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RESUMO
A oxidação de peças metálicas é uma preocupação recorrente na indústria
metalúrgica, tanto ou mais que em outras atividades industriais.
No segmento da metalurgia do pó de ferro, esse fenômeno assume características
peculiares, tendo em vista que a microporosidade das peças as torna mais
suscetíveis à oxidação.
As limitações para a alteração da especificação dos materiais, por ser requisito do
cliente, e as funções e aplicabilidade do produto, o lead-time, e os aspectos de
viabilidade econômica, levam à prática comum do oleamento para proteção das
peças. Este processo, ainda que eficaz em seu propósito, traz consigo diversos
problemas ocupacionais e ambientais, especialmente pelo fato de que os óleos
protetivos comumente utilizados, de base mineral, possuem propriedades tóxicas.
Métodos alternativos à aplicação de óleos, com vistas a tornar os ambientes mais
salubres e limpos, sem contudo comprometer a qualidade das peças, direcionam os
processos à produção mais limpa.
Ganhos secundários potenciais, tais como a melhor organização e limpeza dos
ambientes de trabalho, menor geração de resíduos perigosos também devem ser
considerados.
Procurou-se neste trabalho, por meio de estudo de caso, suportado por pesquisa
bibliográfica e informações técnicas de fabricantes, estabelecer novos parâmetros
operacionais no processo produtivo da empresa estudada, por meio da utilização de
embalagens com tratamento dos inibidores voláteis de corrosão, os chamados VCI,
como alternativa ao oleamento protetivo das peças metálicas sinterizadas.
Estão disponíveis evidências testadas quanto a viabilidade da substituição do
método convencional pela tecnologia proposta, bem como os procedimentos
utilizados para sua implementação, de modo a permitir o desenvolvimento e
execução de projetos com igual propósito e um aprofundamento na pesquisa sobre
o assunto.

Palavras-chave: Embalagens anti-corrosivas, Corrosão de peças metálicas, Peças
metálicas sinterizadas.

ABSTRACT
Technical, economical and environmental feasibility related to the replacement
of protective oil by corrosion inhibitor packing in steel sintered parts.
Oxidation of sintered parts is a great concern in the metallurgical industry at all times,
it is even a greater concern in that industry than in others.
In powder metallurgy industries, the phenomenon of oxidation takes up peculiar
characteristics due to the fact that microporosity of the parts makes them more prone
to oxidize.
As there are limits to alter the specifications of materials and the application of
products, and we have also to consider lead time and all the aspects of economic
viability, all that makes the oiling of sintered parts a common practice to protect them
from oxidation. Oiling in an industrial process that is still very effective, but brings
about several occupational and environmental issues, mainly because the oil used to
protect the parts is mineral oil and has plenty of toxic properties.
Alternative methods to replace the use of oil have come up to make production
process cleaner and have healthier and better working conditions.
There are other benefits of the use of alternative methods as well: better organization
of the plants, cleanliness of workplaces and significant reduction of hazardous
industrial wastes.
In this dissertation, bearing the literature on the topic, bibliographical research and
technical information supplied by the manufacturing plants in mind, we intend to
establish new operational parameters in the productive process of the industry under
study here, by the use of new packing treated with volatile corrosion inhibitors, the so
called VCI, as an alternative to the oil treatment still used to protect sintered parts.
There is already evidence concerning the feasibility of replacing the conventional
method (oiling) by the new technology proposed in this dissertation, as well as
evidence of the effectiveness of all the procedures used in its implementation and
that allows the development of new projects and research about the subject.

Key words: anti-corrosion packaging; sintered parts corrosion; sintered parts.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas foi possível constatar um avanço significativo na busca da
ecoeficiência por parte das organizações de todos os seguimentos: primeiramente,
por pressão dos mercados e da sociedade civil organizada, principalmente das
ONGs e órgãos da fiscalização, diversas empresas têm investido recursos de
maneira significativa para minimizar os impactos ambientais de suas atividades; em
segundo lugar, porque as corporações estão percebendo as vantagens econômicas
advindas do gerenciamento de suas questões ambientais, atuando em todas as
etapas do ciclo de vida de seus produtos e serviços, e na melhoria das tecnologias
dos processos.
Uma das evidências dessa tendência é que houve um aumento significativo no
número de empresas que investem em Sistemas de Gestão Ambiental – tendo sido
registrado em 2005 no Brasil, a marca histórica de 2.000 empresas certificadas em
conformidade com o modelo da norma internacional ISO-14.001, segundo a Revista
Meio Ambiente Industrial (2005), e cerca de 60.000 empresas no mundo conforme a
International Organization for Standardzation (2005).
Segundo Rattner (2002), os benefícios resultantes dos investimentos em projetos
que proporcionaram melhorias ambientais, também trouxeram economia de
recursos, recuperação de insumos, diminuição dos desperdícios e atribuição de
maior valor agregado ao processo, alcançando toda a cadeia produtiva.
No segmento da metalurgia, uma das principais fontes de poluição industrial é a
utilização de óleos em diversas etapas dos processos, especialmente aqueles de
base mineral, conhecida fonte de poluição ambiental e riscos ocupacionais,
principalmente por conter em sua composição os hidrocarbonetos aromáticos.
Este trabalho teve por principal objetivo a pesquisa de tecnologia alternativa à
aplicação de óleos minerais protetivos, utilizados para evitar ou minimizar a oxidação
de peças, por meio de estudo de caso em empresa metalúrgica que produz peças
sinterizadas (metalurgia do pó de ferro e aço), e a definição de novos parâmetros
operacionais que incorporem a aplicação de tecnologias mais limpas.
Foram focadas as duas fases do processo nas quais há potencial de implementação
de tecnologias alternativas: a especificação dos materiais e as embalagens das
peças.
As principais limitações quanto à especificação de outros materiais para composição
dos pós-base para o processo de sinterizados é que os mesmos são definidos pelos
clientes, em função dos requisitos de aplicação das peças, propriedades físicas
requeridas, viabilidade técnica e econômica.
Assim sendo, para o estudo em questão, descartou-se materiais com reconhecidas
propriedades anti-corrosivas, tais como plástico, borracha, cerâmica e correlatos,
tendo em vista tratar-se de peças especificadas para aplicação em veículos
automotores, tendo como composto básico os pós de ferro e aço.

Portanto, esta etapa do processo da metalurgia do pó não foi objeto deste estudo,
ficando porém, o registro de que há potencial para aprofundar as pesquisas nesse
sentido.
O trabalho foi então direcionado, especificamente, ao estudo para substituição da
aplicação dos óleos protetivos por embalagens anti-oxidantes, com tratamento VCI inibidores voláteis de corrosão, eliminando a necessidade de aplicação dos óleos
minerais nas fases de manufatura.
O fato de não haver necessidade de mudança no processo ou mesmo nas
embalagens atualmente utilizadas, foi determinante para viabilizar os testes com os
produtos contendo tratamento anti-corrosivo, bem como sua disponibilidade no
mercado nacional, características atóxicas e reciclabilidade.
Finalmente, considerou-se os resultados dos estudos das viabilidades técnica,
econômica e ambiental, para concluir-se por sua aplicabilidade ao processo da
empresa.

2 OBJETIVOS

2.1 Geral

-

Definir novos parâmetros operacionais, que incorporem a aplicação de
tecnologias mais limpas no processo de produção de sinterizados.

2.2 Específico

Quanto ao objetivo específico, pretendeu-se:

-

Estudar as viabilidades para a utilização de embalagens com tratamento VCI no
processo da empresa em substituição ao oleamento protetivo das peças;

3

A METALURGIA DO PÓ - FOCO NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS
ESTRUTURAIS DE FERRO E AÇO

3.1 Histórico da metalurgia do pó de ferro

A técnica de sinterização remonta a um longínquo passado, chegando a mais de
4.000 anos, quando a temperatura necessária para fundir os metais, ainda não podia
ser atingida. Nesses tempos, misturavam-se o minério do metal e pó de carvão,
aquecendo a massa em um simples forno de argila. Após um processo de redução
no estado sólido, os aglomerados resultantes eram martelados, eliminando-se desta
forma as partículas não metálicas e, ao mesmo tempo, conformavam-se os grãos
reduzidos, para obter-se pequenos blocos, utilizados na confecção de armas,
ferramentas e enfeites, segundo Baumgarten (1982).
A moderna metalurgia do pó também está fundamentada no princípio acima descrito,
isto é, a mistura, compactação e sinterização de pós metálicos ou cerâmicos.
Por volta do século XI, os árabes e germânicos usavam o pó de ferro oxidado para
produzir suas legendárias espadas de altíssima qualidade. Mas a evolução foi
interrompida pela invenção de fornos com temperaturas de fusão para o ferro.
No entanto, a verdadeira aplicação prática da metalurgia do pó, como é conhecida
na atualidade, iniciou-se apenas em 1809, com a produção de peças em platina. A
partir de então, esta tecnologia vem recebendo cada vez mais atenções, e com isto,
novas aplicações em áreas como a engenharia mecânica, elétrica, química, nuclear,
a medicina, a aeronáutica, dentre outras.
O próximo grande passo estaria no prosaico anel de destravamento de granadas. A
Alemanha na II Grande Guerra Mundial, não possuía o cobre necessário para
produzir esses anéis na quantidade desejada. O pó de ferro poroso impregnado com
cera de parafina resolveu o problema, substituindo o cobre de acordo com
Baumgarten (1982).
Na mesma época, nos Estados Unidos, o uso do pó de ferro se expandiu na
produção de peças para máquinas, graças à economia de materiais e mão de obra
que essa técnica tornava possível. Em 1953, os produtores americanos de eletrodos
de solda, confirmando o que os suecos já haviam descoberto na II Guerra,
começaram a utilizar o pó ferro para revestimento, abrindo o maior mercado de pó
de ferro de então. A razão inicial era o baixo custo, mas outras qualidades acabaram
universalizando o uso dessa técnica conforme Klar (1983).
A Metal Powder Industries Federation (2005), aponta que atualmente, a metalurgia
do pó é utilizada principalmente pela indústria automobilística, mas começa a
penetrar em novos e promissores campos de aplicação, como a indústria
aeronáutica, onde a tecnologia é aplicada na fabricação de componentes de seus
motores - superligas produzidas por metalurgia do pó, além de novas aplicações
magnéticas com o uso de pós encapsulados e peças para a área médica.

