaminação antes de ser dado o seu devido destino, seja ele o
descarte, ou, o reaproveitamento da água no processo industrial.
Com a evolução do pensamento em processos ambientalmente amigáveis,
cresceu a necessidade de redução de geração de poluentes e resíduos, com isso
fortaleceu-se a ideia de processo dry-in-place.
No processo dry-in-place, apesar das etapas anteriores a fosfatização (etapa
“f” em processos tradicionais) serem basicamente as mesmas, a grande diferença
encontra-se no próprio banho de fosfato, que possui formulação específica para
menor geração de borra, além de permitir a secagem do substrato logo após a
fosfatização, eliminando a etapa de lavagem posterior (etapa “g” dos processos
convencionais), reduzindo, desta forma, o consumo de água e eliminando a
necessidade de tratamento da borra arrastada (WITTKE, 1989).
Atualmente, nos processos industriais em linhas contínuas (aço-carbono
relaminados), trabalha-se em mais uma inovação dos processos de fosfatização dryin-place, pois existem disponíveis no mercado processos em que o fosfato é
aplicado não mais por imersão ou aspersão, mas por meio de roll coater
(NAKAMURA et al., 2003). Neste modo de aplicação, a chapa de aço-carbono
laminada passa por uma série de rolos que aplicam o banho de fosfato sobre as
mesmas, similar à aplicação de uma tinta. A chapa segue com o banho aplicado em
sua superfície para a etapa de secagem. Desta forma, elimina-se completamente a
geração de borras, pois não existe imersão do substrato no banho, mas sim o banho
é aplicado ao material e segue junto com o mesmo. As reações de nucleação e
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crescimento de grão se dão muito rapidamente durante o curto período entre a
aplicação e secagem total da chapa. Estes processos ainda estão em fase de
implementação nas indústrias nacionais.
Até o momento apresentaram-se alguns meios para tratar a superfície,
basicamente, dos aços-carbono que se constituem nos materiais mais utilizados nas
indústrias,

nas

mais

diversas

aplicações.

Particularmente

nas

indústrias

automobilísticas, o aço-carbono é largamente utilizado em diversas partes dos
veículos, tais como:
 estruturas (parte estrutural e chassis);
 carroceria (portas e capôs);
 motor (peças diversas, como juntas, rolamentos, etc.).
Cada parte possui exigências específicas referentes à sua aplicação, por
exemplo, uma peça da carroceria necessita ser leve e com aspecto visual
satisfatório, enquanto que uma parte da estrutura (chassis) possui uma menor
exigência de aspecto visual, mas possui uma enorme exigência relativa às suas
propriedades mecânicas.
Para cada aplicação existe um tipo de aço-carbono específico. Esta
diversidade de materiais é classificada segundo suas composições químicas e
propriedades físico-mecânicas. Dentre os diversos tipos de aços-carbono existentes
destacam-se aços baixo, médio e alto carbono, microligados, alta resistência e baixa
liga, além dos mais atuais, como os “dual phase” e “trip”. Estas são nomenclaturas
oriundas da classificação dos aços segundo as normas vigentes. Todas as
classificações são normatizadas e seguem padrões nacionais (normas ABNT-NBR).
1.1 Objetivo
O presente trabalho estuda dois tipos de fosfatos que utilizam a tecnologia
dry-in-place aplicados por imersão (em laboratório) e via roll coater (na linha de
produção industrial), com o objetivo de comparar o comportamento frente à
conformação mecânica dos aços-carbono laminados e eletrozincados que foram
fosfatizados em laboratório e em linha de produção industrial. As propriedades
mecânicas dos aços foram determinadas pelos ensaios de rugosidade, dureza
(HBR) e ensaio de tração. As propriedades de estampagem foram avaliadas por
meio de ensaios Erichsen (ensaios de laboratório e da linha de produção industrial)
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e curvas CLC – Curva Limite de Conformação (ensaios da linha de produção
industrial).
1.2 Estrutura do trabalho
O presente trabalho está estruturado da seguinte forma:
 Capítulo 1 – Introdução. Descreve-se o tema que será estudado e o objetivo do
trabalho.
 Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica. Constituído por informações sobre o açocarbono (histórico, produção e características), deformação mecânica (definição e
processos específicos como a laminação e a estampagem), fosfatização
(histórico, tipos e métodos de aplicação).
 Capítulo 3 – Materiais e Métodos. Contém as informações sobre equipamentos e
metodologias empregadas na produção das amostras estudadas, bem como dos
ensaios e análises realizados.
 Capítulo 4 – Resultados e Discussão. Apresenta a consolidação dos resultados
das amostras produzidas em laboratório e na linha de produção industrial, assim
como das análises efetuadas. Contém, ainda, as interpretações e discussões
relativas aos processos estudados.
 Capítulo 5 – Conclusão. São apresentadas as conclusões finais do trabalho.
Neste capítulo também estão contidas sugestões para trabalhos futuros.
 Capítulo 6 – Referências Bibliográficas. São apresentadas todas as referências
das literaturas empregadas durante a realização do trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo, uma série de informações históricas e técnicas são discorridas
sobre o aço-carbono, fosfato de zinco e lubrificação que são os objetos de estudo
deste trabalho.
2.1 O aço-carbono
Os metais sempre foram de suma importância para a humanidade, desde a
pré-história até os dias de hoje. A Figura 2.1 ilustra a importância dos materiais ao
longo do tempo.

Ano

Figura 2.1 – Importância dos materiais ao longo do tempo. Fonte: Adaptado de ASHBY, 2005.

Atualmente o aço é vastamente utilizado não só como material de engenharia,
mas em diversos setores da indústria e, conforme os dados oficiais da World Steel
Assossiations (WSA, 2015), este uso tem aumentado mundialmente a cada ano,
Figura 2.2.

Toneladas
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Ano

Figura 2.2 – Evolução mundial na produção de aço bruto. Fonte: WSA, 2015.

O aço-carbono, também conhecido somente como aço, pode ser definido
como uma liga ferrosa (liga ferro-carbono), onde predomina o ferro. Há várias
classificações para o aço-carbono, uma delas baseia-se no teor de carbono presente
na liga (SOUZA, 2001):
 aço de baixo carbono: de 0,10 % a 0,30 % de carbono;
 aço de médio carbono: de 0,30 % a 0,85 % de carbono;
 aço de alto carbono: de 0,85 % a 1,5 % de carbono.

Cabe ressaltar que os aços alto carbono, utilizados no meio fabril, possuem no
máximo 0,95 % de carbono em sua composição. Esse teor de carbono não se
enquadra perfeitamente na classificação citada acima, uma vez que aços com teores
de carbono acima de 1,0 % se tornam muito difíceis de serem conformados, devido,
principalmente, ao seu encruamento.
Devido aos estudos e investimentos no desenvolvimento e produção do aço,
sempre buscando melhores desempenhos, existem aços comerciais com teor de
carbono bem abaixo do normal e com a adição de elementos de liga. É o caso dos
aços “interstitial free” (IF), ou seja, livres de interstícios, cuja composição apresenta
ultra baixo teor de carbono e de nitrogênio, sendo que o teor de carbono varia de
0,002 % a 0,005 % e os principais elementos microligados são o titânio e o nióbio
(SOUZA, 2001).
Assim como no resto do mundo, o Brasil tem acompanhado o aumento do
consumo do aço-carbono, como mostram os dados oficiais publicados na página
eletrônica do Instituto Aço Brasil (IABr, 2015), Figura 2.3.

Toneladas
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Ano

Figura 2.3 – Evolução do Brasil na produção de aço bruto. Fonte: IABr, 2015.

Tendo em vista que o aço é vastamente utilizado na construção civil e
industrial, o consumo de aço de um país é um forte indicador do seu estágio de
desenvolvimento econômico (IABr; 2015). Pode-se afirmar que à medida que o
consumo do aço de um país aumenta, é sinal evidente que a construção de prédios,
casas e indústrias também aumenta proporcionalmente, ou seja, o desenvolvimento
em geral do país aumenta.
Além disto, os aços (independente do tipo) são utilizados em diversos
seguimentos, além de múltiplas aplicações. Dois segmentos merecem destaque:
 automobilístico – para fins elétricos, estruturais, autopeças e carrocerias;
 linha branca – para fins elétricos, estruturais e carcaças.
O crescente uso do aço se dá por diversos fatores, dentre eles destacam-se o
seu custo e as suas propriedades mecânicas. Apresenta-se na Figura 2.4, o custo
dos principais metais e ligas metálicas empregadas industrialmente, de acordo com
a página eletrônica do London Metal Exchange (LME, 2015). Pode-se perceber a
grande diferença de preço entre os metais, com destaque para o baixo preço do aço.
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Figura 2.4 – Custo dos principais metais e ligas metálicas empregadas industrialmente. Fonte: LME,
2015.

Sendo:
Al

Cu

Cobre metálico bruto

Ligas de alumínio

Ni

Niquel metálico bruto

Co

Cobalto

Sn

Estanho metálico bruto

Pb

Chumbo metálico bruto

Mo

Molibdênio metálico bruto

Zn

Zinco metálico bruto

Al liga

2.2

Alumínio metálico bruto

Siderurgia do aço-carbono
A história da metalurgia do ferro, ou siderurgia, começou na pré-história,

sendo que foi dado o nome de Idade do Ferro a um grande período histórico do
desenvolvimento da Humanidade (GRAY, 2011).
O ferro puro não atende à maior parte das aplicações da engenharia atual,
mas as suas ligas apresentam características importantes, tais como: soldabilidade,
resistência mecânica e conformabilidade (GRAY, 2011).
O aço, como o conhecemos, é obtido por meio da redução do minério de ferro
presente na natureza combinado com o carbono na forma de carvão e processado
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nas usinas siderúrgicas, até a obtenção da liga. Este processo envolve diversas
etapas, passando pela mineração, redução, refino seguido do lingotamento (COSTA
e SILVA, MEI, 2011).
2.2.1 Propriedades do aço-carbono
O aço-carbono, quando utilizado como um material de engenharia, possui
diversas propriedades que podem ser classificadas, de modo geral, em quatro
grandes grupos: propriedades físicas, mecânicas, químicas e metalográficas.
As propriedades físicas do aço estão diretamente ligadas às dimensões e
formatos do material. Para os aços-carbono laminados, as principais grandezas que
influenciam nas propriedades físicas são a espessura, largura, ondulação (total ou
lateral), torção e o empeno lateral, além de outras menores, como formato de rolo
(coil set) e tipo de bordas (CALLISTER, 2002).
Entende-se por propriedades químicas basicamente a composição química do
material que em geral é dada em porcentagem tendo como base a massa inicial do
material. Os aços-carbono comerciais, apesar de possuir mais de 99 % de sua
composição formada pela liga aço-carbono, possuem outros elementos em sua
composição que geram uma enorme diferença em termos de aplicação devido a
variações de desempenho. Toda composição química do aço-carbono é conferida e
acertada durante sua produção na usina siderúrgica, na etapa de denominada de
refino.
O refino pode ser subdividido em duas etapas, sendo o refino primário
dedicado ao balanço da composição do elemento carbono no aço e o refino
secundário ao ajuste fino do elemento carbono e, dependendo do aço, podem ser
adicionados os elementos de liga necessários (CALLISTER, 2002).
As características metalográficas tratam da microestrutura do aço-carbono,
em outras palavras, trata de como os elementos que compõe o material estão
dispostos na matriz. A estrutura cristalográfica depende de fatores, como a
composição química, tratamentos térmicos realizados (recozimento, têmpera e
revenimento) e conformações mecânicas efetuadas.
As propriedades mecânicas de um aço-carbono são um conjunto de
características

que

dependem

das

propriedades

citadas

anteriormente,
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principalmente da composição de carbono na liga e sua estrutura metalográfica. As
diversas variações e combinações possíveis das propriedades citadas dão ao açocarbono características particulares que proporcionam uma vasta gama de
aplicações. Dentre as propriedades mecânicas mais comuns, destacam-se a dureza,
o limite de escoamento, o limite de resistência à tração, o alongamento e o
embutimento (repuxo) (CALLISTER, 2002).
2.3 Conformação mecânica
A partir do final do processo de lingotamento, tem-se um produto “semiacabado”, ou seja, o aço em si está pronto do ponto de vista siderúrgico, entretanto,
o mesmo precisa passar ainda por inúmeras etapas de conformação até que se
transforme em uma peça pronta para uso e possa ser considerado um produto
acabado (KIMINAMI et al., 2013).
Os processos de conformação dos metais, ou em particular do aço, pode ser
feito de diversas formas e condições, mas todas em geral com um único objetivo,
que é passar o material de uma forma inicial para outra forma definida.
Existem diversas maneiras de se conformar o material com utilização de
força, temperatura, pressão etc. Estes processos podem ou não manter a massa
inicial do material. No processo de laminação, por exemplo, a placa inicial passa por
uma série de cilindros em condições conhecidas e controladas e é laminada até
atingir uma espessura final. Esta redução de espessura gera um aumento de
comprimento, entretanto, a massa inicial do material é mantida, apenas a forma do
mesmo é que muda. Já em outros processos como a usinagem, por exemplo, o
processo de deformação envolve perda de massa, no qual uma ferramenta ou algum
material de dureza superior entra em contato com o material a ser trabalhado em
condições conhecidas e controladas de forma a remover parte do mesmo até que se
atinjam as formas desejadas.
Os processos de conformação mecânica podem ser feitos para atingir
características finais de um componente, ou peça, seja esta característica
dimensional, superficial, ou até mesmo mecânica (BRESCIAN FILHO et al., 2011).
Dos processos de conformação mecânica mais comuns e que não geram
perda de material destacam-se a extrusão, o forjamento, a laminação, a trefilação e
a estampagem.
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2.3.1 Processo de laminação
Na maior parte das vezes em que é empregada, a laminação resulta em um
produto intermediário que deverá seguir para outras etapas de conformação antes
de se chegar à peça final. O processo consiste na passagem de uma placa ou perfil
por uma série de cilindros pressionados de maneira conhecida e controlada, de
maneira a modificar sua forma inicial por meio de forças externas de compressão. A
laminação produz chapas planas e perfis e gera o maior volume de material acabado
utilizado nos dias de hoje (COSTA e SILVA, MEI, 2011).
Nas usinas siderúrgicas e relaminadoras, este processo pode ser realizado a
quente ou a frio, de forma contínua com laminadores em série ou de forma
descontínua, com laminadores reversíveis, Figura 2.5. As reduções de espessura
em sua grande maioria não podem ser realizadas de uma só vez devido à taxa de
encruamento dos materiais, o que em alguns casos torna necessário um processo
térmico de alívio de tensões intermediário antes de se atingir as dimensões finais. A
laminação tem como principais vantagens a precisão dimensional e a qualidade
superficial do produto final, além da elevada produtividade do mesmo. Os processos
posteriores à laminação mais comum são a estampagem, corte e dobra. Neste
trabalho, será abordada a estampagem.

Figura 2.5 – Desenhos esquemáticos dos tipos de laminadores.
Fonte: (KIMINAMI et al., 2013).

