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RESUMO

Revestimentos

de

zinco

aplicados

sobre

aço-carbono

apresentam

características diferentes quando obtidos em diferentes banhos. Dentre essas
características, a textura cristalográfica parece ser determinante no desempenho dos
revestimentos de zinco. Nesse contexto, este trabalho estudou duas amostras de
chapas de aço zincadas em processos de eletrodeposição contínuo, sendo uma
obtida em um banho à base de cloreto com aditivos e outra obtida em um banho à
base de sulfato/cloreto sem aditivos. As duas amostras foram fornecidas por uma
empresa que desejava saber qual das duas chapas, com e sem pintura, apresentava
melhor desempenho quanto à corrosão. Para esse propósito, primeiramente foi feita
uma revisão bibliográfica sobre banhos de cloreto e sulfato/cloreto utilizados para
produção de chapas em processo contínuo, incluindo estudos relacionados com as
características e o desempenho quanto à corrosão dos revestimentos de zinco
obtidos por eletrodeposição. A parte experimental incluiu a caracterização das
chapas zincadas sem pintura quanto à espessura, rugosidade superficial, textura,
microestrutura e presença de tensões residuais. A resistência à corrosão dessas
chapas foi verificada por meio de ensaios de imersão gravimétricos e ensaios
eletroquímicos em solução de cloreto de sódio e por meio de ensaios acelerados de
corrosão em câmara de névoa salina e em câmara úmida. As chapas pintadas foram
caracterizadas quanto à espessura e aderência da camada de tinta, sendo o
desempenho verificado por meio do ensaio acelerado de corrosão em câmara de
névoa salina. Os resultados obtidos, neste estudo, permitiram confirmar a influência
significativa da textura cristalográfica dos depósitos de zinco obtidos em diferentes
banhos eletrolíticos na resistência à corrosão e no desempenho de camadas de tinta
aplicadas sobre os mesmos. Verificou-se que o revestimento obtido em banho à
base de cloreto com aditivos apresentava caraterísticas desfavoráveis ao
desempenho quanto à corrosão, sem e com pintura, enquanto que as características
do revestimento obtido com banho à base de sulfato/cloreto sem aditivos
determinaram uma maior resistência à corrosão sem e com pintura. Como estudo
complementar, verificou-se o comportamento de ambos os revestimento frente à
deformação em ensaio de embutimento, concluindo-se que o revestimento obtido em
banho à base de cloreto apresentava trincas quando deformado, fato não observado

no revestimento obtido em banho à base de sulfato/cloreto. Essa diferença de
comportamento também foi atribuído à diferença de textura de ambos os depósitos.
Palavras Chaves: eletrodeposição; corrosão; zinco; cloreto; sulfato; textura; tensão
residual; pintura de zinco.

ABSTRACT
Comparative study of the corrosion resistance of
Zinc electrodeposits obtained in chloride bath with additives and in sulfate /
chloride bath without additives
Zinc coatings applied on carbon steel using different electroplating baths
present different characteristics. Among them, the crystallographic texture appears to
be the determinant feature on the performance of these coatings. In this context, this
work involves two zinc plated steel sheet samples produced using two different
electroplating continuous processes, one obtained in an additive-containing chloride
bath and the other in an additive-free sulfate/chloride bath. The two samples were
supplied by a company that wanted to know which of the two sheet samples, without
(as produced) or with painting, presented the best corrosion resistance. For this
purpose, a literature review was performed aiming at understanding the chloride and
the sulfate/chloride zinc plating baths used for continuous electrodeposition
processes. The review included the characteristics and the corrosion resistance of
zinc electrodeposits. The experimental part of this work included the whole
characterization of the unpainted zinc coatings which were the determination of the
zinc coating thickness, the zinc surface roughness, the zinc texture, the zinc
microstructure and the verification of residual stresses in the coatings. The corrosion
resistance of these coatings was verified through gravimetric and electrochemical
tests conducted in a sodium chloride solution and through accelerated corrosion tests
conducted in salt spray and in humidity chambers. The painted zinc coatings were
also characterized for the thickness and for the paint adhesion. The corrosion
performance of the painted zinc coatings was verified through an accelerated
corrosion test in a salt spray chamber. The results obtained in this study allowed
confirming the significant influence of the crystallographic texture of the zinc on the
corrosion resistance and on the paint performance. The zinc coating obtained from
an additive-containing chloride bath showed detrimental characteristics to the
corrosion resistance both in unpainted and painted conditions. On the other hand, the
zinc

coating

obtained

in

an

additive-free

sulfate/chloride

bath

presented

characteristics which promoted a higher corrosion resistance both in unpainted and
painted conditions. As a complementary study, the behavior of both coatings against
the deformation caused by a cupping test was verified. The coating obtained in the

chloride-based bath showed cracks when deformed. Cracks were not observed after
the deformation of the coating obtained in a sulfate/chloride bath. This different
behavior was also assigned to the difference in the texture of both deposits.
Key words: electroplating; corrosion; zinc; chloride; sulfate; texture; residual stress;
painted zinc.
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1

INTRODUÇÃO
O zinco, um dos metais mais amplamente utilizados nos diversos segmentos

da atividade humana, tem uma coloração cinza prateada com ponto de fusão de
419,5 ºC e ponto de ebulição de 907 ºC (GREENWOOD; EARNSHAW, 1997, p.
1205).
Acredita-se que esse metal seja utilizado há milhares de anos, pois foram
identificados, na Palestina, artefatos constituídos por uma liga metálica que o
continha em 23 % (latão – constituído por zinco e cobre), em torno de 1400 a 1000
a.C., quando a sociedade estava no auge da idade do bronze (GREENWOOD;
EARNSHAW, 1997, p. 1201; RIBEIRO JÚNIOR, 2015).
Nessa época, o latão era obtido, possivelmente, por meio da mistura em
proporções definidas de minérios de cobre (ou cobre metálico) e zinco, uma vez que
não eram conhecidos métodos de purificação de zinco (MEDEIROS, 2012).
Hoje, praticamente 50 % do zinco produzido no mundo é usado como
revestimento sobre o aço para proteção contra corrosão (INSTITUTO BRASILEIRO
DE MINERAÇÃO, 2012, p. 62).
Quando o aço zincado é exposto a atmosferas não poluídas, há a formação
de óxido de zinco (ZnO), ou hidróxido de zinco (Zn(OH)2), que sob a ação do gás
carbônico (CO2) forma o carbonato de zinco insolúvel, 3Zn(OH)2.ZnCO3 (GENTIL,
2011, p. 63). Nessas condições, o revestimento à base de zinco apresenta um bom
desempenho, podendo oferecer proteção ao substrato de aço por muitos anos.
A taxa de corrosão do revestimento de zinco pode variar muito em função do
meio ambiente onde ele está exposto, sendo função, entre outros parâmetros, da
umidade relativa, do teor de cloretos e de compostos de enxofre que direta ou
indiretamente modificam o microclima em contato com a superfície do metal. O
tempo de molhamento da superfície do metal é um dos parâmetros que apresenta
grande influência na taxa de corrosão do zinco, sendo também dependente da
umidade relativa do ar e da temperatura do ar, da direção dos vento1, da taxa de
insolação e da higroscopicidade dos produtos de corrosão (PANOSSIAN, 1993b, p.
323) ou do material particulado depositado sobre a superfície do metal.
1

A influência da direção dos ventos é especialmente importante em regiões industrias e marinhas,
pois os ventos são os principais carreadores da névoa salina e de poluentes.
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Entre os revestimentos de sacrifício usados para a proteção contra a corrosão
dos metais ferrosos, o zinco é o mais utilizado devido ao fato de poder ser aplicado
por meio de diferentes processos e, consequentemente, em substratos de diversos
tamanhos e formas (PANOSSIAN, 1993b, p. 575).
Os principais processos de aplicação do zinco sobre aço para fins de
proteção contra corrosão são: imersão a quente, eletrodeposição e aspersão
térmica. Segundo Panossian (1993b, p. 575), a escolha de cada um dos processos é
feita levando-se em consideração a espessura desejada do revestimento, a
geometria e o tamanho da peça a ser revestida, o aspecto decorativo desejado e o
ambiente de exposição.
A imersão a quente é o processo mais utilizado para a aplicação de
revestimentos de zinco, sendo destinada principalmente para revestir peças para
ambientes externos, podendo ser utilizada em peças de dimensões grandes e
pequenas, tais como estruturas de postes de iluminação pública, torres de
transmissão, tubulações para condução de água, ferragens, entre outros.
As camadas obtidas por eletrodeposição são usadas principalmente em
peças de pequenas e médias dimensões e quando o aspecto decorativo é um
requisito importante, tais como porcas e parafusos, peças de bicicleta, de
motocicleta e de automóveis, carrinhos de supermercado, arame farpado entre
outros.
A aspersão térmica é aplicada para proteção contra corrosão de peças
acabadas de grande porte, para recuperação de peças gastas ou para aplicação de
revestimentos duros (MODENESI; MARQUES, 2011, p. 48), podendo ser aplicada
tanto em instalações industriais como em campo.

Tanto a imersão a quente como a eletrodeposição podem ser usadas para
aplicação de zinco em peças acabadas (processo não contínuo ou por gancheira ou
por batelada2) ou em fios e chapas (processo contínuo3).

2

Processo por batelada consiste em colocar peças acabadas em gancheiras e imergir nos diferentes
tanques contendo soluções de pré-tratamento e depois imergir no banho de eletrodeposição ou no
banho de zinco fundido.
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Em relação à espessura de revestimento, a imersão a quente por batelada é
utilizada, normalmente, para camadas de zinco superiores a 80 m, podendo atingir
valores de até 300 m, ou mais (PANOSSIAN, 2002). A eletrodeposição é vantajosa
somente para espessuras relativamente baixas. A norma ASTM B633 (AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2015b) apresenta quatro classes de
revestimento, sendo o valor 25 m referente à classe de condição de uso em
ambientes de maior agressividade. A espessura de zinco aplicado por aspersão
térmica recomendada pela ISO 2063 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION, 2005) varia de 50 m a 200 m.
Na aplicação em processo contínuo, os revestimentos são, via de regra, mais
finos. No caso de imersão a quente, a norma ASTM A123/A123M (AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2015a) apresenta espessuras de
camada variando de 35 m (245 g/m2) a 100 m (705 g/m2). No caso da
eletrodeposição, na norma ASTM A879/A879M (AMERICAN SOCIETY FOR
TESTING AND MATERIALS, 2012), as espessuras recomendadas variam de
0,42 m (3 g/m2) a 13,7 m (98 g/m2) por face.
Como os revestimentos obtidos por processo contínuo possuem espessura de
camada muito baixa, é possível aumentar a vida útil de uma determinada estrutura
ou de um equipamento confeccionados com chapas zincadas e expostos a
ambientes de elevada agressividade, associando a proteção conferida pelo
revestimento de zinco com a de um esquema de pintura4 apropriado (ALMEIDA,
2001).
A aplicação de um esquema da pintura sobre o zinco requer alguns cuidados
especiais. As tintas alquídicas e as tintas que contém óleo, por exemplo, não são
recomendadas para a aplicação direta sobre o zinco, devido ao fato de serem tintas
saponificáveis5, e portanto reagirem com a alcalinidade desenvolvida pela corrosão

3

Processo contínuo consiste em desenrolar bobinas de fios ou de chapas no início da linha industrial,
passar pelas várias soluções de pré-tratamento e depois no banho de eletrodeposição ou no banho
de zinco fundido e finalmente rebobinar.
4
Esquema de pintura pode ser definida como um procedimento dentro do qual se especificam todos
os detalhes técnicos envolvidos para a sua aplicação, desde o tipo de preparação, o grau de
limpeza do substrato e as diferentes camadas de tinta até as normas e procedimentos a serem
seguidos para cada atividade a ser realizada (FRAGATA, 2002).
5
Saponificação é o processo de hidrólise básica de lipídeos, mais precisamente triglicerídeos (óleos
vegetais ou gorduras) (RUSSEL, 1994, p. 1217-1218). Cada molécula de triglicerídeo se quebra em
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do zinco. Isso determina o rápido destacamento da camada de tinta. Segundo
Almeida (2001), apenas dois tipos de tinta podem ser aplicados diretamente sobre o
zinco, o epóxi isocianato e um tipo especial de poliuretano, embora os resultados
obtidos com esse último ainda estejam longe de serem considerados adequados. O
epóxi isocianato, por sua vez, é largamente utilizado como tinta promotora de
aderência em esquemas de pintura aplicados sobre o zinco.
A preparação da superfície do zinco para aplicação de tintas é muito
importante para o bom desempenho de um esquema de pintura, mesmo quando se
usa o epóxi isocianato (ALMEIDA, 2001). Uma superfície com rugosidade adequada
e livre de sujidades é requerida para se ter um bom desempenho, principalmente se
usa o epóxi isocianato como tinta promotora de aderência.
Em geral, acredita-se que o desempenho dos revestimentos de zinco é
independente do processo de aplicação. Tanto é que para estimar a vida útil de um
revestimento de zinco, utilizam-se taxas de corrosão obtidas com o zinco puro. Citase como exemplo, a norma ISO 9224 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION, 2012) que apresenta uma classificação de categorias de
corrosividade de atmosferas em função dos valores de taxas de corrosão obtidas
experimentalmente expondo zinco puro a atmosferas naturais.
Uma empresa6, interessada em melhorar a conformabilidade das chapas
zincadas por ela produzidas há mais de 20 anos com banho ácido a base de sulfato
e cloreto sem aditivos, procurou no mercado um banho alternativo. Segundo essa
empresa, um fornecedor de insumos de banhos de eletrodeposição ofereceu um
banho de cloreto com aditivos afirmando que os eletrodepósitos obtidos com esse
tipo de banho apresentam melhor conformabilidade do que os obtidos a partir de
banhos à base de sulfato e cloreto. Procurando apoio para a tomada de decisão, a
referida empresa solicitou informações sobre a resistência à corrosão das camadas
de zinco produzidas com esses dois tipos de banho sem e com aplicação de tinta.
Para isso, a empresa disponibilizou chapas revestidas a partir de banho à base de
sulfato e cloreto sem aditivos e a partir de banhos à base de cloreto com aditivos.

uma molécula de glicerina e em seus três ácidos graxos correspondentes. As tintas alquídicas
(resina poliéster) podem sofrer saponificação quando aplicadas diretamente sobre o zinco,
decorrente da alcalinidade desenvolvida pela reação de corrosão do zinco.
6
A empresa solicitou sigilo.
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Verificou-se que são raros os trabalhos na literatura que estudam o
desempenho do zinco sem e com pintura em função do processo de aplicação do
zinco. Alguns trabalhos foram localizados relacionados com as características dos
revestimentos de zinco obtidos por eletrodeposição, incluindo estudos que
relacionam a textura dos eletrodepósitos com a resistência à corrosão (ASHTON;
HEPWORTH, 1968; DINI, 1993, p. 166-170; PARK, SZPUNAR, 1998) e a
conformabilidade (LINDSAY et al., 1989; DINI, 1993, p. 166; SHAFFER; MORRIS
JÚNIOR; WENK, 1990; DE BOECK; VANTHOURNOUT; VAN DER HOEVEN, 1994).
Diante disso, foi proposto desenvolver o presente estudo com o objetivo geral
de comparar a resistência à corrosão de eletrodepósitos de zinco, com e sem
pintura, obtidos a partir de banhos à base de sulfato e cloreto sem aditivos com
eletrodepósitos obtidos a partir de banhos à base de cloreto com aditivos.
Além do objetivo geral, incluíram-se no estudo os seguintes objetivos
específicos:


caracterização dos eletrodepósitos de zinco (aparência, espessura, exame e
análise por microscópio eletrônico de varredura na superfície e na seção
transversal, microanálise por espectroscopia de energia dispersiva (EDS –
Energy

Dispersive

Spectroscopy),

rugosidade,

verificação

qualitativa

da

conformabilidade, textura, verificação qualitativa da presença de tensões
residuais, molhabilidade);


avaliação do desempenho dos eletrodepósitos de zinco por meio de ensaios de
simples imersão, de ensaios eletroquímicos e de ensaios acelerados de
corrosão;



caracterização dos eletrodepósitos de zinco pintados (espessura e aderência);



avaliação do desempenho dos eletrodepósitos de zinco pintados por meio de
ensaios acelerados de corrosão em câmara de névoa salina.
Incluindo este (Tópico 1), esta dissertação, cujo tema é o referido estudo, é

apresentada em cinco macro tópicos, sendo que:


no Tópico 2, é apresentada uma revisão da literatura no qual são focados: a
proteção contra corrosão do aço com revestimento de zinco, os processos de
aplicação desse revestimento, sendo focado com mais detalhe o processo de
eletrodeposição em banhos à base de cloreto e à base de sulfato/cloreto; as
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características e propriedades dos eletrodepósitos de zinco, incluindo textura,
microestrutura, nivelamento, resistência à corrosão em função da textura com
base na escassa literatura localizada, conformabilidade e, finalmente, a pintura
de revestimentos de zinco;


no Tópico 3, são apresentados os materiais e os métodos utilizados para o
desenvolvimento do estudo;



no Tópico 4, são apresentados e discutidos os resultados obtidos tanto nos
ensaios de caracterização como nos de desempenho;



no Tópico 5, são apresentadas as conclusões;



no Tópico 6, são apresentadas as sugestões para trabalhos futuros.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Proteção do aço-carbono
O aço-carbono é dos materiais estruturais mais utilizados na engenharia,

devido às suas excelentes propriedades mecânicas.
Diferente de alguns metais resistentes à corrosão, em ambientes naturais, o
aço-carbono não apresenta a capacidade de formação de um filme passivo em sua
superfície, o que resulta na formação de uma camada de óxido descontínua,
permeável, com tendência de crescimento indefinido até que ocorra a total
degradação do material. Devido a esse fato, o aço-carbono necessita ser protegido
contra corrosão, por exemplo, com o emprego de um revestimento (GENTIL, 2011,
p. 62).
Para a proteção do aço-carbono, um dos revestimentos mais utilizados é o de
zinco, principalmente, pelo fato de poder ser aplicado em substratos de tamanhos e
formas geométricas os mais variados possíveis, pois, conforme já mencionado, são
revestimentos obtidos por meio de vários processos de aplicação e atuam como um
metal de sacrifício sobre a superfície do aço. O zinco não é tóxico e é seguro em
contato com os alimentos (LOTO, 2012).
2.2

Principais processos de aplicação de revestimentos de zinco
Conforme mencionado, o zinco pode ser aplicado por diferentes processos,

destacando-se a eletrodeposição, a imersão a quente e a aspersão térmica que são
os principais processos de aplicação de revestimentos de zinco usados para
proteção contra corrosão (PANOSSIAN, 2002).
A escolha de cada um dos processos de aplicação é feita levando-se em
consideração, entre outros fatores, a espessura desejada do revestimento, a
geometria e o tamanho da peça a ser revestida e o aspecto decorativo
(PANOSSIAN, 2002). Cada um desses processos produz um revestimento com
características específicas, apresentando vantagens e desvantagens (PANOSSIAN,
2002).
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A eletrodeposição consiste em um processo em que uma peça é imersa em
uma solução (normalmente denominada banho) dentro de um

recipiente

denominado cuba eletrolítica, na qual são dissolvidos sais do metal que se deseja
depositar. Devido à diferença de potencial imposta entre um condutor (anodo) e a
peça (catodo), ocorre a deposição do metal (PANOSSIAN, 2002). Como o presente
trabalho foca os revestimentos de zinco aplicados por eletrodeposição, esse método
será descrito com mais detalhe no item 2.2.1.
A imersão a quente é, entre os processos de deposição metálica, um dos
mais antigos, simples e, geralmente, o mais barato. O processo consiste na imersão
da peça a ser revestida em um banho do metal de revestimento no estado fundido
(Figura 1a). Durante a imersão ocorre um processo de difusão, de modo a formar
uma camada intermetálica (Figura 1b), cuja composição varia ao longo da
espessura da camada (PANOSSIAN, 2002).
Figura 1 - Tanque de zinco fundido (a) e camada produzida pelo processo de imersão a
quente (b).
Eta

Zeta
Delta
Gamma

(a)

(b)
7

Fonte: Cedida por Cardoso (2016).