3.2 Descritivo do processo de fabricação de peças sinterizadas em estudo
O processo de fabricação de componentes sinterizados ou de metalurgia do pó,
consiste basicamente na compactação de uma mistura de pós metálicos em prensas
com acionamento mecânico ou hidráulico, em moldes (matrizes) especialmente
projetados para esta finalidade, seguido de uma operação de tratamento térmico
denominada "sinterização", onde ocorre a ligação física das partículas aglomeradas,
que resultam em um material com propriedades mecânicas adequadas ao uso
requerido. (Goto, 1989).
As propriedades físicas dos materiais dependem, dentre outras coisas, dos tipos e
teores dos elementos de liga contidos na mistura, da densidade do compactado e do
processo de sinterização utilizado.
Para conferir melhores tolerâncias dimensionais ao produto, em geral é efetuada a
operação denominada calibração, que consiste da introdução com interferência de
matrizes através de prensas.
Nem sempre é possível a obtenção das propriedades mecânicas ou tolerância
necessárias, e neste caso, operações posteriores ao processo acima são exigidas e
são basicamente :
- Usinagem : como por exemplo furação, rosqueamento, torneamento, fresamento,
retificação e tamboreamento, para conferir a forma e o acabamento final aos
produtos.
- Tratamentos térmicos : de têmpera, carbonitretação, nitretação, ou ferroxidação
usados para melhorar as propriedades mecânicas da peça, como resistência à
tração, resistência ao desgaste e oxidação.

3.3 Principais vantagens das peças sinterizadas
Segundo estudos realizados nos processos de metalurgia do pó por Klar (1983),
podem ser elencadas as seguintes vantagens em relação a processos
convencionais tais como a fusão de metais:
-

Podem ser feitas peças com mais de um material, em camadas de modo a obter
propriedades individuais em cada superfície.

-

Reprodutibilidade: a primeira peça igual à última do lote produzido;

-

Menor agressividade ao meio ambiente em relação a processos convencionais
de fusão de metais (fundição), em função de menor consumo de energia e
emissões atmosféricas;

-

Redução de peso e baixo índice de refugo;

-

Possibilidade de obtenção de ligas que não podem ser fabricadas por processos
metalúrgicos convencionais de fusão;

-

Propriedades físicas únicas: podem ser fabricadas peças altamente porosas para
filtros, ou com o mínimo de porosidade, com elevada resistência mecânica;

4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

4.1 O Grupo Magneti Marelli no Brasil
Presente no Brasil desde 1978, o Grupo Magneti Marelli possui no país onze
unidades distribuídas em diferentes municípios dos estados de Minas Gerais e São
Paulo. O grupo, que atua como fornecedor de autopeças para o setor automotivo, é
dividido em cinco unidades de negócios: Controle Motor- responsável pela
tecnologia do controle eletrônico do motor; Cofap Automotive Suspension – abrange
as linhas de sistemas de suspensão, amortecedores, camisas de cilindros e peças
sinterizadas; Sistemas de Escapamentos – fabrica e comercializa produtos com a
marca Kadron; Automotive Lighting – fabrica faróis e lanternas; e Sistemas
Eletrônicos – fabrica painéis de bordo.
Buscando atender à diretriz da matriz italiana, e também visando atingir metas como
a redução de custos pela otimização do processo produtivo, todas as unidades do
Grupo Magneti Marelli implantaram e têm seus Sistemas de Gestão Ambiental
certificados segundo os requisitos da norma internacional ISO-14.001:2004, além de
diversos outros importantes certificados e prêmios que indicam a qualidade de seus
produtos.
O grupo foi pioneiro no desenvolvimento das tecnologias de injeção eletrônica e
mais recentemente do sistema “flex”, que revolucionaram o mercado de autopeças e
constituiram-se em importante contribuição para minimizar os impactos ambientais
causados pelos veículos automotores.

4.2 A Fábrica de Sinterizados Magneti Marelli Cofap

A COFAP, Cia. Fabricadora de Peças, foi fundada em 1951, iniciando suas
atividades produzindo anéis de pistão para o mercado automotivo.
A divisão de amortecedores da Empresa foi criada em 1955, em Santo André,
Estado de São Paulo, e desde então vem buscando condições para conquistar a
liderança do mercado e competitividade para atuar nos principais mercados do
mundo.
Com esse objetivo, em 1972 teve início a operação de fabricação de peças
sinterizadas, exclusivamente para a Divisão de Amortecedores do Grupo Cofap. Já
em 1976, deu-se início às atividades de fornecimento de peças sinterizadas a
clientes externos ao Grupo Cofap.
Atualmente, a Unidade de Sinterizados (foto 1), está localizada no município de
Santo André, estado de São Paulo, em um terreno de 51.000 m², com 20.000m² de
área construída, e conta com cerca de 300 empregados diretos e 100 contratados.
Como principais clientes destacam-se montadoras como a Volkswagen, Ford,

General Motors, Renault, Fiat, Scania, Iveco e New Holland, além de empresas do
segmento de autopeças como a Eaton, Delphi, Bosch, dentre outras.

Foto 01 – Aspecto geral da Fábrica de Sinterizados

Em 1997, a Magneti Marelli adquiriu o controle acionário da COFAP e a empresa
passou a denominar-se Cofap Automotive Suspension.
Como fruto desta nova estrutura organizacional, a Cofap Automotive Suspension
expandiu sua participação em vários mercados do mundo, buscando sempre o
contínuo desenvolvimento de suas atividades, melhoria da qualidade e preservação
do meio ambiente. A matriz italiana determinou que todas as unidades da empresa
buscassem a certificação ambiental.
Assim, a Unidade de Sinterizados iniciou a implantação de seu Sistema de Gestão
Ambiental em 2000, e implementou diversas ações ambientais que contribuíram
para a certificação segundo os requisitos da norma ISO-14.001, ocorrida em Janeiro
de 2003.
Ao longo desse processo, foram implementadas diversas ações ambientais, que
contribuíram para a consolidação do sistema, boas práticas ambientais e
recomendação da empresa para a certificação, dentre as quais:
-

Eliminação do passivo ambiental de resíduos líquidos e sólidos, com a
destinação adequada conforme legislação vigente;

-

Monitoramento do solo e águas subterrâneas e adoção do Plano de Remediação
Ambiental nos pontos onde foram constatadas contaminações;

-

Substituição de caldeiras a óleo por geradores de vapor do tipo “boiler”, que
utilizam como combustível o gás natural, minimizando os impactos das emissões
atmosféricas;

-

Canalização do sistema de abastecimento de produtos químicos, do estoque até
os pontos de utilização no processo, evitando derramamentos durante o
transporte, reduzindo os riscos de acidentes, carga-incêndio e esforço físico por
parte dos operadores;

-

Construção de canaletas e caixas de contenção impermeabilizadas em diversas
áreas da fábrica, evitando contaminação do solo em caso de vazamento de óleo
das máquinas e equipamentos;

-

Construção de bandejas metálicas de contenção para máquinas, equipamentos,
tanques de produtos químicos e drenos de ar comprimido, para evitar respingos
no piso;

-

Construção de área específica para armazenamento dos produtos químicos,
dotada de canaletas e caixas de contenção, ventilação, lâmpadas blindadas,
aterramento elétrico, impermeabilização do piso, sinalização considerando a
compatibilidade entre produtos e demais requisitos de segurança;

-

Construção de nove áreas exclusivas para armazenamento temporário dos
resíduos (foto 02), provenientes do processo produtivo, disciplinando o manuseio
e evitando sua disposição em locais inadequados.

Foto 02: Área de armazenamento temporário de resíduos

-

Construção de Depósito Temporário de Resíduos, de acordo com as normas
técnicas vigentes, para armazenamento de todos os resíduos gerados na
fábrica;

-

Implantação do sistema de gerenciamento dos resíduos, que são pesados,
planilhados, elaborados indicadores mensais para controle adequado e metas de
redução;

-

Monitoramento periódico das emissões atmosféricas (chaminés) e instalação de
equipamentos de abatimento: queimadores de gases, filtros, dentre outros;

-

Demolição de galpão industrial desativado, e construção de uma área verde com
aproximadamente 10.000 m², proporcionando um melhor aspecto da fábrica e
contribuindo para a permeabilidade do solo na região;

-

Substituição do sistema de pára-raios convencional (radioativos) pelo sistema de
“Gaiola de Faraday”;

-

Reforma da Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários;

-

Carenagem (enclausuramento) de diversas máquinas, evitando a dispersão de
resíduos - cavacos e óleos;

-

Implantação de requisitos ambientais para a rede de fornecedores da empresa.

Atualmente, a empresa tem focado suas ações ambientais principalmente na busca
de alternativas tecnológicas para tornar seus processos produtivos mais limpos, o
que possibilitou o desenvolvimento do presente trabalho.

4.3 Etapas do processo de sinterizados
A figura 01 apresenta o fluxo esquemático do processo convencional de metalurgia
do pó.

Figura 01 - Fluxo do processo de metalurgia do pó
Fonte: ASSOCIAZIONE OPERATORI METALLURGIA POLVERI (2004)

O processo de fabricação da empresa em estudo está estruturado nas etapas
seguintes.
4.3.1 Mistura
Na operação de mistura, são dosados e misturados lubrificantes e os elementos de
liga que, adicionados ao pó de ferro, irão conferir ao material, após a sinterização, as
propriedades físicas requeridas.
O pó de ferro, elemento básico desses materiais, é despejado na balança dosadora,
por gravidade, diretamente dos recipientes.
A dosagem dos elementos de liga é feita manualmente, despejando-os diretamente
no silo da balança, através de um pequeno recipiente; o material é em seguida
transferido por gravidade para o misturador para que seja feita a homogenização da
mistura.
O material é então transferido também por gravidade, para um recipiente chamado
"hopper", onde é acondicionado antes de ser utilizado nas prensas de compactação.