2.3.2 Processo de estampagem
A estampagem é o processo em que uma chapa metálica plana, com
dimensões definidas (espessura e largura) é conformada por meio de forças de
prensagem (BRESCIANI FILHO et al., 2011). Dentre as operações que envolvem o
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processo de estampagem, destacam-se o processo de corte, de dobra e o
embutimento (repuxo).
Quando o formato da peça é considerado simples com poucas dobras e
pouco profundo, todas as operações da estampagem podem ocorrer em uma única
etapa, ou seja, em um único “golpe” da prensa, a chapa é submetida a operação de
corte, dobra e repuxo. Entretanto, em diversos casos, onde a forma da peça é
considerada crítica, com dobras diversas, furos e repuxos profundos, as operações
da estampagem podem ocorrer de forma seriada, até que a peça atinja sua forma
final.
As máquinas que realizam o processo de estampagem são chamadas
“prensas”. Uma mesma prensa pode estampar diversos tipos de peças (desde que
os parâmetros de estampagem estejam dentro de sua capacidade, como velocidade
e força necessária), mudando-se apenas o ferramental empregado. Em geral, o
conjunto de ferramentas utilizadas para realizar uma estampagem é composto por
um martelo (punção), uma matriz, um prensa-chapas e um expulsador.
O ferramental do processo de estampagem e alguns exemplos das suas
etapas estão apresentados na Figura 2.6.
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(a)

(b)
Figura 2.6 – (a) Esquemas do ferramental do processo de estampagem. (b)
Exemplos das etapas de estampagem de contatos elétricos. Fonte: (KIMINAMI et al.,
2013).
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2.4 Ensaios mecânicos
Os ensaios mecânicos são necessários para se determinar as propriedades
mecânicas dos aços-carbono e, assim, possibilitar sua classificação e adequar cada
tipo de aço à sua aplicação final.
As propriedades mecânicas dos aços-carbono podem ser avaliadas
individualmente em seus respectivos ensaios, entretanto, existe uma grande
dificuldade de correlacionar de maneira direta e precisa as propriedades do aço com
o resultado obtido em um processo de estampagem porque, em um processo
industrial, as propriedades do material agem de maneira combinada, atreladas a
interação material/ferramenta (FERREIRA FILHO, 2005).
Na tentativa de se avaliar estas combinações de propriedades e interações,
são realizados ensaios exclusivos de estampabilidade de um aço-carbono. Estes
ensaios são conhecidos como ensaios simulativos de estampagem (SOUZA, 2011).
2.4.1 Ensaios simulativos de estampagem
Conforme visto no item 2.3.2 Processo de estampagem, este processo é
formado por um conjunto de deformações mecânicas efetuadas em uma chapa
plana. Este conjunto, em geral, é formado por operações de corte, dobra,
estiramento (ou repuxo) e estampagem. Para verificar o quão “estampável” é um
aço-carbono, existem inúmeros ensaios que avaliam as propriedades mecânicas
necessárias para estampagem, dentre os quais podemos citar o ensaio de tração,
dureza,

dobramento

e

ensaios

simulativos

de

estampagem

que

avaliam

características combinadas e específicas a este processo, como estiramento e
estampabilidade. (SOUZA, 2011).
Os ensaios simulativos do processo de estampagem mais comuns são o
Ensaio de Embutimento Erichsen (em algumas literaturas denominado como Índice
Erichsen), Ensaio Olsen, Ensaio Nakazima, sendo que cada um avalia a
estampabilidade do aço-carbono de uma maneira específica.
2.4.1.1 Ensaio Erichsen
O ensaio Erichsen ou Embutimento Erichsen é realizado em uma máquina
apropriada de forma que uma chapa plana lubrificada é colocada em uma matriz e
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fixada com um “prensa-chapas” (parte do ferramental responsável por fixar a chapa
no momento da estampagem, também conhecido como anel de fixação), Figura 2.7.
A chapa fixada é então foçada por um punção semiesférico contra a matriz,
forçando-a a abaular-se até a estricção ou rompimento do material, formando uma
“calota” (para materiais menos dúcteis), ou copo (para materiais dúcteis), Figura 2.8.
O resultado deste ensaio é dado pela altura deste copo (ou calota) em
milímetros. Esta altura é conhecida como Índice Erichsen ou altura de Embutimento
Erichsen que está diretamente relacionada ao estiramento do material (repuxo).
Quanto maior for o valor do índice Erichsem (altura da calota em milímetros), maior
será a capacidade do aço deformar-se.

Figura 2.7 – Esquema de ferramental para ensaio
Erichsen. Fonte SOUZA, 2011.

Figura 2.8 – Imagem de um corpo de prova após
ensaio Erichsen. Fonte: Imagem do próprio autor.
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2.4.1.2 Ensaio Olsen
O Ensaio Olsen é realizado de maneira similar e com os mesmos
ferramentais que o Ensaio Erichsen, contudo, o equipamento utilizado deve estar
equipado com dinamômetros, capazes de medir a força requerida pelo punção para
realizar a deformação na chapa, ou seja, para realizar o embutimento (SOUZA,
2011).
Olsen afirma que é importante conhecer esta força, pois ao se comparar duas
chapas com características físicas (largura e espessura) e Índice Erichsen
semelhantes e, se uma delas necessitar de carga/força demasiadamente maior para
ser deformada do que a outra, certamente a primeira trará complicações ao longo do
processo de estampagem, como maior desgaste das ferramentas ou em casos
extremos, danos à máquina de estampagem se o material requerer uma carga/força
maior do que esta pode proporcionar (SOUZA, 2011). Em outras palavras, quanto
menor for a pressão/força realizada pelo equipamento durante o ensaio, menor será
a resistência do aço à deformação.
Atualmente, os equipamentos que realizam o Ensaio Erichsen já possuem
dinamômetros acoplados, incorporando o ensaio Olsen. O ensaio Erichsen, então,
passou a ser denominado ensaio Erichsen modificado. A denominação ensaio Olsen
não se tornou difundida e, neste trabalho, adotou-se somente o termo ensaio
Erichsen, porém foram realizados ensaios Erichsen modificados.
2.4.2 Ensaio para determinação da curva limite de conformação – CLC
Os ensaios simulativos de estampagem, em geral mostram apenas um tipo de
deformação do material, entretanto o processo real de estampagem pode apresentar
variáveis combinadas e não somente isoladas (SOUZA, 2011). Para avaliar estas
propriedades de maneira isolada, é possível realizar ensaios mecânicos específicos
a cada caso, no entanto, nenhum deles consegue de fato avaliar a interação entre
essas propriedades, nem mesmo avaliar a interação destas propriedades com a
ferramenta (FERREIRA FILHO, 2005).
Na tentativa de avaliar as propriedades necessárias à estampagem de
maneira combinada, bem como a interação material/ferramenta, são geradas as
curvas limites de conformação (CLC), a partir de processos reais de estampagem.
As CLC’s são representações gráficas que mostram o limite da deformação de um
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material antes deste apresentar estricção ou rompimento, ao final da deformação
mecânica realizada. A CLC permite avaliar o ponto máximo de deformação do
material antes da falha.
Como as CLC’s podem ser geradas a partir de um processo industrial de
estampagem, pode-se então utilizá-las para prever se um material será adequado a
um dado processo de estampagem. Além disto, as CLC’s vêm sendo largamente
utilizadas para o desenvolvimento de ferramentas e para a definição de materiais
ideais a cada finalidade (FERREIRA FILHO, 2005).
Para a criação da CLC, primeiramente uma chapa plana deve ter sua
superfície gravada com figuras geométricas similares e passíveis de medição antes
e depois da estampagem (em geral se utilizam círculos) (FERREIRA FILHO, 2005),
Figura 2.9 (a).
A chapa gravada (por meio de serigrafia, ou impressão eletroquímica,
também denominada de eletrocorrosão) é submetida à conformação mecânica,
Figura 2.9 (b), até o seu rompimento ou estricção. Após a conformação, são
coletados os dados de deformação do material, baseando-se no formato final das
figuras geométricas pré-gravadas, ou seja, são medidos os diâmetros dos círculos
gravados.
A razão entre os diâmetros dos círculos antes e depois da deformação
mecânica permite expressar graficamente a curva CLC. Os círculos utilizados para a
criação da curva CLC são aqueles localizados imediatamente ao redor da região de
ruptura, ou estricção, Figura 2.9 (c).
Entende-se que os círculos ao redor da região de ruptura mostram o ponto
máximo que um material é capaz de se deformar antes de romper. Na Figura 2.9 (d),
os círculos em vermelho evidenciam o local de rompimento da chapa, acima e
abaixo da região rompida, notam-se os círculos verdes que representam a
deformação máxima antes do rompimento da chapa. Logo, eles representam o limite
máximo de deformação da chapa, daí tem-se a origem do nome curva limite de
conformação.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2.9 – Imagens de corpos de prova utilizados para criação da CLC. (a) Imagem do corpo
de prova antes do ensaio com a malha de círculos gravada. (b) Imagem do corpo de prova
após conformação. (c) Imagem do corpo de prova evidenciando a região rompida. (d) Detalhe
dos círculos utilizados para criação da curva CLC, sendo, em vermelho os círculos que foram
afetados pela fratura e, em verde, os circulos que são considerados para a análise dos dados e
que compôem a curva CLC. Fonte: Próprio autor.
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2.4.2.1 Método Nakazima
O método Nakazima estuda desde o estiramento até a estampagem de um
material, ou seja, estuda o quanto um material consegue ter sua espessura reduzida
em um processo de deformação antes do rompimento. O estiramento é estudado
empregando-se uma chapa que possui suas extremidades fixadas e é forçada a se
deformar por meio de um punção (similar ao ensaio Erichsen modificado). A
diferença principal do método Nakazima é que este realiza uma sequência de
estampagens em corpos de prova com diferentes larguras. Criam-se então as curvas
CLC a partir destes diferentes corpos de prova tendo-se, assim, uma melhor visão
sobre a interação entre o material, a ferramenta e o lubrificante (SOUZA, 2011).
As dimensões dos corpos de prova, para o ensaio Nakazima, variam de
acordo com a máquina utilizada bem como com as ferramentas requeridas.
Como visto anteriormente, para criação da CLC, os corpos de prova devem
ter sua superfície gravada com uma grade de círculos. Essa grade deve possuir
círculos com dimensões iguais, exatas e conhecidas. Este diâmetro antes da
deformação é denominado diâmetro inicial (D0), Figura 2.10, e será a referência para
montagem da CLC com base nos diâmetros dos círculos após a deformação
(FERREIRA FILHO, 2005).
Após o processo de conformação, devido às forças que atuam sobre o
material, os círculos tornar-se-ão elipses sendo necessário medir os diâmetros
maiores (D1) e menores (D2), para então calcular as deformações principais
verdadeiras (ξ1 e ξ2) que serão os eixos da curva CLC (FERREIRA FILHO, 2005),
Figura 2.11.
Para calcular e criar a curva CLC, as seguintes equações são utilizadas:
equação 1

equação 2
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D0

D1

Figura 2.10 – Imagem da malha de círculos gravada no material antes da
deformação. Fonte: Imagem do próprio autor.

D2

Figura 2.11 – Imagem da malha de círculos gravada no material
após a deformação. Destaca-se a fratura do material ensaiado e
os diâmetros 1 e 2 (maior e menor, respectivamente). Fonte:
Imagem do próprio autor.

Coletando todos os dados e locando-os, obtém-se o gráfico típico da CLC,
Figura 2.12. Ressalta-se que os gráficos podem sofrer grandes variações que
dependem dos materiais e das condições de ensaio.
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ξ1

ξ2
Figura 2.12 – Curva limite de conformação típica de um açocarbono comum. Fonte: CIMM, 2015.

Na Figura 2.12, nota-se que a CLC (linha azul escuro) pode ser vista como
uma espécie de fronteia entre duas regiões importantes representadas pelas cores
azul claro e rosa. Uma vez que o eixo das ordenadas “ξ1” refere-se ao maior
diâmetro da elipse formada, quanto maior for este valor, mais acima do limite de
conformação o círculo estará, logo, a região acima da curva (representada pela cor
rosa) determina a região em que o material certamente romperá.
A região nas proximidades da CLC representa os pontos em que “ξ1“ e “ξ2”
são muito próximos ou iguais à região limite de conformação, logo, é uma região
com pontos críticos de utilização. Não é recomendável operar um processo industrial
nessa região, uma vez que qualquer variação pode resultar em falhas, Figura 2.13. A
terceira região abaixo da curva CLC (representada pela cor azul claro, Figura 2.12, e
região denominada de Peça OK, Figura 2.13), é formada por valores de “ξ1“ menores
que os valores limites, então, trata-se de uma região segura em que o material não
romperá (FERREIRA FILHO, 2005).
Quanto maior o valor da CLC em relação ao eixo y, maior será a capacidade
do aço deformar-se.
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Figura 2.13 – Representação esquemática das deformações dos círculos nas
diferentes regiões da CLC. Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2010.

Como descrito anteriormente, os ensaios Erichsen, Olsen (Erichsen
modificado) e o método Nakazima simulam estampagens e, para isso, contam com
ferramentais

que

promovem

a

deformação

do

material

ensaiado

e,

consequentemente, o contato metal/metal (material ensaiado/ferramenta), além de
sofrer a influência de parâmetros de processo tais como a velocidade de realização
do ensaio ou a carga/força.
O contato metal/metal gera um atrito que influencia diretamente o
desempenho dos materiais frente à conformação mecânica. O tipo de lubrificante
utilizado nos ensaios simulativos de estampagem, a rugosidade superficial do
material e das ferramentas utilizadas estão diretamente relacionados ao atrito
gerado durante os ensaios de conformação mecânica (SOUZA, 2011).
É justamente neste aspecto que o presente trabalho visa contribuir ao estudar
tratamentos de superfície que auxiliem o processo de lubrificação durante a
conformação, melhorando a estampagem dos aços-carbono utilizados.
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2.5 Fosfatização
Os primeiros registros que se tem conhecimento sobre os processos de
fosfatização são datados da segunda metade do século XIX, entretanto, somente
anos mais tarde, no inicio do século XX na Inglaterra, é que se têm registros da
utilização de fosfato para fins comerciais. Estes processos começaram a ganhar
notoriedade e a se firmar como tecnologia apenas durante a segunda guerra
mundial (PANOSSIAN; SANTOS, 2006).
No início da utilização do fosfato, os processos de produção existentes eram
lentos e chegavam a levar mais de uma hora para que ocorresse a formação da
camada (PANOSSIAN; SANTOS, 2006).
Atualmente há recursos para acelerar a formação da camada de modo a
melhorar a qualidade de camada produzida e reduzir o tempo de fosfatização.
Os processos de fosfatização convencionais difundidos em escala global,
adotam as etapas a seguir (PANOSSIAN; SANTOS, 2007; PANOSSIAN; SANTOS,
2008; PANOSSIAN; SANTOS, 2009; PANOSSIAN; SANTOS, 2010; PANOSSIAN;
SANTOS, 2011):
A) desengraxe – realizada com banho a base de álcalis e tensoativos dissolvidos
em água. Esta etapa é necessária para promover a limpeza do substrato, por
meio da remoção completa de óleos e sujidades da superfície que será tratada;
B) lavagem (enxágue) – realizada com água corrente. Esta etapa é necessária para
a remoção do desengraxante residual arrastado pelo substrato, evitando assim a
contaminação de etapas posteriores;
C) decapagem – realizada com solução aquosa de ácido clorídrico. Esta etapa é
necessária para remover óxidos existentes na superfície a ser fosfatizada. Em
alguns processos contínuos (chapas laminadas a frio) essa etapa se dá antes do
desengraxe, devido ao histórico de fabricação do aço;
D) lavagem (enxágue) – realizada com água corrente para a remoção do ácido
proveniente da decapagem, arrastado pelo substrato, evitando assim a
contaminação de etapas posteriores;
E) refinamento – realizada com produtos pré-formulados (a base de compostos de
titânio ou ácido oxálico) e água. Etapa necessária para se controlar o tamanho
dos cristais que serão formados na etapa de fosfatização. Nessa etapa,
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pequenos núcleos (também conhecidos como “germes”) são depositados os
quais dão início à formação dos cristais de fosfato, estes núcleos também inibem
o crescimento demasiado do cristal, promovendo assim o refinamento da
camada com a formação de cristais regulares;
F) fosfatização – realizada com um banho contendo uma composição bem definida
de ácido fosfórico e fosfato diácido de íon metálico solúvel (para fosfato de zinco,
usa-se o fosfato diácido de zinco), além de aceleradores, como por exemplo,
nitratos ou peróxidos, nestes processos, em geral, a formação da camada de
fosfato passa por três fases: a iniciação, a nucleação/crescimento e a
finalização. Durante o processo de iniciação, o ácido fosfórico ataca o açocarbono, oxidando-o, com liberação de gás hidrogênio e elevação do pH da
interface do banho com o metal (substrato). Esta elevação de pH promove a
precipitação do cátion que estava solúvel (Zn 2+ para o fosfato de zinco) na
superfície do metal tratado na forma de fosfato insolúvel. Esta reação continua a
ocorrer repetidas vezes até que a camada se forme completamente e os cristais
formados “fechem” a camada. Nesse ponto, tem-se a etapa da finalização em
que o processo é encerrado devido à ausência de contato entre o banho e o
substrato. Durante o processo, há a formação de um resíduo comumente
chamado de “borra” que deve ser retirada do banho por filtração, sendo o filtrado
tratado antes do descarte final. As reações que ocorrem entre o substrato e o
banho de fosfatização são mostradas a seguir.
Primeiramente, serão apresentadas as reações que ocorrem entre o banho de
fosfatização e uma superfície ferrosa.