Fonte: Elaborado pelo autor.

A camada intermetálica normalmente é constituída de uma fase gama,
contendo de 21 % a 28 % de ferro, seguida de duas camadas consecutivas e mais
espessas, a fase delta, contendo de 7 % a 12 % de ferro, e a fase zeta, contendo em
torno de 6 % de ferro, e por último a camada externa eta constituída de zinco puro
(GENTIL, 2011, p. 248).

7

Fotografia cedida gentilmente pela pesquisadora Dra. Juliana Lopes Cardoso do Laboratório de
Corrosão e Proteção do Centro de Metalurgia e de Materiais do IPT .
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Diferente da eletrodeposição e da imersão a quente, nos quais ocorre a
imersão do metal a ser revestido em um banho, o processo de aspersão térmica,
conhecido também como metalização, consiste na aplicação de um revestimento,
usando uma pistola dotada de aquecimento obtido por meio de uma chama
oxiacetilênica (Figura 2a), de um arco-elétrico, de um combustível ou por meio de
plasma. A pistola pode ser alimentada com um fio ou pó do material metálico que
será fundido no bocal da pistola e aspergido, com o auxílio de um jato de ar
comprimido, em direção ao substrato (PANOSSIAN, 2002; GENTIL, 2011, p. 249).
Após a aspersão, gotículas do metal fundido atingem o substrato e, com o impacto,
as gotículas achatam-se formando finas plaquetas que ficam aderidas sobre a
superfície do substrato de aço (PANOSSIAN, 2002), conforme mostra a Figura 2b.
Figura 2 - Ilustração esquemática do processo de asperção térmica oxiacetilênica (a) e do
revestimento de zinco obtido por aspersão témica (b).
Revestimento

Material de
adição
Jato
Oxigênio +
gás
combust.

Substrato

Chama
Ar

Ar
100 mm a 250 mm

(a)
Fonte: Modenesi e Marques (2011, p. 48).

(b)
Fonte: Cedida por Mayara (2016).8

Os três processos de aplicação de zinco oferecem características individuais
específicas, as quais estão apresentadas resumidamente na Tabela 1.

8

Fotografia cedida gentilmente pela pesquisadora Mayara Stecanella Pacheco do Laboratório de
Corrosão e Proteção do Centro de Metalurgia e de Materiais do IPT .
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Tabela 1 - Caracteristicas dos processos de zincagem.
Características

Eletrodeposição

Imersão a quente

Aspersão térmica

É utilizado para espessuras
relativamente finas. O custo
é alto para espessuras
elevadas de revestimento.

Geralmente é o mais
econômico para aplicação
de revestimentos entre (20
e 200) m.

Econômico somente quando
se aplica sobre produtos
cuja razão massa/área é
elevada, ou seja, para
peças de grande porte.

Natureza

Constituído de zinco puro.

Constituído de uma
camada intermediária de
intermetálicos de Zn/Fe e
uma camada externa de
zinco puro.

Constituído de zinco puro
em forma de plaquetas.

Aderência

Como o revestimento é
constituído de uma
Boa, comparável aos outros camada intermetálica de
processos.
zinco/ferro, o revestimento
faz parte integrante do
produto zincado.

Tem-se uma boa adesão
mecânica quando se realiza
um pré-tratamento
adequado com jatos
abrasivos.

Espessura

Sobre peças acabadas, a
espessura normal varia de
A faixa normal de
(75 a 125) m. Sobre
espessura aplicada na
chapas, espessuras
prática varia entre (2 e
menores são aplicadas.
25) m, porém tanto as
Podem ser obtidas
normas nacionais como as
espessuras superiores a
internacionais citam
250 m desde que o préespessuras de até 40 m.
tratamento seja jateamento
Espessuras elevadas são
abrasivo e/ou quando
possíveis de serem obtidas, aplicado sobre ligas de
porém não são econômicas. ferro com alto teor de
silício (aço-carbono alto
silício ou ferro fundido).

Espessura normal varia
entre (100 e 200) m.
Espessuras maiores são
possíveis, porém não são
econômicas.

A uniformidade depende do
9
poder de penetração do
banho de eletrodeposição.
Porém, mesmo os melhores
banhos fornecem
uniformidade macroscópica
inferior aos outros
processos. A porosidade
depende fortemente da
qualidade da superfície do
substrato e da presença ou
não de impurezas no banho
de deposição. Porém,
quando os poros estão
presentes, não representam
problemas, pois são
selados com os produtos de
corrosão do zinco.

Muito boa. Qualquer falta
de uniformidade é
consequência de um prétratamento inadequado.

Depende da perícia do
operador. Com unidades
mecanizadas, obtém-se
maior uniformidade. Os
revestimentos são porosos,
porém tais poros são
preenchidos com produtos
de corrosão do zinco.

Pode apresentar excelente
conformabilidade. Depende
do tipo de banho e
condições de operação.

Chapas podem ser
deformadas, desde que a
camada intermediária de
intermetálicos seja fina.

Não suporta deformações.

Custo

Uniformidade
macroscópica

Conformabilidade

Fonte: Panossian (1999b).

9

Poder de penetração é a habilidade de um banho de eletrodeposição de produzir uma camada de
revestimento mais ou menos uniforme numa superfície de geometria complexa (PANOSSIAN,
[1986?], p. 78).
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2.2.1 Eletrodeposição
Conforme já mencionado, a eletrodeposição pode ser realizada por meio de
processo por batelada ou por processo contínuo. Normalmente, chapas, fios e tiras
são revestidos em processo contínuo e os produtos acabados, como por exemplo,
parafusos e autopeças, são revestidos em processo por batelada. O processo
contínuo é ilustrado de maneira simples na Figura 3 e o processo por batelada na
Figura 4.
Figura 3 - Processo de eletrodeposição contínuo.
Rolos condutores

Chapa de aço
Anodos

Banho de
eletrodeposição

Fonte: ORF Metals (2015).

Figura 4 - Processo de eletrodeposição por
batelada composto por um catodo (1), um ou
mais anodos (2), banho ou eletrólito (3) e
uma fonte de corrente (FC).

Fonte: Panossian (1999b).
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O zinco pode ser eletrodepositado por meio de banhos alcalinos e ácidos. Os
banhos alcalinos podem ser divididos em banhos cianídricos, zincatos, pirofosfatos e
amoniacais. Em relação aos banhos ácidos, os principais banhos são os à base de
só sulfato, à base de só cloreto e à base de sulfato e cloreto. Os banhos ácidos à
base de borofluoratos, sulfamatos, fluorsilicatos e percloratos têm pouca importância
prática (PANOSSIAN, 1999a).
Os banhos ácidos foram os primeiros a serem utilizados comercialmente. A
primeira patente surgiu na Inglaterra em 1852. Os primeiros banhos tinham como
característica o aspecto fosco e suas formulações, no que se refere aos compostos
básicos, eram muito parecidas às formulações utilizadas até hoje (GEDULD, 1988,
p. 107-138). No entanto, tais banhos eram utilizados praticamente sem aditivos e os
processos eram caracterizados por apresentarem baixo poder de cobertura10 e de
penetração e os revestimentos obtidos não eram brilhantes. Em contrapartida, os
banhos ácidos apresentavam alta velocidade de deposição, o que justificava a sua
principal aplicação que era a produção de chapas, fios e conduítes em processos
contínuos (GEDULD, 1988, p. 107-138). A aplicação para produtos acabados era
dificultosa, sendo que para tal finalidade era necessário o uso de anodos auxiliares
(PANOSSIAN, 1999a).
A utilização dos banhos ácidos para produtos acabados foi completamente
abandonada com o surgimento dos banhos alcalinos cianídricos. O fato que
determinou o sucesso na zincagem por batelada foi o alto poder de penetração dos
banhos cianídricos. Esses banhos, apesar de também serem conhecidos desde o
século XIX, tiveram um desenvolvimento muito grande no início da década de 30 do
século passado, a ponto de se tornarem os banhos mais conhecidos e mais
utilizados entre 1935 e 1975 (PANOSSIAN, 1999a). Nesse período, os banhos
ácidos continuaram sendo utilizados, porém somente para processos contínuos
(PANOSSIAN, 1999a).
No entanto, devido à alta toxicidade e as regulamentações rigorosas contra a
poluição das águas naturais e tratamentos de efluentes com altos custos, os banhos

10

O poder de cobertura de um banho é um conceito não muito bem estabelecido. É um parâmetro
qualitativo e está relacionado com a presença ou não de revestimento na superfície de um catodo,
especialmente nas zonas de baixa densidade de corrente. Não tem relação com a espessura do
revestimento (PANOSSIAN, [1986?], p. 103).
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não cianídricos e banhos com baixo teor de cianeto começaram a ser intensamente
investigados (SURFACE..., 1994; LOTO, 2012). A preocupação de se desenvolver
os banhos ácidos em substituição aos banhos cianídricos já surgiu em 1960.
Grandes esforços foram feitos para desenvolver aditivos que tornassem os banhos
ácidos adequados para revestir produtos acabados, por batelada. Para os banhos à
base de só sulfato e à base de sulfato e cloreto, os esforços não tiveram grande
sucesso, sendo por esta razão, esses banhos praticamente abandonados como
alternativas para produtos acabados. Para os processos contínuos, esses banhos
continuaram a ser utilizados e os estudos não se aprofundaram com esse tipo de
banhos ácidos, mesmo porque o consumidor de chapas eletrozincadas já se tinha
acostumado com chapas foscas (PANOSSIAN, 1999a).
Para os banhos ácidos à base de só cloreto destinados a produtos acabados,
os esforços dispendidos deram resultados, tendo sido desenvolvidos aditivos
capazes de conferir a esse tipo de banhos alto poder de penetração e permitir a
obtenção de depósitos brilhantes. Assim atualmente, os banhos ácidos à base de
cloreto com aditivos constituem entre 40 % e 50 % de todos os banhos de zinco
(SURFACE..., 1994; LOTO, 2012), sendo utilizados para revestir peças acabadas
como alterativa aos banhos alcalinos à base de cianetos, sendo também utilizados,
em menor escala, em processos contínuos.
Os banhos brilhantes de zinco ácido à base de cloreto têm um grande número
de vantagens em comparação aos outros banhos de zinco alcalino cianídricos: eles
são os únicos banhos de zinco que possuem alta capacidade de nivelamento,
produzindo depósitos de zinco muito brilhantes. Eles podem facilmente ser
depositados sobre ferro fundido, sobre ferro maleável e sobre suas partes
carbonitretadas, que são difíceis ou impossíveis de serem feitas em banhos alcalinos
(SURFACE..., 1994). Os banhos ácidos possuem condutividade muito maior do que
os banhos alcalinos, o que resulta em economia de energia, além de apresentarem
uma eficiência de corrente entre 95 % a 98 %, normalmente, muito mais elevada do
que os banhos à base de cianetos, especialmente para densidades de corrente mais
elevadas.
Como os produtos revestidos em processos contínuos (chapas e fios)
possuem geometria simples, o poder de cobertura e o poder de penetração não são
propriedades imprescindíveis para o setor. Os produtores geralmente adaptam as
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instalações, adotando uma geometria de disposição anodo/chapa que permita uma
boa distribuição de corrente. Além disso, conforme mencionado, o mercado
consumidor de chapas e fios não considera indispensável o brilho do revestimento,
já que tradicionalmente os revestimentos produzidos em processo contínuo são
foscos ou semifoscos. Quando o consumidor deseja um revestimento brilhante, o
produtor adota o abrilhantamento mecânico (como escovamento após zincagem) ou
químico (como imersão em solução de ácido nítrico a 10 % ou cromatizantes
destinados a dar brilho). Apesar de se ter atualmente aditivos disponíveis no
mercado para processos contínuos, raramente se utilizam banhos brilhantes para
produção de chapas e fios.
Atualmente, os três tipos de banhos ácidos mencionados (só sulfato; sulfato e
cloreto e só cloreto) são utilizados em processos contínuos. Na Tabela 2, são
apresentadas algumas formulações clássicas de banhos ácidos utilizados em
processos contínuos destinados à produção de depósitos de zinco foscos.
Segundo a literatura consultada (PANOSSIAN, 1999a), os banhos mais
utilizados em processos contínuos, na prática, são à base de sulfato e cloreto por
serem mais estáveis, eficientes e versáteis do que os banhos de só sulfato e, ainda,
menos agressivos do que os banhos à base de só cloreto.
Panossian (1999a) apresenta as principais diferenças dos banhos ácidos à
base de cloreto em relação aos banhos à base de sulfato e à base de sulfato e
cloreto, quais sejam:
 os banhos à base de cloreto são mais agressivos do que os banhos à base de
sulfato, o que requer um custo de manutenção maior para a preservação dos
equipamentos e demais componentes. Esse é um dos principais fatores que
determinam a preferência dos banhos mistos de sulfato e cloreto;
 os banhos à base de cloreto possuem maior condutividade elétrica do que os
banhos à base de sulfato, e por essa razão necessitam menores tensões o que
representa economia de energia elétrica;
 os banhos à base de cloreto podem ser utilizados com maiores valores de
densidade de corrente operacionais e maiores velocidades de passagem das
chapas;
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 os banhos à base de cloreto podem ser formulados de maneira a apresentar
maior poder de penetração.
Tabela 2 - Composições típicas de banhos utilizados em processos contínuos para
revestimentos foscos.
Tipo de
banho

Composição

Condições de operação

Observação

Só sulfato

Sulfato de zinco - 375 g/L
Temperatura - (55 a 65) C
Sulfato de sódio - 70 g/L
2
ic - (25 a 40) A/dm
Sulfato de magnésio - 60 g/L
vc - acima de 30 m/min
pH = 3,0 - 4,0

-

Só sulfato
(acetato)

Sulfato de zinco - 180 g/L
Acetato de sódio - 45 g/L
pH = 3,0 - 4,5

Temperatura - (20 a 50) C
2
ic - (10 a 30) A/dm

-

Só sulfato
(amônio)

Sulfato de zinco - 350 g/L
Sulfato de amônio - 30 g/l
pH = 3,0 - 4,5

Temperatura - (40 a 55)  C
2
ic - (10 a 60) A/dm

Agitação - alta velocidade
do catodo

Só cloreto

Cloreto de zinco - 135 g/L
Cloreto de sódio - 250 g/L
Cloreto de amônio - 25 g/L
pH = 3,0 - 4,0

Temperatura - (40 a 60) C
2
ic - até 500 A/dm

Agitação - movimentação do
catodo e bombeamento do
banho

Sulfato/
cloreto

Sulfato de zinco - 350 g/L
Cloreto de sódio - 15 g/L
Ácido bórico - 25 g/L
Sulfato de alumínio - 30 g/L
Dextrina - 15 g/L
pH = 3,0 - 4,0

Temperatura - (40 a 55)C
2
ic - (10 a 30) A/dm

O ácido bórico e o sulfato de
alumínio são utilizados
como tamponantes e a
dextrina como refinador de
grão. Este banho é um dos
mais utilizados tendo sofrido
poucas modificações desde
a sua concepção

Fonte: Panossian (1999a).
Nota: ic = densidade de corrente catódica vc = velocidade de movimentação do catodo (da chapa ou fio)

Geduld (1988, p. 225) menciona que os estudos realizados para melhorar os
banhos ácidos levaram ao desenvolvimentos de vários aditivos para os banhos
ácidos destinados a processos contínuos com o objetivo de se produzir
revestimentos semibrilhantes ou totalmente brilhantes. No entanto, o uso desses
aditivos não foi ampla decorrente de problemas de uniformidade, além de não ser
bem aceito pelo mercado consumidor (fato já mencionado). Composições típicas de
banhos ácidos brilhantes destinados a processos contínuos estão apresentadas na
Tabela 3.
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Tabela 3 - Composições típicas de banhos utilizados em processos contínuos para
revestimentos brilhantes.
Tipo de banho

Composição

Condições de operação

Só sulfato

Sulfato de zinco - (400 a 600) g/L
Ácido sulfúrico - (1 a 4 ) %
Aditivos proprietários
Anodos - chumbo ou liga Pb/Ag

Temperatura - (30 a 60) C
2
ic - (10 a 200) A/dm
vc - (30 a 210) m/min

Só cloreto

Cloreto de zinco - 160 g/L
Cloreto de potássio - 135 g/L
Ácido bórico - 25 g/L
Aditivos proprietários
pH = 5,3 - 5,7

Temperatura - (20 a 45) C
2
ic - (4 a 20) A/dm
vc - (10 a 20) m/min

Sulfato/cloreto

Sulfato de zinco - (250 a 600) g/L
Ácido bórico - 30 g/L
Sulfato de alumínio - 10 g/L
Cloreto de sódio ou fluoreto de amônio ou
bifluoreto de amônio - 30 g/L
Aditivos proprietários
pH = 1,5 a 4,0

Temperatura - (20 a 60)C
2
ic - até 60 A/dm

Fonte: Panossian (1999a).