4.3.2 Compactação
Compactação é o processo de aglomeração e densificação das misturas de pós,
realizado em prensas dotadas de moldes especialmente construídos (matrizes) com
a forma do produto que se deseja fabricar (peças).
A mistura do pó é transportada automaticamente para a cavidade do molde de
prensagem, através de transportador de rosca (sapata). O produto compactado
também é extraído automaticamente da prensa.

4.3.3 Sinterização
As peças compactadas de pós metálicos são sinterizadas por meio de aquecimento
a uma temperatura usualmente menor que o ponto de fusão de ferro (em torno de
1120 ºC).
O processo de sinterização é realizado em atmosfera controlada, levemente redutora
e não descarbonetante, de modo a garantir :
. aquecimento e resfriamento eficientes;
. a não entrada de ar no forno;
. a remoção de lubrificantes à base de estearatos metálicos e ceras, por meio da
queima e de vaporizações;
. redução dos óxidos superficiais das partículas;

. controle do nível de carbono das peças;
. controle de oxidação durante o resfriamento.
Após a sinterização, existem famílias de peças que seguirão para usinagem em
empresa externa, motivo pelo qual recebem oleamento protetivo. Os primeiros testes
do presente estudo foram realizados nesta etapa do processo, por meio da
substituição do oleamento pela utilização das embalagens com tratamento anticorrosivo.

4.3.4 Calibração
É uma operação realizada para obtenção de valores de tolerância dimensionais nas
peças sinterizadas, que na operação anterior (sinterização), sofrem distorções em
conseqüência da temperatura a qual são submetidas.
Antes da operação de calibração, as peças são impregnadas em lubrificantes; tratase de uma operação onde cestos contendo peças são depositados no banho por um
período de tempo suficiente para que o líquido penetre nos poros das peças, ou
através de "spray".
A calibração é feita introduzindo-se a peça a frio em uma matriz, com o auxílio de
prensas de acionamento mecânico ou hidráulico.

4.3.5 Operações secundárias
As operações secundárias são efetuadas quando :
- a peça tem reentrâncias, furos ou canais em eixos não paralelos à direção da
prensagem, e portanto impossíveis de serem obtidos por compactação e calibração.
- as tolerâncias finais do produto são muito restritivas, ou a exigência de acabamento
superficial é muito rigorosa, exigindo obrigatoriamente alguma operação de
acabamento.

As operações secundárias podem ser separadas nos seguintes grupos :

- Usinagem por corte - neste caso são utilizados equipamentos de corte
convencionais como furadeiras, rosqueadeiras, tornos mecânicos, etc.
-

Usinagem por abrasão - neste caso são utilizados equipamentos do tipo retífica,
tamboramento, escovamento e lapidadoras, dentre outros.

-

Solda por projeção - esta operação é realizada para ligação de peças
sinterizadas.

4.3.6 Tratamento térmico
Quando necessário, para atender as exigências com relação as características
físicas dos materiais produzidos, como resistência à tração, dureza, resistência ao
desgaste e a oxidação e vedação de porosidade, as peças são submetidas a um
tratamento térmico, sendo comumente utilizados :

4.3.6.1 Ferroxidação
- a ferroxidação é um tratamento indicado para as peças que exigem proteção contra
oxidação ou estanqueidade.
- a carga sofre inicialmente uma operação de queima de lubrificantes presentes; a
seguir, a temperatura é elevada a 500 ºC, quando então é introduzido vapor d'água
que provoca a oxidação superficial e controlada das peças.
- durante a operação, há vaporização de produto, que é succionada do forno através
de uma exaustão forçada.
- o equipamento possui sistema adequado de exaustão para eliminação de eventual
dispersão de vapores do produto utilizado.

4.3.6.2 Carbonitretação, cementação e têmpera
- são tratamentos indicados para produção de peças que exigem elevada resistência
mecânica ou ao desgaste.
- a carga é aquecida, a aproximadamente 850 ºC, em atmosfera protetiva e
controlada, de modo a garantir o nível de carbono nas peças, seguido de um
resfriamento brusco em óleo, para alteração da estrutura cristalina do material
tratado.

4.3.7 Embalagem e expedição
As peças antes de serem embaladas, frequentemente são protegidas por meio da
aplicação de óleo protetivo, para evitar que ocorra oxidação durante o transporte e
ou armazenamento, antes de sua aplicação. Nesta etapa há potencial de aplicação
das embalagens com tratamento anti-corrosivo VCI, eliminando o oleamento.
O Anexo A contém exemplos da variedade de aplicação de peças sinterizadas em
ferro e aço.

5 CONCEITOS DE OXIDAÇÃO DOS METAIS

Neste capítulo, são abordadas conceitualmente as principais variáveis da oxidação
dos metais, os meios corrosivos, revestimentos protetores, testes de corrosão e os
inibidores de corrosão.

5.1 Conceitos de Corrosão
Segundo a NBR-14.643:2001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2001), a corrosão consiste na deterioração dos materiais pela ação química ou
eletroquímica do meio ambiente (umidade do ar, oxigênio, água, altas
temperaturas), podendo estar ou não associada a esforços mecânicos.
Ao se considerar o emprego de materiais na construção de equipamentos ou
instalações, é necessário que estes resistam à ação do meio corrosivo, além de
apresentar propriedades mecânicas suficientes e características de fabricação
adequadas.
A corrosão pode incidir sobre diversos tipos de materiais, sejam metálicos como
os aços ou as ligas de cobre, por exemplo, ou não metálicos, como plásticos,
cerâmicas ou concreto. A ênfase aqui descrita será sobre a corrosão dos
materiais metálicos, também denominada como corrosão metálica.
Dependendo do tipo de ação do meio corrosivo sobre o material, os processos
corrosivos podem ser classificados em dois grandes grupos, abrangendo todos
os casos de deterioração por corrosão: corrosão eletroquímica e corrosão
química segundo a Associação Brasileira de Corrosão (2004).

5.1.1 Corrosão eletroquímica
Os processos de corrosão eletroquímica são mais freqüentes na natureza e se
caracterizam basicamente por:
•

presença de água no estado líquido;

•

temperaturas abaixo do ponto de orvalho da água, sendo a grande
maioria na temperatura ambiente;

•

formação de uma pilha ou célula de corrosão, com a circulação de
elétrons na superfície metálica.

Em face da necessidade do eletrólito conter água líquida, a corrosão
eletroquímica é também denominada corrosão em meio aquoso.
Nos processos de corrosão, os metais reagem com os elementos não metálicos
presentes no meio - oxigênio, enxofre, dióxido de carbono, entre outros,
produzindo compostos semelhantes aos encontrados na natureza, dos quais
foram extraídos.

5.1.2 Corrosão química
Os processos de corrosão química são, por vezes, denominados corrosão ou
oxidação em altas temperaturas. Estes processos são menos freqüentes na
natureza, envolvendo operações onde as temperaturas são elevadas.
Tais processos corrosivos se caracterizam basicamente por:
- ausência da água líqüida;
- temperaturas, em geral, elevadas, sempre acima do ponto de orvalho da
água;
- interação direta entre o metal e o meio corrosivo.
Como na corrosão química não se necessita de água líquida, ela também é
denominada em meio não aquoso ou corrosão sêca.
Outro tipo de alteração no material que ocorre em serviço, são as transformações
metalúrgicas que podem acontecer em alguns materiais, particularmente em
serviço com temperaturas elevadas. Em função destas transformações as
propriedades mecânicas podem sofrer grandes variações, por exemplo
apresentando excessiva fragilidade na temperatura ambiente. A alteração na
estrutura metalúrgica em si não é corrosão embora possa modificar
profundamente a resistência à corrosão do material, tornando-o, por exemplo,
susceptível à corrosão inter-granular.

5.2 Meios Corrosivos
Os meios corrosivos em corrosão eletroquímica são responsáveis pelo
aparecimento do eletrólito. O eletrólito é uma solução eletricamente condutora,
constituída de água contendo sais, ácidos ou bases. Os principais meios
corrosivos e respectivos eletrólitos são:

a) atmosfera: o ar contém umidade, sais em suspensão, gases industriais,
poeira, etc. O eletrólito constitui-se da água que condensa na superfície metálica,
na presença de sais ou gases presentes no ambiente. Outros constituintes como
poeira e poluentes diversos podem acelerar o processo corrosivo;
Este é o principal meio corrosivo para os aços sinterizados, tendo em vista as
características dos ambientes industriais.
b) solos: os solos contêm umidade, sais minerais e bactérias. Alguns solos
apresentam, também, características ácidas ou básicas. O eletrólito constitui-se
principalmente da água com sais dissolvidos;

c) águas naturais (rios, lagos e do subsolo): estas águas podem conter sais
minerais, eventualmente ácidos ou bases, resíduos industriais, bactérias,
poluentes diversos e gases dissolvidos. O eletrólito constitui-se principalmente da
água com sais dissolvidos. Os outros constituintes podem acelerar o processo
corrosivo;
d) água do mar: estas águas contêm uma quantidade apreciável de sais. A
tabela 01, apresenta os compostos de uma análise da água do mar, que
apresenta em média os seguintes constituintes em gramas por litro de água:

Tabela 01: Compostos da água do mar
Compostos
Cloreto (Cl-)

g/L
18,9799

-

Sulfato (SO )

2,6486

Bicarbonato (HCO )

0,1397

-

Brometo (Br )

0,0646

-

Fluoreto (F )

0,0013

Ácido Bórico (H3BO3)
Sódio (Na+)

0,0260
10,5561

Magnésio (Mg2+)

1,2720

2+

Cálcio (Ca )

0,4001

+

Potássio (K )
Estrôncio (Sr

0,3800
2+

)

0,0133

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILERIA DE CORROSÃO (2004)

Assim, a água do mar em virtude da presença acentuada de sais, é um eletrólito
por excelência. Outros constituintes, como gases dissolvidos, podem acelerar os
processos corrosivos;

e) produtos químicos: os produtos químicos, desde que em contato com água
ou com umidade e formem um eletrólito, podem provocar corrosão eletroquímica.