O início das reações se dá no banho de fosfatização com a dissociação do ácido
fosfórico:
Primeiro Hidrogênio:
Segundo Hidrogênio:
Terceiro Hidrogênio:
Os íons (H3O)+, simplificadamente expressos por H+, promovem a oxidação da
superfície do substrato com a liberação do gás hidrogênio. Considerando-se a
fosfatização do aço zincado, o ataque ácido ocorrerá sobre o zinco.
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O ataque ácido provoca dois efeitos: o primeiro é o consumo de íons H +, o que
acarreta a elevação do pH na interface substrato/banho de fosfatização; o
segundo é que o íon metálico reage com os íons fosfatos presentes no banho:

Este produto formado (fosfato diácido) é muito solúvel no meio, e o processo de
reação continua com a elevação do pH local:

O produto desta reação é o fosfato monoácido. Como o ataque ácido à
superfície do substrato não para, a continuidade no consumo de íons H + provoca
uma maior elevação no pH na interface metal/meio, dando origem fosfato neutro.

Este fosfato neutro é insolúvel no meio e dá início à formação dos cristais na
superfície do substrato formando a camada fosfatizada.
Este ciclo repete-se inúmeras vezes. A reação somente termina quando os
cristais que se formaram na superfície do substrato impedem o contato da
superfície do metal com o banho;
G) lavagem – realizada com água corrente. Esta etapa é necessária para
remoção do banho residual e da borra, arrastados pelo substrato, evitando a
contaminação dos banhos das etapas posteriores;
H) secagem – pode ser realizada com ar soprado (podendo ou não ser aquecido)
sobre a superfície tratada. Como o próprio nome sugere, etapa realizada para
secar o substrato tratado, eliminando a umidade superficial, evitando assim o
inicio do processo de corrosão da superfície. A partir deste ponto, duas
possíveis rotas podem ser tomadas dependendo da aplicação final do
material: o substrato fosfatizado e seco segue para a etapa de aplicação de
sabão reativo (I), ou segue para a etapa de oleamento (I);
I) sabão reativo – etapa realizada com um banho contendo sabões a base de
estearatos e componentes específicos dissolvidos em água. Este sabão reage
com o fosfato de zinco existente na superfície do substrato conferindo-o uma
condição de melhor lubricidade, por meio da redução do coeficiente de atrito.
A reação se dá entre o fosfato de zinco que está na superfície do substrato e
o estearato de sódio presente no banho de sabão, gerando como produtos, o
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estearato de zinco e o fosfato de sódio. Como a reação ocorre na superfície
do substrato, ambos os produtos se mantém aderidos à superfície:

Fosfato de Zinco

Estearato de Sódio

Estearato de Zinco

Fosfato de Sódio

Cabe ressaltar que mesmo após a reação, a superfície “arrasta” consigo uma
quantidade de estearato de sódio sem reagir. A lubrificação se dá pelos dois
produtos na superfície (estearato de sódio residual e estearato de zinco
formado);
J) oleamento – etapa que consiste na aplicação de óleo protetivo, ou óleo para
estampagem na superfície do substrato fosfatizado. Esta aplicação pode ser
feita por imersão, ou roll coater.
K) secagem – etapa realizada para secar o substrato tratado com sabão,
eliminando a umidade superficial, evitando assim o inicio do processo de
corrosão da superfície;
Para um melhor entendimento do processo de fosfatização convencional, um
fluxograma é apresentado na Figura 2.14.
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Figura 2.14 – Fluxograma de um processo de fosfatização convencional. Fonte:
Fluxograma criado pelo próprio autor.
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2.5.1 Processos de aplicação do fosfato
Todo processo de fosfatização possui um método ideal de aplicação, em geral
este tipo de aplicação está diretamente ligado à sua formulação, ou o tipo de
acabamento e superfície desejado. De maneira geral, dois métodos de aplicação se
sobressaem atualmente, são eles: a aplicação por aspersão (spray) e imersão. Um
terceiro método, utilizado em menor escala, é a aplicação via roll coater (rolo
aplicador). Este processo é pouco utilizado por restringir o número de aplicações
finais possíveis a apenas materiais planos e produzidos de forma contínua (bobinas).
O método de aplicação por imersão, como o próprio nome sugere, é dado
pela imersão do substrato em um tanque contendo o banho. Em geral, a aplicação
por imersão é utilizada nos processos que necessitam de maior tempo para a
formação de camada, ou nos casos em que são necessárias camadas mais
espessas. Os recursos exigidos neste método de aplicação, em geral são um
tanque, uma fonte de aquecimento externa, seja ela elétrica ou via serpentina a
vapor e bombas filtro, pois estes banhos geram borra que necessita ser removida
continuamente. Os depósitos formados por este tipo de banho em geral apresentam
características de bom fechamento, com cristais pequenos e uniformes quando
usado refinador, ou grandes e também uniformes quando não usado refinador de
grão.
O método de aplicação por aspersão, ou spray, consiste em expor o substrato
a jatos de banho de fosfato com volume e pressão controlados. Em geral, é aplicado
a processos que necessitam de camada de baixa ou média espessura. É um método
de aplicação utilizado para banhos que apresentam reações rápidas e é exatamente
por isso que esses banhos possuem aceleradores mais eficientes, quando
comparados aos aceleradores existentes nos banhos por imersão. Os recursos
exigidos neste tipo de aplicação são, além do tanque para conter o banho e a fonte
de calor externa para aquecê-lo, bombas para levar o banho até os bicos aspersão e
câmara de aplicação.
O processo de aplicação via roll coater é bastante comum no ramo da pintura
para aplicação de tintas em chapas contínuas. Ele é realizado por cilindros
aplicadores que transferem, ou seja, aplicam (daí o nome roll coater, ou, rolo
aplicador) o produto (banho de fosfatização) na chapa sem imergi-la em um tanque,
ou em uma câmara de aplicação, Figura 2.15.
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Figura 2.15 – Modelo esquemático de um roll coater. Fonte:
Modelo esquemático do próprio autor.

Neste processo, os pontos de controle que influenciam na camada formada
são o sentido de giro do cilindro (a favor ou contra o sentido de passagem do
material), a pressão exercida pelo cilindro ao material e a velocidade de processo.
Conforme dito anteriormente, a aplicação de banhos de fosfatização por roll
coater apresenta a menor utilização industrial, este fato pode ser explicado por dois
fatores, o primeiro, é o próprio princípio de funcionamento que restringe a aplicação
do banho de fosfatização às chapas planas laminadas.
O segundo é o fato de que as camadas resultantes desse tipo de aplicação
(processo dry-in-place) apresentam características bem diferentes das camadas
provenientes de meios de aplicação tradicionais, com poucos grãos e que somado
ao fato de não possuírem etapa de lavagem subsequente com água deionizada, não
favorecem a pintura posterior e por consequência, não se aplica à proteção contra
corrosão Por outro lado, os fornecedores desse tipo de processo recomendam-no
para a conformação mecânica.
Um ponto crítico neste tipo de aplicação é a condição da superfície a ser
tratada que deve estar 100 % seca antes da aplicação do produto, pois como a
camada depositada depende diretamente da quantidade e concentração do produto
aplicado, qualquer umidade ou filme úmido presente sobre a superfície tenderá a
provocar (por menor que seja) uma diluição do banho no momento da aplicação.
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2.5.2 Processo dry-in-place
Denomina-se como dry-in-place todo processo em que, após a aplicação do
banho, faz-se a secagem na própria superfície do substrato, sem nenhum tipo de
lavagem intermediária (sem enxágue, no rinse).
No caso do processo da fosfatização convencional, citado no item anterior,
basicamente, não existe a etapa “G”, ou seja, da fosfatização (etapa “F”) segue-se
diretamente para a secagem (etapa “H”), Figura 2.14.
De acordo com o artigo de Wittke (1989), no final do século XX já havia
pesquisas sobre o desenvolvimento de passivadores a base de cromo utilizando o
conceito dry-in-place com o intuito de reduzir a quantidade de poluentes destinados
ao tratamento de efluentes, com a eliminação da etapa de lavagem posterior a
aplicação do banho de cromato utilizado como passivador.
Seidel e colaboradores (1999) patentearam um banho de fosfatização sem
enxágue (no rinse ou dry-in-place) que poderia ser empregado como pré-tratamento
para pintura ou para deformação mecânica. Sendo que, como pré-tratamento para
conformação mecânica, os autores recomendavam a aplicação de óleo sobre a
camada de fosfato de zinco. Para esse banho, a camada fosfatizada poderia ser
aplicada por imersão, aspersão ou por roll coater.
Rivera (2000) patenteou um processo de fosfatização também sem enxágue
com a finalidade de ser um pré-tratamento para a pintura. Basicamente, esse
processo utilizava ácido fosfórico, fosfatos, sais metálicos e um polímero para
promover uma melhor adesão entre a camada fosfatizada e o revestimento orgânico.
Dentre as vantagens oferecidas por este tipo de processo, destacam-se a
redução da quantidade de efluente a ser tratada, a menor geração de resíduos, o
menor consumo de água, a redução de espaço físico exigido pela linha de produção
e a redução de custo com equipamentos.
O banho de fosfatização que utiliza o processo dry-in-place deve possuir
características de composição, acidez e temperatura específicas à aplicação que
favoreçam a secagem do banho sobre o substrato, caso contrário, os resultados ao
longo do tempo podem ser catastróficos, com problemas envolvendo desde a
ocorrência de corrosão do substrato, até a contaminação de etapas posteriores do
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processo tais como a aplicação de sabão reativo, ou o oleamento (NAKAMURA et
al., 2003).
No processo de fosfatização dry-in-place, aplicados por imersão ou por
aspersão (spray), apesar do banho de fosfato possuir composição específica à
aplicação, o mecanismo de formação da camada nada difere dos processos de
fosfatização convencionais, em que o banho reage eletroquímica e quimicamente
com o substrato (seja ele zinco ou aço-carbono), com a formação da camada de
fosfato.
Segundo Nakamura e colaboradores (2003), os processos de fosfato dry-inplace, aplicados via roll coater, possuem mecanismo de deposição sem a ocorrência
de reação com o substrato. Neste caso, o produto é seco sobre a superfície e um
agente “promovedor de adesão” auxilia a aderência do produto seco à superfície do
substrato zincado (NAKAMURA et al., 2003).
No entanto, não se pode afirmar que todo banho de fosfatização dry-in-place
aplicados por roll coater reaja eletroquímica ou quimicamente com o substrato
(RIVERA, 2000).
Cuyler et al. (2004) patentearam dois processos de fosfatização sem
enxágue,

com

formulações

semelhantes

às

empregadas

nos

processos

convencionais. Os processos eram destinados ao pré-tratamento para pintura e
também

empregavam

agentes

poliméricos

para

melhorar

a

adesão

dos

revestimentos orgânicos.
2.5.3 Fosfato dry-in-place micrométrico (microfosfatização)
A partir dos anos 2000, fornecedores de banhos de fosfatização passaram a
oferecer processos que geram camadas com cristais entre 1,0 µm a 1,5 µm
(NAKAMURA et al., 2003), Figura 2.16, os quais são comercialmente denominados
de microfosfato.

33

Figura 2.16 – Imagem da camada de fosfato na escala micrométrica. Fonte:
Nakamura e colaboradores (2003).

Segundo a empresa Chemetall do Brasil Ltda. (fornecedora dos banhos de
fosfatização utilizados neste estudo), para atingir camadas desta dimensão, seus
produtos possuem tecnologia dry-in-place e são aplicados via roll coater.
Isso porque, no processo dry-in-place, o produto é seco sobre a superfície
das chapas a temperaturas razoavelmente elevadas (entre 100 ºC e 150 ºC) e esta
temperatura acelera a reação de formação da camada de fosfato de zinco sobre o
substrato. Outro ponto importante é que, quando se utiliza um rolo, o banho de
fosfatização é aplicado sob pressão devido ao contato da superfície da chapa contra
o rolo aplicador. Essa pressão também é considerada um agente acelerador da
reação de formação da camada de fosfato.
A temperatura e a pressão são fatores importantes que promovem a formação
da camada de fosfato, pois o tempo que o banho permanece em contato com a
chapa é muito pequeno e não seria suficiente para formação da camada de fosfato.
Como citado anteriormente por Nakamura et al. (2003), há produtos que
quando aplicados resultam em camadas micrométricas e que não reagem com a
superfície do substrato, mas simplesmente secam e aderem à superfície com auxílio
de um agente auxiliar de adesão. A camada formada é resultante do próprio banho
de fosfatização seco.
Esse banho de fosfato ainda é muito recente e nem mesmo os fabricantes
possuem grande compreensão sobre os mecanismos de formação das suas
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camadas. Essa pouca experiência resulta em escassez de informação e literatura
sobre o assunto.
Das vantagens de se obter camadas com cristais na escala micrométrica,
podem

ser

citadas,

como

destaque,

a

área

superficial

que

aumenta

substancialmente, além de que entre os cristais se formam inúmeros reservatórios
que podem reter óleo lubrificante, o que auxilia muito no processo de estampagem
(BAY, 2013). No caso citado por Bay (2013), a camada porosa que retém o óleo foi
obtida pelo ataque seletivo da liga Sn-Zn eletrodepositada. Figura 2.17.

Figura 2.17 – Imagem da secção transversal de uma camada
de Sn-Zn após ataque seletivo que gerou vários reservatórios
na escala micrométrica. Fonte: Bay (2013).

Os banhos de fosfatização classificados como microfosfato produzem
camadas fosfatizadas que não geram problemas às etapas posteriores à
estampagem, como por exemplo, resíduos de fosfato aderidos ao substrato e que
não são removidos durante o processo de desengraxe realizado após a
conformação. Esta informação foi obtida em reuniões técnicas com os profissionais
da empresa Chemetall do Brasil Ltda. Isto ocorre devido à baixa espessura do
microfosfato (expressa em massa por unidade de área, g/m 2), que varia de 0,1 g/m²
a 0,5 g/m², quando comparada às camadas de fosfato convencional que podem
flutuar de 2,0 g/m² a 10,0 g/m².
Este baixo valor de massa por unidade de área resulta em uma menor
contaminação dos desengraxantes e decapantes utilizados em processos de pintura
posteriores à estampagem (NAKAMURA et al., 2003).
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Há trabalhos disponíveis na literatura que estudam o comportamento do atrito
entre superfícies fosfatizadas e lubrificadas. Para tanto, tem havido a necessidade
do desenvolvimento de equipamentos para a avaliação das condições de contato
entre as superfícies semelhantes aos processos industriais de conformação a frio.
Parâmetros como a temperatura, a concentração, o tempo de imersão e o
envelhecimento do banho de fosfato, assim como o tipo de substrato, seu prétratamento e a utilização de óleo ou sabão como pós-tratamento podem afetar
significativamente a durabilidade das camadas fosfatizadas e lubrificadas (HIVART
et al., 1992; BRICOUT et al., 1990; DUBOIS et al., 1996; SAIKI et al., 1997; HIVART
et al., 1997; LAZZAROTTO et al., 1999; HIVART et al., 2003; FARIAS et al., 2009).
Bay (2013) estudou o comportamento do atrito comparando as novas
tecnologias de tratamento de superfícies ecologicamente amigáveis. Esses estudos
mostraram que o desempenho dos novos tratamentos foi semelhante aos obtidos
pelos processos convencionais.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo, são descritos os ensaios:
 de caracterização dos aços-carbono laminados e eletrozincados, a saber, os aços
ABNT NBR 5915/2008, Graus “EM” e “EEP – G4”;
 de obtenção do fosfato e do microfosfato com tecnologia dry-in-place produzidos
em laboratório (aplicados por imersão) e na linha de produção industrial
(aplicados via roll coater);
 de conformação mecânica dos aço-carbono laminados, eletrozincados e
fosfatizados (fosfato e microfosfato) produzidos em laboratório (Ensaio Erichsen)
e produzidos na linha industrial (Ensaio Erichsen e Curva Limite de Conformação
- CLC).
3.1 Aços-carbono
Os aços-carbono utilizados para estudo foram:
a) aço-carbono laminado a frio, com espessura de 0,60 mm, de acordo com a norma
ABNT NBR 5915-2, 2013 Grau EM: Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono
(ABNT, 2013) para estampagem;
b) aço-carbono laminado a frio, com espessura de 0,60 mm, de acordo com a norma
ABNT NBR 5915-2, 2013 Grau EEP G4: Bobinas e chapas finas a frio de açocarbono para estampagem (ABNT, 2013).
3.1.1 Determinação da composição química
A composição química dos corpos de prova foi obtida por meio de dois
métodos de análises, sendo os valores de concentração dos elementos carbono (C)
e enxofre (S) obtidos pelo método de combustão, com o auxílio do detector de
carbono e enxofre da marca LECO modelo CS 200. Os demais elementos foram
determinados pela técnica de Absorção Atômica (AA), empregando o equipamento
Varian modelo Spectr AA50.
Para realização da análise de carbono e enxofre, uma amostra de 1,0 g foi
pesada e adicionada a um cadinho de cerâmica “virgem”, também, foi adicionado ao
cadinho 1,5 g de tungstênio metálico granulado com pureza de 99,99 % como
fundente. O cadinho foi colocado na base do aparelho que posicionou a mistura em
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um pequeno forno, onde após a fusão da amostra e injeção de oxigênio gasoso
purificado, analisou-se a composição dos gases formados e comparou-se com a
massa de amostra restante no cadinho. Os resultados foram expressos em
porcentagem relativa à massa da amostra inicial. Apresenta-se, na Figura 3.1 (a), a
imagem do analisador de carbono e enxofre.
Para análise dos demais elementos por absorção atômica, amostras dos aços
foram pesadas (cerca de 2 g de cada) e solubilizadas em solução aquosa de ácido
nítrico e clorídrico. Esta solução foi transferida para um balão volumétrico e seu
volume corretamente acertado. Levou-se a solução ao equipamento de absorção
atômica e determinou-se individualmente a concentração de cada elemento. O
resultado foi expresso em g/L de cada elemento e por meio de cálculos simples de
massa e volume foi convertido para porcentagem em massa da amostra. Apresentase, na Figura 3.1 (b), a imagem do equipamento de absorção atômica Varian modelo
Spectr AA50.