Vale a pena citar uma importante observação mencionada por Panossian
(1999a): “como o grande segmento, não em termos de produtos produzidos 11 mas
em termos de número de empresas, é o de produção de produtos acabados, a
literatura é vasta para banhos destinados a produtos acabados que são os banhos
cianídricos (alto e baixo teor), os banhos zincatos e os banhos ácidos à base de só
cloreto. Sobre os banhos à base de só sulfatos e à base de sulfato e cloreto que são
os banhos utilizados somente em processos contínuos, a literatura é muito escassa.
Mesmo no livro de Geduld (1988), que trata só da eletrodeposição de zinco, das 360
páginas, somente 12 páginas tratam dos banhos para processos contínuos (que
inclui os banhos de só cloreto). Nos demais livros, o assunto ou só é citado em um
parágrafo ou é apresentado em duas ou três páginas”.
2.3

Características e desempenho de eletrodepósitos de zinco
As características (brilho, rugosidade, textura, tamanho de grão, espessura,

tensão residual) e o desempenho (resistência à corrosão, conformabilidade) dos

11

O volume dos banhos ácidos é maior quando comparado ao volume dos banhos alcalinos. Esse
fato é devido à sua utilização em processos contínuos que em geral utilizam grandes instalações.
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eletrodepósitos de zinco são altamente dependentes da composição do banho, das
condições de operação e do substrato sobre o qual são depositados (VAGRAMYAN;
LEACH; MOON, 1979; WEYMEERSCH; WINAND; RENARD, 1981; ROBERTS;
GUZZETTA; LIN, 1988; NAKANO, 2009; ZEMANOVÁ, 2009). Em eletrodeposição, o
crescimento

dos

cristais

nucleados

na

superfície

do

substrato

ocorre

preferencialmente em planos ativos dos cristais o que acaba determinando um
crescimento de grão com o aumento da espessura da camada e a obtenção de
camadas com textura12 (RANGARAJAN et al., 1989).
O uso de aditivos orgânicos tem também uma influência marcante no
tamanho de grão e textura. De maneira geral, os aditivos adsorvem-se sobre os
planos cristalográficos mais ativos, diminuindo a velocidade de crescimento desses
planos, o que acaba causando um refinamento de grão e determinando brilho aos
eletrodepósitos (PANOSSIAN, [1986?], p. 101; KARAHAN; ÇETINKARA; GÜDER,
2008).
Com diferentes formulações de banhos usados com diferentes condições de
operação, obtém-se eletrodepósitos de zinco com diferentes tamanhos de grão,
diferentes texturas e morfologias os quais determinam o desempenho quanto à
resistência à corrosão, quanto à conformabilidade e também quanto à aderência de
camadas de tintas aplicadas sobre as mesmas (LEIDHEISER; KIM, 1976; PARK;
SZPUNAR, 1998).
Assim sendo, é importante conhecer a textura e a morfologia dos
eletrodepósitos de zinco, antes de discutir as propriedades dos eletrodepósitos.
2.3.1 Estrutura cristalina do zinco
Quase todos os metais eletrodepositados possuem estrutura cristalina, o que
significa que os átomos estão dispostos em um padrão tridimensional regular,
chamada estrutura cristalina. As três estruturas cristalográficas mais importantes dos
metais são a cúbica de corpo centrada (CCC), a cúbica de face centrada (CFC) e a
hexagonal compacta (HC) (DINI, 1993, p. 142), as quais estão mostradas na
Figura 5. O ferro, por exemplo, apresenta estrutura CCC, o níquel estrutura CFC e o
zinco apresenta estrutura HC.

12

A textura será definida mais adiante.
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Figura 5 - As três estruturas cristalográficas mais importantes dos
metais.

CFC

CCC
HC

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um ponto importante a ser considerado na estrutura cristalográfica é a
identificação de certos planos cristalográficos, como aqueles pintados em azul da
Figura 5. Para identificar os planos cristalográficos em sistemas cúbicos, são
utilizados o sistema de notação dos índices de Miller os quais são definidos como
sendo os inversos das coordenadas de interceptação do plano considerado com os
eixos x, y e z, mostrados na Figura 6. Considerando como unitário os lados do cubo
da Figura 6, o procedimento é a seguinte (CARAM JÚNIOR, 2006, p. 32):


escolhe-se um plano que não passa pela origem, como o plano pintado de azul
da Figura 6;



determina-se os pontos de interceptação do plano com os eixos x, y e z;



obtém-se os inversos das interceptações;



toma-se os menores números inteiros. Esses números são conhecidos como
índices de Miller (representados genericamente por h, k e l) e são usados para
representar o plano;



apresenta-se tais números entre parênteses (hkl) para representar o plano.

41

Figura 6 - Ilustração esquemática do
procedimento para determinação dos
índices de Miller de uma estrutura
cristlográfica cúbica de corpo centrado: o
plano pintado em azul intercepta o eixo x
em 1 e é paralela aos eixos y e z.

1

1

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Considerando o plano pintado em azul da Figura 6, verifica-se que o mesmo
intercepta o eixo x em 1 e é paralela aos eixos y e z, ou seja, o plano intercepta
esses dois eixos no infinito. Os inversos desses valores são os índices de Miller,
quais sejam h=1, k=0 e l=0. Colocando esses índices entre parênteses, ter-se-á a
representação do plano considerado, ou seja, (100).
No caso da estrutura hexagonal compacta, utiliza-se um sistema de quatro
eixos, conforme mostrado na Figura 7 (CALLISTER JÚNIOR; RETHWISCH, 2010,
p. 60). Observa-se que os três eixos a1, a2 e a3 estão todos contidos dentro de um
único plano (o chamado plano basal) e formam um ângulo de 120° entre si. O eixo c
é perpendicular a esse plano basal. Nesse caso, os índices empregados são
denominados índices de Miller-Bravais e são representados pelas letras h, k, i e l,
apresentados como no caso anterior entre parênteses (hkil) (CARAM JÚNIOR, 2006,
p. 34) para designar um plano. O valor de i é igual ao simétrico da soma entre h e k
(i = -(h + k)). Assim sendo, somente os valores de h k l são suficientes também para
designar um plano do sistema hexagonal compacto.
Na grande maioria dos trabalhos consultados relacionados com textura dos
eletrodepósitos, utiliza-se a maneira simplificada (hk.l) em que i é substituído por um
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ponto. Assim o plano basal, pintado em azul na Figura 7, paralela aos eixos a1, a2 e
a3 e que cruza o eixo c em 1, é representada por (00.1)13. Essa representação é
adotada na presente dissertação.
Figura 7 - Ilustração esquemática do
procedimento para determinação dos
índices de Miller-Bravais de uma estrutura
hexagonal compacta: o plano pintado em
azul intercepta o eixo c em 1 e é paralela
aos eixos a1, a2 e a3.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além do plano basal, alguns outros planos da estrutura cristalográfica HC são
importantes. Os planos denominados prismáticos estão apresentados na Figura 8.
Os planos prismáticos formam um ângulo de 90° com o plano basal.
A Figura 9 apresenta alguns planos piramidais dentre as várias existentes.
Esses planos formam ângulos menores que 90° com o plano basal.

13

A denominação geral do plano basal é (00.l), com l (ele) podendo ser um, dois, três, etc.
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Figura 8 - Planos cristalográficos prismáticos da estrutura hexagonal compacta.

Plano prismático (10.0)
Forma ângulo de 90° com o plano basal

Plano prismático (11.0)
Forma ângulo de 90° com o plano basal

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 9 - Alguns planos cristalográficos piramidais da estrutura hexagonal
compacta.




Plano piramidal (10.1)
 = 65°

Plano piramidal (11.2)
 = 61,7°


Plano piramidal (10.2)
 = 47°

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.2 Textura dos eletrodepósitos de zinco
Textura pode ser definida como a distribuição preferencial da orientação
cristalográfica de materiais policristalinos em relação a um sistema de coordenadas
da amostra.
Os revestimentos de zinco aplicados sobre o aço-carbono por eletrodeposição
apresentam, em geral, seus cristais com orientação preferencial, ou seja,
apresentam textura as quais recebem a denominação do plano que fica paralelo à
superfície do substrato (SHAFFER; MORRIS JÚNIOR; WENK, 1990). Assim,
revestimentos de zinco com textura basal pura aplicados sobre chapas de aço-
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carbono em processo contínuo são aquelas em que o plano basal (00.1) é paralela
(ou o eixo c é perpendicular) à superfície da chapa de aço. A Figura 10 mostra
esquematicamente a textura basal de depósitos de zinco aplicados em processo
contínuo sobre chapas de aço-carbono.
Figura 10 - Representação esquemática da textura basal da estrutura cristalográfica HC do
zinco sobre susbstrato de aço-carbono: plano basal (00.1) paralela à superfície da chapa de
aço e eixo c perpendicular à direção de laminação da chapa aço-carbono.

Textura basal (00.1)
Plano basal paralelo à superfície da chapa e o
eixo c perpendicular à direção de laminação da
chapa aço-carbono

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um revestimento com textura prismática pura (ou preferencial) é aquela em
os planos prismáticos (10.0) ou (11.0) são paralelos à superfície do substrato de
aço-carbono. Nesse caso, pode-se ter várias configurações dependendo do ângulo
que o eixo c forma com a direção de laminação. Se esse último for também paralelo
à direção de laminação, ter-se-á uma textura específica, a qual é mostrada
esquematicamente na Figura 11 para o plano (10.0). Se o eixo c for perpendicular à
direção de laminação ter-se-á a textura esquematizada na Figura 12. O eixo c pode
formar qualquer ângulo com a direção de laminação do substrato, podendo inclusive
se apresentar com distribuição radial uniforme (eixo c apontando para todas as
direções).
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Figura 11 - Representação esquemática da textura prismática (10.0) da estrutura
cristalográfica HC do zinco sobre susbstrato de aço-carbono: plano prismático (10.0)
paralelo à superfície da chapa de aço-carbono e eixo c paralelo à direção de laminação da
chapa de aço-carbono.

Textura prismática (10.0)
Plano prismático (10.0) paralelo à superfície da
chapa de aço-carbono e o eixo c paralelo à
direção da laminação da chapa de aço

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 12 - Representação esquemática da textura prismática (10.0) da estrutura
cristalográfica HC do zinco sobre susbstrato de aço-carbono: plano prismático (10.0)
paralelo à superfície da chapa de aço-carbono e eixo c perpendicular à direção de
laminação da chapa de aço-carbono.

Textura prismática (10.0)
Plano prismático (10.0) paralelo à superfície da
chapa de aço-carbono e o eixo c perpendicluar
à direção de laminação da chapa de açocarbono

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quando o plano basal está inclinado em relação à superfície do substrato,
tem-se as diferentes texturas piramidais. A Figura 13 mostra esquematicamente o
caso particular em que o plano piramidal (10.2) está paralelo à direção de laminação,
sendo todos orientados para a mesma direção.
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Figura 13 - Representação esquemática da textura piramidal (10.2).

1
 = 47°
1

Fonte: Elaborado pelo autor.

O ângulo  mostrado na Figura 13 é o ângulo entre o plano basal e o plano
(10.2). Esse ângulo para o sistema hexagonal do zinco pode ser calculado usando a
seguinte equação matemática (CULLITY, 1978, p. 502):

𝑐𝑜𝑠  =

ℎ1 ℎ2 + 𝑘1 𝑘2 + 0,5(ℎ1 𝑘2 + ℎ2 𝑘1 ) + 0,75

𝑎2
𝑙 𝑙
𝑐2 1 2

2
2
√((ℎ1 )2 + (𝑘1 )2 + ℎ1 𝑘1 + 0,75 𝑎2 (𝑙1 )2 )((ℎ2 )2 + (𝑘2 )2 + ℎ2 𝑘2 + 0,75 𝑎2 (𝑙2 )2 )
𝑐
𝑐

(1)

onde:

 = ângulo entre o plano basal (00.1) e um outro plano do sistema HC, em rad
h1 k1 l1 = índices de Miller-Bravais do plano basal, ou seja, h1=0; k1= 0; l1=1
h2 k2 l2 = índices de Miller-Bravais do plano em estudo, (10.2), ou seja, h2=1; k2=0;
l2=2
a = parâmetro de rede da estrutura hexagonal do zinco = 2,665 Å
c = parâmetro de rede da estrutura hexagonal do zinco = 4,947 Å
Para o plano (10.2), o ângulo  calculado segundo a eq.1 é de 47°. A seguir
estão apresentados alguns planos piramidais e os respectivos ângulos  calculados
usando a eq.1:


plano piramidal (10.1) forma uma ângulo de 65° com o plano basal;



plano piramidal (11.2) forma um ângulo igual a 61,7° com o plano basal;



plano piramidal (20.1) forma um ângulo de 76,9° com o plano basal;
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plano piramidal (10.3) forma um ângulo de 35,6° com o plano basal;



plano piramidal (10.4) forma um ângulo de 28,2° com o plano basal;



plano piramidal (10.5) forma um ângulo de 23,2° com o plano basal.
É importante mencionar que, assim como a textura prismática, a textura

piramidal também pode ocorrer de maneira aleatória ou direcionada.
A textura é um parâmetro muito importante dos eletrodepósitos e pode afetar
significativamente as suas características bem como o seu desempenho, tais como
conformabilidade, resistência à corrosão, resistência ao desgaste, porosidade e
dureza de depósitos bem como a aderência de tinta aplicada sobre o depósito (DINI,
1993, p. 162). O zinco eletrodepositado em processo contínuo é geralmente
submetido a operações como corte, conformação, soldagem, fosfatização e pintura.
Um depósito com uma textura compatível com esses processos é crucial para o
sucesso do uso desejado do produto final. Assim sendo, é fundamental que se tenha
uma textura adequada da camada de zinco, para que, por exemplo, o processo de
conformação não cause danificação do revestimento e comprometa o seu
desempenho em serviço (DINI, 1993, p. 163, ver também itens 2.3.6, 2.3.7 e 2.3.8).
A textura dos eletrodepósitos de espessura da ordem de micrometros é
independente do substrato, sendo altamente dependente da composição do banho e
das condições de operação, citando-se: o tipo de banho (sulfato, cloreto ou cianeto),
a natureza dos aditivos, o pH (no caso dos banhos ácidos) e as condições de
operação (DINI, 1993, p. 162-163).
Segundo Lindsay et al. (1989), as chapas de aço eletrozincadas em processo
contínuo apresentam a camada de zinco constituída de plaquetas hexagonais de
5 µm a 10 µm, cujas faces hexagonais ficam inclinadas em relação a superfície do
substrato. Esses autores afirmam que textura basal (00.1) (Figura 10) predominante
ou textura prismática (10.1) (Figura 11 e Figura 12) predominante não são obtidas
comercialmente, sendo as texturas piramidais as mais encontradas, especialmente,
as texturas (10.1) e (10.2). Os autores não mencionam explicitamente o tipo de
banho usado para revestir chapas naquela época, porém pode se supor que eram
os banhos a base de sulfato sem aditivos, pois esses autores obtiveram depósitos
em laboratório com esses banhos e compararam com os depósitos de chapas
zincadas comerciais. O estudo desses autores consistiu em produzir depósitos em
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laboratório os mais próximos da textura basal predominante e da textura prismática
predominante. Esses autores usaram banhos de sulfato sem aditivos com 100 g/L de
íons de zinco, densidade de corrente de 150 A/dm2 e velocidade relativa
metal/banho de 2,2 m/s e conseguiram produzir depósitos com textura basal
predominante, porém não com textura prismática predominante. Eles verificaram que
o pH é um dos principais fatores que influencia a textura dos depósitos, sendo
obtidos depósitos com textura basal predominante com valores de pH mais baixos
(3,0 e 3,5) e depósitos com textura piramidal predominante com valores de pH mais
elevados (4,2 e 4,5). A influência da temperatura foi menos marcante, com tendência
a formar textura basal em temperaturas mais elevadas. A agitação apresentou pouca
influência. Os autores não conseguiram produzir depósitos com textura prismática
predominante usando o referido banho.
De Boeck, Vanthournout; Van der Hoeven (1994), objetivando obter camadas
de zinco com diferentes texturas, utilizaram um banho de zinco à base de sulfatos,
contendo 100 g/L de Zn2+ e 75 g/L de Na2SO4 e obtiveram depósitos variando o pH
do banho (de 1,65 a 4,5), a densidade de corrente (de 24 A/dm2 a 95 A/dm2), a
temperatura (de 30 oC a 57,5 oC) e a velocidade de passagem do banho na célula de
deposição (de 1,0 m/s a 3,7 m/s). Esses autores conseguiram obter depósitos com
quatro textura distintas. A Tabela 4 mostra as condições adotadas para cada uma
das texturas obtidas.
Tabela 4 - Condições adotadas em um banho ácido contendo 100 g/L de Zn2+ e 75 g/L de
NaSO4 e as correspondentes texturas obtidas.
pH

Temperatura
(oC)

Densidade de
corrente (A/dm2)

Velocidade do
banho (m/s)

Textura

1,65

30

47

1,9

Prismática
(11.0)

1,65

57,5

24

3,7

Piramidal
(10.3) e (10.2)

1,65

57,5

95

3,7

Piramidal (10.1) e (11.2)

3,00

57,5

24

1,9

Basal com piramidal
(00.1)14 + (10.4) e (10.5)

Fonte: De Boeck, Vanthournout e Van der Hoeven (1994).

14

No artigo, o plano basal é representado por (00.2).
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De Boeck, Vanthourmout e Van der Hoeven (1994) verificaram que o pH e a
temperatura são os parâmetros influenciadores mais significativos: valores de pH
muito baixos e temperaturas próximas da ambiente favorecem a obtenção de textura
prismática, enquanto valores de pH em torno de 3,0 e temperaturas elevadas
favorecem a obtenção de textura basal.
Sato (1959) estudou, por meio de difração de raios X, a textura de
eletrodepósitos de zinco obtidos a partir de banhos formulados com ZnSO 4 e H2SO4,
de diferentes concentrações, com e sem aditivos. O autor utilizou anodo inerte,
catodo de latão alfa polido mecanicamente, distância entre catodo e anodo de 4 cm
e tempo de deposição de alguns segundos até 4 min.
Para os banhos sem aditivos, Sato (1959) verificou que no estágio inicial (até
algumas centenas de angstrons), o zinco se deposita formando cristais muito finos
(cristalitos) paralelos ao plano basal, porém sem orientação cristalográfica definida,
independentemente da composição do banho. Com base na interpretação dos
difratogramas obtidos, o autor concluiu que os cristalitos não são atomicamente
paralelos ao substrato.
O autor constatou que, à medida que se prossegue a deposição, alguns
cristalitos crescem preferencialmente e assumem estrutura fibrosa e texturas
diferentes para composições de banho diferentes e atribuiu esse fato ao seguinte
mecanismo de crescimento dos cristais: como os cristalitos não são atomicamente
paralelos ao substrato, os íons de zinco descarregados através da dupla camada
elétrica atingem os cristalitos de todas as direções. Nessas condições, entre os
diferentes cristalitos aleatoriamente orientados, apenas aqueles com os planos de
maior energia (maior velocidade de crescimento) posicionados favoravelmente
crescem em detrimento dos demais. O autor verificou que dentro da faixa adotada15,
nem a temperatura e nem a densidade de corrente influenciam na textura. Para uma
relação16 [H2SO4]/[Zn2+] baixa (1:1 ou 2:1), o autor obteve textura (11.4), e, para uma
relação mais elevada (5:1 ou 10:1), obteve (10.1).