5.3 Revestimentos protetores
Segundo definição da NBR-8110:2001 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2001), os revestimentos protetores são películas aplicadas sobre a

superfície metálica e que dificultam o contato da superfície com o meio corrosivo,
objetivando minimizar a degradação da mesma pela ação do meio.
O principal mecanismo de proteção dos revestimentos é por barreira mas,
dependendo da sua natureza, poderá também proteger por inibição anódica ou
por proteção catódica.
O tempo de proteção dado por um revestimento depende do tipo de revestimento
(natureza química), das forças de coesão e adesão, da sua espessura e da
permeabilidade à passagem do eletrólito através da película. Influenciará
também, neste tempo, o mecanismo de proteção. Assim, se a proteção é
somente por barreira, tão logo o eletrólito chegue à superfície metálica, iniciará o
processo corrosivo, enquanto que, se houver um mecanismo adicional de
proteção (inibição anódica ou proteção catódica), haverá um prolongamento da
vida do revestimento.

5.3.1 Mecanismo de proteção
Os revestimentos, quando aplicados sobre a superfície metálica, tendem a
separar a superfície do meio corrosivo. Esta separação será tão mais longa
quanto maior for o tempo que o eletrólito chegue ao metal protegido segundo a
Associação Brasileira de Tratamentos de Superfície (2005).
Esta proteção é denominada de proteção por barreira ou por retardamento do
movimento iônico. Em virtude da porosidade da película, depois de algum tempo
o eletrólito chegará à superfície metálica e iniciará um processo corrosivo. Desta
forma, a falha do revestimento dá-se sempre por corrosão embaixo da película,
com exceção, é claro, dos casos em que a própria película é atacada pelo meio
corrosivo ou danificada por ações mecânicas.
A duração de um revestimento pode ser ampliada quando ele possui pigmentos
inibidores, como é o caso das tintas de fundo contendo zarcão, cromato de zinco,
fosfato de zinco, dentre outros, os quais conferem um mecanismo de inibição
anódica.
Outra forma de ampliar a vida de um revestimento é quando ele possui um
mecanismo adicional de proteção denominado proteção catódica. Neste caso,
forma-se uma pilha galvânica entre o metal de base e o metal ou pigmento
metálico do revestimento. Este fato ocorre quando se utiliza revestimentos
metálicos menos nobres que o metal a se proteger, ou tintas com pigmentos de
zinco.

5.3.2 Revestimentos metálicos
Consistem na interposição de uma película metálica entre o meio corrosivo e o
metal que se quer proteger. Os mecanismos de proteção das películas metálicas
podem ser: por formação de produtos insolúveis, por barreira, por proteção
catódica, dentre outros.

As películas metálicas protetoras, quando constituídas de um metal mais
catódico que o metal de base, devem ser perfeitas, ou seja, isentas de poros,
trincas, etc., para que se evite que diante de uma eventual falha provoquem
corrosão na superfície metálica do metal de base ao invés de evitá-la.
As películas mais anódicas podem ser imperfeitas porque elas conferem
proteção catódica à superfície do metal de base.
Os processos de revestimentos metálicos mais comum são a deposição por
imersão a quente, metalização, eletrodeposição e deposição química.

5.3.3 Revestimentos não-metálicos inorgânicos
Consistem na interposição de uma película não-metálica inorgânica entre o meio
corrosivo e o metal que se quer proteger. Os mecanismos de proteção são,
essencialmente, por barreira e por inibição anódica. Alguns exemplos são a
anodização, cromatização, fosfatização e revestimento com vidro.

5.3.4 Revestimentos orgânicos
Consiste na interposição de uma camada de natureza orgânica entre a superfície
metálica e o meio corrosivo.
Os principais revestimentos orgânicos são a pintura industrial, o revestimento
com borrachas e revestimentos para tubulações enterradas ou submersas.

5.4 Inibidores de corrosão
Os inibidores são compostos químicos que, quando adicionados ao meio
corrosivo, diminuem a sua agressividade, por um dos seguintes mecanismos:
- inibição anódica (inibidores anódicos): são compostos que formam produtos
insolúveis nas áreas anódicas, produzindo uma polarização anódica. Estes
inibidores são também chamados de passivadores.
Exemplo: hidróxidos, carbonatos, fosfatos, silicatos, nitrito de sódio e cromatos
de potássio e sódio.

- inibição catódica (inibidores catódicos): são compostos que formam produtos
insolúveis nas áreas catódicas, produzindo uma polarização catódica
Exemplo: sulfatos de zinco, magnésio ou níquel.

- inibição por barreira (inibidores por adsorção): são compostos que têm a
propriedade de formar películas por adsorção à superfície metálica, criando uma
película protetora sobre as áreas anódicas e catódicas.

Exemplo: sabões de metais pesados, aminas, uréia, etc.

- seqüestradores de oxigênio: são compostos que reagem com o oxigênio
promovendo a desaeração do meio:

6 RISCOS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO
DOS ÓLEOS MINERAIS
Neste capítulo, procurou-se conceituar as principais variáveis que caracterizam a
toxicidade dos óleos minerais e que justificam a substituição de sua utilização por
produtos com menor impacto ambiental e risco ocupacional na empresa em estudo.

6.1 Características e composição química dos óleos minerais

- Características químicas
“Cada óleo formado apresenta diferentes características, tanto físicas como
químicas. Assim, uma definição precisa da composição do petróleo é impossível,
uma vez que não existem dois óleos exatamente iguais.” (CETESB, 2005)

- Principais componentes
- Hidrocarbonetos: 90% da composição total;
- Enxofre, nitrogênio, oxigênio;
- Metais traço: vanádio, níquel, sódio, cálcio, cobre e urânio.

- Composição
Devido à predominância de hidrocarbonetos no petróleo, são esses compostos
utilizados como indicadores de poluição e riscos de contaminação.

- Classificação dos hidrocarbonetos:
- parafínicos (metano, etano, propano, butano, hexano, etc)
- natfânicos (ciclo-hexano, ciclo-pentano)
- aromáticos - série benzênica (benzeno, tolueno e xileno)

6.2 Aplicação na indústria metalúrgica
Estudos demonstram (Shell, 1987) as seguintes principais aplicações para os óleos
no segmento da indústria metalúrgica:
- Óleos de corte integrais: lubrificação, resfriamento e acabamento de peças;
- Óleos lubrificantes e hidráulicos: utilizados em máquinas e equipamentos;

- Óleos protetivos: óleos minerais contendo aditivos especiais para evitar a
corrosão (interrupção da cadeia de reações entre o oxigênio e os hidrocarbonetos)
- Óleos para queima: geração de energia e vapor.

6.3 Principais fontes de contaminação por óleos
Segundo a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - CETESB (2005),
as principais fontes de contaminação por óleos são as seguintes:
•

resíduos oleosos dos motores e lavagens de tanques de navios cargueiros,
petroleiros e pesqueiros;

•

descarga de água de lastro de embarcações

•

•

vazamentos provenientes das operações de carga e descarga nos portos e
terminais;
vazamentos no transporte marítimo
- pequenos vazamentos: 98% das perdas totais de óleo no mundo
- grandes vazamentos: 2% (400.000 ton/ano) - perdas acidentais

•

vazamentos de óleodutos

•

acidentes no transporte rodoviário / ferroviário

•

armazenamento e manipulação inadequados (tanques enterrados, tambores
dispostos diretamente sobre o solo, exposição a intempéries)

•

disposição inadequada de resíduos (lançamento direto nos cursos d’água
destinação inadequada)

•

manipulação direta dos óleos, contato com a pele e impregnação de
vestuário

•

consumo de água ou alimentos contaminados

6.4 Riscos à saúde humana pelo contato e utilização de óleo mineral
O petróleo apresenta muitos compostos diferentes, formando uma mistura muito
complexa. Entre os principais componentes estão os hidrocarbonetos, que chegam a
atingir 98% da composição total. Enxofre, nitrogênio e oxigênio são os constituintes
menores mais importantes. Há ainda outros metais como vanádio, níquel, sódio,
cálcio, cobre e urânio conforme Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental
(2005).

Os hidrocarbonetos no entanto não existem apenas no petróleo, eles ocorrem
normalmente como produtos de biossíntese da maioria das plantas e animais.
Os hidrocarbonetos do petróleo compreendem os n-alcanos, isoalcanos,
cicloalcanos, e aromáticos. Entre esses os predominantes são os n-alcanos e os
alcanos com cadeia ramificada.
Vários dos ciclo alcanos, também chamados de ciclo parafinas ou naftenos, estão
entre os constituintes menores mais importantes. Os aromáticos são os que contém
um núcleo benzênico ou mais, entre eles estão os policíclicos aromáticos que
contém 3 ou mais núcleos. Os naftenos aromáticos apresentam estruturas cíclicas
saturadas e aromáticas ao mesmo tempo, segundo Companhia de Tecnologia e
Saneamento Ambiental (2005).
Produtos refinados como gasolina, diesel, óleos lubrificantes, querosene, óleo
combustível contém os mesmos compostos que o petróleo, mas com um intervalo de
pontos de ebulição mais restrito.