(a)

(b)
Figura 3.1 – (a) Imagem do analisador de carbono e enxofre: LECO CS 200. (b) Imagem do
equipamento de absorção atômica Varian modelo Spectr AA50.
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3.1.2 Ensaio de Tração
Este ensaio tem por objetivo avaliar as principais propriedades mecânicas do
aço, tais como o limite de resistência à tração (LRT), limite de escoamento (LE),
alongamento total (Al) e anisotropia.
O ensaio foi realizado conforme norma ABNT NBR 6673 – 1981 Produtos
planos de aço - Determinação das propriedades mecânicas à tração (ABNT, 1981), e
os resultados foram expressos pela média dos valores dos ensaios de três corpos de
prova similares.
Para os valores de anisotropia, as análises foram realizadas em 3 direções
distintas, tendo como referência o sentido de laminação. As análises foram feitas a
45º, a 90º e no próprio sentido da laminação.
O ensaio foi realizado em uma máquina de tração Instron – Série 3385H, com
capacidade 250 kN, versão Bluehill 2. O equipamento conta com garras mecânicas e
um extensômetro de contato. Os valores medidos foram transmitidos a um software
de análise específico do ensaio, Figura 3.2.
Os corpos de prova foram obtidos no formato apresentado na Figura 3.3,
também de acordo com a norma ABNT NBR 6673 – 1981 Produtos planos de aço Determinação das propriedades mecânicas à tração (ABNT, 1981), por meio da
estampagem das chapas, com posterior tratamento das bordas (lixamento em
equipamento específico), para remoção de possíveis zonas frágeis, rebarbas, ou
tensão proveniente da estampagem que favoreçam o início de uma ruptura, fato que
acarretaria erros ao ensaio.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.2 – Fotografias da máquina de tração. (a) Visão geral. (b) Garras e extensômetro.
(c) Software de aquisição dos dados.
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Figura 3.3 – Representação esquemática do corpo de prova para o ensaio de
tração. Fonte: cimm.com.br/portal/material_didatico/6543-corpos-de-prova-para-oensaio-de-tracao#.VAY5RvldVqU CIMM (2015).

3.1.3 Ensaio de Dureza
Nesses ensaios, foram utilizados três corpos de prova planos para cada tipo de
aço, com dimensões de 50 mm x 50 mm cada. As medidas de dureza foram
realizadas em ambas as faces dos corpos de prova. O resultado foi expresso pela
média dos valores de três medições em cada face de cada corpo de prova.
O equipamento utilizado para realizar as medições foi um microdurômetro
Microtest, modelo 3212B, a carga aplicada foi de 5,0 kg e o penetrador de diamante,
formato de pirâmide de base quadrada, Figura 3.4.
O resultado deste ensaio em HV 05, contudo, foi convertido em Dureza HRB
para facilitar o seu entendimento.
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Figura 3.4 – Equipamento para medida de dureza:
microdurômetro Microtest. 3212B.

3.1.4 Ensaio de Rugosidade
As medidas de rugosidade foram realizadas com um rugosímetro da marca
Mahr, modelo Perthometer M1, Figura 3.5. Em cada corpo de prova, foram
realizadas medições no sentido perpendicular ao da laminação. Os resultados
expressos em rugosidade média (µm Ra) foram obtidos pela média dos valores das
medições de três corpos de prova similares.
A rugosidade média Ra, pode ser descrita como sendo a média entre os picos
e vales existentes na superfície analisada em um comprimento específico.
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Figura 3.5 – Equipamento medida de rugosidade:
rugosímetro Mahr, Perthometer M1.

3.1.5 Ensaio Erichsen
O ensaio Erichsen foi realizado conforme norma ABNT NBR 5902–1980:
Determinação do índice de embutimento em chapas de aço pelo método Erichsen
modificado (ABNT, 1980). A matriz utilizada possuía 27,0 mm com raio interno de
0,75 mm e o punção, de formato esférico, com 20,0 mm de diâmetro. Os corpos de
prova utilizados possuíam 100,0 mm x 150,0 mm, o suficiente para fixação pelo
prensa-chapas.
Foram ensaiados três corpos de prova de cada variação estudada e os
resultados obtidos (Índice Erichsen e Pressão aplicada pela máquina) foram
expressos pela média dos valores de três ensaios de cada variação.
A velocidade do ensaio foi de 6,0 mm/min, a pressão de fixação do prensachapas foi de 10.000 kN, a temperatura ambiente de 23 ºC. O teste foi conduzido até
a ruptura do material.
Utilizou-se o equipamento Roell + Korthaus KG para a condução dos ensaios,
Figura 3.6.
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Figura 3.6 – Equipamento para embutimento
Erichsen: Roell + Korthaus KG.

3.1.6 Determinação das Curvas Limites de Conformação (CLC’s)
Para obtenção das curvas limites de conformação dos materiais estudados,
foi utilizado o método Nakazima. Os ensaios foram realizados no Centro Educacional
da Fundação Salvador Arena (CEFSA). O ensaio foi dividido em 5 etapas:
preparação dos corpos de prova, gravação da malha, estampagem dos corpos de
prova, coleta de dados e montagem das curvas. Abaixo segue o detalhamento de
cada etapa.
a. Preparação dos corpos de prova: os materiais produzidos na linha de produção
industrial, primeiramente, foram divididos em 8 grupos, sendo:
Variação 1 (V1) – Aço-carbono NBR 5915 EEP G4 + Óleo.
Variação 2 (V2) – Aço-carbono NBR 5915 EM + Óleo.
Variação 3 (V3) – Aço-carbono EEP G4 + Eletrozincagem + Óleo.
Variação 4 (V4) – Aço-carbono EEP G4 + Eletrozincagem + Fosfato + Óleo.
Variação 5 (V5) – Aço-carbono EEP G4 + Eletrozincagem +Microfosfato + Óleo.
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Variação 6 (V6) – Aço-carbono EM + Eletrozincagem + Óleo.
Variação 7 (V7) – Aço-carbono EM + Eletrozincagem + Fosfato + Óleo.
Variação 8 (V8) – Aço-carbono EM + Eletrozincagem +Microfosfato + Óleo.

Foram ensaiados quatro corpos de prova de cada uma das oito variações de
acordo com o esquema abaixo, Figura 3.7.

Figura 3.7 – Esquema dos corpos de prova utilizados para a elaboração das CLC’s.

Sendo:

N1 = 120 mm x 56 mm

N5 = 120 mm x 81 mm

N2 = 120 mm x 64 mm

N6 = 120 mm x 120 mm

N3 = 120 mm x 72 mm

N7 = 120 mm x 101 mm

N4 = 120 mm x 75 mm
São apresentadas, na Figura 3.8, as imagens dos corpos de prova cortados
nas dimensões necessárias à elaboração das CLC’s.

Figura 3.8 – Imagens dos corpos de prova cortados nas dimensões necessárias à elaboração das
CLC’s. Fonte: Fotografia tirada dos corpos de prova produzidos pelo próprio autor.
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b. Gravação da grade de círculos nos corpos de prova: com os corpos de prova
cortados nas dimensões exigidas, foi gravada a grade de círculos (com diâmetro
de 2,5 mm) na superfície dos corpos de prova por meio de eletrocorrosão. A
grade de círculos foi criada com o auxílio de uma malha plástica de PVC
(policloreto de vinila) vazada, que funcionou como um gabarito, Figura 3.9 (a) e
(b). Além da malha plástica, foi utilizada uma fonte de tensão e uma solução préformulada própria para essa função, Figura 3.10 (a) e (b).
Na Figura 3.11 (a) e (b), são apresentadas as imagens do processo de gravação
e o corpo de prova após gravação, respectivamente.

(a)

(b)
Figura 3.9 – Imagens da malha utilizada para a gravação da grade de círculos na superfície dos
corpos de prova. (a) Malha inteira. (b) Detalhe da identificação da malha, destacando-se o diâmetro
dos círculos de 2,5 mm.
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(a)
(b)
Figura 3.10 – Imagens da solução e da fonte de tensão utilizadas para a gravação da grade de
circulos na superfície dos corpos de prova. (a) Imagem da solução utilizada para gravação. (b)
Imagem da fonte de tensão.

(a)

(b)
Figura 3.11 – Imagens do corpo de prova durante e após
o processo de gravação. (a) Imagem do analista de
laboratório gravando a grade de circulos no corpo de
prova. (b) Imagem do corpo de prova após gravação.
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c. Estampagem dos corpos de prova: após o processo de gravação da malha, os
corpos de prova foram estampados em uma máquina de testes universal da
marca Erichsen® modelo 142-20. O prensa-chapas utilizou uma pressão
constante de 40 kN e a velocidade de ensaio foi de 30 mm/min. O ensaio foi
conduzido até ocorrer a ruptura do material.
São apresentados, na Figura 3.12 (a), (b) e (c), a máquina utilizada durante a
conformação dos corpos de prova, o ferramental utilizado e o ferramental
montado, respectivamente.

(a)

(b)

(C)
Figura 3.12 – Máquina utilizada durante a conformação dos corpos de prova para elaboração
das curvas limite de conformação. (a) Imagem da máquina. (b) Imagem do ferramental utilizado.
(c) Imagem do ferramental montado.
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(b)

(a)

(c)
Figura 3.13 – Corpos de prova antes e após a estampagem. (a) Corpo de prova posicionado
antes do início do ensaio. (b) Corpo de prova após conformação. (c) Sequência de corpos de
prova conformados segundo o método Nakazima.

Na Figura 3.13 (a), (b) e (c), estão apresentadas as imagens do corpo de prova
posicionado antes do início do ensaio, após conformação e a sequência de
corpos de prova conformados segundo o método Nakazima, respectivamente.
d. Coleta de resultados: após a estampagem dos corpos de prova, foi necessário
medir e registrar as deformações da malha de círculos. A avaliação e a coleta de
dados foram feitas por meio das imagens dos corpos de prova. Com o auxílio de
um dispositivo de fixação de uma câmera fotográfica e de uma base esférica para
posicionamento dos corpos de prova conformados, todos os corpos de prova
foram fotografados com seu ponto de ruptura (falha) ou estricção a 90º em
relação à objetiva da câmera, Figura 3.14. Todas as imagens foram capturadas a
uma mesma distância e com o mesmo ajuste de zoom, mantendo-se então a
proporcionalidade e semelhança entre elas, Figura 3.15. Pode-se observar a
imagem do visor da câmara quando do registro do corpo de prova, Figura 3.16. A
imagem de uma régua metálica calibrada também foi capturada na mesma
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distância e posição que os corpos de prova, para servir como referência, Figura
3.17. As imagens foram tratadas pelo software de edição de imagens Paint® do
sistema operacional Microsoft Windows®, Figura 3.18. Na Figura 3.19 (a) e (b)
apresentam-se as imagens das elipses durante a medição das mesmas.

(a)

(b)

Figura 3.14 – Dispositivo utilizado para coletar as imagens dos corpos de prova ensaiados. (a)
Imagem frontal do arranjo. (b) Imagem superior do arranjo, no detalhe a imagem do local onde o
corpo de prova é apoiado, estando a exatos 90º com relação à objetiva da câmera.

Figura 3.15 – Corpo de prova posicionado para
ser fotografado. No detalhe destaca-se a posição
da ruptura do corpo de prova.
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(b)
(a)
Figura 3.16 – Visor da câmera com o corpo de prova posicionado no momento da captura da
imagem. (a) Imagem da camera e do corpo de prova posicionado. (b) Imagem aproximada do
visor da camera no momento da captura da imagem do corpo de prova.

Figura 3.17 – Imagem do software Paint® durante a medição da escala métrica metálica
colocada no mesmo local do corpo de prova. As linhas destacadas pelas setas foram criadas
no software, para a medição de cada milímetro e criação da relação com a escala métrica.
Circulado em vermelho no canto inferior esquerdo está a dimensão da última linha.
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®

Figura 3.18 – Imagem do software Paint durante a medição da elipse gravada no corpo de
prova. No detalhe indicado com a seta no canto inferior esquerdo, está a dimensão da
elipse formada pelo software (elipse que está sobreposta à elipse do corpo de prova
localizada na parte superior da imagem).

(a)
(b)
Figura 3.19 – Imagem de um corpo de prova que teve suas elipses medidas. (a) Detalhe das 4
elipses medidas. (b) Local das 4 elipses medidas no corpo de prova

e. Construção das curvas: os valores dos diâmetros medidos nas imagens dos
corpos de prova conformados foram tratados por meio da planilha eletrônica
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Microsoft Excel® 2010 para calcular as dimensões dos diâmetros (D1 e D2) e das
deformações reais (ξ1 e ξ2). Para gerar as CLC’s, quatro elipses de cada corpo
de prova foram medidas, sendo duas superiores e duas inferiores à ruptura. A
curva CLC foi ajustada por meio de polinômios com grau que melhor
representassem a nuvem de pontos locados no gráfico.
3.2 Chapas eletrozincadas
A produção das chapas em laboratório é descrita desde o início do processo
(desengraxe). Em escala industrial, o processo será descrito a partir das chapas
zincadas.
3.2.1 Produção de chapas eletrozincadas e fosfatizadas em laboratório
A produção dos corpos de prova contou com a estrutura do laboratório de
atendimento ao cliente da empresa Chemetall do Brasil Ltda. Os corpos de prova
dos aços EM e EEP G4, após cortados nas dimensões de 100,0 mm x 150,0 mm,
foram submetidos a uma sequência de processos para tratamento de sua superfície,
a saber: desengraxe químico; enxágue; ativação ácida; enxágue; eletrodeposição da
camada de zinco; aplicação de uma camada de fosfato de zinco ou microfosfato de
zinco (processos dry-in-place) e, aplicação final de óleo protetivo Dairoll RX-900 VAB
(produto comercial utilizado na linha de produção da empresa Armco do Brasil S.A.).
Os corpos de prova foram divididos em duas famílias em função do tipo de
aço, denominou-se “1” (um) para o aço “EM” (segundo a norma NBR 5915-2) e “2”
(dois) para o aço “EEP G4” (segundo a norma NBR 5915-2). Os processos de
fosfatização foram divididos também em duas famílias, sendo “A” para o fosfato de
zinco (Gardobond R 2950®) e “B” para o microfosfato de zinco (Gardobond X 4540®).
Em resumo, com a combinação das famílias foram obtidos seis tipos de corpos de
prova final conforme Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 – Grade de ensaios em escala de laboratório.
Nomenclatura
1

Tipo de Aço
EM

Tratamento aplicado

EEP G4

X

2

Zn

Fosfato

Microfosfato

X
X

X

1ª

X

X

1B

X

X

2ª

X

X

2B

X

X

X
X
X
X

Os corpos de prova foram identificados com marcações mecânicas no canto
superior esquerdo com auxílio de tipos alfanuméricos.
As sequências utilizadas na produção laboratorial estão esquematizadas no
fluxograma da Figura 3.20. Esta sequência é fiel ao que se utiliza em linha de
produção. Nota-se que o pré-tratamento dos painéis foi o mesmo até a etapa de
eletrozincagem independente de suas famílias de origem.
O desengraxante utilizado em laboratório foi o GardoClean V338M®. Trata-se
de um desengraxante próprio para aço-carbono que foi cedido pela empresa
Chemetall do Brasil Ltda. e apresentou desempenho totalmente satisfatório e similar
ao que atualmente é utilizado em linha de produção.
A eletrodeposição de zinco foi feita em recipiente contendo dois anodos de
zinco, a relação anodo:catodo foi de 1:1, com condições similares às utilizadas em
linha de produção. O equipamento empregado para prover a corrente contínua foi
uma fonte de tensão (retificador) da marca Instrutherm®, modelo DC Power Suplay
FA2030. Após a eletrozincagem, os painéis foram lavados em água corrente e
posteriormente “secos” com um soprador de ar quente portátil, antes de entrarem na
etapa de fosfatização ou microfosfatização.
Os banhos de fosfato de zinco e microfosfato de zinco foram aplicados por
imersão por dois segundos. Este pequeno tempo de imersão foi estabelecido porque
o objetivo era o de simular, ao máximo, o processo de fosfatização existente em uma
linha de produção industrial que utiliza o sistema de aplicação roll coater e que retém
a solução fosfatizante, em média, por dois segundos sobre a chapa antes da etapa
de secagem.
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Após a fosfatização, os painéis foram secos com o auxílio de um soprador de
ar quente portátil, sem lavagem intermediária conforme recomenda a tecnologia dryin-place.