15
16

o

2

2

Temperatura ambiente a 80 C e densidade de corrente de 1 A/dm a 15 A/m ..
No artigo original, essa relação é dada como: [H2SO4]/[Zn].
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Adicionalmente, Sato (1959) estudou a ação de vários aditivos orgânicos
adicionados ao banho com razão [H2SO4]/[Zn2+] de 1:1 (100 g/L de H2SO4 e 100 g/L
de Zn2+), a temperatura ambiente e com densidade de corrente de 4 A/dm2. Ele
verificou que a adição de aditivos causa mudança de textura, sendo a principal
causa dessa mudança a adsorção dos aditivos em certos planos, inibindo o seu
crescimento. A adição de seis dos sete aditivos utilizados provocou a seguinte
sequência de mudança de textura em função da concentração:
(11.4)



(10.1)



(11.2)



(11.0)

piramidal



piramidal



piramidal



prismática

Pode-se verificar que a adição dos aditivos levou à obtenção de textura
prismática.
2.3.3 Microestrutura dos eletrodepósitos
Segundo Dini (1993, p.141), quatro microestruturas típicas são encontradas
em metais eletrodepositados, a saber: colunar, fibrosa, granulação fina e lamelar,
conforme ilustrado na Figura 14.
As estruturas colunares são típicas dos depósitos obtidos a partir de banhos
ácidos de sais simples como os banhos de zinco ácidos à base de sulfatos sem
aditivos operado a uma temperatura elevada (cerca de 60 °C) ou com baixa
densidade de corrente (em geral menor que 10 A/dm2). Depósitos desse tipo
geralmente apresentam baixa resistência mecânica e baixa dureza, porém alta
ductilidade.
As fibrosas representam um refinamento da estrutura colunar. Este tipo de
estrutura é obtido, quando as condições de deposição são tais que favorecem a
formação de novos grãos em vez do crescimento de grãos existentes, tais como a
presença de aditivos ou a adoção de baixa temperatura e alta densidade de
corrente. As propriedades de depósitos fibrosos são intermediários entre as dos
depósitos colunares e as dos depósitos de granulação fina (Figura 14).
Os depósitos de granulação fina são geralmente obtidos a partir de banhos de
íons complexos (como os banhos à base de cianetos) ou a partir de alguns banhos
ácidos (como cobre e níquel) com determinados aditivos, denominadores refinadores
de grãos ou abrilhantadores, ou operando em condições extremas (como densidade
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de corrente muito alta, cerca de 100 A/dm 2). Esses depósitos são menos puros,
menos densos e exibem maior resistividade elétrica devido à presença de material
estranho codepositado. São geralmente brilhantes, duros e quebradiços, mas
algumas estruturas refinadas podem ser bastante dúcteis (30 % de alongamento). O
tamanho de grão é extremamente baixo (da ordem de nanômetros).
Figura 14 - Microestruturas típicas de eletrodepósitos metálicos.

Colunar - 200x

Fibrosa - 200x

Granulação fina - 500x

Lamelar - 250x

Fonte: Dini (1993, p. 143-146).

Os depósitos lamelares, como o próprio nome diz, são formados de lamelas
paralelas ao substrato. Os grãos dentro das lamelas são extremamente pequenos.
Estas estruturas são características de depósitos brilhantes resultantes da adição de
agentes aditivos orgânicos sulfurados, que resultam em pequenas quantidades de S
e C no eletrodepósito. Uma série de depósitos de ligas, tais como ouro, cobre,
cobalto-fósforo, cobalto-tungstênio e níquel-fósforo apresentam essa estrutura.
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Esses depósitos têm geralmente elevada resistência mecânica e dureza, mas baixa
ductilidade.
A estrutura de um eletrodepósito é fortemente dependente das taxas relativas
de formação de núcleos de cristal e de crescimento dos cristais existentes.
Depósitos com grão refinados são obtidos em condições que favorecem a formação
de núcleos cristalinos, enquanto os cristais maiores são obtidos nos casos que
favorecem o crescimento dos cristais existentes (PANOSSIAN, [1986?], p. 69-75;
DINI, 1993, p. 146).
Nos processos de eletrodeposição, há inúmeras variáveis que exercem
grande influência na estrutura, citando-se: concentração de íons metálicos, aditivos,
densidade de corrente, temperatura, agitação e polarização (PANOSSIAN, [1986?],
75-78; DINI, 1993, p. 146-147). A Figura 15 apresenta os principais fatores de um
processo de eletrodeposição que influenciam no tamanho dos grãos. Pode-se
verificar que:


quanto maior a concentração dos íons metálicos no banho, maior é o tamanho de
grão. Os banhos ácidos em geral trabalham com concentração maior de íons
metálicos (PANOSSIAN, [1986?], p. 110);



a presença de aditivos diminui o tamanho de grão;



densidades de correntes elevadas (superiores a 50 A/dm2 (WEYMEERSCH;
WINAND; RENARD, 1981)) diminuem o tamanho de grão;



temperaturas elevadas favorecem a obtenção de grão maiores;



a polarização causa diminuição do tamanho de grão.
O substrato também influencia a estrutura dos eletrodepósitos, porém nos

instantes iniciais da deposição. Segundo Dini (1993, p. 150), a estrutura da maior
parte das eletrodepósitos é determinada pelo crescimento epitaxial e pseudomórfico
sobre um substrato e pelas condições prevalecentes no processo de deposição.
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Figura 15 - Principais fatores influenciadores do tamanho de grão dos eletrodepósitos.
Tamanho de grão
Maior

Menor

Concentração de íons metálicos no banho
Aditivos
Densidade de corrente
Temperatura
Agitação
Polarização
Fonte: Dini (1993, p. 147).

Normalmente, um metal depositado vai tentar copiar a estrutura do substrato
e isso envolve epitaxia17. A epitaxia é a relação ordenada entre o arranjo atômicos
do substrato e do depósito na interface substrato/revestimento, sendo possível
quando o arranjo atômico em uma determinada direção de cristal do revestimento
apresenta correspondência ao do substrato. Já o pseudomorfismo refere-se à
continuidade dos limites de grão e as micro características geométricas do substrato
(DINI, 1993, p. 150). De fato, riscos e defeitos presentes no substrato são muitas
vezes reproduzidos no revestimento.
2.3.4 Nivelamento
Chama-se poder de nivelamento a habilidade de um banho de produzir
depósitos de espessura maior em microdepressões e menor nas microssaliências,
acarretando uma diminuição da rugosidade superficial, inicialmente presente no
substrato (PANOSSIAN, 1966).
O nivelamento dos eletrodepósitos pode ser melhorada com o uso de aditivos
específicos denominados niveladores. Esses aditivos têm a propriedade de diminuir
a velocidade de deposição nas microssaliências e aumentar a velocidade de
deposição nas microdepressões. A Figura 16 mostra esquematicamente a seção

17

Segundo o dicionário Michaelis (2016), epitaxia é o “[...] processo de crescimento de cristal, em que
as camadas depositadas acompanham a orientação do cristal de substrato”.
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transversal de um revestimento aplicado sobre um substrato rugoso. Na região “1”
(microdepressão),

a

velocidade

de

deposição

é

maior.

Na

região

“2”

(microssaliência) a velocidade de deposição é menor. Na região “3” (superfície lisa),
a velocidade de deposição tem um valor intermediário. Vale informar que quanto
maior o nivelamento e menor o tamanho de grão mais brilhante é o eletrodepósito. A
Figura 17 mostra a seção transversal de um eletrodepósito de níquel em um banho
com aditivo nivelador. Pode-se verificar que a superfície do revestimento é mais lisa
do que a do substrato que apresenta uma leve rugosidade.
Figura 16 - Ilustração esquemática de um depósito com alto nivelamento.
1 Microdepressão: velocidade de deposição
maior
2 Microssaliência: velocidade de deposição
maior
3 Superfície lisa: velocidade de deposição
intermediária

Fonte: Panossian (1966)

Figura 17 - Seção transversal de um
eletrodepósito de níquel obtido a partir
de um banho de níquel com aditivo
nivelador.

500X
Fonte: Cedida por Panossian (2016).18

2.3.5 Tensões residuais
Tensões residuais podem ser definidas como as tensões presentes dentro de
um material que não está sujeito a carregamentos ou a gradientes de temperatura.

18

Fotografia cedida gentilmente pela orientadora dessa dissertação Dra. Zehbour Panossian do Laboratório de
Corrosão e Proteção do Centro de Metalurgia e de Materiais do IPT.
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Os eletrodepósitos, em geral, apresentam tensões residuais que podem ser tanto de
compressão como de tração.
Tensões residuais de tração em eletrodepósitos podem causar empolamento,
aparecimento de trincas, deformações ou falhas de aderência dos depósitos. Sendo
prejudiciais especialmente para o revestimento em processo contínuo, pois nesses
casos as chapas ou fios revestido são submetidos a conformação posterior.
É importante citar que tensões de tração, sejam residuais ou aplicadas,
causam uma série de problemas aos produtos metálicos, dentro dos quais, podemse citar a corrosão sob tensão e a corrosão fadiga. No entanto, a simples presença
de tensões de tração pode causar a aceleração da corrosão generalizada
(PANOSSIAN, 1993a, p. 220). Por exemplo, o aço-carbono em solução de cloreto de
sódio e na presença de tensões residuais de tração não apresenta corrosão sob
tensão, mas sim aceleração da corrosão generalizada nas regiões sujeitas a tensão
de tração (PANOSSIAN, 1993a, p. 220). Assim sendo, é de se esperar que
eletrodepósitos de zinco com tensões residuais de tração apresentem maiores taxas
de corrosão.
2.3.6 Resistência à corrosão dos eletrodepósitos de zinco
Quando um metal é exposto a um meio corrosivo, a taxa de corrosão de cada
grão é diferente, uma vez que a energia de ligação de cada átomo com os seus
vizinhos é diferente para planos cristalográficos diferentes (PARK; SZUPNAR, 1998).
De acordo com Scully (1990 apud PARK; SZUPNAR, 1998), a energia total
envolvida para a quebra da ligação de um átomo metálico com os seus vizinhos, e
subsequente corrosão do átomo, é maior quando o átomo possui um número maior
de átomos vizinhos, ou seja, é maior para planos cristalográficos mais compactos.
Em outras palavras, os planos mais compactos são os mais resistentes à corrosão.
Ashton e Hepwort (1968) utilizaram monocristais de zinco para avaliar a
corrosão de diferentes planos cristalográficos em hidróxido de sódio 0,5 mol/L.
Esses autores levantaram curvas de polarização do plano basal (00.1) e dos planos
prismáticos (10.0) e (11.0) e a partir dessas curvas calcularam as densidades de
corrente de corrosão. Esses autores compararam os resultados obtidos com o zinco
policristalino. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos por esses autores,
incluindo os valores de potencial de circuito aberto (PCA) medido antes da
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polarização. Para fins de comparação, os autores também estudaram um policristal
de zinco sem textura.
Tabela 5 - Potencial de circuito aberto e densidade de corrente de corrosão para diferentes
planos critalográficos de um monocristal de zinco em hidróxido de sódio 0,5 mol/L.
Plano exposto
ao meio

Potencial de circuito
aberto (V, ECS)

Densidade de corrente
de corrosão (µA/cm2)

Taxa de corrosão
calculada (µm/ano)

Basal (00.1)

-1,485

81

1220

Prismática (10.0)

-1,485

127

1900

Prismática (11.0)

-1,481

261

3890

Policristal

-1,492

160

2390

Fonte: adaptado de Ashton e Hepwort (1968).

Pela Tabela 5, pode-se verificar que o plano basal apresenta o menor e o
plano prismático (11.0) o maior valor da densidade de corrente de corrosão.
Dini (1993, p. 169) também afirma que a intensidade da corrosão de
revestimentos de zinco é afetada pela sua textura e cita um exemplo do trabalho de
Takeshi et al. (1981 apud DINI, 1993, p. 169) que verificou que depósitos de zinco
imersos em hidróxido de sódio apresentam taxas de corrosão menores para a
textura basal (00.1) do que para outras texturas.
Park e Szupnar (1998) estudaram a resistência à corrosão de eletrodepósitos
de zinco obtidos a partir de banhos contendo ZnSO4 e (NH4)2SO4. Variando a
densidade de corrente19 de 3 A/dm2 para 50 A/dm2, esses autores obtiveram
diferentes depósitos, os quais foram caracterizados quanto à textura (por difração de
raios X) e quanto à resistência à corrosão em solução de NaCl a 5 % desaerada. Os
autores obtiveram as correntes de corrosão por meio de curvas de polarização
obtidas com varredura de -250 mV a +250 mV em relação ao potencial de circuito
aberto. A Figura 18 mostra os resultados obtidos pelos autores. Pode-se verificar
que a corrente de corrosão diminui com o aumento da intensidade da textura (00.1),
evidenciando que a textura basal apresenta maior resistência à corrosão. Nesse tipo
de textura, o plano basal fica em contato com a solução e, sendo o plano basal a
mais compacta, é o mais resistente à corrosão como verificado pelos autores.
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No artigo original, a densidade de corrente é expressa por mA/cm2. A conversão foi feita porque em
eletrodeposição a unidade usual é A/dm2.
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icorr (µA/cm2)

Figura 18 - Correlação entre a intensidade da textura (00.1) e a
densidade de corrente de corrosão de eletrodepósitos de zinco
obtidos em banho contendo ZnSO4 e (NH4)2SO4 a diferentes
densidades de corrente (cada ponto corresponde a média de
cinco medidas realizadas).

Intensidade da textura (00.1)
Fonte: Adaptado de Park e Szupnar (1998).

2.3.7 Conformabilidade dos eletrodepósitos de zinco
A deformação plástica dos materiais policristalinos envolve escorregamento,
isto é, o deslocamento de um átomo sobre o outro por meio da movimentação de
discordâncias.
Os planos e as direções compactas são também muito importantes no que se
refere à deformação plástica de metais. Os átomos de um cristal solicitado
mecanicamente escorregam ao longo de planos compactos, seguindo direções
compactas

(CARAM

JÚNIOR,

2006,

p. 36).

Assim,

o

melhor

plano

de

escorregamento do zinco é o plano basal (00.1) que é o plano mais compacto.
Nesse plano, o deslizamento é pelo menos 30 vezes mais fácil do que para qualquer
outro plano da estrutura HC (DINI, 1993, p. 166). Quando chapas de aço-carbono
com depósitos de zinco com textura basal (com plano basal paralelo à direção de
laminação (Figura 10)) são submetidos a um dobramento, vão exibir alongamento
dos grãos individuais, com um grão escorregando sobre o outro conforme ilustrado
na Figura 19. Esse tipo de comportamento favorece a continuidade do revestimento
após o dobramento o que é benéfico para a resistência à corrosão.
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Figura 19 - Ilustração esquemática das
consequências de um dobramento efetuado em uma
chapa de aço-carbono com um depósito de zinco
com textura puramente basal (plano basal paralela à
direção de laminação).

(a) Antes do dobramento

(b) Depois do dobramento
Fonte: Lindsay et al. (1989).

Por outro lado, em uma chapa com depósito de zinco com textura prismática
pura (com plano basal perpendicular à direção de laminação como os da Figura 11
e Figura 12), o dobramento causará trincas, pois o plano de escorregamento é
perpendicular à direção da deformação, como ilustrado na Figura 20.
Figura 20 - Ilustração esquemática das consequências
de um dobramento efetuado em uma chapa com
depósito de zinco com textura puramente prismática
(plano basal perpendicular à direção de laminação).

(a) Antes do dobramento

(b) Depois do dobramento
Fonte: Lindsay et al. (1989).
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Lindsay et al. (1989), utilizando banhos à base de sulfato e variando o pH do
banho e as condições de operação, produziram em laboratório depósitos com
textura predominantemente basal e com textura piramidal. Esses autores
compararam a textura desses depósitos com depósitos de chapas zincadas
comerciais e verificaram que a textura desses últimos era similar aos das amostras
com textura piramidal obtidas em laboratório, porém o tamanho de grão dos
depósitos comerciais era menor. Os autores realizaram ensaios de conformação
com todas as amostras e concluíram:


os depósitos de textura predominantemente basal obtidos em laboratório não
apresentaram trincas após os ensaios de conformação, tendo apresentado
alongamento de grãos;



os depósitos de textura piramidal obtidos em laboratório apresentaram trincas
depois de serem conformadas. Já os depósitos de textura piramidal comerciais
não apresentaram trincas depois da conformação. Os autores atribuíram essa
diferença de comportamento ao tamanho de grão dos depósitos, sem entrar em
detalhe sobre o tipo de textura piramidal de cada depósito.
Resultados semelhantes foram apresentadas por De Boeck, Vanthournout e

Van der Hoeven (1994). Esses autores submeteram depósitos de diferentes texturas
(apresentadas anteriormente na Tabela 4) a ensaios de deformação e verificaram
que:


nenhuma trinca foi verificada com o depósito com textura basal + piramidal,
(00.1)20 + (10.4) e (10.5);



os depósitos com textura prismática (11.0) apresentaram trincas que expuseram
o substrato de aço;



os depósitos com a textura piramidal (10.1) e (11.2) apresentaram trincas;



os depósitos com textura piramidal (10.3) e (10.2) não apresentaram trincas.
Para tentar entender os resultados De Boeck, Vanthournout e Van der

Hoeven (1994), é conveniente lembrar o ângulo  que os planos piramidais formam
com o plano basal, a saber:

20

No artigo, o plano basal é representado por (00.2).
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texturas que apresentara trincas: 65° para (10.1) e 61,7° para (11.2);



texturas que não apresentaram trincas: 35,6° para (10.3) e 47° para (10.2).
Pode-se verificar que as texturas que formam ângulos menores com o plano

basal não trincam e as que formaram ângulos maiores com o plano basal trincam.
Esses resultados são concordantes com os apresentados por Park, Lin e Meshii
(1989 apud SHAFFER; MORRIS JÚNIOR; WENK, 1990). Esses autores verificaram
que depósitos de zinco comerciais apresentam trincas ao serem deformadas quando
o plano basal é praticamente perpendicular à superfície do substrato (com ângulo
igual ou superior a 85°), ou seja quando a textura é muito próximo ou igual à
prismática. Segundo esses autores, a quantidade de trincas é mínima quando a
textura é piramidal com o plano basal formando ângulos entre 40° e 70°. Os ângulos
61,7° e 65° do trabalho de De Boeck, Vanthournout e Van der Hoeven (1994) estão
muito próximos do maior valor da faixa citada, podendo ser atribuída a esse fato o
aparecimento de trincas.
Shaffer, Morris e Wenk (1990) afirmam que não é somente a textura de um
depósito de zinco que determina o aparecimento de trincas. Mesmo que a textura
seja não favorável, trincas podem aparecer em nichos em que a orientação do
cristais é desfavorável.
2.3.8 Pintura de revestimentos de zinco
Dentre as técnicas de proteção anticorrosiva, os revestimentos orgânicos são
um dos métodos mais utilizados, apresentando diversas propriedades importantes,
como a facilidade de aplicação e de manutenção, relação custo-benefício atraente,
além de outras propriedades tais como (GENTIL, 2011, p. 258): finalidade estética;
auxílio na segurança industrial; sinalização; identificação de fluidos em tubulações e
reservatórios; impermeabilização; anti-incrustação de microrganismos marinhos em
casos de embarcações; diminuição da rugosidade superficial etc.
Em geral, um esquema de pintura é constituída por três camadas de tintas. A
primeira camada, conhecida como tinta de fundo (primer) é caracterizada por
proteger o substrato da corrosão por algum tipo de mecanismo. Por exemplo, esta
tinta pode conter pigmentos anticorrosivos, como inibidores de corrosão, partículas
de zinco (capazes de oferecer proteção catódica ao substrato) ou pigmentos
capazes de causar passivação do substrato de aço.
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A segunda camada de tinta, a intermediária, é responsável para impor uma
barreira que isola o metal do meio corrosivo. Nesse sentido, as mais eficientes são
as mais espessas e com resinas de alta impermeabilidade e alta aderência. Quanto
mais tempo o vapor de água, o oxigênio e os gases corrosivos levam para
atravessar a camada intermediária, melhor será o efeito barreira da tinta. As
melhores tintas que protegem por barreira devem ser formuladas com aditivos
tensoativos eficazes, com pigmentos lamelares, e capazes de serem aplicadas em
alta espessura para conferirem ao substrato grande durabilidade em ambientes de
elevada agressividade (GNECCO; MARIANO; FERNANDES, 2003, p. 84).
A terceira e última camada, conhecida como tinta de acabamento, tem por
finalidade conferir alguma propriedade adicional como proteção contra raios solares,
coloração destinada à sinalização, propriedades anti-incrustantes, entre outros.
Cita-se que tanto a tinta de fundo como a tinta de acabamento exercem certa
função barreira, simplesmente porque dificultam o acesso dos agentes corrosivos
até a superfície do substrato.
Quando é aplicada uma tinta sobre revestimentos de zinco, a proteção contra
a corrosão do aço aumenta de forma considerável. Esse sistema de proteção do
aço-carbono (zincagem mais pintura), mais conhecido como sistema dúplex, possui
um efeito sinérgico de proteção: o tempo de proteção conferida pelo revestimento
obtido pela superposição da tinta sobre o zinco é maior do que o tempo de proteção
conferida apenas pelo zinco somado ao tempo de proteção conferida apenas pela
camada de tinta.
O efeito sinérgico ocorre porque a camada de zinco faz a função das tintas de
fundo, proporcionando proteção catódica ao substrato de aço nas regiões de
danificação em que ocorre a exposição do substrato de aço. Por sua vez, as
camadas de tinta funcionam como barreira contra o ingresso de agentes até a
superfície do zinco, prolongando não só a vida útil do aço, mas protegendo o
revestimento de zinco subjacente.
A capacidade do zinco de prolongar a vida dos revestimentos de tinta é o que
torna uma chapa de aço zincada e pré-pintada um produto tão durável que sua
participação no mercado está continuamente em ascensão (ASSOCIAÇÃO
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INTERNACIONAL DO ZINCO, 2000, p. 6). Dentre os casos que requerem o uso de
sistema dúplex, citam-se:


a indústria automobilística, em que se deseja garantir a integridade da carroceria
que normalmente é sujeita a vários tipos de solicitação mecânica, incluindo
impacto de pedras;



em eletrodomésticos, em que se deseja associar a durabilidade ao aspecto
estético;



na linha branca, em que o consumidor cada vez mais exige produtos com maior
durabilidade;



em componentes zincados por eletrodeposição em processo contínuo, em que a
espessura da camada de zinco é relativamente baixa, como é o caso das chapas
de aço zincadas objeto do presente estudo;



em ambientes de alta agressividade, em que nem a pintura e nem espessas
camadas de zinco são capazes sozinhas de proporcionar vida útil prolongada
necessária para grandes estruturas.
O efeito sinérgico de proteção ao aço-carbono dos sistemas dúplex só é

verificado quando a pintura é realizada adequadamente sobre a superfície do zinco.
Caso contrário, falhas prematuras da camada de tinta podem ocorrer.
A obtenção de uma boa aderência de tinta sobre o zinco é mais problemática
do que sobre o aço. A grande maioria das tintas comuns, que pode ser aplicada
sobre o aço sem apresentar problemas de aderência, não pode ser aplicada
diretamente sobre o zinco. Algumas tintas inclusive atacam o zinco; são as tintas
que apresentam uma certa alcalinidade seja inerente a sua própria composição, seja
devido ao processo de saponificação (ZINCAGEM...,1976).
Assim, a aplicação de um esquema de pintura sobre um revestimento de
zinco requer alguns cuidados especiais, tanto no que se refere ao tipo de tinta, como
quanto à preparação da superfície.
No que se refere ao tipo de tinta, são raras as tintas que podem ser aplicadas
diretamente sobre o zinco. As alquídicas e as tintas que contém óleo, por exemplo,
não podem ser aplicadas sobre o zinco, pois são tintas saponificáveis que causam
rápida oxidação da camada de zinco provocando o destacamento da camada de
tinta (ALMEIDA, 2001). Apenas dois tipos de tinta líquida vêm sendo aplicados
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diretamente sobre zinco: o epóxi isocianato e um tipo especial de poliuretano,
embora os resultados obtidos com este último ainda estejam longe de serem
considerados bons (ALMEIDA, 2001).
As superfícies zincadas apresentam dificuldades de aderência à maioria das
tintas convencionais, especialmente quando o revestimento é recentemente
aplicado. Em geral, as superfícies zincadas são muito lisas e elas não podem ser
submetidas ao jateamento, pois esse processo acaba arrancando a camada de
zinco. Lembra-se que as superfícies a serem pintadas devem apresentar uma certa
rugosidade para permitir a ancoragem da tinta aplicada.
Em processos industriais, pré-tratamentos específicos são feitos para conferir
rugosidade adequada às camadas de zinco e isolar a camada da tinta do zinco.
Entre esses pré-tratamentos, citam-se as camadas fosfatizadas e as camadas à
base de cromatos (esses em desuso decorrente de questões ambientais). A escolha
do pré-tratamento depende muitas vezes do tamanho e da forma do objeto, dos
equipamentos de aplicação e das instalações disponíveis (FAZENDA,1995, p. 1010).
Pouca informação é disponível quanto à influência da textura dos
revestimentos de zinco na aderência das camadas de zinco. Nesse sentido,
localizou-se o trabalho de Leidheiser Júnior e Kim (1976). Esses autores conduziram
um extenso trabalho em que avaliaram a aderência de tinta aplicada sobre chapas
de aço zincadas por imersão a quente em processo contínuo. Cerca de 200
amostras de chapas foram avaliadas, sendo parte já recebidas pintadas e parte
pintadas posteriormente. O estudo foi conduzido focando somente a aderência da
tinta sobre a camada de zinco correlacionando essa aderência com a orientação
cristalográfica (textura) do revestimento de zinco, sem se preocupar sobre o tipo de
pré-tratamento do zinco ou o tipo de tinta. Esses autores verificaram que a aderência
da camada de tinta dependia da orientação cristalográfica do revestimento de zinco.
Constataram que uma boa aderência da tinta aplicada sobre depósitos de zinco era
obtida sobre chapas que apresentavam resultados de difração de raios X com
orientação preferencial do plano basal (00.1)21 elevada. Por outro lado, os autores
verificaram aderência insatisfatória de tinta aplicada sobre depósitos de zinco em
que essa orientação era baixa. Dini (1993, p. 171) afirma que a aderência de tintas
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No artigo, o plano basal é representado por (00.2).
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sobre os eletrodepósitos de zinco depende fortemente da textura, sendo tanto
melhor quanto mais pronunciado for a textura basal do eletrodepósito de zinco,
conforme ilustrado na Figura 21.

Grão com textura basal (00.1) (%)

Figura 21 - Aderência da tinta aplicada sobre
revestimentos de zinco em função da porcentagem da
textura basal.

Classificação da aderência
Fonte: Adaptado de Dini (1993, p. 172) e de Leidheiser
Júnior e Kim (1976).
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3

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste tópico, são descritos:



origem e identificação das chapas eletrozincadas a partir de banhos de zinco à
base de cloreto e à base de sulfato/cloreto;



preparação dos corpos de prova

eletrozincados para os ensaios de

caracterização e de desempenho;


ensaios de caracterização das chapas eletrozincadas: espessura de camada;
exames e análise por microscópio eletrônico de varredura; rugosidade;
comportamento no ensaio de embutimento; textura; presença de tensões
residuais e molhabilidade;



ensaios de desempenho quanto à corrosão das chapas eletrozincadas: ensaio de
imersão com monitoramento do potencial de corrosão e exame visual; ensaios de
imersão para determinação da taxa de corrosão; ensaios eletroquímicos
(determinação de potencial de circuito aberto e resistência de polarização) e
ensaios acelerados de corrosão (câmara de névoa salina e câmara úmida);



pintura dos corpos de prova zincados;



ensaios de caracterização dos corpos de prova zincados e pintados: espessura e
aderência da camada de tinta;



ensaios de desempenho quanto à corrosão dos corpos de prova zincados e
pintados: câmara de névoa salina.
A seguir, cada um destes itens será descrito.

3.1

Origem e identificação das chapas eletrozincadas a partir de banhos de zinco à
base de cloreto e à base de sulfato/cloreto
As chapas revestidas foram fornecidas pela empresa que desejava verificar a

diferença de desempenho entre eletrodepósitos de zinco obtidos a partir de um
banho de zinco ácido à base de cloreto com aditivos e eletrodepósitos de zinco
obtidos a partir de um banho ácido à base sulfato/cloreto tradicional sem aditivos.
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Ambos os revestimentos foram aplicados sobre chapas relaminadas de aço
baixo carbono para estampagem Grau 2 da NBR 5007 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2008b) cuja composição química nominal está
apresentada na Tabela 6.
Tabela 6 - Composição química nominal – aço baixo carbono para estampagem
Grau 2.
Carbono (%)

Manganês (%)

Fósforo (%)

Enxofre (%)

0,12

0,60

0,040

0,050

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da NBR 5007 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (2008b).

Os eletrodepósitos foram obtidos adotando-se as condições operacionais
apresentadas na Tabela 7.
Tabela 7 - Condições de deposição de zinco em banho comercial.
Parâmetros
Densidade de corrente (A/dm2)
Temperatura (oC)
Tempo de deposição (s)

Cloreto

Sulfato/cloreto

10

10

45 a 55

60 a 70

150

90

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados obtidos com a empresa que forneceu as
amostras de chapas revestidas.

Para facilitar a redação, a amostra de chapa de zinco obtida a partir de um
banho à base de cloreto com aditivos foi denominada de “revestimento de zinco
cloreto” ou simplesmente “revestimento cloreto” ou “cloreto” e a amostra de chapa de
zinco obtida a partir de um banho à base de sulfato/cloreto sem aditivos foi
identificada como “revestimento de zinco sulfato/cloreto” ou simplesmente
“revestimento sulfato/cloreto” ou “sulfato/cloreto”.
A Tabela 8 apresenta a descrição das duas amostras recebidas, as
dimensões dessas amostras juntamente com a identificação dada a cada uma delas.
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Tabela 8 – Descrição, dimensões e identificação das amostras de chapas eletrozincadas
usadas neste estudo.
Descrição

Dimensões

Chapa de aço baixo carbono para
estampagem com camada
eletrodepositada de zinco em um banho
à base de cloreto com aditivos

Chapa de aço baixo carbono para
estampagem com camada
eletrodepositada de zinco em um banho
à base de sulfato/cloreto sem aditivos

Identificação

Comprimento: 5 m
Largura: 60 cm

“Revestimento de zinco
cloreto”
ou
“Revestimento cloreto”
ou
”Cloreto”

Comprimento: 5 m
Largura: 60 cm

”Revestimento de zinco
sulfato/cloreto”
ou
“Revestimento
sulfato/cloreto”
ou
”Sulfato/cloreto”

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2

Preparação dos corpos de prova eletrozincados para os ensaios de
caracterização e de desempenho
Para os ensaios de caracterização e de desempenho, corpos de prova foram

retirados das chapas revestidas com dimensões variadas, sendo o corte feito usando
uma guilhotina marca Somar modelo número 5 (Figura 22). Procurou-se retirar os
corpos de prova da região central das chapas, desprezando cerca de 5 cm de cada
lado. Isso foi feito porque a densidade de corrente é mais uniforme na região central
da chapa.
Figura 22 - Guilhotina utilizada para o
corte das chapas zincadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3

Ensaios de caracterização das chapas eletrozincadas

3.3.1 Determinação da espessura de camada
A espessura da camada de zinco das chapas revestidas foi obtida por meio
de duas metodologias:


por método gravimétrico;



por método microscópico.
Pelo método gravimétrico, obtém-se a espessura média da camada de zinco.

Assim, retirando-se apenas alguns corpos de prova da chapa, é possível obter um
valor muito próximo da espessura média do revestimento. Esse método não exige
materiais e equipamentos sofisticados, sendo simples e de custo muito baixo.
Já o método microscópico fornece a espessura do revestimento apenas do
local de medição, porém, em contrapartida esse método permite avaliar a
uniformidade microscópica (nivelamento) do revestimento além de fornecer
informações sobre a sua porosidade e microestrutura. Esse método necessita de
equipamentos mais sofisticados e de profissionais treinados e é de custo mais
elevado. Para se ter uma avaliação da espessura média da chapa pelo método
microscópico, seria necessária a determinação da espessura em vários pontos, o
que demandaria muito tempo e o custo seria muito elevado.
Pelo exposto, pode-se verificar que é importante adotar os dois métodos
descritos, pois assim torna-se possível obter a espessura média dos revestimentos e
ter informações a respeito das características mencionadas dos revestimentos.
Pelo método gravimétrico, a espessura da camada de zinco foi calculada a
partir da massa da camada de zinco por unidade de área que foi obtida segundo a
norma NBR 7397 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016),
adotando-se o seguinte procedimento:


preparar corpos de prova de 5 cm x 5 cm;



determinar a área revestida dos corpos de prova, utilizando um paquímetro
marca Mitutoyo com resolução de 0,02 mm;



desengraxar a superfície dos corpos de prova com acetona grau técnico;



secar a superfície dos corpos de prova com ar quente;
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determinar a massa dos corpos de prova em uma balança analítica marca
METTLER, modelo XS204 com resolução de 0,0001 g (Figura 23);



imergir os corpos de prova na solução de decapagem (composição citada mais
adiante). Imediatamente após a imersão, verifica-se intensa formação de bolhas
de gás hidrogênio. Observar a liberação dessas bolhas. Após cessar a liberação
das bolhas, retirar os corpos de prova da solução de decapagem;



lavar os corpos de prova em água corrente, removendo os resíduos com auxílio
de uma esponja macia;



lavar com acetona grau técnico com o auxílio de uma pisseta;



secar os corpos de prova com ar quente;



determinar novamente a massa dos corpos de prova na mesma balança analítica
utilizada anteriormente.
Figura 23 - Balança analítica
(resolução 0,0001) usada para a
pesagem dos corpos de prova.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A solução de decapagem utilizada para a retirada da camada de zinco foi
obtida da seguinte maneira: primeiramente foram dissolvidos 32 g de cloreto de
antimônio P.A. em 1 L de ácido clorídrico concentrado (densidade 1,16 g/cm 3 a
1,18 g/cm3). Em seguida, 5 mL dessa solução foi diluída em 100 mL de ácido
clorídrico concentrado.
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A espessura da camada de zinco foi obtida pela equação:
eZn 

mi  m f

(1)

Ar .

onde:
eZn = espessura da camada de zinco em µm;
m1 = massa antes da decapagem em g;
m2 = massa após a decapagem em g;
Ar = área revestida em m2;

 = massa específica do zinco que é 7,14 g/cm3.
A espessura da camada de zinco por método microscópico foi feita medindose diretamente a espessura da seção transversal com FIB (Focused Ion Beam) em
um microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo Quanta 3D FEG da FEI
Company (ver Figura 24). Trata-se de um microscópio eletrônico de varredura do
tipo feixe duplo (Dual Beam), feixe de elétrons e feixe de íons de gálio. Para facilitar,
esse microscópio será denominado de MEV/FEG/FIB.
Figura 24 - Microscópio eletrônico de
varredura MEG/FEG/FIB usado para a
determinação da espessura do revestimento
por meio de medição direta da seção
transversal.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Cita-se que a preparação da seção transversal dos eletrodepósitos de zinco
por FIB tem início com a localização da região de interesse. Em seguida, é realizada
a deposição de uma camada de proteção de platina e finalizada com uma série de
remoções de material com feixe iônico de gálio até a obtenção de uma superfície
lisa. O tempo típico de preparação de amostra, dentro do microscópio Dual-Beam, é
da ordem de 2 h.
É conveniente esclarecer que a observação da seção transversal de
eletrodepósitos de zinco finos é muito difícil por meio de preparação metalográfica,
visto que o zinco apresenta baixa dureza e é muito ativo, sofrendo oxidação durante
as operações de lixamento e polimento. Assim sendo, a adoção da remoção de
material no referido microscópio foi muito útil para o presente trabalho.
3.3.2 Exames e análises com microscópio eletrônico de varredura
As superfícies das camadas de zinco foram examinadas com auxílio de um
microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo Quanta FEG (Field Emission
Gun) da FEI Company (Figura 25). As imagens foram obtidas com diversas
ampliações. Para facilitar, esse microscópio será denominado de MEV/FEG.
O objetivo desse exame foi verificar a microestrutura superficial do
revestimento de zinco e também a presença de eventuais defeitos.
Figura 25 - Microscópio eletrônico de
varredura MEV/FEG usado para exames e
análises da superfície dos eletrodepósitos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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As superfícies zincadas foram também submetidas a uma microanálise
por espectroscopia de energia dispersiva (EDS - Energy Dispersive Spectroscopy)
para determinar os elementos presentes na camada superficial. O objetivo dessa
microanálise foi verificar se a empresa fornecedora de chapas tinha ou não aplicado
algum tipo de tratamento adicional sobre os revestimentos de zinco e verificar se
havia ou não contaminação da superfície dos revestimentos. Para os exames e
análises, foram utilizados corpos de prova com dimensões de 2 cm x 2 cm retirados
das chapas zincadas.
Além disso, microanálises por EDS foram realizados também na superfície
dos corpos de prova após o ensaio de embutimento, objetivando verificar se a
deformação expôs ou não o substrato de aço. Para isso, foram utilizados corpos de
prova de dimensões 5 cm x 5 cm, contendo a calota de embutimento.
As seções transversais dos revestimentos de zinco foram examinados usando
o microscópio eletrônico MEV/FEG/FIB descrito no item 3.3.1. Os exames foram
realizados nas mesmas seções transversais dos corpos de prova usados para se
efetuar as medidas de espessura de camada.
3.3.3 Determinação da rugosidade
A rugosidade Ra das camadas de zinco foi obtida em um microscópio
confocal de luz branca da marca Zeiss, modelo Axio CSM 700 (Figura 26), tendo
sido realizadas varreduras em uma área de 5 µm x 5 µm em cinco corpos de prova
de dimensões 5 cm x 5 cm.
Figura 26 - Microscópio confocal utilizado para medição
da rugosidade das camadas de zinco.

Fonte: Carl Zeiss (2013).