6.5 Toxicidade dos hidrocarbonetos aromáticos
Em seu artigo sobre o assunto, a pesquisadora da Universidade do Paraná Elaine
Tiburtius (2005) destaca que o maior problema da contaminação por óleos minerais
está relacionado com hidrocarbonetos aromáticos, dentre os quais se destacam o
benzeno, tolueno e xileno (BTX). Os hidrocarbonetos aromáticos são geralmente
mais tóxicos que os compostos alifáticos com o mesmo número de carbonos e
possuem maior mobilidade em água, em função da sua solubilidade em água ser da
ordem de 3 a 5 vezes maior.
Experiências têm demonstrado que diferentes formulações na gasolina podem afetar
o destino e transporte dos BTXs. O uso do etanol como ingrediente na formulação
da gasolina tem aumentado mundialmente, com o intuito de minimizar a poluição
atmosférica oriunda da combustão. No Brasil, por exemplo, a gasolina é atualmente
aditivada com aproximadamente 20% de etanol, fato que aumenta
consideravelmente a probabilidade de contaminação de águas subterrâneas por
BTX. “O etanol é completamente miscível em água o que faz com que, por efeito de
co-solvente, aumente a solubilização e migração de BTX” (TIBURTIUS et al, 2005)

6.6 Toxicidade dos BTXs
O caráter tóxico do benzeno está relacionado diretamente com o seu potencial
carcinogênico e mutagênico. Investigações ocupacionais em diferentes indústrias
mostram que o benzeno desempenha um indubitável papel de risco aos humanos
conforme a American Conference of Governmental Industrial Hygienists (2003)
Esses estudos comprovam que a poluição por hidrocarbonetos aromáticos,
provocam danos à saúde, principalmente devido à toxicidade e/ou mutagenicidade
ou carcinogenicidade do BTX. Também adverte que a inalação de tolueno ou xilenos
pode induzir a distúrbios no modo de falar, na visão, audição, no controle dos

músculos e outros, além de sugerir a associação entre benzeno e xilenos e o
surgimento de tumores cerebrais.
A "International Agency for Research on Cancer - IARC" (Agência Internacional de
Pesquisa de Câncer, da Organização Mundial da Saúde, com sede em Lyon,
França) e o "National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH" (Agência
Norte-Americana de Saúde e Segurança Ocupacional) incluem o benzeno em suas
listas de produtos cancerígenos. Dentre os cânceres, as leucemias são as mais
freqüentes e, dentre elas, as mais comuns são as agudas. No Brasil, a ação
cancerígena do benzeno foi também reconhecida oficialmente a partir de 1994, pela
portaria da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST nº3), de 10 de
março de 1994. A sua capacidade em provocar danos cromossômicos e à medula
óssea já foram amplamente demonstradas em seres humanos e animais. Foram
observadas alterações cromossômicas numéricas e estruturais em linfócitos e
células da medula óssea de trabalhadores expostos ao benzeno.
Tiburtius et al. (2005), em seu trabalho sobre os efeitos tóxicos das marés negras
sobre a fauna marinha, fizeram menção aos efeitos danosos do benzeno, tolueno e
xilenos ao organismo humano e de outros seres vivos. As doses tóxicas são de 10 a
90 ppm para o benzeno e 4 a 5 ppm para o naftaleno. Estes poluentes influenciam
sistemas endócrinos e enzimáticos, além de que hidrocarbonetos ingeridos por
organismos marinhos passam através da parede intestinal e se tornam parte da
reserva lipídica.
Quando os hidrocarbonetos aromáticos são incorporados pela flora e fauna, ligam-se
às moléculas protéicas e ao tecido gorduroso, sendo transferidos através da cadeia
alimentar sem alterações da estrutura. Muitos seres expõem-se à contaminação por
hidrocarbonetos derivados do petróleo por ingestão de cadáveres, ou de outros
animais ou plantas que tenham acumulado hidrocarbonetos no seu organismo, em
quantidades insuficientes para causar lesão. Isto traz sérias implicações para a
pesca e a saúde pública.
Em função destes fatores a legislação tem se tornado cada vez mais restritiva. A
“Environmental Protection Agency” (2004), por exemplo, estabelece os limites
máximos para a concentração do benzeno em 5 µg/L em água potável. No Brasil, a
Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde, determina que os limites máximos
permitidos para benzeno, tolueno e xilenos são de 5, 170 e 300 µg/L,
respectivamente, para que a água seja considerada potável.

6.7 Impactos causados pela utilização do óleo na empresa

Além dos fatores relacionados à toxicidade, já abordados, há outros a considerar,
relacionados à utilização dos óleos protetivos de base mineral na empresa em
questão. Em inspeção nos locais de utilização desses óleos, pode-se constatar os
seguintes aspectos:
-

risco ergonômico de lesão lombar nos funcionários - já ocorridos, em função da
necessidade do transporte dos tambores de óleo, da área do estoque até o ponto
de utilização ao lado dos tanques;

-

respingos e eventuais derramamentos na área de manuseio, contribuindo de
maneira negativa para o aspecto do ambiente de trabalho;

-

aumento da carga incêndio no interior da unidade produtiva;

-

caracterização de insalubridade pelo manuseio dos óleos;

-

riscos de dermatites de contato nas mãos e braços dos operadores, tendo sido
relatadas ocorrências no Ambulatório Médico da empresa;

-

geração de resíduos classe I – perigosos (óleo usado), conforme norma ABNTNBR-10.004 (2004) , além do que, pelo método convencional, as caixas são
revestidas com papelão que, por estar sujo de óleo perde as características de
reciclabilidade;

-

menor disponibilidade de área útil, em função dos tambores e tanques de óleo,
que ficam dispostos em diversos locais da fábrica (foto 03).

Foto 03 – Área de armazenamento de tambor contendo óleo protetivo.

7 Embalagens com tratamento anti-corrosivo (VCI) com menor impacto
ambiental
Segundo a Associação Brasileira de Embalagens (2005), além da busca constante
de materiais, a indústria de embalagem passou a combinar matérias-primas. As
embalagens compostas passaram a reunir características e propriedades
encontradas em cada matéria-prima.
Vários setores reagiram as essas novas necessidades. Os sacos de papel
multifoliados surgiram para atender a demanda no acondicionamento de cimento e
produtos químicos. Instalaram-se, em todo o país, fábricas de sacos de papel para
suprir os supermercados e o varejo de produtos de primeira necessidade. Com a
implantação da Companhia Siderúrgica Nacional, no início dos anos 40, foi possível
fornecer às indústrias de produtos químicos, tintas, cervejas, refrigerantes e
alimentos as embalagens metálicas de folha-de-flandres.
A partir dos anos 60, cresceu a produção de embalagens plásticas. Dos anos 70 até
os dias atuais, a indústria brasileira de embalagem vem acompanhando as
tendências mundiais produzindo embalagens com características especiais como o
uso em fornos de microondas, tampas removíveis manualmente, proteção contra luz
e calor e evidência de violação.
Conforme estudo realizado pela FGV–RJ para a Associação Brasileira de
Embalagens (2005), a indústria de embalagem no Brasil apresentou uma receita
líquida de vendas de R$ 31,338 bilhões em 2005, sendo que aproximadamente 40%
do volume de embalagens produzidas utilizaram como matérias primas o papel ou
papelão (Figura 02). Daí a importância de que sejam embalagens recicláveis, com
menor impacto ao meio ambiente.

Figura 02 – Produção de embalagens no Brasil em 2005
Fonte: Associação Brasileira de Embalagens (2005)

7.1 Embalagens com tratamento anti-corrosivo
Apesar da tecnologia ter sido desenvolvida desde o início dos anos 1990, segundo
Boris et al.(1999), as embalagens com tratamento anti-corrosivo VCI ainda não são
utilizadas no Brasil em grande escala. Entretanto, já há relatos de casos de sucesso
em grandes empresas, pela substituição do oleamento de peças por embalagens
anti-corrosivas com VCI, conforme descrito no ítem 7.4.
Definiu-se como foco principal do estudo estas embalagens, pelo fato de que, além
do acondicionamento do produto acabado, as peças em processo também são
acondicionadas em caixas plásticas nas fases intermediárias de fabricação.

7.2 O mecanismo de atuação do VCI – Volatile Corrosion Inhibitor
VCI, ou Inibidores Voláteis de Corrosão, são sais orgânicos derivados de aminas
que volatilizam, gradualmente, saturando o ambiente interno da embalagem,
depositando estes sais sobre a superfície metálica, formando uma camada
monomolecular invisível que protege contra a corrosão conforme Boris et al. (1999).
Quando aberta a embalagem, esta camada protetora imediatamente dissipa-se no
ambiente, deixando o metal limpo e pronto para ser utilizado, não sendo necessário
nenhum tipo de desengraxe ou limpeza das peças.
Diversos fatores contribuíram para que fosse definida esta tecnologia, podendo-se
elencar dentre as principais vantagens de sua utilização tratar-se de tecnologia
limpa, pois não ocorre deposição de materiais sobre a superfície metálica, não
requer limpeza posterior, as peças apresentam-se prontas para as etapas
sequenciais do processo, simplicidade de aplicação, nenhum risco ocupacional,
biodegradabilidade, material atóxico e reciclável.
A base orgânica funciona como um ‘carregador passivo e ativo’, que ao volatilizar
leva consigo um ânion inorgânico ou orgânico. A tendência natural é que se
depositem na superfície metálica, ocorrendo formação da película uniforme e
invisível (Figura 03). Após um determinado nível de concentração de vapor,
estabelece-se o equilíbrio, ocasionando uma perfeita troca entre o inibidor na
embalagem e na superfície do metal, ou seja, o mecanismo de condensação possui
a mesma velocidade que o mecanismo de vaporização.
Num sistema ideal, para ocorrer a proteção, a embalagem deve estar
hermeticamente fechada, ocasionando o equilíbrio no sistema. Neste caso a
durabilidade da proteção corrosiva com VCI tende a ser maior. Caso exista uma
troca deste meio com o meio exterior (pequenos vazamentos ou aberturas) ocorrerá
uma "renovação" constante do meio, o que provoca um consumo e,
conseqüentemente, um desgaste do VCI aplicado no sistema.
A camada ou película inibidora sobre a superfície metálica é preservada enquanto o
produto permanecer na embalagem fechada. O mecanismo de proteção assegura
que as peças estejam prontas para o uso imediato, sem necessitar de uma limpeza
ou lavagem com solvente.
Esta operação complementar de limpeza depende, sobretudo, da aplicação final do

metal em questão. A corrosão metálica tem início quando a umidade (que contém o
eletrólito) condensa na superfície do metal, ocasionando um fluxo de elétrons entre a
superfície metálica e o eletrólito. Dependendo do metal e do sistema inibidor, a
camada fina formada impede fisicamente o contato do eletrólito com o metal.