Figura 3.20 – Sequência de tratamento utilizado em laboratório para
eletrodeposição do zinco e posterior deposição de fosfato e microfosfato
nos corpos de prova.
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Nas Tabelas de 3.2 a 3.8 e nas Figuras de 3.21 a 3.25, são apresentadas as
condições utilizadas em cada etapa da produção dos corpos de prova, com suas
características específicas e variáveis controladas.
Tabela 3.2 – Parâmetros de processo da etapa de desengraxe.
Desengraxante Químico
Produto

GardoClean V338M

Concentração

50 g/L

Aplicação

Imersão

Tempo

5 min

Temperatura

65 ºC

Figura 3.21 – Sistema de desengraxe utilizado
na produção dos corpos de prova em laboratório.
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Tabela 3.3 – Parâmetros de processo da etapa de enxágue.
Enxague
Produto

Água deionizada (15 mS)

Aplicação

Aspersão

Tempo

10 s

Temperatura

Ambiente

(a)
(b)
Figura 3.22 – Sistema de enxague utilizado na produção dos corpos de prova em laboratório .(a)
Deionizador de água Equilan, formado pelo filtro de carvão modelo FC 500 e coluna de leito misto
modelo DP 700. (b) Recipiente com água deionizada utilizado para lavagem dos painéis.

Tabela 3.4 – Parâmetros de processo da etapa de ativação ácida de entrada.
Ativação Ácida (1) Entrada
Produto

Ácido Sulfúrico (H2SO4)

Concentração

5 % (v/v)

Aplicação

Imersão

Tempo

2s

Temperatura

Ambiente

57

Figura 3.23 – Cuba empregada na etapa
de ativação ácida utilizado na produção
dos corpos de prova em laboratório.

Tabela 3.5 – Parâmetros de processo da etapa de eletrodeposição.
Eletrodeposição de Zinco
Produto
Concentração do íon Zn

Banho de zinco ácido
2+

120 g/L

Concentração do H2SO4

10 g/L

Aplicação

Em tanque de polipropileno com capacidade para 6,0 L

Agitação

Mecânica vigorosa (agitador tipo hélice)

Tempo

2 min

Temperatura

45 ºC

Corrente

10 A/dm²
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.24 – Sistema de eletrodeposição de zinco utilizado na produção dos corpos de prova em
laboratório: (a) Vista geral. (b) Retificador Instrutherm. (c) Tanque de eletrodeposição.
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Tabela 3.6 – Parâmetros de processo da etapa de ativação ácida de saída.
Ativação Ácida (2) Saída
Produto

Ácido Nítrico (HNO3)

Concentração

0,5 % (v/v)

Aplicação

Imersão

Tempo

2s

Temperatura

Ambiente (23 ºC)

Tabela 3.7 – Parâmetros de processo do banho de fosfato de zinco.
Fosfatização
Produto

GardoBond R2950

Concentração

15 % (v/v)

pH

1,9

Acidez Total

8,7 pontos*

Aplicação

Imersão (em laboratório) e roll coater (linha de produção)

Temperatura

Ambiente (23 ºC)

*1 ponto corresponde a 1,0 ml de solução titulante (hidróxido de sódio 0,5 mol/L) gasto durante a
titulação de 2,0 ml do banho de fosfato para a determinação da sua acidez.
Tabela 3.8 – Parâmetros de processo da etapa de microfosfato de zinco.
MicroFosfatização
Produto

Gardobond X4540

Concentração

37,5 g/L

Ph

2,7

Acidez livre

2,2 pontos

Acidez Total

11,2 pontos

Aplicação

Imersão (em laboratório) e roll coater (linha de produção)

Temperatura

Ambiente (23 ºC)

*1 ponto corresponde a 1,0 ml de solução titulante (hidróxido de sódio 0,1 mol/L) gasto durante a
titulação de 10,0 ml do banho de fosfato para a determinação da sua acidez.
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(a)

(b)

Figura 3.25 – Sistema de aplicação de fosfato e microfosfato utilizado na produção
dos corpos de prova em laboratório.(a) Banho de Fosfato. (b) Banho de Microfosfato.

3.2.2 Produção de chapas eletrozincadas e fosfatizadas em linha industrial
Os aços-carbono foram processados na linha de produção industrial da
Armco do Brasil S.A., linha de metalização 04, Figura 3.26. Trata-se de uma linha
contínua com capacidade de trabalho apresentada na Tabela 3.9, a título de
informação.

Figura 3.26 – Linha de metalização 04 da Armco do
Brasil S.A. – Vista Geral.
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Tabela 3.9 – Capacidade da linha de metalização 04 da Armco do Brasil S.A.
Variável

Mínimo

Máximo

Espessura

0,3 mm

3,0 mm

Largura

450 mm

1600 mm

Diâmetro interno

400 mm

600 mm

Diâmetro externo

não se aplica

1500 mm

Peso de rolo

não se aplica

15 t

10 m/min

70 m/min

1,0 µm

10,0 µm

Velocidade de passagem
Camada de Zinco

O fluxo detalhado do processo, com os parâmetros utilizados em cada etapa,
foi descrito a partir da etapa de lavagem posterior à eletrozincagem.
Duas bobinas, cada uma relativa a um tipo de aço, foram utilizadas para a
produção dos corpos de prova na linha industrial. As mesmas foram colocadas no
inicio da linha de produção 04 onde passaram pelos processos de pré-tratamento
(desengraxe) e eletrodeposição de zinco, de maneira similar ao processo realizado
em laboratório. Os aços foram processados a uma velocidade de 40 m/min e
seguiram as etapas descritas no fluxograma apresentado na Figura 3.27.
A aplicação do fosfato e do microfosfato em linha de produção industrial
ocorreu via roll coater com secagem em estufa à 150 ºC imediatamente após a
aplicação e sem lavagem intermediária (dry-in-place).
Os cilindros aplicadores eram de aço-carbono revestido com elastômero
sintético policloropreno (neoprene) com dureza aproximada de 45 a 55 Shore A
(considerada como uma borracha macia). A rotação dos cilindros aplicadores se deu
no mesmo sentido e na mesma velocidade de passagem da bobina. A pressão
exercida pelos cilindros foi apenas a de contato, ou seja, a abertura entre os
cilindros (face inferior e face superior) foi exatamente a espessura do aço
processado (0,60 mm).
As condições de processo dos banhos de fosfato e microfosfato utilizadas em
linha de produção estão detalhadas nas Tabelas 3.10 e 3.11. Já as condições das
etapas de ativação ácida de saída (ativação ácida 2) e enxágue foram similares às
condições utilizadas em laboratório, Tabela 3.6.
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Tabela 3.10 – Parâmetros de processo da etapa de fosfato de zinco.
Fosfatização
Produto

Gardobond 2950

Concentração

200 mL/L

pH

1,8

Acidez Total

11,5 pontos*

Aplicação

roll coater

Temperatura

Ambiente (23 ºC)

*1 ponto corresponde a 1,0 ml de solução titulante (hidróxido de sódio 0,5 mol/lL) gasto durante a
titulação de 2,0 ml do banho de fosfato para a determinação da sua acidez.

Tabela 3.11 – Parâmetros de processo da etapa de microfosfato de zinco.
MicroFosfatização
Produto

Gardobond X4540

Concentração

80 mL/L

pH

2,3

Acidez livre

3,1 pontos*

Acidez Total

15,3 pontos*

Aplicação

roll coater

Temperatura

Ambiente (23 ºC)

*1 ponto corresponde a 1,0 ml de solução titulante (hidróxido de sódio 0,1 mol/lL) gasto durante a
titulação de 10,0 ml do banho de fosfato para a determinação da sua acidez.
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Figura 3.27 – Sequência de tratamento utilizado em linha de produção para eletrodeposição do
zinco e posterior deposição de fosfato e microfosfato nos corpos de prova.

64

3.3 Oleamento das chapas eletrozincadas
Após a realização do tratamento superficial, foi aplicado óleo protetivo nos
corpos de prova que foram submetidos aos ensaios mecânicos para análise de
desempenho.
Conforme citado anteriormente, o óleo protetivo utilizado foi o Dairoll RX-900
VAB (óleo já utilizado nas linhas de produção da Armco do Brasil S.A.). Trata-se de
um óleo protetivo (para evitar a corrosão) próprio para superfícies eletrozincadas que
serão submetidas ao processo de conformação posterior.
Do ponto de vista de conformação mecânica (estampagem), o óleo aplicado
não é, de fato, o produto mais indicado para esta aplicação, ele possui
características de proteção contra a corrosão do zinco eletrodepositado. Óleos de
estampagem comuns, em geral possuem componentes em sua formulação que
reagem com a camada de zinco, gerando manchas e subprodutos indesejados.
Experiências realizadas anteriormente na Armco do Brasil S.A. mostraram que após
diversas tentativas, este foi o produto que apresentou melhor equilíbrio entre as
características de proteção da camada de zinco contra corrosão e a lubrificação
durante processo de estampagem.
A aplicação do óleo foi feita em laboratório pelo método de imersão. Os
corpos de prova foram imersos por 2 s em um recipiente contendo o óleo protetivo e
posteriormente foram deixados para escorrimento do excesso do produto em um
local limpo e seco, à 30º de inclinação por 24 h e à temperatura ambiente.
Após o período de escorrimento, uma parte dos corpos de prova oleados
seguiu para os ensaios de conformação mecânica. A outra parte foi levada para
laboratório para análise da camada de óleo existente em sua superfície.
3.3.1 Determinação da massa da camada de óleo
Foram analisados três corpos de prova de cada variação, por meio de ensaio
gravimétrico. O resultado expresso em g/m² foi obtido pela média dos valores dos
ensaios.
Uma amostra de 50 mm x 50 mm foi retirada de cada corpo de prova e
pesada em balança analítica com resolução de 0,0001 g. Sua massa (m1) foi
anotada. A amostra foi imersa em um desengraxante levemente alcalino (pH 10) a
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uma temperatura de 60 ºC por 2 min. Após este tempo de imersão, a amostra foi
lavada em água corrente e seca com auxílio de um soprador de ar quente. A
amostra limpa e seca foi imediatamente pesada e sua nova massa (m2) foi anotada.
O cálculo detalhado da massa da camada de óleo está descrito abaixo:
a) Cálculo da área do corpo de prova em m²:

Onde:
L = Lado do corpo de prova quadrado em milímetros;
N = número de faces que estão oleadas;
Acp = Área do corpo de prova em m².

b) Cálculo da massa de óleo superficial em gramas:

Onde:
m1 = massa inicial do corpo de prova;
m2 = massa do corpo de prova desengraxado (limpo e seco);
m3 = massa da camada de óleo em g;

c) Cálculo da massa da camada por unidade de área (m²);

Onde:
Acp = Área do corpo de prova em m²;
m3 = massa da camada de óleo em g;
Mo = Massa da camada de óleo em g/m².
3.4 Caracterização das camadas depositadas
As camadas de zinco, fosfato e microfosfato foram caracterizadas, quanto à
espessura e massa de camada, ensaio de corrosão acelerada (câmara de névoa
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salina – salt spray), com e sem pintura posterior e análise visual em microscópio
eletrônico de varredura com determinação de elementos químicos por energia
dispersiva de raios X (EDS).
3.4.1 Determinação da espessura da camada de zinco
Após a produção dos corpos de prova em laboratório e na linha de produção,
a espessura de camada de zinco depositada foi determinada por método de emissão
de raios “X”.
Um corpo de prova de 50 mm x 50 mm foi inserido na câmara de emissão de
raios “X”, com distância do captador de 30 mm e tempo de exposição de 20 s. O
resultado emitido é expresso em micrometro (µm). Três corpos de prova de cada
variação tiveram sua espessura de camada determinada e o resultado final foi obtido
pela média dos valores dos três ensaios.
O equipamento utilizado para realização da medição foi um equipamento de
Raio X da marca Fischer ®, modelo Fischerscop X-Ray – 8, Figura 3.28.

Figura 3.28 – Imagem do equipamento de Raio X Fischer

3.4.2 Determinação da massa da camada de fosfato e microfosfato
As massas das camadas de fosfato e microfosfato foram determinadas
conforme método de análise recomendado pela empresa Chemetall.
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Uma amostra de 50 mm x 50 mm foi retirada de cada corpo de prova e
pesada em balança de precisão analítica. Sua massa (m1) foi anotada. A amostra foi
imersa em uma solução própria para remoção do fosfato de zinco depositado sobre
as superfícies metálicas eletrogalvanizadas (solução de 20,0 g/L de dicromato de
amônio [(NH4)Cr2O7] em hidróxido de amônio – NH4OH) a temperatura ambiente por
10 min. Após este tempo de imersão, a amostra foi lavada em água corrente e seca
com auxílio de um soprador de ar quente. A amostra limpa e seca foi imediatamente
pesada e sua nova massa (m2) foi anotada. O cálculo completo para a determinação
da camada de fosfato ou microfosfato está descrito abaixo:
a) Cálculo da área da amostra em m²:

Onde:
L = Lado do corpo de prova quadrada em milímetros;
N = Número de faces que estão fosfatizadas;
Acp = Área do corpo de prova em m².

b) Cálculo da massa da camada de fosfato ou microfosfato em gramas:

Onde:
m1 = massa inicial do corpo de prova;
m2 = massa do corpo de prova “desfosfatizado” (limpo e seco);
m3 = massa da camada de fosfato.
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d) Cálculo da massa da camada para uma área superficial de 1 m²;

Onde:
Acp = Área do corpo de prova em m²
m3 = Massa da camada de fosfato ou microfosfato em g
Mf = Massa da camada de fosfato ou microfosfato em g/m²
3.4.3 Ensaio de corrosão acelerada – ensaio em câmara de névoa salina
Após serem fosfatizados, dois painéis de cada variação foram pintados com
tinta a pó, base poliéster TCG, com espessura de 50 m a 60 m, e, dois painéis de
cada variação foram apenas oleados. Todos foram submetidos ao ensaio de
corrosão acelerada em câmara de névoa salina (salt spray).
Os painéis pintados tiveram sua superfície riscada em formato de um “X”
(incisão), com auxílio de um estilete, para avaliação da resistência a corrosão dos
tratamentos frente a corrosão filiforme.

Figura 3.29 – Modelo esquemático do
painel pintado com incisão em formato de
“X” em sua superfície.
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Tanto os painéis pintados, quanto os painéis sem e com óleo protetivo
superficial, foram ensaiados conforme norma ASTM B117-09: standard practice for
operating salt spray (fog) apparatus (ASTM, 2009). A câmara de nevoa salina
empregada para realização do ensaio foi da marca BASS, modelo USC – ISSO –
Plus – 03/2008.
Os parâmetros utilizados durante a realização do ensaio estão na Tabela
3.12.
Tabela 3.12 – Parâmetros utilizados no ensaio de corrosão acelerada em câmara de névoa
salina
Variável

Mínimo

Máximo

pH da solução

6,8

7,2

Vazão de névoa

1,0 mL/h

1,1 mL/h

Temperatura do saturador

47,0 ºC

47,5 ºC

Temperatura da câmara

35,0 ºC

36,0 ºC

1,1 kg/cm²

1,1 kg/cm²

1,0255 g/cm³

1,0355 g/cm³

Pressão de trabalho
Densidade da solução

Análise de resultados foi feita de maneira diferenciada para cada tratamento,
sendo:


painéis fosfatizados – inspeção de hora em hora até início de corrosão
branca;



painéis fosfatizados e oleados – inspeção de hora em hora até início de
corrosão branca;



painéis fosfatizados e pintados – inspeção de 24 h em 24 h, com fotos em
240 h e 500 h.