.
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A rugosidade Ra é a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas
de afastamento (yi), dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média,
dentro do percurso de medição (lm). Essa grandeza pode corresponder à altura de
um retângulo, cuja área é igual à soma absoluta das áreas delimitadas pelo perfil de
rugosidade e pela linha média, tendo por comprimento o percurso de medição (lm)
(ver Figura 27).

Ra

Figura 27 – Ilustração esquemática da rugosidade Ra.

lm

𝑅𝑎 =

𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ 𝑦𝑛
𝑛

Fonte: Penteado et al. (2003)
A rugosidade foi medida para que se pudesse relacionar essa medida com a
aderência das tintas aplicadas sobre os revestimentos de zinco. Sabe-se que
superfícies muito lisas de revestimentos de zinco não são adequadas para pintura
(ver item 2.3.8)
3.3.4 Ensaio de embutimento
O ensaio de embutimento foi realizado apenas para avaliar o comportamento
dos revestimentos de zinco quando submetidos a uma deformação mecânica, sem
adotar procedimentos normalizados. Esse ensaio foi realizado com o uso de um
dispositivo de embutimento da marca BYK Gardner (Figura 28), tendo sido realizado
em corpos de prova com dimensões de 5 cm x 10 cm.

74

Figura 28 - Dispositivo de embutimento
utilizado para a deformação em corpos
de prova zincados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esse ensaio é realizado colocando-se os corpos de prova entre a matriz e o
anel de fixação do equipamento. O punção do equipamento aplica uma carga que
força o corpo de prova a se abaular, formando uma calota semelhante à calota
mostrada na Figura 29.
Figura 29 - Calota formada com
auxilio do dispositivo de embutimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No presente estudo, vários ensaios foram realizados até conseguir uma altura
máxima de calota que não provocasse a ruptura do substrato de aço-carbono. Essa
altura foi de 7 mm. Assim sendo, regulou-se o equipamento para aplicar força
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suficiente para provocar a formação de uma calota de 7 mm de altura. Após a
deformação, a região de máxima deformação da calota dos corpos de prova foi
examinada no microscópio eletrônico MEG/FEG citado no item 3.3.2.
3.3.5 Determinação da textura22
A textura dos depósitos de zinco foi determinada por meio das figuras de polo
(00.1), (10.0) e (10.1). A técnica de difração de raios X foi empregada usando um
difratômetro de marca Rigaku, acoplado com um goniômetro23 de textura, modelo
RINT (Figura 30).
Figura 30 - Difratômetro de
raios X usada para determinar
a textura dos eletrodepósitos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Foi utilizada radiação cobre Kɑ com filtro de Ni, passo do ângulo alfa e beta
de 5°. Os dados foram analisados qualitativamente utilizando a carta de Wulf.
3.3.6 Verificação qualitativa da tensão residual com uso de tira metálica
Este método consiste na eletrodeposição de metais em apenas um dos lados
de uma tira muito fina de metal. Para isso, utilizam-se tiras com um dos lados

22

A determinação da textura dos eletrodepósitos foi realizada gentilmente pelo Professor Nelson Batista de Lima
do Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN.
23
O goniómetro é um dispositivo que fornece, com precisão, o ângulo de difração de raios X e intensidade de
raios difratados a partir de uma amostra de pó ou sólido policristalino.
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revestidos com um material isolante. Uma das extremidades da tira é fixa e a outra é
livre. Essa configuração permite que a tira sofra deflexão tanto durante a deposição
como depois da deposição.
Tensões residuais de tração do eletrodepósito fazem com que a superfície
revestida da extremidade livre da tira defleta em direção ao anodo, enquanto que
tensões residuais de compressão provocam deflexões no sentido contrário.
Normalmente, são utilizadas duas tiras coplanares, com lados protegidos
opostos como mostrado na Figura 31a. Observando a direção da deflexão, é
possível verificar o tipo de tensão residual, se tração (Figura 32a) ou de compressão
(Figura 32b).
Figura 31 - Tira utilizada no ensaio para a verificação
qualitativa da presença de tensões residuais no revestimento
(a) e célula de eletrodeposição (b).

Lado não
protegido

Lado
protegido

(a)
Fonte: Elaborado pelo autor.

(b)
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Figura 32 – Ilustração esquemática do tipo de deflexão que ocorre na tira
mostrada na Figura 31a quando as tensões residuais são de tração (a) ou
de compressão (b).
Tração

+

-

Compressão

+

+

-

Lado
protegido

+

Lado
protegido

Lado
protegido

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medindo-se a distância entre as extremidades das duas tiras, é possível
quantificar o nível de tensão desde que se tenha padrão para comparação. No
presente trabalho, esse ensaio foi realizado apenas para determinar o tipo de
tensão, pois não se dispunha de padrões para se efetuar a comparação.
Para a realização desse ensaio, foram utilizadas tiras de liga de níquel,
número PN270 NI da Specialty Test. Essas tiras foram submetidas a uma limpeza
com um detergente não alcalino, seguida de lavagem com água corrente, imersão
durante 15 s em solução de ácido sulfúrico a 5 % e novamente lavagem com água
corrente.
Após a limpeza, foi efetuada a eletrodeposição usando como célula de ensaio
um béquer de 1000 mL e dois anodos de zinco. A tira foi posicionada na parte
central do béquer, conforme ilustrado na Figura 31b. A deposição foi feita utilizando
amostras do banho da empresa fornecedora das chapas zincadas, procurando-se
reproduzir as mesmas condições de operação adotadas na planta industrial
conforme indicada na Tabela 9.
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Tabela 9 - Condições de deposição de zinco nas tiras para verificação do tipo de
tensão residual.
Parâmetros

Cloreto

Sulfato/cloreto

10

10

Temperatura ( C)

50

65

Tempo de deposição (s)

150

90

Densidade de corrente (A/dm2)
o

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.7 Ensaio de molhabilidade – capacidade de retenção de água
Foi realizado um ensaio para verificar de maneira qualitativa a capacidade de
retenção de água da superfície dos revestimentos de zinco. Esse ensaio foi
denominado de ensaio de molhabilidade e foi feita da seguinte maneira:


corpos de prova de dimensões 5 cm x 5 cm, retirados de cada uma das chapas
zincadas, foram imersos, com um auxílio de uma pinça polimérica, em um
recipiente com água deionizada por 5 s;



em seguida foram retirados do recipiente, observados quanto à facilidade de
escorrimento da água e fotografados.

3.4

Ensaio de desempenho quanto à corrosão das chapas eletrozincadas
Os ensaios de imersão e os ensaios eletroquímicos foram realizados

utilizando como eletrólito uma solução de NaCl 0,35 mol/L.
3.4.1 Ensaio de imersão com monitoramento do potencial de circuito aberto e
exame visual
Este ensaio teve como objetivo o acompanhamento do potencial de circuito
aberto (PCA) do revestimento de zinco imerso em solução salina. Esperava-se que o
referido potencial apresentasse variação perceptível a partir do momento em que o
substrato de aço-carbono fosse exposto decorrente do consumo do revestimento de
zinco. Para isso, foi necessário utilizar um fio de cobre para contato elétrico e a
proteção da região de contato com o fio de cobre. Além disso, foi necessária
também a proteção das bordas dos corpos de prova para cobrir o aço-carbono
exposto decorrente do corte das chapas zincadas.
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Este ensaio foi realizado em triplicata, usando corpos de prova eletrozincados
de dimensões 5 cm x 5 cm, com um furo de 1 mm de diâmetro, localizado de
maneira centralizada e a 2 mm de uma das bordas menores (ver Figura 33a). A
região de contato do fio com a chapa zincada e a borda superior foram protegidas,
utilizando uma fita isolante líquida marca Quimatic (ver Figura 33b). As demais
bordas das chapas foram protegidas com cera de fundição à base de parafina. Essa
proteção foi feita imergindo as bordas na cera fundida.
Os corpos de prova assim preparados foram desengraxados com acetona e
submetidos a secagem com ar quente.
Após a limpeza, os corpos de prova foram imersos em béqueres de 500 mL,
suspensos por meio de uma bagueta de vidro (Figura 34).
Após a colocação da solução de NaCl 0,35 mol/L nos recipientes de ensaio, o
potencial de circuito aberto foi medido. Para essa medida, foi utilizado um eletrodo
de referência de calomelano saturado (ECS) e um multímetro marca Fluke modelo
287 com impedância de 106 .
A medição do PCA foi repetida a cada 24 h, até que se percebesse a
presença de produtos de corrosão de coloração vermelha o que indicava que o zinco
tinha sido consumido pelo menos em parte da superfície dos corpos de prova.
Durante as medições, observava-se a superfície dos corpos de prova sem retirá-los
do recipiente de ensaio e faziam-se registros fotográficos.
Figura 33 - Corpo de prova retirado da chapa zincada já com o furo para
suspensão do fio de cobre (a) e corpo de prova com a região do furo e as
bordas protegidas, pronto para ser imerso na solução de ensaio (b).

(a)
Fonte: Elaborado pelo autor

(b)
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Figura 34 - Corpos de prova prontos para os ensaios de
imersão para o monitoramento do potencial de corrosão.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.2 Ensaios de imersão para determinação da taxa de corrosão
A determinação da taxa de corrosão das camadas de zinco foi feita, em
triplicata, por perda de massa. Corpos de prova de dimensões 5 cm x 5 cm foram
utilizados para essa finalidade. Nesse caso, as bordas dos corpos de prova não
foram protegidas, pois essa prática levaria a erros significativos, uma vez que o
material de vedação poderia absorver água da solução de ensaio ou poderia haver
penetração da solução de ensaio na interface vedante/corpo de prova. Assim sendo,
as taxas de corrosão obtidas nesse ensaio são maiores do que as do zinco, pois a
exposição do substrato de aço nas bordas de corte acelera a corrosão do
revestimento de zinco por ação galvânica.
As dimensões dos corpos de prova foram determinadas usando um
paquímetro marca Mitutoyo com resolução de 0,02 mm. Em seguida, os corpos de
prova tiveram suas massas determinadas (massa inicial) em uma balança analítica
(ver Figura 23), após a preparação adequada dos mesmos, a saber:


desengraxe com acetona comercial;



secagem com ar quente.
Para a determinação da massa final dos corpos de prova, deve-se levar em

consideração a solubilidade dos produtos de corrosão que se formam sobre a
superfície dos mesmos. Se tais produtos forem solúveis no meio em questão, uma
simples lavagem dos corpos de prova é suficiente para a determinação da massa.
Por outro lado, se os produtos de corrosão forem aderentes à superfície dos corpos
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de prova, esses devem ser retirados quimicamente antes da pesagem. No presente
estudo, a superfície dos corpos de prova ficava coberta com produtos de corrosão
do zinco. Por essa razão, foi adotado o seguinte procedimento:


imergir os corpos de prova por 5 min na solução de hidróxido de amônio (150 mL
de hidróxido de amônio concentrado P.A. em 1000 mL de água deionizada) ,
solução essa recomendada pela norma ASTM G1 (AMERICAN SOCIETY FOR
TESTING AND MATERIALS, 2011) para a retirada dos produtos de corrosão
formados sobre o zinco e ligas de zinco;



lavar os corpos de prova com água corrente;



lavar os corpos de prova com acetona de grau técnico;



secar com ar quente;



determinar a massa dos corpos de prova em uma balança analítica (ver
Figura 23).
Com os valores de massa inicial e massa final, calculou-se a taxa de

corrosão, usando a equação apresentada a seguir:

vcorr ( mm / ano ) 

8,76 x10 4 .( m f  mi )
A.t .

(2)

onde:
vcorr = velocidade ou taxa de corrosão, em mm/ano
mi = massa inicial em g;
mf = massa final em g;
A = área do corpo de prova em cm2;
t = tempo de exposição em h;
ρ = massa específica do zinco que é 7,14 g/cm3.
3.4.3 Ensaios eletroquímicos – curva de polarização linear
A resistência de polarização é um parâmetro eletroquímico que permite
estimar a velocidade instantânea (taxa) de corrosão de metais em contato com
meios corrosivos.
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Esse parâmetro é calculado a partir da curva de polarização experimental
obtida para sobretensões baixas. Essa curva é praticamente uma reta quando a
sobretensão aplicada é baixa (geralmente inferior a 20 mV em torno do potencial de
corrosão). A Figura 35 ilustra esquematicamente uma curva de polarização obtida
em torno do potencial de corrosão, para essa condição. A tangente desta curva na
região do potencial de corrosão é a grandeza resistência de polarização, Rp.
Figura 35 - Ilustração esquemática de uma curva de polarização
experimental obtida em torno do potencial de corrosão e para baixos
valores de sobretensão.
Potencial (mV)

Ecorr + 20
Ecorr

β

Tangente de β = Rp

Ecorr -20

2

Corrente (A/cm )

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o valor da resistência de polarização, é possível estimar o valor da
velocidade de corrosão, uma vez que a resistência de polarização é correlacionada
com a corrente de corrosão segundo a equação de Stern-Geary (WOLYNEC, 2000,
p. 101):
icorr 

ba .bc
1
B

R p 2,303 ( ba  bc ) R p

(3)

onde:
icorr = densidade de corrente de corrosão, em A/cm 2
Rp = resistência de polarização, em .cm2
ba = constante de Tafel anódica do zinco, em V (reação anódica do processo de
corrosão do zinco, Zn  Zn2+ + 2e-)
bc = constante de Tafel catódica, em V (reação catódica das espécies presentes na
água)
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B = constante calculada a partir dos valores de ba e bc, em V
No caso da corrosão do zinco em NaCl 0,35 mol/L em contato com o ar
atmosférico (solução aerada), a principal reação catódica é a da oxidação do
oxigênio dissolvido, a saber:
2H2O + O2 + 4e-  4OHNo potencial de corrosão do zinco, essa reação encontra-se sob controle por
difusão do oxigênio dissolvido na água, ou seja, apresenta um valor de constante de
Tafel tendendo ao infinito.
Para essas condições, o valor de B será:

B = lim𝑏𝑐 →∞

ba .bc
= lim𝑏𝑏 →∞
2,303 ( ba  bc )

ba .bc
ba
ba
bc
=
=
b
b
2,303
2,303 ( 0  1 )
2 ,303 ( a  c )
bc bc

(4)

O valor da constante de Tafel anódica do zinco citado na literatura (WEST,
1970; OBA, 2003) é:
ba = 0,028 V
Portanto, a densidade de corrente de corrosão do zinco em uma solução
aerada de NaCl pode ser estimada pela equação:
icorr 

0 ,012
Rp

(5)

onde:
icorr = densidade de corrente de corrosão, em A/cm 2
Rp = resistência de polarização, em .cm2
A polarização linear foi realizada em triplicata para determinação da
resistência de polarização dos revestimentos de zinco em NaCl 0,35 mol/L. Nesses
ensaios, foram utilizados corpos de prova de 10 cm x 15 cm retirados das chapas
zincadas. A área do eletrodo de trabalho utilizado foi de 16 cm 2 e foi obtida por meio
do acoplamento de um cilindro de vidro com cola de silicone neutro (marca Sondal)
do tipo não acético (à base de amina) na superfície dos corpos de prova. Para a
realização das medidas eletroquímicas, um eletrodo de referência de calomelano
saturado (ECS) e um contraeletrodo de platina/irídio (90/10) (cesto com área
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estimada de 54 cm2) foram imersos na solução de ensaio e as conexões
necessárias foram feitas, conforme mostra a Figura 36.
Figura 36 - Célula de
ensaio usada para as
medidas eletroquímicas.

Fonte: Elaborado pelo
autor.

Após a realização das medidas para um determinado tempo de imersão, os
referidos eletrodos eram retirados da célula que era conservada com a solução de
ensaio. Um vidro de relógio era colocado sobre o cilindro para evitar a contaminação
da solução com material particulado conforme mostra a Figura 37. Periodicamente,
o eletrodo de referência e o contraeletrodo eram reinseridos, as conexões feitas e a
polarização linear realizada.
Figura 37 - Células eletroquímicas com a solução
de ensaio.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O equipamento utilizado para a obtenção da curva de polarização linear foi
um potenciostato da marca Solatron, modelo SI 1260 A (Figura 38), com impedância
de entrada maior do que 1010 .
As medidas eletroquímicas foram realizadas após 2 h, 24 h, 72 h e 168 h. O
ensaio foi interrompido quando se observou sinais da corrosão vermelha do
substrato de aço que ocorreu após 168 h. A polarização linear foi feita iniciando-se a
varredura em -10 mV e terminando em +10 mV em relação ao potencial de circuito
aberto. A velocidade de varredura adotada foi de 0,166 mV/s.
Ressalte-se que nesse caso, os resultados obtidos referem-se somente ao
revestimento de zinco, uma vez que na área delimitada para o ensaio, o substrato de
aço não estava exposto.
Figura 38 - Potenciostato Solatron, modelo SI
1260 A e analisador de resposta em frequência
(ARF) da mesma marca, modelo 1255
utilizados para os ensaios eletroquímicos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.4 Ensaios acelerados de corrosão
3.4.4.1

Câmara de névoa salina

Três corpos de prova de cada tipo de chapa zincada foram submetidos ao
ensaio de exposição à névoa salina, utilizando uma câmara da marca Equilam
modelo Q-Fog (Figura 39), cujas características construtivas atendem a norma
NBR 8094 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1983). As
condições de operação desse ensaio foram conduzidas de acordo com essa norma.
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Os corpos de prova foram avaliados a olho desarmado e seu aspecto superficial foi
registrado por meio de fotografias.
Figura 39 - Câmara de névoa salina.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.4.2

Câmara úmida

Três corpos de prova de cada tipo de chapa zincada foram submetidos ao
ensaio de exposição em câmara de umidade saturada marca Equilam, modelo
KEUM (Figura 40). As dimensões da câmara bem como as condições de operação
obedeceram áquelas recomendadas pela NBR 8095 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 1983).
Figura 40 - Câmara úmida.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.5

Pintura de corpos de prova zincados
Antes do processo de pintura, os corpos de prova zincados foram submetidos

a um processo de limpeza para a remoção de óxidos superficiais formados durante o
armazenamento, seguindo o seguinte procedimento:


Imersão, por 5 min, das chapas em uma solução de hidróxido de amônio (150 mL
de hidróxido de amônio concentrado P.A. em 1000 mL de água deionizada) ,
solução essa recomendada pela norma ASTM G1 (AMERICAN SOCIETY FOR
TESTING AND MATERIALS, 2011) para a retirada dos produtos de corrosão;



enxague com água deionizada;



secagem com ar quente.
Posteriormente, duas camadas de tinta foram aplicadas manualmente,

utilizando um rolo de espuma, conforme as especificações do catálogo do fabricante
das tintas, a saber:


uma demão da tinta de aderência epóxi isocianato (primer), marca Sherwin
Willians;



uma demão da tinta de acabamento à base esmalte sintético, marca Akzo Nobel/
Coral.
A opção pelo esmalte sintético foi feita para se ter um tempo de ensaio

reduzido, visto que esta tinta é de baixo desempenho.
3.6

Ensaios de caracterização dos corpos de prova pintados

3.6.1 Determinação da espessura da camada de tinta
A espessura da camada de tinta foi obtida por método de indução magnética
com o auxílio de um medidor de espessura da marca Fisher modelo Dualscope
(Figura 41) e sonda modelo ED 10 602-796. O equipamento Dualscope mede a
espessura da camada de zinco mais a camada de tinta, visto que ambas as
camadas são não magnéticas. Assim sendo, a camada de tinta foi estimada,
subtraindo-se o valor da espessura média de zinco da espessura lida no
equipamento. As medidas foram realizadas em corpos de prova de dimensões 10
cm x 15 cm, tendo sido feitas dez medidas em cada corpo de prova.
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Figura 41 - Equipamento utilizado
para determinação da espessura
da camada de tinta por método de
indução magnética.