Figura 03 – Atuação do VCI dentro de uma embalagem fechada
Fonte: VCI Brasil (2006)

O sal orgânico (VCI) sublima, e por convecção e difusão atinge a superfície metálica
embalada, formando uma "barreira química" protetora. Esta barreira impede
qualquer reação de oxidação do metal, protegendo-o contra corrosão. O vapor não
deixa qualquer resíduo ou película sobre os metais, evitando os dispendiosos,
demorados, insalubres e poluentes métodos de aplicação e remoção dos protetivos
graxos convencionais.
Uma outra vantagem do VCI é que o metal a ser protegido pode apresentar qualquer
formato (superfícies lisas, ranhuras ou orifícios, etc), pois como se trata de uma fase
vapor, a condensação dá-se em qualquer localização da superfície metálica, fato
impossível com outros tipos de protetivos como os oleosos ou graxos.

Ação no metal
A velocidade de corrosão dos metais pode ser reduzida através do emprego dos
inibidores de corrosão, por duas maneiras distintas: redução da densidade de
corrente de troca da reação catódica e/ou anódica e redução das áreas catódica
e/ou anodicamente ativas, por meio da formação de uma barreira entre o metal e o
meio. Esta ocorrência pode se dar através da reação do inibidor com a espécie
oxidante, ou ainda através da adsorção do inibidor na superfície metálica.

7.3 Disponibilidade de embalagens com tratamento VCI
Há uma diversidade de produtos com tratamento VCI, ampliando a abrangência de
sua aplicação. A seguir, alguns dos mais comuns:

-

Linha de papéis kraft com VCI

Trata-se de papel kraft natural ( Foto 04) com tratamento a base de sais de amina
orgânicos, que confere ao produto características de proteção multi-metálica,
atóxica, biodegradável e reciclável, que pode ser utilizada para proteger uma
variedade de metais por um período de 2 anos a partir de sua fabricação. É indicado
para a proteção de peças de aço, ferro fundido, alumínio e cobre, tendo como
princípio os ativos inibidores que depositam-se sobre a superfície metálica das
peças formando uma fina película (monomolecular) não oleosa que diminui a
densidade de corrente de elétrons entre o metal e os eletrólitos presentes na
atmosfera, inibindo assim a corrosão. Recomenda-se que as peças sejam
acondicionadas em um sistema de embalagem que reduza ao máximo a circulação
de ar em seu interior.

Foto 04 – Papel kraft VCI
Fonte: TECNOVIC EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA (2006)

-

Solução Líqüida Concentrada com VCI

Trata-se de composto de sais de ácidos orgânicos em meio a uma mistura de
solventes orgânicos e água, indicada para superfícies em aço, ferro fundido,
alumínio e cobre. O composto é isento de nitritos, aminas livres, fosfatos e metais
pesados. A exposição da peça à solução se dá por meio de banhos de jateamento
ou imersão, a 5% de concentração e a temperatura de 60ºC aproximadamente. Tal
temperatura se faz necessária para uma remoção mais rápida dos solventes, sem
comprometimento algum da proteção.

- Sachê Protetivo com VCI
O sachê ( Foto 05) é uma mistura de sais ácidos orgânicos contendo adsorventes a
base de silicatos, isento de nitritos, aminas livres, fosfatos e metais pesados. É
recomendado para a proteção de produtos acabados, peças ou componentes de
diferentes perfis geométricos, embalados em caixas de madeira, papelão, plástico ou
metal. As demais características são semelhantes às do papel kraft.

Foto 05 – Sachê protetivo com VCI
Fonte: DECORPRINT (2005)

-

Ráfia com VCI

Trata-se de tecido em polipropileno associado à impermeabilidade do polietileno,
impermeável, com tratamento a base de sais de amina orgânicos que também
conferem ao produto características de proteção multimetálica, indicado
principalmente para peças com cantos perfurantes ou cortantes.

- Linha Termoplástica com VCI
São produtos fabricados com resinas termoplásticas atóxicas, biodegradáveis e
recicláveis, com características semelhantes aos demais da linha VCI. Apresentamse em forma de sacos plásticos (polietileno de alta ou baixa densidade) em diversas
espessuras, na forma de bobinas (filmes planos ou tubulares) ou em peças (sacos
ou folhas)

7.4 Experiências e pesquisas semelhantes

Em novembro de 2005, foi realizado em São Paulo, o III SETICOR – Seminário
Tecnológico de Inibidores de Corrosão, no site da Decorprint Decorativos do Paraná
Indústria e Comércio Ltda (2005), no qual participaram com palestras, além de
centros de pesquisa como o IPT, UNESP e CETEA – Centro de Tecnologia de
Embalagens, grandes empresas que apresentaram seus projetos de substituição do
oleamento por embalagens com tratamento VCI.
Uma destas empresas é a ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo, empresa
pertencente ao grupo ThyssenKrupp Automotive, e uma das maiores fornecedoras
mundiais de componentes forjados para motores, além de ter participação no
mercado de componentes de transmissão e suspensão.
Segundo a Chefe do Departamento de Qualidade da empresa, Marissa Montalbán, a
Thyssem investiu quatro anos de pesquisas em seu laboratório interno para
utilização do VCI em sua planta de Campo Limpo, “estando com protótipos (lotes

experimentais), para discussão com clientes, validação, aprovação, padronização e
treinamento para a introdução em série para cada produto”. A empresa já implantou
a tecnologia com as peças “bielas”, “ponta de eixo” e “cubo de roda”.
Ainda segundo informações obtidas no site da Decorprint Decorativos do Paraná
Indústria e Comércio Ltda (2005), as conclusões são de que “a utilização do VCI é
eficiente, não exige mudanças profundas nos procedimentos operacionais, elimina
processos e a necessidade de descarte de resíduos”. A empresa tem como objetivo
continuar adequando as áreas de produção para implementação total do VCI e
estender o projeto para outras plantas.
A Daimler-Chrysler relatou sua experiência com embalagens VCI na prevenção de
corrosão com blocos de motor que são exportados por via marítima para a
Alemanha, os quais eram protegidos com óleo antes de serem armazenados nos
containers de madeira e, por exigência de clientes europeus, implementaram a
embalagem VCI. No início houve problemas de oxidação em alguns lotes, sendo
posteriormente rastreada como causa a falta de controle do teor de cloreto na água
de um dos banhos das peças. O banho passou a ser feito com a utilização de água
potável e o problema foi resolvido.
A COSIPA e a Vega do Sul também apresentaram experiências realizadas em suas
unidades.
Esses exemplos demonstram que a tecnologia está sendo disseminada pelas
grandes corporações, podendo-se inferir que a médio prazo abrangerá empresas de
diversos segmentos e portes.

8 MATERIAIS E MÉTODOS
O método dedutivo fundamentou a etapa inicial deste projeto, tendo em vista que
partiu-se de premissas gerais para chegar-se a argumentos que permitiram concluir
pela viabilidade da aplicação das tecnologias propostas.
A partir daí, os seguintes procedimentos foram adotados:
8.1 Fluxo do processo de sinterizados na indústria estudada.
Conforme Figura 03, inicialmente identificaram-se as etapas “sinterização”,
“usinagem” e “embalagem e expedição”, nas quais ocorre o oleamento protetivo de
peças, como potenciais aos testes de embalagens alternativas.
RECEBIMENTO DE MATÉRIAS
PRIMAS
Ð
MISTURA DE PÓS
Ð
COMPACTAÇÃO
Ð
SINTERIZAÇÃO

Oleamento protetivo de peças

Ð
CALIBRAÇÃO
Ð
Oleamento protetivo de peças
USINAGEM
(usinagem externa)
Ð
TRATAMENTO TÉRMICO
Ð
EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO

Oleamento protetivo de peças

Figura 04 - Fluxo do processo de sinterizados na indústria estudada

8.2 Estudo das características das caixas utilizadas pela empresa
Conforme abordado no capítulo 7, o mecanismo de atuação do VCI é mais eficaz em
embalagem fechada, na medida em que o ambiente interno estimula a volatilização
dos sais orgânicos. As caixas plásticas utilizadas para embalagem das peças em
processo, já dispõem de tampa e têm capacidade volumétrica de 8,5 litros.
A Tabela 02 descreve as características das caixas atualmente utilizadas pela
empresa.
Tabela 02 – Características das caixas utilizadas

Parâmetros
Altura
Largura
Comprimento

Medidas Externas
(cm)
14,5
30,0
40,0

Medidas Internas
(cm)
10,5
24,5
33,5

A Figura 05 ilustra as caixas citadas.

Figura 05 – Modelo das caixas plásticas utilizadas pela empresa para embalagem das peças
Fonte: MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA (2006)

8.3 Identificação de fornecedores de embalagens VCI no Brasil
Nesta etapa do trabalho foi realizada pesquisa na internet, para identificar os
fornecedores de embalagens com tratamento VCI, cujo resultado encontra-se na
Tabela 03.
Tabela 03 – Fornecedores de embalagens VCI no Brasil
EMPRESA
DECORPRINT Decorativos do Paraná Indústria e Comércio Ltda
NEFAB Embalagens Ltda
TECNOVIC Embalagens Especiais Ltda
VCI Brasil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda
ZERUST Prevenção de Corrosão Ltda

ENDEREÇO
www.decorpirnt.com.br
www.nefab.com.br
www.tecnovic.com.br
www.vcibrasil.com.br
www.zerust.com.br

8.4 Definição do tipo de embalagem com revestimento VCI
Conforme constatou-se nos sites dos fabricantes pesquisados, o papel kraft pode ser
fornecido em rolos ou pacotes de 100 ou 500 folhas.
Optou-se por pacotes contendo 500 folhas, nas medidas 29 x 19,5 cm, definidas em
função de facilitar o manuseio e disposição nas caixas.