3.5 Análise visual em microscópio eletrônico de varredura e análise por EDS
O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um instrumento importante
para a caracterização de superfícies por gerar imagens com alta definição, com boa
profundidade de foco e com grandes aumentos (DEDAVID, 2007).
O funcionamento do MEV baseia-se na interação de um feixe de elétrons e a
superfície a ser analisada. Elétrons secundários, retroespalhados e raios X são
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emitidos pela superfície após esta interagir com o feixe de elétrons. Essas emissões
são captadas, por meio de detectores específicos e convertidas em imagens (a partir
de elétrons secundários ou de elétrons retroespalhados) e em análise elementar (por
meio dos raios X), que possibilita a identificação dos elementos químicos presentes
na superfície observada (DEDAVID, 2007).
As camadas fosfatizadas foram analisadas em um MEV do tipo FEG (Field
Emission Gun), do fabricante FEI modelo Quanta 400, com espectrômetro de raios X
do fabricante Oxford para a análise de energia dispersiva de raios X (EDS).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
São apresentados, a seguir, os resultados dos ensaios de caracterização dos
aços-carbonos e dos ensaios desenvolvidos em laboratório e na linha de produção
industrial.
4.1 Caracterização dos aços-carbono
Os resultados dos ensaios de caracterização dos aços empregados como
substratos encontram-se apresentados nos próximos itens.
4.1.1 Composição Química
Apresentam-se, nas Tabelas 4.1 e 4.2 os resultados da composição química
dos aços EM e EEP G4.
Tabela 4.1 – Resultados de composição química dos aços-carbono – Análise no LECO.
Analisador de Carbono e Enxofre (LECO)
Material

“EM”

“EEP G4”

Amostra

Carbono

Enxofre

1

0,05

0,013

2

0,05

0,013

3

0,05

0,013

Média

0,05

0,013

1

0,003

0,008

2

0,003

0,008

3

0,004

0,008

Média

0,003

0,008

Tabela 4.2 – Resultados de composição química dos aços-carbono – Análise por (AA).
Absorção Atômica (Resultados expressos em porcentagem da massa da amostra)
Material

Amostra

Si

P

Mn

Cr

Ti

Al

Aço “EM”

Média

0,005

0,014

0,24

0,014

0,001

0,04

Aço “EEP G4”

Média

0,02

0,015

0,12

0,02

0,066

0,04

Apresentam-se, na Tabela 4.3 os valores especificados da composição
química dos aços EM e EEP G4, segundo a norma ABNT NBR 5915 – 2/2013.
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Tabela 4.3 – Valores especificados para composição química dos aços-carbono EEP G4 e EM,

segundo a norma ABNT NBR 5915 – 2/2013.
Composição Química
C (%)
máximo

S (%)
máximo

Si (%)
máximo

P (%)
Máximo

Mn (%)
máximo

Cr (%)

Ti (%)
máximo

Al (%)
mínimo

Aço “EM”

0,12

0,030

*

0,030

0,60

*

*

0,010

Aço “EEP G4”

0,007

0,020

*

0,020

0,20

*

0,20

0,010

Aço

* Valor não especificado por norma
Nota-se, portanto, nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 que a composição química dos
aços-carbono estudados encontra-se em conformidade com a norma vigente, Tabela
4.3.
4.1.2 Propriedades Mecânicas
Apresentam-se, nas Tabelas 4.4 a 4.10, os resultados dos ensaios de
caracterização mecânica dos aços EM e EEP G4. Os valores especificados por
norma para cada propriedade encontram-se referenciados logo abaixo de cada
tabela.
4.1.2.1 Limite de escoamento
Tabela 4.4 – Resultados do ensaio de tração - limites de escoamento dos aços-carbono.
Limite de escoamento (MPa)

Aço grau

Valores

Média

Desvio Padrão

EM

277,53

275,45

282,92

278,6

3,9

EEP G4

169,71

171,67

170,85

170,8

1,0

Os valores especificados de limite de escoamento para os aços EEP G4 e
EM, segundo a norma ABNT NBR 5915 – 2/2013, são:



EM: 140 MPa a 280 MPa;
EEP G4: 120 MPa a 180 MPa.
Quanto menor for o valor do limite de escoamento, maior será a capacidade

do aço deformar-se, logo, o aço EEP G4 é melhor em termos de estampabilidade,
quando comparado ao aço EM.
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4.1.2.2 Limite de resistência à tração
Tabela 4.5 – Resultados do ensaio de tração – Limites de resistência à tração dos aços-carbono.
Limite de resistência à tração (MPa)

Aço grau

Valores

Média

Desvio Padrão

EM

358,07

349,10

352,26

353,1

4,5

EEP G4

308,03

298,22

301,24

302,5

5,0

Os valores especificados de limite de resistência à tração para os aços EEP
G4 e EM, segundo a norma ABNT NBR 5915 – 2/2013, são:



EM: 270 MPa a 390 MPa;
EEP G4: 260 MPa mínimo.
Quanto menor for o valor do limite de resistência à tração, maior será a

capacidade do aço deformar-se, logo, o aço EEP G4 é melhor em termos de
estampabilidade, quando comparado ao EM.

4.1.2.3 Alongamento Lo 50 (%)
Tabela 4.6 – Resultados do ensaio de tração – Alongamentos dos aços-carbono.
Alongamento - Lo 50 (%)

Aço grau

Valores

Média

Desvio Padrão

EM

35,70

33,10

37,80

35,5

2,4

EEP G4

42,70

46,30

44,20

44,4

1,8

Os valores especificados de alongamento para os aços EEP G4 e EM,
segundo a norma ABNT NBR 5915 – 2/2013, são:



EM: 30 % mínimo (L0 = 50 mm);
EEP G4: 42 % mínimo (L0 = 50 mm).
Quanto maior for o valor do alongamento, maior será a capacidade do aço

deformar-se, logo, o aço EEP G4 é melhor em termos de estampabilidade, quando
comparado ao EM.
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4.1.2.4 Anisotropia
Tabela 4.7 – Resultados do ensaio de tração – Anisotropia dos aços-carbono.
Anisotropia
Aço grau
R90 (valores)

Média

EM

1,186

1,186

1,186

1,186

EEP G4

2,560

2,560

2,560

2,560

R (valores)

Média

EM

0,501

0,501

0,501

0,501

EEP G4

0,683

0,683

0,683

0,683

N90 (valores)

Média

EM

0,197

0,197

0,197

0,197

EEP G4

0,230

0,230

0,230

0,230

Os valores especificados de anisotropia plástica (R) e expoente de
encruamento (N) para os aços EEP G4 e EM, segundo a norma ABNT NBR 5915 –
2/2013, são:



EM: não especificado;
EEP G4: R90 = 2,3 mínimo e N90 = 0,23 mínimo.

4.1.2.5 Dureza
Tabela 4.8 – Resultados dos ensaios de dureza dos aços-carbono.
Dureza (HRB)
Aço grau

Valores

Média

Desvio Padrão

EM

65,0

65,0

65,0

65,0

0

EEP G4

47,0

48,0

47,0

47,3

0,6

A dureza é uma propriedade considerada, apenas, como orientativa e não
possui valores especificados por norma, contudo, quanto menor for o valor de
dureza, maior será a capacidade do aço deformar-se, logo, o aço EEP G4 é melhor
em termos de estampabilidade, quando comparado ao aço EM.
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4.1.2.6 Rugosidade
Tabela 4.9 – Resultados dos ensaios de rugosidade dos aços-carbono.
Rugosidade Ra (m)

Aço grau
Valores

Média

Desvio Padrão

EM

1,04

1,10

1,20

1,11

0,08

EEP G4

1,07

1,02

1,05

1,05

0,03

A rugosidade não possui valores especificados por norma.
4.1.2.7 Embutimento Erichsen
Tabela 4.10 – Resultados dos ensaios de embutimento Erichsen dos aços-carbono.
Altura do embutimento (mm)

Aço grau

Valores

Média

Desvio Padrão

EM

10,2

10,2

10,1

10,2

0,1

EEP G4

11,2

11,1

11,2

11,2

0,1

Os valores especificados de altura de embutimento Erichsen para os aços
EEP G4 e EM com 0,60 mm de espessura, segundo a norma ABNT NBR 5915 –
2/2013, são:



EM: não especificado;
EEP G4: 10,2 mm mínimo.

Quanto maior for o valor do índice Erichsen, maior será a capacidade do aço
deformar-se, logo, o aço EEP G4 é melhor em termos de estampabilidade, quando
comparado ao aço EM.
O conjunto dos resultados de caracterização dos aços-carbono indicou que as
propriedades

mecânicas

dos

aços-carbono

estudados

encontravam-se

em

conformidade com a norma vigente, ABNT NBR 5915 – 2/13, Tabelas de 4.4 a 4.10.
4.2 Determinação das espessuras e massas das camadas
Os resultados das determinações de espessura e da massa por unidade de
área das camadas de zinco, da massa por unidade de área do fosfato e do
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microfosfato produzidas em laboratório e na linha de produção industrial, assim
como, a massa por unidade de área do óleo aplicado são apresentados a seguir.
4.2.1 Medida da espessura da camada de zinco
Na Tabela 4.11, encontram-se os resultados das medidas de espessura das
camadas eletrodepositadas de zinco em laboratório.
Tabela 4.11 – Espessuras das camadas eletrodepositadas de zinco produzidas em laboratório.
Espessura de Camada de Zinco (µm)
CP

Condição
1

2

1A

1B

2A

2B

1

2,98

3,05

3,01

2,92

2,93

3,03

2

2,99

3,02

3,03

2,95

2,92

3,05

3

3,01

3,03

3,09

2,94

2,95

3,07

Média

2,99

3,03

3,04

2,94

2,93

3,05

Desvio

0,02

0,02

0,04

0,02

0,02

0,02

Verifica-se, na Tabela 4.11, que a espessura média das camadas ficou em
torno de 3,0 m considerando-se todos os sistemas ensaiados, não havendo
diferenças significativas entre as condições estudadas.
Na Tabela 4.12, encontram-se os resultados das medidas de espessura das
camadas eletrodepositadas de zinco em linha de produção.
Tabela 4.12 – Espessuras das camadas eletrodepositadas de zinco em linha de produção.
Espessura de Camada de Zinco (µm)
Condição

Corpo de
prova

1

2

1A

1B

2A

2B

Face 1

3,32

3,28

3,21

3,35

3,30

3,29

Face 2

3,32

3,29

3,21

3,35

3,30

3,29

Face 3

3,31

3,28

3,21

3,34

3,29

3,30

Contraface 1

3,29

3,32

3,24

3,31

3,28

3,30

Contraface 2

3,29

3,32

3,25

3,31

3,28

3,30

Contraface 3

3,28

3,32

3,24

3,31

3,29

3,30

Média

3,30

3,30

3,23

3,33

3,29

3,30

Desvio

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01
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Verifica-se, na Tabela 4.12, que a espessura média das camadas ficou em
torno de 3,3 m para todas as condições ensaiadas.
4.2.2 Medida da massa de camada do fosfato e de microfosfato
Na Tabela 4.13, apresentam-se os valores de massa da camada do fosfato e
do microfosfato dos materiais produzidos em laboratório.
Tabela 4.13 – Massa por unidade de área das camadas do fosfato e microfosfato produzidas em
laboratório.
Massa por unidade de área das camadas de fosfato de zinco e microfosfato de zinco (g/m²)
Corpo de Prova

Condição
1ª

1B

2ª

2B

1

1,03

0,45

1,09

0,25

2

1,13

0,27

1,10

0,27

3

1,08

0,30

1,08

0,20

Média

1,08

0.34

1,09

0,24

Desvio

0,05

0,10

0,01

0,04

Destaca-se que a massa por unidade de área da camada do fosfato foi três
vezes superior à massa da camada do microfosfato para o condição 1 (aço grau
“EM”) e, quatro vezes e meia superior à massa da camada do microfosfato para a
condição 2 (aço grau “EEP G4”), Tabela 4.13.
Na Tabela 4.14, apresentam-se os valores de massa por unidade de área das
camadas do fosfato e do microfosfato dos materiais produzidos em linha industrial.
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Tabela 4.14 – Massa por unidade de área das camadas de fosfato e microfosfato dos materiais
produzidos em linha industrial.
Massa por unidade de área das camadas de fosfato de zinco e microfosfato de zinco (g/m²)
Condição
Corpo de prova
1ª

1B

2ª

2B

Face 1

0,60

0,18

0,59

0,10

Face 2

0,59

0,16

0,60

0,09

Face 3

0,61

0,18

0,60

0,12

Contraface 1

0,65

0,16

0,61

0,10

Contraface 2

0,65

0,15

0,60

0,12

Contraface 3

0,63

0,16

0,61

0,10

Média

0,62

0,17

0,60

0,11

Desvio

0,03

0,01

0,01

0,01

Destaca-se que a massa por unidade de área da camada do fosfato foi três
vezes superior à massa de camada do microfosfato para a condição 1 (aço “EM”) e
seis vezes superior à massa da camada do microfosfato para a condição 2 (aço grau
“EEP G4”), Tabela 4.14.
4.2.3 Determinação da massa das camadas de óleo
Na Tabela 4.15, apresentam-se os valores de massa por unidade de área de
óleo retido sobre os aços com fosfato e aços com microfosfato produzidos em
laboratório.
Tabela 4.15 – Massa por unidade de área de óleo retido sobre os aços com fosfato e aços com
microfosfato produzidos em laboratório.
Camada de óleo protetivo (g/m²)
Condição

CP

EM

EEP G4

1

2

1ª

1B

2A

2B

1

1,15

1,16

1,15

1,15

1,22

1,18

1,25

1,12

2

1,18

1,18

1,18

1,20

1,25

1,15

1,28

1,13

3

1,16

1,18

1,12

1,17

1,28

1,12

1,20

1,15

Média

1,16

1,18

1,15

1,17

1,24

1,15

1,24

1,13

Desvio

0,03

0,02

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,02

2

A quantidade de óleo retido, Tabela 4.15, foi de 1,15 g/m para a condição 1
(aços “EM”) e 1,17 g/m2 para a condição 2 (aço “EEP G4”); 1,24 g/m 2 para a
condição 1A (aço “EM” eletrozincado com fosfato), 1,15 g/m 2 para a condição 1B
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(aço “EM” eletrozincado com microfosfato); 1,24 g/m 2 para a condição 2A (aço “EEP
G4” eletrozincado com fosfato) e 1,13 g/m 2 para a condição 2B EM (aço “EEP G4”
eletrozincado com microfosfato). Houve, portanto, uma retenção de óleo ligeiramente
maior sobre os aços eletrozincados com fosfato em relação aos aços eletrozincados
com microfosfato.
Na Tabela 4.16, apresentam-se os valores de massa por unidade de área de
óleo retido sobre os aços com fosfato e aços com microfosfato produzidos na linha
industrial.
Tabela 4.16 – Massa por unidade de área de óleo retido sobre os aços, aços com fosfato e aços com
microfosfato produzidos na linha industrial.
Camada de óleo protetivo (g/m²)
CP

Condição
EM

EEP G4

1

2

1ª

1B

2A

2B

Face 1

1,15

1,11

1,14

1,11

1,16

1,11

1,10

1,10

Face 2

1,13

1,13

1,13

1,12

1,16

1,11

1,10

1,10

Face 3

1,14

1,12

1,14

1,11

1,16

1,12

1,11

1,09

Contraface 1

1,15

1,15

1,16

1,15

1,14

1,14

1,12

1,08

Contraface 2

1,16

1,14

1,16

1,14

1,14

1,14

1,12

1,09

Contraface 3

1,14

1,15

1,15

1,15

1,14

1,13

1,12

1,10

Média

1,15

1,13

1,15

1,13

1,15

1,13

1,11

1,09

Desvio

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

A quantidade de óleo retido, Tabela 4.16, foi de 1,15 g/m 2 para a condição 1
(aços “EM”) e 1,13 g/m2 para a condição 2 (aço “EEP G4”); 1,15 g/m 2 para a
condição 1A (aço “EM” eletrozincado com fosfato), 1,13 g/m 2 para a condição 1B
(aço “EM” eletrozincado com microfosfato); 1,11 g/m 2 para a condição 2A (aço “EEP
G4” eletrozincado com fosfato) e 1,09 g/m 2 para a condição 2B (aço “EEP G4”
eletrozincado com microfosfato). Houve, portanto, uma retenção de óleo ligeiramente
menor para as condições 2A e 2B, ou seja, sobre o aço “EEP G4” eletrozincados
com fosfato e com microfosfato.
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4.2.4 Medida de rugosidade
Na Tabela 4.17, apresentam-se as medidas de rugosidade dos aços-carbono (1 –
aço “EM”, 2 – aço “EEP G4”) eletrozincados (Zn), aços-carbono eletrozincados com fosfato
(A) e aços-carbono com microfosfato (B) produzidos na linha de produção industrial.
Tabela 4.17 – Medidas de rugosidade dos aços-carbonos eletrozincados e aços-carbono
eletrozincados e com microfosfato produzidos na linha industrial.
Rugosidade – Ra (m)
CP