ED10
602-796

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.6.2 Verificação da aderência da camada de tinta
O ensaio de aderência por corte em X foi realizado conforme a norma NBR
11003 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009).
Os corpos de prova de dimensões 10 cm x 15 cm pintados foram mantidos
previamente numa sala climatizada à temperatura de 25ºC. Após atingir a
temperatura da sala, foi feito um corte na película de tinta na forma de X, corte esse
que atingia o substrato metálico.
Logo em seguida, uma fita semitransparente e filamentosa, de 25 mm de
largura, marca 3M, modelo 880 Scotch, com adesividade de 618 N/m, foi aplicada
sobre a superfície com o corte em X. Em seguida, a fita foi puxada paralelamente
sobre si mesma (Figura 42), com velocidade de remoção de 1 cm/s.
A avaliação da aderência foi feita medindo-se o destacamento da tinta ao
longo das incisões (destacamento em X, grau X) e o destacamento nas intersecções
(destacamento em Y, grau Y), conforme ilustrado na Tabela 10. Os valores dos
graus X e Y de aderência foram atribuídos segundo os padrões visuais da NBR
11003 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) mostrados na
Tabela 11.
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Figura 42 - Execução do ensaio de
aderência.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 10 - Exemplo do ensaio de aderência X1 Y3.

Destacamento de até 1 mm ao longo
das incisões – Grau X1.

Destacamento de até 6 mm em um ou
em ambos os lados da interseção –
Grau Y3.

Fonte: NBR 11003 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009).
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Tabela 11 - Padrões visuais dos ensaios de aderência de corte em X.

Y0 - Nenhum
destacamento na
interseção.

Y1 - Destacamento de
até 2 mm em um ou
em ambos os lados
da interseção.

X0 - Nenhum
destacamento ao
longo das incisões.

X1- Destacamento de
até 1 mm ao longo
das incisões.

Y2 - Destacamento de Y3 - Destacamento de X2 - Destacamento de X3 - Destacamento de
até 4 mm em um ou até 6 mm em um ou
até 2 mm ao longo
até 3 mm ao longo
em ambos os lados
em ambos os lados
das incisões.
das incisões.
da interseção.
da interseção.

Y4 - Destacamento
acima de 6 mm em
um ou ambos os
lados da interseção.

X4 - Destacamento
acima de 3 mm ao
longo das incisões.

Fonte: NBR 11003 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009).

3.6.3 Determinação da migração subcutânea e da penetração da corrosão
subcutânea
A migração subcutânea (região de destacamento da tinta a partir da incisão) e
a penetração da corrosão subcutânea ocorrida a partir da incisão de corpos de prova
submetidos a ensaios de corrosão foram avaliadas de acordo com a ASTM D 1654
(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2008). O procedimento
recomendado pela referida norma é descrito de maneira resumida a seguir:


retirar, com o auxílio de uma lâmina metálica, a camada de tinta solta ao redor da
incisão;



fazer pelo menos seis medidas da extensão (ponta a ponta) da migração
subcutânea (seta vermelha) ou da penetração da corrosão (seta preta),
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desprezando 3 mm de cada uma das extremidades da incisão, conforme
mostrado de maneira esquemática na Figura 43;


calcular a migração subcutânea e a penetração da corrosão subcutânea a partir da
incisão;



calcular a média dos seis valores da migração subcutânea e da penetração da
corrosão subcutânea.
Figura 43 – Ilustração
esquemática das seis medidas a
serem realizadas para a
determinação da migração
subcutânea e da penetração da
corrosão subcutânea.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O cálculo da migração subcutânea e da penetração da corrosão subcutânea a
partir da incisão é feita usando a seguinte equação:
𝑝𝑐𝑠 =

𝑤𝑐 − 𝑤
2

(6)

onde:
pcs = migração subcutânea ou penetração da corrosão subcutânea a partir da
incisão, em mm
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wc = extensão da migração subcutânea ou da penetração da corrosão subcutânea
(ponta a ponta), em mm.
w = largura da incisão em mm.

3.7

Ensaios de desempenho quanto à corrosão das chapas zincadas e pintadas –
ensaio em câmara de névoa salina
Para verificação do desempenho frente à corrosão das camadas de tinta

aplicadas sobre as chapas zincadas, os corpos de prova pintados foram submetidos
ao ensaio acelerado de corrosão em câmara de névoa salina.
Antes da exposição dos corpos de prova na câmara de névoa salina, foi feita
uma incisão central paralela à dimensão menor do corpo de prova a uma distância
1 cm de uma das bordas menores. A incisão, de largura de 1 mm, foi feita com a
utilização de um estilete e uma régua metálica. O aspecto de um corpo de prova
com incisão está mostrado na Figura 44.
Figura 44 - Aspecto dos
corpos de prova pintados e
com incisão prontos para os
ensaios acelerados de
corrosão.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os corpos de prova pintados com incisão foram submetidos ao ensaio de
exposição à névoa salina adotando-se o mesmo procedimento descrito no item
3.4.4.1.
Após a retirada dos corpos de prova da câmara de névoa salina, a aderência
dos revestimentos foi verificada novamente por corte em X conforme a norma NBR
11003 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) descrito no
item 3.6.2. Essa verificação foi feita na metade superior dos corpos de prova, em
regiões não afetadas pela migração e corrosão subcutânea ocorrida a partir da
incisão.
Além da aderência, foi medida a migração e a penetração da corrosão
subcutânea ocorrida a partir da incisão de corpos de prova submetidos a ensaios de
corrosão adotando a metodologia de acordo com a ASTM D 1654 (AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2008) descrito no item 3.6.3
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4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ensaios de caracterização e de desempenho das chapas eletrozincadas

4.1.1 Exame visual
A amostra de chapa zincada obtida a partir de banho de cloreto com aditivos
apresentava-se uniforme e brilhante conforme pode ser percebida pela forte reflexão
da luz na Figura 45a. Já a chapa zincada a partir de banho de sulfato/cloreto sem
aditivos apresentava cor cinza fosco (ver Figura 45b). Era possível, também, notar
pequenos riscos nas duas amostras na direção da laminação, advindos do contato
da chapa com os rolos de bobinamento (ver Figura 46).
Figura 45 - Aspecto visual das chapas zincadas.
Cloreto

Sulfato/cloreto

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 46 - Detalhe do aspecto visual das chapas
zincadas.
Cloreto

Sulfato/cloreto

Direção de laminação

Direção de laminação

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.2 Espessura da camada determinada pelo método gravimétrico e pelo método
microscópico
As espessuras dos revestimentos obtidas por método gravimétrico e por
método microscópico estão apresentadas na Tabela 12.
Tabela 12 - Espessura da camada de zinco.
Banho

Método gravimétrico

Método microscópico

Média (m)

Desvio padrão (m)

Média (m)

Desvio padrão (m)

Cloreto

6,7

0,3

5,34

0,09

Sulfato/cloreto

3,4

0,3

3,50

1,2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 12, pode-se notar que a espessura da camada do revestimento de
zinco cloreto, medida pelos dois métodos, apresenta um valor maior do que a do
revestimento de zinco sulfato/cloreto sem aditivos (cerca de duas vezes maior).
Muito provavelmente, essa diferença é decorrente do maior tempo de deposição
adotado para o banho de cloreto (2,5 min no banho de cloreto e 1,5 min no banho de
sulfato/cloreto), uma vez que foram depositados utilizando a mesma densidade de
corrente (10 A/dm2).
Explica-se que a espessura de um eletrodepósito é proporcional à carga
(corrente x tempo) multiplicada pela eficiência da corrente catódica. As eficiências de
corrente dos banhos ácidos a base de sulfato, de cloreto e de sulfato/cloreto são
muito próximos entre si e superiores a 90 % (GEDULD, 1988, p. 107-138). Cita-se,
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ainda, que o uso de aditivos determina uma pequena diminuição da eficiência de
corrente, o que indica que a eficiência de corrente do banho de cloreto era menor do
que a do sulfato/cloreto. Assim, uma diferença da eficiência de corrente não poderia
ser a responsável pela diferença de espessura verificada nas chapas em estudo.
A Figura 47 apresenta o aspecto da seção transversal obtida no
MEV/FEG/FIB das duas camadas de zinco com indicação de algumas medidas 24.
Figura 47 - Seção transversal obtida no
microscópio eletrônico de varredura Dual Beam
(MEV/FEG/FIB) das camadas de zinco.
Cloreto
Pt

(a)

Zn

Aço

Sulfato/cloreto
Pt
Zn

(b)

Aço

Fonte: Elaborado pelo autor.

24

Essas micrografias têm o objetivo apenas de mostrar a espessura do revestimento. A análise dessas imagens
em termos de microestrutura será apresentada no item 4.1.3.
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É importante observar que o revestimento de zinco cloreto apresenta uma
uniformidade microscópica (nivelamento) muito superior à do revestimento de zinco
sulfato/cloreto. Essa diferença pode ser perfeitamente percebida quando se compara
os valores do desvio padrão obtidos nas medidas feitas pelo método microscópico
(Tabela 12): o baixo valor do desvio padrão (0,09 µm) para a camada obtida com o
banho de cloreto é indicativo de uma uniformidade microscópica muito superior à da
camada obtida em banho de sulfato/cloreto que apresentou um elevado valor de
desvio padrão (1,2 µm). Esses resultados refletem inclusive o aspecto dos
revestimentos: a camada obtida em banho de cloreto é brilhante (menos rugosa) e a
obtida em banho de sulfato/cloreto é fosca (mais rugosa - ver Figura 45). Essa
diferença pode ser atribuída à presença de aditivos no banho de cloretos. Muito
provavelmente, havia um aditivo nivelador na composição desse banho.
É importante observar que os valores de desvio padrão obtidos nas medidas
feitas pelo método gravimétrico são iguais para as duas camadas e não refletem às
diferenças microscópicas entre ambas. Isso ocorre porque o método gravimétrico
fornece a espessura média de uma área macroscópica do revestimento e não
detecta a diferença de rugosidade dos revestimentos. Essas diferenças só podem
ser detectadas por exames microscópicos.
4.1.3 Exame e análises por microscópio eletrônico de varredura dos revestimentos
de zinco
A Figura 48 mostra micrografias da superfície das camadas de zinco obtidas
em cada um dos banhos com diferentes aumentos obtidos no MEV/FEG. Podem-se
observar claramente as diferenças nas morfologias dos depósitos.
No revestimento de zinco cloreto, os grãos são muito pequenos, não sendo
possível visualizá-los mesmo com uma magnificação de 10.000 vezes. Isso indica
que os grãos são de tamanho nanométrico. Isso pode ser explicado pela presença
de aditivos refinadores de grãos ou abrilhantadores no banho de eletrodeposição
(PANOSSIAN, [1986?], p. 101; KARAHAN, ÇETINKARA; GÜDER, 2008). Além do
brilho, essa camada apresenta-se mais lisa enquanto a camada obtida em banho de
sulfato/cloreto é rugosa. Essa diferença, já discutida no item anterior, é muito
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Figura 48 - Micrografias obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV/FEG) dos
revestimentos de zinco cloreto e sulfato/cloreto.
Cloreto

Sulfato/cloreto

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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provavelmente decorrente da presença de aditivos com características niveladoras
presentes no banho de cloreto.
No revestimento de zinco sulfato/cloreto, ao contrário do revestimento cloreto,
a estrutura hexagonal do zinco pode ser perfeitamente percebida, mesmo com
magnificação de 1000x. Para facilitar a visualização da estrutura hexagonal, na
Figura 48d e na Figura 48f, o contorno hexagonal de algumas plaquetas foi
ressaltado em amarelo. Esse tipo de revestimento é citado por diferentes autores
(LINDSAY et al., 1989; RANGARAJAN et al., 1989) como sendo obtidos em banhos
comerciais à base de sulfato sem aditivos, tendo sido descrito como conjuntos de
plaquetas hexagonais, de tamanho variando entre 5 µm e 10 µm, paralelas entre si e
inclinados em relação à superfície do substrato, formando textura piramidal. As
dimensões das sete plaquetas hexagonais mais visíveis da Figura 48f foram
medidas tendo sido obtida um valor médio de 3,2 µm com um desvio de 1,0 µm,
valores esses que estão muito próximos aos citados na literatura. Essa
microestrutura (cristais grandes) é um dos fatores responsáveis pela aparência fosca
da camada obtida em banho de sulfato/cloreto. Convém mencionar que, conforme
discutido na Figura 15 do tópico 2, a obtenção de cristais grandes é favorecida em
banhos ácidos, sem aditivos, operando a densidades de corrente moderadas como o
banho do sulfato sem aditivos do presente estudo.
A Figura 49 e a Figura 50 mostram as imagens da seção transversal obtidas
em microscópio eletrônico de varredura Dual Beam (MEV/FEG/FIB) das camadas de
zinco depositadas em banho de cloreto e em banho de sulfato/cloreto,
respectivamente. Pode-se verificar que ambas as camadas são compactas sem a
presença de qualquer tipo de porosidade. Além disso, vê-se claramente a superfície
lisa da camada obtida em banho de cloreto e a superfície rugosa da camada obtida
em banho de sulfato/cloreto, já discutida no item 4.1.2.
Finalmente, as superfícies dos revestimentos foram analisados por EDS. Os
resultados obtidos estão apresentados na Figura 51. Pode-se verificar que foi
detectado zinco com traços de ferro e oxigênio na superfície de ambos os
revestimentos, indicando que as chapas não foram cromatizadas, conforme
declaração da empresa fornecedora. Os traços de ferro são provenientes do
substrato de aço e os traços de oxigênio são provenientes da corrosão superficial do
zinco.

100

Figura 49 - Micrografias da seção transversal
obtidas em microscópio eletrônico de varredura
Dual Beam MEV/ FEG/ FIB da camada de zinco
obtida em banho de cloreto com inclinações e
aumentos diferentes.

Pt
Zn

Aço

Pt

Zn

Aço

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 50 - Micrografias da seção transversal
obtidas em microscópio eletrônico de varredura
Dual Beam MEV/ FEG/ FIB da camada de zinco
obtida em banho de sulfato/cloreto, com aumentos
e inclinações diferentes.

Pt
Zn

Aço

Pt
Zn

Aço

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 51 - Análise por EDS realizado em microscópio eletrônico de varredura (MEV/ FEG)
da superfície do revestimento de zinco cloreto e do revestimento de zinco sulfato/cloreto.
Quantitative results
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Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.4 Rugosidade
A Tabela 13 apresenta os resultados da rugosidade das camadas de zinco.
Pode-se verificar que a rugosidade do revestimento de zinco cloreto é cerca de 12,5
vezes inferior à rugosidade do revestimento de zinco sulfato/cloreto. Esse resultado
reflete o aspecto visual observado a olho desarmado, em que se percebia que o
revestimento obtido em banho de cloreto era mais liso e apresentava um aspecto
brilhante enquanto o revestimento obtido em banho de sulfato/cloreto possuía uma
rugosidade maior, com aspecto fosco.
Tabela 13 - Rugosidades Ra das camadas de zinco (µm).
Cloreto

Sulfato/cloreto

Média

DesvioPadrão

Média

Desvio Padrão

0,64

0,08

8,03

0,11

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1.5 Ensaio de embutimento
A Figura 52 mostra o aspecto geral das camadas de zinco após a
deformação plástica realizada com auxilio de um dispositivo de embutimento.
Observando a superfície de máxima deformação a olho desarmado, verificou-se que
o revestimento de zinco cloreto ficou mais rugoso, fato que pode ser melhor
visualizada na Figura 53 que mostra a região de máxima deformação dos
revestimentos com mais detalhe. Cita-se que nenhuma alteração perceptível a olho
desarmado foi verificada na superfície do revestimento de zinco sulfato/cloreto. No
entanto, na Figura 53, pode-se perceber que esse revestimento também apresentou
um aparente aumento da rugosidade superficial. Em ambos os revestimentos, não
foram detectadas trincas a olho desarmado.
Figura 52 - Aspecto das chapas zincada após deformação com o auxílio de um
dispositivo de embutimento.
Cloreto

Sulfato/cloreto

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 54 mostra imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura
(MEV/FEG) da região de máxima deformação, com diferentes aumentos. Pode-se
observar a diferença marcante do aspecto das superfícies dos depósitos. Em toda a
superfície do revestimento de zinco cloreto, são observadas trincas que,
aparentemente, expõem o substrato. Na literatura, é citada que revestimentos de
textura prismática quando deformados apresentam trincas que expõem a superfície
do substrato (DE BOECK; VANTHOURNOUT; VAN DER HOEVEN, 1994). Por outro
lado, o revestimento sulfato/cloreto não apresentou trincas, mas somente
modificação da aparência da superfície quando comparado com a superfície sem
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deformação. Essa modificação, muito provavelmente, decorre da mudança da
textura da camada, fato já relatado na literatura (DE BOECK; VANTHOURNOUT;
VAN DER HOEVEN, 1994).
Figura 53 - Aspecto visual das chapas zincada após deformação com o auxílio de
um dispositivo de embutimento. Detalhe da região de máxima deformação dos
corpos de prova mostrados na Figura 52.
Cloreto

Sulfato/cloreto

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para verificar se as trincas do revestimento cloreto mostradas na Figura 54
determinaram exposição do substrato de aço, foram realizadas análises por EDS na
“Região A” (fundo da trinca) e na “Região B” (superfície do revestimento) mostradas
na Figura 55. Os resultados obtidos estão apresentados na mesma figura. Pode-se
verificar que as trincas de fato expuseram o substrato de aço, pois, no fundo da
trinca (“Região A”) detectou-se predominantemente o elemento ferro.
O revestimento obtido em banho de sulfato/cloreto também foi analisado por
EDS após a deformação. A Figura 56 mostra a região analisada e o resultado da
análise. Pode-se verificar que foi detectado predominantemente zinco, o que mostra
que não ocorreu a exposição do substrato nesse caso.
Apesar

do

presente

estudo

não

ter

como

objetivo

o

estudo

da

conformabilidade das camadas de zinco estudadas, esse ensaio foi importante pois
mostrou que o revestimento cloreto, quando deformado, trinca com exposição do
substrato de aço. Isso com certeza interfere no desempenho do revestimento quanto
à resistência à corrosão, pois a taxa de corrosão do zinco aumenta devido à ação do
par galvânico aço/zinco.