8.5 Definição de lote experimental de peças
Definiu-se um lote experimental de peças com volume significativo - Anel de Tensão
(foto 06) - que tem uma média de produção de 40.000 peças/mês.

Foto 06 – Peça “anel de tensão”

De acordo com a Folha de Operação da empresa, a peça segue a seguinte rota de
fabricação:
a) mistura de pós
b) compactação nas prensas;
c) extração automática da peça;
d) peças arrumadas em bandejas e telas metálicas na compactação;
e) as peças são limpas com jato de ar, para retirada dos resíduos de pó de ferro;
f) as bandejas são montadas no pallet, que é transportado por carrinho hidráulico
até a área de sinterização;
g) o pallet é colocado próximo ao forno e as peças são retiradas uma a uma das
bandejas, para serem arrumadas nas placas de cerâmica;
h) após a sinterização, as peças são oleadas com óleo protetivo mineral;
i) após o oleamento, as peças são embaladas em caixas plásticas, sendo 48 peças
por caixa;

j) tendo em vista a necessidade de usinagem, as peças são enviadas a fornecedor
externo, onde, após a operação, são novamente oleadas;
k) em seguida as peças são enviadas para a área de embalagem, onde é feita a
seleção visual (falta de roscas, batidas em toda a peça, oxidação e trinca) e são
imersas em óleo para proteção antioxidante;
l) após esta operação as peças são embaladas e encaminhadas à expedição.
Analisando-se a rota descrita, identificaram-se as etapas "h", "j" e "k", em que são
realizados oleamentos nas peças.

Os testes iniciais com as embalagens anti-corrosivas foram realizados após a
descarga das peças do forno de sinterização, conforme ilustra a foto nº 07.

Foto nº 07 - Descarga de peças anel de tensão - Forno sinterização.

8.6 Método convencional: oleamento das peças
Após a descarga dos fornos de sinterização, as peças são dispostas em cestos
metálicos e imersas em um tanque contendo óleo mineral protetivo, permanecendo
por cerca de cinco minutos, conforme ilustrado na foto nº 08.

Foto nº 08 – Imersão de cesto de peças em tanque contendo óleo protetivo.

As peças são então retiradas da imersão e dispostas na zona de repouso e
secagem do tanque, conforme ilustra a foto número 09.

Foto nº 09 – Retirada das peças do tanque e repouso para secagem.

Após a secagem, as peças são retiradas do cesto metálico e dispostas nas caixas
plásticas para aguardar o envio a fornecedor externo onde serão usinadas. Antes do
retorno, as peças são novamente oleadas para proteção contra oxidação. Esse
processo demanda em média 10 a 15 dias, período em que caso as peças não
sejam oleadas começam a oxidar após 24 horas.

8.7 Testes com a utilização de papel kraft com tratamento VCI em lote
experimental de peças sinterizadas
Após a descarga dos fornos de sinterização, as peças foram dispostas diretamente
nas ciaxas plásticas, dispensando o oleamento.
As caixas utilizadas para acondicionamento das peças foram revestidas
primeiramente na base com folhas de papel kraft com tratamento VCI (foto 10)

Foto nº 10 – Montagem da caixa com papel kraft com tratamento VCI

A primeira camada de peças foi acondicionada na caixa, por sobre uma folha de
papel com VCI, conforme foto 11.

Foto 11: Colocação das peças na caixa

Após completada a caixa, a mesma foi coberta com uma outra folha de papel
contendo VCI (foto 12), ou seja, utilizou-se apenas duas folhas de papel por caixa.

Foto 12 – Cobertura das peças com folha de papel contendo VCI.

A etapa final foi o fechamento da caixa (foto 13), com o objetivo de reduzir a
circulação de ar, saturar a atmosfera interna de voláteis e alcançar o máximo
possível de proteção.

Foto nº 13 – Caixa fechada

Segundo relato da Engenharia de Produção da empresa, sem o oleamento as peças
começam a oxidar após 24 horas. Com os testes realizados, comprovou-se
empiricamente que as embalagens com o VCI substituíram com vantagens o
oleamento convencional das peças.
O mesmo procedimento foi realizado por três meses, compreendendo diversos lotes
de peças, com resultados semelhantes.

8.8 Teste de corrosão em câmara salina - "salt-spray"
Para avaliar a resistência de sistemas protetivos à corrosão nas amostras de peças,
a empresa dispõe do equipamento “Câmara de Névoa Salina” em seu Laboratório
Químico, no qual foram realizados testes em amostras de peças sinterizadas,
seguindo o método DIN-SS-50021, conforme procedimentos descritos no Anexo 03.
Para o teste de salt-spray, separou-se 03 caixas com as peças “anel de vedação”,
conforme segue:
•

Amostra 1 – peças acondicionadas em caixa, protegidas apenas com papel
VCI (sem óleo)

•

Amostra 2 – peças acondicionadas em caixa, sem proteção adicional

•

Amostra 3 – peças acondicionadas em caixa, protegidas com óleo mineral

As amostras foram enviadas para o Laboratório Químico, ficando em “stand by” por
24 horas. As três caixas foram colocadas fechadas e simultaneamente, na câmara
do equipamento, e o teste consistiu na nebulização contínua nas amostras, de uma
solução de cloreto de sódio (NaCl) diluído a 5% em água destilada.
Após 24 horas, as amostras “1”, “2” e “3” apresentaram corrosão generalizada,
porém as peças das amostras sem proteção, identificadas como “2”, apresentaram
níveis de corrosão significativamente maiores em relação às peças protegidas das
amostras “1” e “3” (foto 14).
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Foto 14 – Resultado do teste de “salt-spray”

Constatou-se que a eficácia da proteção obtida pela utilização dos papéis com
tratamento VCI foi similar à proteção obtida pelas peças oleadas, conforme atesta o
Relatório de Laboratório que consta no anexo 04.
Concluiu-se que não há objeção técnica quanto à substituição do oleamento das
peças pela utilização de embalagens de papel com tratamento VCI.

9 Estudos das viabilidades
Os testes operacionais e de laboratório atestaram pela viabilidade da utilização da
tecnologia proposta, como segue:

9.1 Viabilidade técnica

A linha dos produtos com tratamento anti-corrosivo (sachê, papel, ráfia, filme
termoplástico e solução líqüida) possibilita a aplicação da tecnologia a diversos tipos
e tamanhos de peças ou produtos.
O principal objetivo desta etapa foi testar a eficácia da utilização do papel kraft com
tratamento VCI, como alternativa ao oleamento protetivo das peças.
Para este estudo definiu-se prioritariamente o teste com os papéis kraft, tendo em
vista a baixa complexidade técnica e operacional, possibilidade de aplicação
imediata, custo acessível da tecnologia, bem como não haver necessidade de alterar
as características físicas das peças. Concluiu-se pela viabilidade técnica.

9.2 Viabilidade ambiental e ocupacional
Os produtos que utilizam a tecnologia VCI são atóxicos e biodegradáveis, pois o
tratamento aplicado, que lhes confere as características anticorrosivas, é isento de
nitritos, aminas livres e metais pesados.
As embalagens, em papel kraft (exceto o plastificado por misturar papel com
plástico), sachê, ráfia ou filmes termoplásticos, são todas recicláveis.
A utilização desse tipo de tecnologia contribui ainda de maneira significativa para a
redução dos resíduos classe I gerados pela utilização de óleos, e para a
salubridade, organização e limpeza do ambiente de trabalho.
Segundo o Anexo 13 da Norma Regulamentadora NR-15, da Portaria n° 3214, de 08
de Junho de 1978, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o manuseio de
óleos minerais, em função dos compostos de hidrocarbonetos aromáticos,
caracteriza a insalubridade da atividade em grau máximo, ensejando a necessidade
do pagamento do Adicional de Insalubridade em 40% do salário mínimo a todos os
trabalhadores que exercerem atividades nestas condições.
Portanto, a eliminação da utilização dos óleos conforme proposto descaracteriza a
insalubridade da atividade.
Apesar dos resíduos de óleo serem vendidos para reciclagem, não havendo
portanto custo para sua destinação, a utilização do papel kraft elimina a geração do
efluente oleoso, contribuindo para a redução dos riscos de contaminação ambiental
durante o transporte desses resíduos.

Estes fatores indicam as vantagens ambientais na aplicação da tecnologia.
Entretanto, estudos mais aprofundados abrangendo o ciclo de vida do produto
podem ser realizados para atestar a efetividade de seus impactos.

9.3 Viabilidade econômica
Não há necessidade de investimento em equipamentos, mudanças no processo ou
nas embalagens convencionais, tendo em vista que os produtos com tratamento VCI
podem ser a eles adaptados. Outro fator positivo é que os produtos encontram-se
disponíveis no mercado nacional, havendo facilidade para reposição.
O custo do papel kraft em teste é relativamente baixo, especialmente se comparado
ao custo do óleo protetivo, o que torna a tecnologia viável sob o ponto de vista
econômico, conforme demonstrado na Tabela 04.

Tabela 04 - Comparativo de custos - entre consumo de óleo protetivo e papel kraft VCI
ÓLEO PROTETIVO
Quantidade necessária
para olear 40.000
peças/mês

Custo
mensal
R$

Custo
anual
R$

3 tambores

5.100

61.200

PAPEL KRAFT VCI
Quantidade necessária
para proteção de
40.000 peças/mês

02 pacotes (1.000
folhas)

Custo
mensal
R$

Custo
anual
R$

100

1.200

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Departamento de Logística Marelli - Dezembro/2005.

ECONOMIA ANUAL DIRETA: R$ 60.000

Outro fator a ser considerado refere-se à melhoria operacional do processo sob o
ponto de vista de produtividade, tendo em vista que quando da aplicação do óleo há
necessidade de um tempo para a secagem das peças (vide foto 09, item 8.2), o que
não ocorre quando da utilização da embalagem com VCI. No presente estudo não
houve medição de tempos e métodos, ficando, contudo, o registro do potencial de
ganho sob esse aspecto.
Ressalte-se ainda, que a economia descrita pode ser potencializada se considerada
a aplicação da tecnologia para outras famílias de peças, o que está sendo feito pela
empresa, como seqüência do trabalho iniciado por este estudo.