Condição
1

2

1A

1B

2A

2B

Face 1

0,93

0,86

0,91

0,92

0,88

0,85

Face 2

0,92

0,86

0,91

0,91

0,87

0,83

Face 3

0,92

0,86

0,89

0,93

0,88

0,82

Contraface 1

0,93

0,86

0,94

0,91

0,85

0,85

Contraface 2

0,93

0,88

0,92

0,93

0,84

0,85

Contraface 3

0,92

0,86

0,94

0,94

0,85

0,85

Média

0,93

0,86

0,92

0,92

0,86

0,84

Desvio

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

Pode-se observar, na Tabela 4.17, que a rugosidade do aço-carbono (“EM”)
eletrozincado foi 0,93 m, para o mesmo aço eletrozincado com fosfato e com
microfosfato foi de 0,92 μm. Para o aço-carbono (“EEP G4”) eletrozincado a
rugosidade foi 0,86 m, para o aço (“EEP G4”) eletrozincado com fosfato a
rugosidade foi 0,86 μm e com microfosfato foi de 0,84 μm.
Os valores de rugosidade, Tabela 4.17, evidenciaram que as camadas de
fosfato e de microfosfato aplicadas não alteraram a rugosidade das camadas de
zinco eletrodepositado.
4.2.5 Ensaio de corrosão acelerada em câmara de nevoa salina – salt spray
Foram realizados ensaios de corrosão acelerada nos materiais produzidos em
laboratório. São apresentados, primeiramente, os resultados dos ensaios em câmara
de névoa salina dos painéis eletrozincados e fosfatizados com e sem oleamento,
Tabela 4.18.

81

Tabela 4.18 – Resultados do ensaio em câmara de nevoa salina para painéis com e sem óleo
protetivo.

Tempo de exposição

Combinação
Início

1h

2h

3h

4h

Fosfato

SC

SC

SC

Início de CB

Evolução da CB

Fosfato + óleo

SC

SC

SC

Início da CB

Evolução da CB

Microfosfato

SC

Início da CB

Evolução da CB

Final do ensaio

Final do ensaio

Microfosfato + óleo

SC

SC

Início da CB

Evolução da CB

Final do ensaio

CB – corrosão branca; SC – sem corrosão.

As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam as fotografias dos corpos de prova antes e
após o período de exposição na câmara de névoa salina, respectivamente.

Figura 4.1 – Fotografia da
disposição
dos
painéis
fosfatizados e oleados antes do
ensaio em câmara de névoa salina
(início).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.2 – Fotografias dos corpos de prova utilizados para ensaio em câmara
de névoa salina após o término do ensaio. (a) Corpo de prova com fosfato + óleo
protetivo. (b) Corpo de prova somente com fosfato de zinco. (c) Corpo de prova
com microfosfato + óleo. (d) Corpo de prova com microfosfato de zinco.

O microfosfato de zinco apresentou corrosão branca após 1 h de exposição,
enquanto que o fosfato de zinco apresentou corrosão branca após 3 h de exposição,
Tabela 4.18.
O microfostato de zinco oleado apresentou corrosão branca após 2 h de
exposição, já o fosfato de zinco oleado apresentou corrosão branca após 3 h de
exposição, Tabela 4.18.
A seguir, serão apresentados os resultados do ensaio de câmara de névoa
salina dos painéis pintados, Tabela 4.19 e Figuras 4.3 e 4.4.
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Tabela 4.19 – Resultados do ensaio em câmara de névoa salina para painéis pintados.

Tempo de exposição

Combinação
Início

240 h

500 h

Fosfato

SC

Destacamento leve da camada

Destacamento severo da camada

Microfosfato

SC

Destacamento severo da camada

Destacamento severo da camada

SC – Sem Corrosão

(a)

(b)

Figura 4.3 – Imagens dos corpos de prova utilizados para ensaio em câmara de
névoa salina após 240 h de ensaio. (a) Corpo de prova com fosfato + tinta. (b)
Corpo de prova com microfosfato + tinta.

(a)

(b)

Figura 4.4 – Fotografias dos corpos de prova utilizados para ensaio em câmara de
névoa salina após 500 h de ensaio. (a) Corpo de prova com fosfato + tinta. (b)
Corpo de prova com microfosfato + tinta.

O pré-tratamento das chapas com microfosfato de zinco apresentou
destacamento severo da camada de tinta após 240 h e o pré-tratamento com fosfato
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de zinco apresentou o mesmo tipo de destacamento após 500 h de exposição em
câmara de névoa salina, Tabela 4.19.
4.3 Ensaios de desempenho das chapas eletrozincadas e fosfatizadas
4.3.1 Ensaio de Embutimento Erichsen
Na Figura 4.5 são apresentadas as fotos típicas de corpos de prova após o
ensaio de embutimento Erichsen.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.5 – Fotografias do corpo de prova após o ensaio de Embutimento Erichsen. (a)
visão frontal do corpo de prova, com destaque para a altura do embutimento. (b) Visão
superior, posição central do embutimento. (c) Destaque do embutimento e ponto de ruptura.

Os valores da altura de Embutimento Erichsen dos corpos de prova tratados
em laboratório estão apresentados nas Figuras de 4.6 a 4.9. Os corpos de prova
produzidos na linha industrial encontram-se nas Figuras de 4.10 a 4.13.
Foram ensaiados os aços oleados (Óleo), aços eletrozincados e oleados (Zn
+ Óleo), aços eletrozincados, fosfatizados e oleados (Zn + fosfato + óleo) e aços
eletrozincados, microfosfatizados e oleados (Zn + Microfosfato + Óleo).
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Ensaio Erichsen modificado
Aço EM (Laboratório) – Índice Erichsen (Laboratório)

Figura 4.6 – Altura de embutimento Erichsen dos corpos de prova do aço EM produzidos em
laboratório.

Ensaio Erichsen modificado
Aço EM (Laboratório) – Pressão

Figura 4.7 – Pressão exercida pela máquina de embutimento Erichsen durante a realização
dos ensaios com os corpos de prova do aço EM produzidos em laboratório.
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Ensaio Erichsen modificado
Aço EEP G4 (Laboratório) – Índice Erichsen

Figura 4.8 – Altura de embutimento Erichsen dos corpos de prova do aço EEP G4 produzidos
em laboratório.

Ensaio Erichsen modificado
Aço EEP G4 (Laboratório) – Pressão

Figura 4.9 – Pressão exercida pela máquina de embutimento Erichsen durante a realização
dos ensaios com os corpos de prova do aço EEP G4 Produzidos em laboratório.
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Para ambos os aços estudados, Figuras 4.6 e 4.8, o fosfato e o microfosfato
produzidos em laboratório, apresentam valores de altura de embutimento muito
próximas e, percebe-se que foram eficientes devido à diminuição do valor de
pressão exercida pela máquina quando da realização dos ensaios, Figuras 4.7 e 4.9.
Os valores da altura de embutimento Erichsen dos corpos de prova
produzidos em linha industrial estão apresentados nas Figuras de 4.10 a 4.13.
Foram ensaiados os aços oleados (Óleo), aços eletrozincados e oleados (Zn
+ Óleo), aços eletrozincados, fosfatizados e oleados (Zn + fosfato + óleo) e aços
eletrozincaados, microfosfatizados e oleados (Zn + Microfosfato + Óleo).

Ensaio Erichsen modificado
Aço EM (Linha de produção) – Índice Erichsen

Figura 4.10 – Altura de embutimento Erichsen dos corpos de prova do aço EM produzidos
em linha industrial.
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Ensaio Erichsen modificado
Aço EM (Linha de produção) – Pressão

Figura 4.11 – Pressão exercida pela máquina de embutimento Erichsen durante a realização
dos ensaios com os corpos de prova do aço EM produzidos em linha de industrial.

Ensaio Erichsen modificado
Aço EEP G4 (Linha de produção) – Índice Erichsen

Figura 4.12 – Altura de embutimento Erichsen dos corpos de prova do aço EEP G4 produzidos
em linha industrial.
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Ensaio Erichsen modificado
Aço EEP G4 (Linha de produção) – Pressão

Figura 4.13 – Pressão exercida pela máquina de embutimento Erichsen durante a realização dos
ensaios com os corpos de prova do aço EEP G4 produzidos em linha industrial.

Para ambos os aços estudados, Figuras 4.10 e 4.12, o fosfato e o
microfosfato produzidos na linha industrial apresentam valores de altura de
embutimento muito próximas e, percebe-se que foram eficientes devido à diminuição
do valor de pressão exercida pela máquina quando da realização dos ensaios,
Figuras 4.11 e 4.13. Os resultados dos ensaios realizados nos materiais obtidos em
linha de produção industrial corroboraram os resultados dos ensaios realizados nos
materiais produzidos em laboratório.
4.3.2 Análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV)
A seguir, serão apresentadas as imagens coletadas em microscópio
eletrônico de varredura das camadas de fosfato e microfosfato para o aço EM. É
apresentada, também, a quantificação dos elementos químicos presentes nessas
camadas (análise por EDS).
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4.3.2.1 Corpos de prova produzidos em laboratório
Processo “A” – Fosfato de Zinco
Nas Figuras de 4.14 a 4.16 são apresentadas as imagens de MEV para a
camada de fosfato de zinco e, na Figura 4.17 os resultados de EDS.

Figura 4.14 – Imagem de MEV do depósito de fosfato de
zinco em trecho de aspecto visual heterogêneo.

Figura 4.15 – Imagem de MEV do depósito de fosfato de
zinco em trecho de aspecto visual heterogêneo.
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Figura 4.16 – Imagem de MEV do depósito de fosfato de
zinco – cristal ampliado.
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(a)

Resultados Semiquantitativos
Análise semiquantitativa

M
as
sa
(%
)

Elemento

% Massa

% Atômica

C
O
P
Ca
Mn
Fe
Ni

11,78
36,18
13,35
0,21
3,45
0,72
0,64

22,91
52,84
10,07
0,12
1,47
0,30
0,26

Zn

33,67

12,03

Total

100,00

(c)
(b)
Figura 4.17 – Resultados de EDS para a análise do revestimento de fosfato de zinco em trecho de
aspecto visual heterogêneo: (a) Espectro do EDS; (b) Gráfico da composição química do depósito na
região analisada; (c) Valores determinados na análise. O teor de carbono pode sofrer influência de
compostos pré-existentes na câmara do microscópio eletrônico.

Processo “B” – Microfosfato de Zinco
Nas Figuras de 4.18 e 4.19 são apresentadas as imagens de MEV para a
camada de microfosfato de zinco e, na Figura 4.20 os resultados de EDS.
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Figura 4.18 – Imagem de MEV do depósito de microfosfato
de zinco em trecho de aspecto visual heterogêneo.

Figura 4.19 – Imagem de MEV do depósito de microfosfato
de zinco em trecho de aspecto visual heterogênio.
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(a)

Resultados Semiquantitativos
Quantitative
results
Análise semiquantitativa:

100

M

80

Weight%

as
sa

60

(%
)

40

Elemento

Massa%

Atomico%

C
O
Al
P
Mn
Fe
Zn

2,06
8,66
0,31
2,09
0,24
2,42
84,22

8,07
25,44
0,54
3,16
0,21
2,03
60,54

Total

100,00

20
0
C O Al P Mn Fe Zn

(c)

(b)
Figura 4.20 – Resultados de EDS para a análise do revestimento de microfosfato de zinco em trecho
de aspecto visual heterogêneo: (a) Espectro do EDS; (b) Gráfico da composição química do depósito
na região analisada; (c) Valores determinados na análise. O teor de carbono pode sofrer influência de
compostos pré-existentes na câmara do microscópio eletrônico.

Foi possível observar por MEV a formação de cristais de fosfato sobre o aço
eletrozincado, Figuras de 4.14 a 4.17, mas não se observou a presença de cristais
de microfosfato, Figuras 4.18 e 4.19. No entanto, identificou-se por EDS o elemento
fósforo na superfície do aço eletrozincado e microfosfatizado, Figura 4.20.

95

4.3.2.2 Corpos de prova produzidos em linha industrial
A seguir serão apresentadas as imagens de MEV e as análises por EDS dos
corpos de prova produzidos em linha industrial.
Eletrodepósito de zinco
Nas Figuras de 4.21 a 4.23 são apresentadas as imagens de MEV para a
camada de zinco e, na Figura 4.24 os resultados de EDS.

Figura 4.21 – Imagem de MEV do depósito de zinco.
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Figura 4.22 – Imagem de MEV do depósito de zinco.

Figura 4.23 – Imagem de MEV do depósito de zinco.
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Escala
complet

(a)

a

Resultados Semiquantitativos
Análise semiquantitativa:
Elemento

Massa%

Atomico%

C

2,16

10,12

M

O

2,06

7,24

as

Fe

2,64

2,65

sa

Zn

93,13

79,99

Total

100,00

(%
)

(c)
(b)
Figura 4.24 – Resultados de EDS para a análise do revestimento de zinco eletrodepositado: (a)
Espectro do EDS; (b) Gráfico da composição química do depósito na região analisada; (c) Valores
determinados na análise. O teor de carbono pode sofrer influência de compostos pré-existentes na
câmara do microscópio eletrônico.

Processo “A” – Eletrodepósito de zinco + fosfato de zinco
Nas Figuras de 4.21 a 4.27 são apresentadas as imagens de MEV para a
camada de fosfato de zinco e, na Figura 4.28 os resultados de EDS.
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Figura 4.25 – Imagem de MEV do depósito de fosfato de
zinco.

Figura 4.26 – Imagem de MEV do depósito de fosfato de
zinco.
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Figura 4.27 – Imagem de MEV do depósito de fosfato de
zinco.

100

Escala
complet

(a)

a

Resultados Semiquantitativos
Análise semiquantitativa:
Elemento

Massa%

Atômico%

C

1,50

6,78

M

O

4,20

14,22

as

P

0,70

1,23

sa

Fe

1,78

1,73

Zn

91,81

76,05

Total

100,00

(%
)

(c)
(b)
Figura 4.28 – Resultados de EDS para a análise do revestimento de fosfato de zinco: (a) Espectro do
EDS; (b) Gráfico da composição química do depósito na região analisada; (c) Valores determinados
na análise. O teor de carbono pode sofrer influência de compostos pré-existentes na câmara do
microscópio eletrônico.

Processo “B” – Eletrodepósito de zinco + microfosfato de zinco
Nas Figuras de 4.29 a 4.31 são apresentadas as imagens de MEV para a
camada de microfosfato de zinco e, na Figura 4.32 os resultados de EDS.
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Figura 4.29 – Imagem de MEV do depósito de microfosfato
de zinco.

Figura 4.30 – Imagem de MEV do depósito de microfosfato
de zinco.
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Figura 4.31 – Imagem de MEV do depósito de microfosfato
de zinco.
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(a)

Resultados Semiquantitativos
Análise semiquantitativa:
Elemento

Massa%

Atomico%

C

2,51

10,94

M

O

4,07

13,30

as

P

0,69

1,16

sa

Fe

2,54

2,38

(%

Zn

90,19

72,21

Total

100,00

)

(c)
(b)
Figura 4.32 – Resultados de EDS para a análise do revestimento de microfosfato de zinco: (a)
Espectro do EDS; (b) Gráfico da composição química do depósito na região analisada; (c) Valores
determinados na análise. O teor de carbono pode sofrer influência de compostos pré-existentes na
câmara do microscópio eletrônico.

Para os corpos de prova produzidos na linha industrial, não foi possível
observar por MEV a formação dos cristais de fosfato ou de microfosfato de zinco,
Figuras 4.25, 4.26, 4.27, 4.29, 4.30 e 4.31. Pode-se observar que as imagens da
superfície

zincada

são

muito

similares

às

superfícies

fosfatizadas

e

microfosfatizadas e os relevos observados nas imagens são, na verdade, grãos de
zinco eletrodepositados. No entanto, identificou-se por EDS a presença de fósforo
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na superfície do aço eletrozincado e fosfatizado, Figura 4.28, e eletrozincado e
microfosfatizado, Figura 4.29.
Não foi identificada a presença do elemento fósforo na superfície somente
zincada, Figura 4.24.
Foi realizado o mapeamento dos elementos identificados nas superfícies dos
corpos de prova produzidos em linha industrial. Este procedimento foi feito por
MEV/EDS, a partir de elétrons secundários, para avaliar a distribuição dos elementos
químicos identificados na superfície dos corpos de prova.
Processo “A” – Eletrodepósito de zinco + fosfato de zinco
Nas Figuras 4.33 de (a) a (e) são apresentadas as imagens do mapeamento
realizado por MEV/EDS para a camada de fosfato de zinco (linha industrial).
Nota-se uma grande homogeneidade na distribuição dos elementos O, P, Fe
e Zn sobre as superfícies dos aços eletrozincados com fosfato e com microfosfato,
Figuras 4.33 e 4.34. A identificação do elemento Fe deve-se à baixa espessura da
camada de zinco, 3,3 μm, Tabela 4.12.
Não se observou a formação de agregados ou cristais sobre as superfícies
zincadas, seja para o processo com fosfato de zinco, seja com o microfosfato.
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(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
Figura 4.33 – Mapeamento da superfície do corpo de prova eletrozincado e fosfatizado.. (a) Imagem
de MEV (elétrons secundários). (b) Mapeamento do elemento oxigênio (verde). (c) Mapeamento do
elemento fósforo (roxo). (d) Mapeamento do elemento ferro (vinho). (e) Mapeamento do elemento
zinco (azul).
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Processo “B” – Eletrodepósito de zinco + microfosfato de zinco
Na Figura 4.34 de (a) a (e) são apresentadas as imagens do mapeamento
realizado por MEV/EDS para a camada de microfosfato de zinco (linha industrial).

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
Figura 4.34 – Mapeamento da superfície do corpo de prova eletrozincado com microfosfato. (a)
Imagem de MEV (elétrons secundários). (b) Mapeamento do elemento oxigênio (verde). (c)
Mapeamento do elemento fósforo (roxo). (d) Mapeamento do elemento ferro (vinho). (e)
Mapeamento do elemento zinco (azul).
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4.3.3 Curvas limite de conformação
Conforme descrito no Capítulo 3, para obtenção das curvas limite de
conformação, foi utilizado o método Nakazima. Os materiais foram nomeados da
seguinte maneira:
Variação 1 (V1): Aço-carbono NBR 5915 EEP G4 + Óleo;
Variação 2 (V2): Aço-carbono NBR 5915 EM + Óleo;
Variação 3 (V3): Aço-carbono EEP G4 + Eletrozincagem + Óleo;
Variação 4 (V4): Aço-carbono EEP G4 + Eletrozincagem + Fosfato + Óleo;
Variação 5 (V5): Aço-carbono EEP G4 + Eletrozincagem +Microfosfato + Óleo;
Variação 6 (V6): Aço-carbono EM + Eletrozincagem + Óleo;
Variação 7 (V7): Aço-carbono EM + Eletrozincagem + Fosfato + Óleo;
Variação 8 (V8): Aço-carbono EM + Eletrozincagem +Microfosfato + Óleo.

4.3.3.1 Comparação entre os aços-carbono sem tratamento
Nas Figuras 4.35 e 4.36, apresentam-se as curvas CLC’s dos aços-carbono
oleados.
As curvas CLC´s mostraram que o aço-carbono grau “EEP G4” apresentou
um valor de CLC zero (quando a CLC corta o eixo das ordenadas, em x=0) mais
elevado, Figura 4.35, quando comparado ao EM, Figura 4. 36. Este comportamento
demonstra que o aço “EEP G4” possui maior capacidade de deformação
(estiramento e estampagem) quando comparado ao EM.
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+ Óleo

Figura 4.35 – Curva Limite de Conformação (CLC) do aço-carbono “EEP G4” oleado.

+ Óleo

Figura 4.36 – Curva Limite de Conformação (CLC) do aço-carbono “EM” oleado.

4.3.3.2 Curvas limite de conformação do aço-carbono grau EEP G4 tratado
Nas Figuras de 4.37 a 4.39, apresentam-se as curvas CLC’s para o aço “EEP
G4” com os tratamentos superficiais estudados.
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Figura 4.37 – Curva Limite de Conformação (CLC) do aço-carbono “EEP G4”, zincado e oleado.

Figura 4.38 – Curva Limite de Conformação (CLC) do aço-carbono “EEP G4”, zincado, fosfatizado
com fosfato dry-in-place e oleado.

Microfosfato + Óleo

Figura 4.39 – Curva Limite de Conformação (CLC) do aço-carbono “EEP G4”, zincado, fosfatizado
com microfosfato dry-in-place e oleado.
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4.3.2.3 Curvas limite de conformação do aço-carbono grau EM tratado
Nas Figuras de 4.40 a 4.42, são apresentadas as curvas CLC’s para o aço
“EM” com os tratamentos superficiais estudados.

Figura 4.40 – Curva Limite de Conformação (CLC) do aço-carbono Grau EM, zincado e oleado.

Figura 4.41 – Curva Limite de Conformação (CLC) do aço-carbono Grau EM, zincado, fosfatizado
com fosfato dry-in-place e oleado.
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Figura 4.42 – Curva Limite de Conformação (CLC) do aço-carbono Grau EM, zincado, fosfatizado
com microfosfato dry-in-place e oleado.

As curvas mostraram que, para ambos os aços, quando se aplicou a camada
de zinco, a estampagem piorou, Figura 4.37 e 4.40.
Os tratamentos com fosfato de zinco e microfosfato de zinco melhoraram o
desempenho dos materiais, quando comparado ao seu desempenho somente com o
sistema zinco + óleo. Como dito anteriormente, tanto o fosfato quanto o microfosfato
favoreceram o processo de estampagem dos aços eletrozincados, mas o
microfosfato apresentou valores de CLC zero superiores, Figuras 4.38, 4.39, 4.41 e
4.42. Este comportamento demonstrou o melhor desempenho do microfosfato de
zinco frente ao fosfato de zinco.
Os resultados das curvas CLCs corroboraram os resultados obtidos nos
ensaios Erichsen.
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4.4 Discussão dos resultados
Os aços graus “EM” e “EEP G4” apresentaram-se dentro das especificações
com relação às caracterizações químicas, físicas e mecânicas (Tabelas de 4.1 a
4.10).
Avaliando-se os resultados das espessuras das camadas de zinco (análises
de raios X), pode-se notar que tanto as camadas de zinco eletrodepositadas em
laboratório, quanto as camadas eletrodepositadas em linha industrial apresentaram
espessuras próximas de 3,0 µm, fato que era desejado para que houvesse uma boa
correlação entre os resultados obtidos pelos os corpos de prova processados em
laboratório e os processados na linha industrial.
A retenção de óleo sobre todos os substratos e os substratos tratados foi
bastante semelhante entre eles, não evidenciando a influência determinante da
camada de fosfato ou do microfosfato.
Os ensaios acelerados de névoa salina indicaram um melhor desempenho do
sistema pré-tratado com fosfato, e confirma ainda que o microfosfato dry-in-place,
não possui características favoráveis ao ancoramento de revestimento orgânicos.
As camadas de fosfato e microfosfato aplicadas em laboratório (por imersão)
mostraram-se muito diferentes uma da outra, sendo que a camada de fosfato
apresentou cristais e a camada de microfosfato não apresentou cristais. O mesmo
fato não ocorreu com as camadas aplicadas em linha industrial (aplicadas por roll
coater), conforme foi possível verificar nas análises de MEV. As camadas de fosfato
e microfosfato produzidas na linha industrial não apresentaram a formação de
cristais de fosfato.
Nas análises feitas no MEV, embora não se tenham revelado a presença de
cristais na camada de microfosfato, tanto produzido em laboratório como na linha
industrial, os espectros gerados pelo EDS apontaram a presença de fósforo nas
superfícies estudadas em pequena quantidade.
Este resultado foi corroborado pela análise de massa de camada por unidade
de área que determinou uma camada muito pequena, da ordem de 0,2 g/m²
(laboratório) e 0,1 g/m² (linha industrial).
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Os mapeamentos por meio de EDS das camadas produzidas na linha
industrial mostraram que os elementos O, P, Fe e Zn encontravam-se distribuídos de
maneira uniforme ao longo de toda camada, não havendo regiões preferenciais ou
acúmulos. Este comportamento evidenciou a homogeneidade das camadas de
fosfato e microfosfato produzidas na linha industrial.
Nas Figura 4.43 e 4.44, apresenta-se a comparação entre os valores de
embutimento Erichsen para os corpos de prova produzidos em laboratório e na linha
industrial. Nota-se que a altura do embutimento Erichsen foi maior no aço sem
revestimento. Quando aplicou-se a camada de zinco o valor do embutimento caiu
sensivelmente em ambos os aços, o que pode ser explicado pela presença da
camada de zinco eletrodepositada. Ela, provavelmente, aumentou o atrito entre o
material e a ferramenta. Nota-se, também, que ao se depositar a camada de fosfato
a altura de embutimento aumenta e isso melhora quando foi aplicado o microfosfato.
Esse comportamento permaneceu o mesmo, independente da escala em que
os corpos de prova foram produzidos (laboratório ou linha industrial).

11,18
10,16

9,98

10,64

10,52

10,27
9,75

9,90

Figura 4.43 – Gráfico de comparação da influência do tipo de tratamento de superfície aplicado
no índice de embutimento Erichsen (corpos de prova produzidos em laboratório).
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Figura 4.44 – Gráfico de comparação da influência do tipo de tratamento de superfície aplicado
no índice de embutimento Erichsen (corpos de prova produzidos em linha industrial).

Nas Figuras 4.45 e 4.46, apresenta-se a comparação entre os valores de
pressão aplicada pela máquina sobre os corpos de prova produzidos em laboratório
e na linha industrial. Pode-se notar que a pressão exercida pela máquina foi menor
para os sistemas fosfatizados, com distinção para o desempenho da camada do
microfosfato. Este resultado pode influenciar positivamente o processo de
estampagem, prorrogando a durabilidade de ferramentas, ou ainda em casos
específicos, tornando possível a estampagem de peças zincadas com geometrias
mais complexas.
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Figura 4.45 – Gráfico de comparação da influência do tipo de tratamento de superfície
aplicado na pressão necessária para realizar o ensaio de embutimento Erichsen (corpos
de prova produzidos em laboratório).

Figura 4.46 – Gráfico de comparação da influência do tipo de tratamento de superfície
aplicado na pressão necessária para realizar o ensaio de embutimento Erichsen (corpos
de prova produzidos em linha industrial).
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Nas Figuras 4.47 e 4.48, são apresentados os gráficos que relacionam a
altura de embutimento Erichsen e a pressão necessária para se alcançar a
deformação. Os gráficos mostraram que apesar do aço carbono sem revestimento
ter apresentado um maior índice Erichsen, ele demandou uma pressão maior do
equipamento para realizar esse trabalho. Ao se revestir o material com zinco e óleo
essa relação diminuiu o que evidencia, mais uma vez, que o revestimento de zinco
provoca um pequeno prejuízo ao processo de estampagem dos aços.
Nas Figuras 4.47 e 4.48, observa-se, ainda, que os revestimentos de fosfato e
microfostato combinados com óleo melhoraram sensivelmente esta relação, de
maneira mais perceptível para o aço EEP G4, que responde melhor à influência da
lubrificação quando comparado ao aço EM.

𝑙𝑡𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝐸 𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑒 𝑡
𝑟𝑒𝑠𝑠ã

100 = 𝑅𝑒𝑙 çã

Figura 4.47 – Gráfico da relação entre a altura de embutimento Erichsen e a pressão necessária para
se alcançar esta deformação. Relação para os corpos de prova produzidos em laboratório.
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𝑙𝑡𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝐸 𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑒 𝑡
𝑟𝑒𝑠𝑠ã

100 = 𝑅𝑒𝑙 çã

Figura 4.48 – Gráfico da relação entre a altura de embutimento Erichsen e a pressão necessária para
se alcançar esta deformação. Relação para os corpos de prova produzidos em linha industrial.

Na Figura 4.49, apresenta-se um comparativo entre as curvas CLCs dos
aços-carbono oleados. É possível notar que a curva referente ao aço “EEP G4”
localiza-se acima da curva referente ao aço “EM”. Isso evidencia que o aço “EEP
G4” é mais susceptível à deformação mecânica, quando comparado ao aço “EM”,
uma vez que as elipses que deram origem à curva estavam mais alongadas antes
de romperem-se.
Destaca-se ainda, na Figura 4.49, que o valor da CLC zero para o aço “EEP
G4” é maior que o do aço “EM”.
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+ Óleo

Figura 4.49 – Comparação das curvas limites de conformação dos aços-carbono graus EEP G4 e
EM.

Figura 4.50 – Comparação das curvas limites de conformação do aço-carbono Grau “EEP G4”, com
os diferentes pré-tratamentos aplicados.
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As curvas CLC’s mostraram que em termos de deformação, o aço-carbono
apenas oleado, sem revestimento, apresentou mais capacidade de se deformar
quando comparado ao aço eletrozincado oleado, 4.50 e 4.51.
É possível notar, ainda, que nas curvas do aço EEP G4, Figura 4.50, a
melhora promovida pelo microfosfato de zinco é mais significativa, quando
comparada às CLCs para o aço EM, Figura 4.51. Este comportamento deve-se ao
fato do aço EEP G4 possuir maior susceptibilidade à deformação e responder
melhor às variações de lubrificação reduzindo o atrito metal/metal, promovido pelo
contato entre o material e a ferramenta.

Figura 4.51 – Comparação das curvas limites de conformação do aço-carbono “Grau EM”, com os
diferentes pré-tratamentos aplicados.

Os resultados das CLC’s reafirmaram os resultados obtidos nos ensaios de
embutimento Erichsen e mostraram que o microfosfato de fato melhora a lubrificação
e auxilia o processo de estampagem.
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5 CONCLUSÃO
O presente trabalho comparou o desempenho de chapas de aço-carbono
grau “EM” e grau “EEP G4” eletrozincadas e fosfatizadas em laboratório e em linha
de produção industrial. Após a eletrozincagem dos aços, foram aplicados dois
revestimentos: o fosfato de zinco e o microfosfato de zinco, ambos com tecnologia
dry-in-place. A verificação do comportamento destes revestimentos, frente a
conformação mecânica, foi realizada por meio do ensaio de embutimento Erichsen
(corpos de prova processados em laboratório e na linha de produção industrial) e de
curvas limite de conformação (corpos de prova produzidos na linha industrial).
Os resultados deste trabalho permitiram concluir que:
 o microfosfato com a tecnologia dry-in-place, ainda pouco utilizado na indústria
nacional, mostrou-se eficiente frente aos ensaios de conformação mecânica;
 apesar da massa de camada por unidade de área do microfosfato ter sido a
menor, o microfosfato foi capaz de reduzir o atrito entre o material e a ferramenta,
contribuindo para melhorar a estampabilidade dos aços estudados;
 o aço grau “EEP G4” eletrozincado com microfosfato apresentou os maiores
valores de índice Erichsen e de CLC zero;
 o aço eletrozincado, com microfosfato oleado ou pintado falhou frente aos ensaios
acelerados em câmara de névoa salina, evidenciando que este tipo de fosfato não
se aplica como um pré-tratamento para pintura;
 o sistema aço grau “EM” eletrozincado com fosfato apresentou um melhor
desempenho quando comparado ao mesmo sistema sem fosfato, seja nos
ensaios Erichsen, seja nas CLC´s. Porém, o seu desempenho foi inferior ao
apresentado pelo aço grau “EEP G4” com os mesmos tratamentos superficiais.

5.1 Trabalhos futuros
Neste trabalho, verificou-se a eficiência do microfosfato frente aos ensaios de
conformação mecânica, no entanto, não foi possível caracterizá-lo de maneira a
obter uma imagem do filme de microfostato formado.
Sugere-se, para os trabalhos futuros, que a camada do microfosfato seja
analisada por microscopia de força atômica, tendo-se o cuidado de polir as amostras
de aço eletrozincado antes da aplicação do microfosfato.
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