10 CONCLUSÃO

Os resultados dos testes operacionais realizados com as embalagens do papel com
tratamento VCI atestam a viabilidade técnica de sua implantação em substituição à
aplicação de óleos protetivos nas peças, tendo em vista sua eficácia na proteção
contra a corrosão.
O teste de névoa salina “salt-spray” confirmou a eficácia da tecnologia, tendo em
vista que a proteção das peças com o papel VCI foi similar à obtida com o oleamento
protetivo.
Não houve necessidade de mudança na atual sistemática de embalagens utilizadas,
sendo possível adaptá-la às caixas plásticas retornáveis.
Sob a ótica ambiental, por se tratar de material atóxico, biodegradável e possível de
reciclagem, evidencia-se o atendimento às boas práticas ambientais e prevenção da
poluição, bem como eliminam-se riscos ocupacionais pela manipulação de óleos
protetivos.
Finalmente, o custo significativamente mais baixo em relação ao óleo protetivo, em
torno de 98% menor, possibilita a adoção desta tecnologia como alternativa
economicamente viável.
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Anexo A – Exemplos de aplicação de peças sinterizadas

MOTORES: Polias e Engrenagens do Girabrequim e de
Comando de Válvulas, Rotores de Bombas d’água,
Engrenagens e Rotores de Bombas de Óleo, Mancais do
Girabrequim e Bielas
Fonte: CATÁLOGO COFAP (1987)

SUSPENSÃO: Pistões, Guias, Corpos
Válvulas e Porcas de Amortecedores.
FREIOS: Rotores e Válvulas de Aspiração
Bomba Hidráulica, Porcas de Regulagem

de
da

Fonte: CATÁLOGO COFAP (1987)

TRANSMISSÃO: Cubos e Anéis Sincronizadores,
Espaçadores e Mancais, Seletores de Engrenagens
de Câmbio, Placas e Rotores para Bombas de Óleo.
Fonte: CATÁLOGO COFAP (1987)

Anexo A – Exemplos de aplicação de peças sinterizadas - continuação

ELETRODOMÉSTICOS: Bielas, Placas,
Pistões e Contrapesos de Compressores
Herméticos para Refrigeração; Mancais,
Cilindros,
Palhetas
e
Blocos
de
Compressores Rotativos; Engrenagens,
Catracas, Peças Estruturais e Buchas.
Fonte: CATÁLOGO COFAP (1987)

EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS:
Arrastadores e Contrapesos para Motoserras; Engrenagens, Polias e Catracas para
Microtratores.

Fonte: CATÁLOGO COFAP (1987)

FERRAMENTAS ELÉTRICAS: Engrenagens,
Catracas, Mancais e Buchas para Furadeira,
Serras Circulares e Serras Tico-Tico.

Fonte: CATÁLOGO COFAP (1987)

Anexo B – Procedimento de Ensaio – Corrosão em Névoa Salina

1. Objetivo
Este procedimento prescreve o método para execução de ensaios em
exposição névoa salina, em materiais metálicos revestidos e não
revestidos.
2. Documentos complementares
NBR 8094 - Material metálico revestido e não revestido – corrosão por
exposição a névoa salina.
DIN 50021 - Ensaio de corrosão em névoa salina com diversas soluções
de cloreto de sódio.
3. Definição
Testes de névoa salina, conforme este procedimento, são testes onde
uma solução de cloreto de sódio de 5%‚ é pulverizada continuamente
como material atacante, conforme Tabela 05. A pulverização é feita por
meio de ar comprimido.
Tabela - Teste salt-spray

DENOMINAÇÃO
ABREVIADA

TEOR DE
CLORETO DE
SÓDIO EM g/L

TESTE DE NÉVOA
SALINA SS DIN
50021

50 ± 10

VALOR pH

TEMPERATURA
DA CÂMARA

TESTE DE
NÉVOA SALINA
C/ CLORETO DE
COBRE E ÁCIDO
ACÉTICO CASS
DIN 50021

50 ± 5

SOLUÇÃO
A
SER
PULVERIZADA
OUTRAS
CONDIÇÕES

TESTE DE
NÉVOA SALINA C/
ÁCIDO ACÉTICO
ESS DIN 50021

NENHUMA

ÁCIDO ACÉTICO
P/ ACERT O
VALOR pH DE 3,1
ATÉ 3,3 A 25ºC ±
2ºC

6,5 ATÉ 7,2 A
TEMPERATURA
AMBIENTE
35ºC ± 2ºC

0,26 G/L +/- 0,02
G/L Cu CL 2H2O
E ÁCIDO P/
ACERTAR O PH
DE 3,1 ATÉ 3,3 A
25ºC ± 2ºC

3,1 ATÉ 3,3 A 25ºC ± 2ºC

50ºC ± 2ºC

4. Condições específicas
Nas operações de limpeza, manutenção e abastecimento do
equipamento, manter a energia sempre desligada para evitar choques
elétricos. Os reagentes utilizados neste método não requerem
nenhuma instrução específica de segurança.
5. Aparelhagem
5.1. A aparelhagem é constituída por:
a) Câmara de ensaio - capacidade mínima de 0,4 m3
b) Reservatório de solução
c) Fonte de ar comprimido
d) Bicos pulverizadores
e) Suporte de corpo de prova
f) Dispositivo para aquecimento da câmara
g) Meios para o controle das condições de operação durante o
período do ensaio.
6. Execução do ensaio
Solução de teste SS-DIN-50021 (utilizado para os testes deste trabalho)
Em uma solução aquosa de cloreto de sódio PA a 5% dissolve-se 50g ± 10
g de cloreto de sódio (NaCl) para 1 litro de solução em temperatura
ambiente.
O valor do pH da solução deve ser ajustado de tal maneira que a névoa
salina recolhida tenha o ph entre 6,5 e 7,2 a temperatura ambiente.
Para a regulagem do pH usa-se ácido clorídrico diluído quimicamente puro
ou solução de hidróxido de sódio quimicamente puro.
O pH deve ser medido eletrometricamente usando um eletrodo de vidro ou
colorimetricamente utilizando azul de bromotimol como indicador.
Solução de teste ESS-DIN-50021
Em uma solução aquosa de cloreto de sódio PA a 5% dissolve-se 50g ± 5g
de cloreto de sódio (NaCl) para um litro de solução em temperatura
ambiente.

O valor pH da solução de cloreto de sódio deve ser ajustado com ácido
acético PA, de tal maneira que a solução pulverizada como também a
névoa recolhida tenham um valor pH de 3,1 até 3,3 a 25ºC +/- 2ºC.
Para obter-se esse resultado são necessárias 3g/L de ácido acético,
calculado como ácido acético glacial.
O pH deve ser medido eletrometricamente usando um eletrodo de vidro.
A névoa recolhida deve ter 50g/L ±- 10g/L de NaCl.
Solução de teste CASS-DIN50021
Em uma solução aquosa de cloreto de sódio a 5%. dissolve-se 50g ± 5g
de cloreto de sódio (NaCl) para um litro de solução em temperatura
ambiente.
Ajusta-se na solução de cloreto de sódio 0,26g ± 0,02g de cloreto de cobre
CuCl2H2O P.A; depois ajusta-se o valor do pH com ácido acético, o qual
também deve corresponder as exigências de pureza de tal forma que
tanto a solução pulverizada, como a névoa recolhida tenham um valor pH
de 3,1 até 3,3 a 25ºC ± 2ºC.
Para obter-se esse resultado são necessários 3g/L de ácido acético
(calculado como ácido caótico glacial).
O pH deve ser medido eletrometricamante usando um eletrodo de vidro.
A névoa recolhida deve ter 50g/l ± 10g/l da NaCl.
Água utilizada para a preparação da solução
Deve ser destilada ou desmineralizada. A solução se necessário deve ser
filtrada, a fim de prevenir a obstrução dos bicos de pulverização e deve ser
pulverizada somente uma vez, não podendo ser reaproveitada.
Requisitos do ar comprimido
O ar comprimido utilizado para a formação da névoa salina deve ser isento
de sujeiras, óleos e outras impurezas.

Corpo de prova
Forma, tamanho e número
Os corpos de prova a serem utilizados, bem como os critérios para
avaliação dos resultados, devem ser definidos por normas específicas para
o material em estudo.

Preparação dos corpos de prova.
Corpos de prova metálicos ou com revestimento metálicos devem ser
limpos adequadamente. O método de limpeza é opcional, dependendo da
natureza da superfície e dos contaminantes presentes.
Qualquer que seja o método utilizado, não deve comprometer a avaliação
dos resultados.
Corpos de prova, para avaliação de revestimentos orgânicos, inorgânicos e
de corrosão química, devem obedecer a normas específicas para o
material em ensaio ou ser definidas entre fabricantes e usuários.
Disposição dos corpos de prova.
Os corpos de prova devem ser colocados somente na zona da câmara de
ensaio, onde
o
meio corrosivo satisfaça a todos os parâmetros
especificados para as condições da câmara, obedecendo aos seguintes
requisitos:
a) Os corpos de prova planos devem ser colocados em ângulos de 15° a
30° com a vertical, desde que não haja especificações em contrário no
caso de peças com formas complexas.
A superfície predominante do corpo de prova deve ficar preferencialmente
paralela ao fluxo horizontal da névoa, para evitar o impacto direto desta
sobre a superfície.
b) Os corpos de prova não devem entrar em contato entre si, nem com
qualquer outro material, metálico ou não, capaz de modificar as condições
de corrosão do corpo de prova.
c) Cada corpo de prova deve ser colocado na câmara, de forma a permitir
livre acesso da névoa a todos os outros em ensaio.
d) A solução de ensaio escorrida de um corpo de prova não deve gotejar
sobre os outros.
e) A área de contato entre o corpo de prova e seu suporte deve ser a menor
possível.

Anexo C - Relatório de Laboratório - Teste de "Salt-Spray"
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