105

Figura 54 - Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV/ FEG) da região
de máxima deformação dos revestimentos de zinco após deformação com o auxílio de um
dispositivo de embutimento.
Cloreto

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sulfato/cloreto

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Figura 55 - Análise por EDS realizado em microscópio eletrônico de varredura (MEV/ FEG)
da superfície do revestimento de zinco cloreto após deformação. Duas regiões foram
analisadas: no fundo da trinca (“Região A”) e na superfície do revestimento de zinco
(“Região B”).

Massa (%)

Região A

Massa (%)

Região B

,

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Massa (%)

Figura 56 - Análise por EDS realizado em microscópio eletrônico de varredura (MEV/FEG)
da superfície do revestimento de zinco sulfato/cloreto após deformação. A região analisada
está demarcada em amarelo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.6 Textura
Conforme mencionado no tópico 4, a textura foi determinada no Centro de
Ciência e Tecnologia dos Materiais do Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares - IPEN. O relatório emitido por essa instituição encontra-se no Anexo I.
Foram obtidas três figuras de polos incompletas dos depósitos de zinco por
difração de raios X: (00.2), (10.0) e (10.1). A textura dos depósitos de zinco foi
determinada a partir das figuras de polos e das figuras tridimensionais apresentadas
no Anexo I. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 14.
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Tabela 14 - Orientações preferenciais dos revestimentos de zinco obtidos por difração de
raios X.
Amostra

Orientação

Cloreto

Plano prismático (10.0) está paralelo à superfície da chapa com
distribuição radial uniforme.

Sulfato/cloreto

O plano piramidal (10.3) está paralelo à superfície da chapa com
distribuição radial não uniforme.

Fonte: Relatório apresentado no Anexo I.

Pode-se verificar que o revestimento cloreto apresenta textura prismática
(10.0) com o eixo c apontado para todas as direções de maneira aleatória. Uma
representação esquemática dessa textura é apresentada na Figura 57. Já o
revestimento obtido em banho de sulfato/cloreto apresentou uma textura piramidal
(10.3) com o eixo c inclinado de 35,6° (ver item 2.3.2). Nesse caso, o eixo c não
está apontando uniformemente em todas as direções. A Figura 58 mostra uma
ilustração esquemática simplificada (com apenas uma direção do eixo c) da textura
do revestimento sulfato/cloreto.
Figura 57 - Ilustração esquemática da textura da camada de zinco
cloreto – plano prismático (10.0) está paralelo à superfície da chapa e o
eixo c apontado para todas as direções.

c
c
c
c

c
c
c

Fonte: Elaborado pelo autor.

c
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Figura 58 - Ilustração esquemática simplificada (mostrando apenas uma direção do eixo c)
da textura da camada de zinco sulfato/cloreto – plano piramidal (10.3) está paralelo à
superfície da chapa.

35,6°
Fonte: Elaborado pelo autor.

A textura piramidal obtida para o revestimento sulfato/cloreto era esperada.
Conforme discutido na tópico 2, Lindsay et al. (1989), estudando revestimentos de
zinco comerciais e revestimentos produzidos por eles próprios em banho de sulfato
sem aditivos, obtiveram estrutura semelhante ao do presente estudo, ou seja textura
piramidal. Texturas piramidais também foram obtidas em banho de sulfato sem
aditivos por Sato (1959).
Já a textura prismática predominante, como o revestimento de zinco cloreto,
foi obtida apenas em banhos de sulfato operando a valores de pH extremamente
baixos, (1,65) por De Boeck, Vanthournout e Van der Hoeven (1994) e, na presença
de aditivos, por Sato (1959). Esse último autor estudou banhos à base de sulfato e
ácido sulfúrico em diferentes proporções e em diferentes condições de operação e
obteve predominantemente textura piramidal. Essa textura mudou para prismática na
presença de seis aditivos dentre os sete estudados por esse autor. Não foram
localizados, na literatura consultada, dados de textura de revestimentos obtidos em
banho de cloreto. Assim sendo, pode-se supor que a textura prismática do
revestimento cloreto do presente estudo pode ser resultado da presença de aditivos
no banho.
Os resultados de textura estão também em concordância com o exame em
microscópio eletrônico do revestimento de zinco sulfato/cloreto que indicou que esse
revestimento apresentava uma textura piramidal. Além disso, esses resultados
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confirmam os resultados obtidos no ensaio de embutimento de ambos os
revestimento, a saber:


esperava-se que o revestimento obtido em banho de cloreto trincasse ao ser
deformado, por apresentar textura prismática (Figura 19 de Lindsay et al. (1989)
citado no item 2.3.7);



esperava-se que o revestimento obtido em banho de sulfato/coreto deformasse
sem trincar por apresentar textura piramidal de (10.3) que forma um ângulo
pequeno de 35,6° com a plano basal (DE BOECK, VANTHOURNOUT; VAN DER
HOEVEN, 1994 citado no item 2.3.7).

4.1.7 Verificação qualitativa da tensão residual com uso de tira metálica
A Figura 59 apresenta os resultados do ensaio de tensão residual das
camadas de zinco.
Figura 59 - Aspecto das tiras do ensaio de tensão revestidas em banho de
cloreto (a) e em banho de sulfato/cloreto (b).
Cloreto

Sulfato/cloreto

Área

Área

revestida

Anodo

da tira

Anodo

da tira

Anodo

Anodo

revestida

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se verificar que as tiras revestidas em banho de cloreto com aditivos
sofreram deflexão em direção aos anodos de zinco. Esse resultado indica que há
tensões residuais de tração atuando na camada de zinco obtida em banho de
cloreto. Já, no caso tira revestida em banho de sulfato/cloreto, nenhuma deflexão
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ocorreu nas tiras, indicado que nesse revestimento não há tensões residuais nem de
tração e nem de compressão.
Conforme discutido no Tópico 2, espera-se uma taxa de corrosão maior do
revestimento de zinco obtido com banho de cloreto com aditivos por apresentar
tensões residuais de tração.
4.1.8 Ensaio de molhabilidade: facilidade de escorrimento de água pela superfície
do revestimento
A Tabela 15 apresenta os resultados do ensaio de molhabilidade dos corpos
de prova zincados.
Tabela 15 – Aspecto visual do corpos antes, durante e após a imersão em água.
Condição

Cloreto

Sulfato/cloreto

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Corpos de prova secos

Corpos de prova imersos
em água

Corpos de prova
imediatamente após a
retirada da água

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Pela Tabela 15, pode-se observar que, após o contato com a água, a água
escorre rapidamente pelo revestimento cloreto, deixando apenas algumas gotículas
de água em sua superfície. Por outro lado, a superfície do revestimento
sulfato/cloreto permanece com uma película uniforme de água em praticamente toda
a superfície, sendo verificadas marcas de secagem apenas próximo a uma das
bordas (seta vermelha) do corpo de prova. Esses resultados serão usados para a
discussão dos resultados do ensaio em câmara úmida.
4.1.9 Ensaio de imersão com monitoramento do potencial de circuito aberto
e exame visual
A Tabela 16 mostra o aspecto de cada um dos corpos de prova (num total de
seis, pois o ensaio foi feito em triplicata) imersos em solução de NaCl 0,35 mol/L
com os respectivos valores do potencial de circuito aberto (PCA) para diferentes
tempos de imersão. Apesar das medidas terem sido realizadas a cada 24 h, nem
todos os resultados foram apresentados, optando-se por apresentar apenas quando
ocorria mudança significativa da superfície dos corpos de prova. Lembra-se que
esses corpos de prova estavam com todas as superfícies de corte protegidas (furo e
bordas) para evitar a ação galvânica do par aço/zinco.
Pela Tabela 16, pode-se verificar que após 24 h de ensaio, ambos os
revestimentos já apresentavam sinais de corrosão da camada de zinco evidenciadas
pelas manchas de escorrimento observadas em maior ou menor grau na superfície
dos revestimentos e a presença de produtos brancos no fundo dos recipientes de
ensaio. Além disso, pode-se verificar a perda de brilho do revestimento cloreto, o
que também evidencia o início da corrosão. A corrosão do zinco foi intensificada até
decorridas 216 h de ensaio. Isso pode ser percebido pelo aumento das manchas de
escorrimento e pela presença de produtos brancos na superfície dos corpos de
prova. Cita-se que, visualmente, foi verificado aumento gradativo da quantidade de
produtos brancos no fundo dos recipientes de ensaio. É importante mencionar que
nenhum ponto de corrosão vermelha foi

observado até esse momento.
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Tabela 16 - Aspecto visual e potencial de circuito aberto do aço zincado em banho de cloreto e de sulfato/cloreto.
Potencial de circuito aberto (V, ECS)
Tempo de
ensaio (h)

Cloreto

Sulfato/cloreto

CP1

CP2

CP3

CP1

CP2

CP3

-1,039

-1,041

-1,040

-1,040

-1,041

-1,043

-1,042

-1,038

-1,045

-1,055

-1,062

-1,054

1,078

-1,070

-1,059

-1,069

-1,065

-1,069

0

24

48

continua...
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Tabela 16 - Aspecto visual e potencial de circuito aberto do aço zincado em banho de cloreto e de sulfato/cloreto (continuação).
Potencial de circuito aberto (V, ECS)
Tempo de
ensaio (h)

Cloreto

Sulfato/cloreto

CP1

CP2

CP3

CP1

CP2

CP3

-1,072

-1,061

-1,050

-1,069

-1,050

-1,038

-1,070

-1,043

-1,039

-1,058

-1,046

-1,036

-1,042

-1,044

-1,049

-1,049

-1,044

-1,035

72

144

168

continua...
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Tabela 16 - Aspecto visual e potencial de circuito aberto do aço zincado em banho de cloreto e de sulfato/cloreto (continuação).
Potencial de circuito aberto (V, ECS)
Tempo de
ensaio (h)

Cloreto

Sulfato/cloreto

CP1

CP2

CP3

CP1

CP2

CP3

-1,044

-1,047

-1,047

-1,039

-1,041

-1,034

-1,039

-1,045

-1,036

-1,040

-1,035

-1,012

-1,056

-1,024

-1,067

-1,053

-1,059

-0,662
continua....

192

216

240

93
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Tabeal 16 – Aspecto visual e potencial de circuito aberto do aço zincado em banho de cloretos e de sulfatos (continuação).
Tempo de
imersão
(horas)

Potencial de circuito aberto (V, ECS)
Cloreto

Sulfato/cloreto

B5

B6

B7

A5

A6

A7

-0,794

-0,761

-0,852

-0,827

-0,701

-0,686

-0,679

-0,775

-0,832

-0,688

-0,687

0,694

312

336

Fonte: Elaborado pelo autor.

94

117

Observando os valores de PCA indicados na Tabela 16, verifica-se que, até
216 h de ensaio, os mesmos foram mais negativos do que -1 V (ECS). Esses valores
são típicos do zinco e indicam que o substrato de aço ainda não estava exposto o
suficiente para causar alguma interferência o que está de acordo com o exame
visual descrito.
Quando o ensaio completou 240 h, um dos corpos de prova do banho de
sulfato (o CP3) apresentou um valor de PCA de -0,662 V (ECS) o que indica que o
substrato já estava ficando exposto. Somente um exame visual cuidadoso revelou
que, de fato, pontos vermelhos muito pequenos apareciam na superfície desse
corpo de prova, os quais não são visíveis na fotografia da Tabela 16.
Decorridos mais 72 h (total de 312 h de ensaio), todos os corpos de prova
apresentavam valores de PCA mais positivos, indicando que o substrato estava
começando a ser exposto. O CP3 obtido em banho de sulfato/cloreto, já apresentava
corrosão vermelha bem visível. Após 336 h, cinco dos seis corpos de prova
ensaiados apresentavam sinais visíveis de corrosão vermelha.
Analisando os dados da Tabela 16, é possível observar que, com exceção de
um caso (CP3, sulfato/cloreto), o comportamento dos dois tipos de revestimento foi
muito parecido, tendo a corrosão branca e vermelha iniciadas no mesmo período e
os valores de PCA muito próximo um do outro. Isso mostra que o consumo do
revestimento de zinco cloreto com espessura maior (média de 6,7 µm) ocorreu em
um tempo praticamente igual ao consumo do revestimento de zinco sulfato/cloreto
de espessura menor (média de 3,4 µm). Isso mostra que a taxa de corrosão do
revestimento de zinco cloreto foi maior.
4.1.10 Ensaios de imersão para determinação da taxa de corrosão
Na Figura 60, estão apresentados os resultados da taxa de corrosão por
perda de massa das camadas de zinco estudadas em solução de NaCl 0,35 mol/L.
Cita-se que esse ensaio foi interrompido quando o substrato de aço começou a
apresentar corrosão vermelha. Nesse sentido, pode-se verificar que o ensaio do
revestimento de zinco cloreto foi interrompido antes do revestimento sulfato/cloreto,
pois apresentou corrosão vermelha antes, a despeito de ser o revestimento mais
espesso.
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Taxa de corrosão (mm/ano)

Figura 60 - Taxa de corrosão obtida por perda de massa em função
do tempo de imersão dos revestimentos de zinco em solução NaCl
0,35 mol/L.
3

2

1

Cloreto
Sulfato/cloreto

0
0

50

100

150

200

250

Tempo de imersão (h)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Pela Figura 60, é possível observar que, inicialmente (após 2 h e 24 h de
ensaio), a taxa de corrosão do revestimento de zinco sulfato/cloreto é ligeiramente
superior à do revestimento de zinco cloreto. No entanto, observa-se que a taxa de
corrosão do revestimento cloreto aumenta com o tempo de imersão até 120 h e
depois diminui ligeiramente, enquanto que a taxa de corrosão do revestimento
sulfato/cloreto mantém-se praticamente constante e começa a subir após 120 h.
Como consequência, a taxa de corrosão do revestimento cloreto assume valores
superiores ao do revestimento sulfato/cloreto após 48 h.
Se for considerado todo o período de ensaio, pode-se dizer que esses
resultados são concordantes com os obtidos no ensaio de monitoramento, qual seja,
a taxa de corrosão do revestimento cloreto é maior do que a do revestimento de
zinco sulfato/cloreto.
É importante lembrar que este ensaio foi realizado com as bordas
desprotegidas, o que significa que a corrosão de ambos os revestimentos foi
acelerada decorrente da exposição do aço nas bordas de corte. Assim sendo, esse
ensaio só pode ser considerado de maneira qualitativa.
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4.1.11 Ensaios eletroquímicos – polarização linear
A Tabela 17 e a Figura 61 apresentam os valores da resistência de
polarização em função do tempo de imersão obtidos no ensaio de polarização linear
de ambos os revestimentos de zinco em solução de NaCl 0,35 mol/L.
Tabela 17 – Valores de resistência de polarização em função do
tempo de imersâo obtidos no ensaio de polarização linear dos
revestimentos de zinco em solução NaCl 0,35 mol/L aerado.
Resistência de polarização (Ω.cm2)
Tempo (h)

Cloreto

Sulfato/cloreto

Média

Desvio padrão

Média

Desvio padrão

2

2314

250

1457

199

24

1600

285

1591

27

72

1410

197

1724

191

168

1488

360

2330

31

Fonte: Elaborado pelo autor.

Resistência de polarização ( .cm2)

Figura 61 - Resistência de polarização em função do tempo de
imersão dos revestimentos de zinco em solução de NaCl 0,35 mol/L
aerado.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Para poder facilitar a comparação, pelo menos de maneira qualitativa, com os
valores de taxas de corrosão apresentados no item 4.1.10, foram estimados os
valores de densidade de corrente de corrosão, utilizando a equação de Stern-Geary
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simplificada para o caso do zinco em solução aerada (eq. 5 apresentado no item
3.4.3).
Os valores das densidades de corrente de corrosão médios calculados a
partir dos valores médios da resistência de polarização estão apresentados na
Tabela 18. A partir desses, calcularam-se as taxas de corrosão adotando-se a
seguinte equação (PANOSSIAN, 1993, p. 63):

vcorr (mm / ano)  3,16 x108.

M
x
nF icorr

(6)

onde:
vcorr = taxa ou velocidade de corrosão, em mm/ano
M = massa molecular do zinco = 65,4 g
n = número de elétrons cedidos na corrosão do zinco = 2
F = constante de Faraday = 95.495 C/mol
ρ = massa específica do zinco = 7,14 g/cm3.
icorr = densidade de corrente de corrosão, em A/cm2
Os valores de taxas de corrosão (vcorr) obtidos estão apresentados na Tabela
18 e na Figura 62.
Tabela 18 – Valores médios das correntes de corrosão e das taxas de corrosão
estimadas a partir dos valores de resistência de polarização médios obtidos no
ensaio de polarização linear dos revestimentos de zinco em solução NaCl
0,35 mol/L aerado.
Cloreto
Tempo (h)

icorr (A/cm2)

Sulfato/cloreto

vcorr (mm/ano)

icorr (A/cm2)

vcorr (mm/ano)

2

5,25.10-6

0,08

8,34.10-6

0,13

24

7,60.10-6

0,12

7,64.10-6

0,11

72

-6

0,13

-6

0,11

-6

0,08

168

8,62.10

-6

8,17.10

Fonte: Elaborado pelo autor.

0,12

7,05.10
5,22.10

121

Figura 62 – Taxas de corrosão estimadas a partir dos valores de
resistência de polarização médios em função do tempo de imersão.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando a Figura 62, é possível observar novamente que, no início da
imersão, a taxa de corrosão do revestimento de zinco sulfato/cloreto é ligeiramente
superior à do revestimento de zinco cloreto. No entanto, observa-se que a taxa de
corrosão do revestimento cloreto aumenta com o tempo de imersão e assume um
valor quase constante, ultrapassando a taxa de corrosão do revestimento
sulfato/cloreto ainda antes de 24 h. Como consequência, a taxa de corrosão do
revestimento cloreto assume valores superiores ao do revestimento sulfato/cloreto.
4.1.12 Ensaio em câmara de névoa salina
A Tabela 19 apresenta o aspecto visual dos revestimentos de zinco cloreto e
de sulfato/cloreto expostos à névoa salina. O período total do ensaio foi definido
como o período necessário para o aparecimento de corrosão vermelha em ambos os
tipos de revestimento.
Pela Tabela 19, pode-se observar que os corpos de prova de ambos os
revestimentos apresentaram início de corrosão branca em 24 h de ensaio, sendo
que a intensidade dessa corrosão foi maior para o revestimento sulfato/cloreto.
Após 48 h de ensaio, o revestimento sulfato/cloreto já apresentou corrosão do
substrato. Após 72 h, o revestimento cloreto apresentou inicio de corrosão vermelha
enquanto o revestimento sulfato/cloreto apresentou intensificação da corrosão
vermelha já iniciada após 48 h. Esse comportamento era esperado uma vez que a
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Tabela 19 - Aspecto visual dos corpos de provas zincados expostos à câmara de
névoa salina.
Tempo (h)

Cloreto
CP1

Sulfato/cloreto
CP2

CP1

CP2

0

Aspecto antes do início do ensaio

Aspecto antes do início do ensaio

Início de corrosão branca

Início de corrosão branca

Intensificação da corrosão branca

Início da corrosão vermelha

Início da corrosão vermelha

Intensificação da corrosão
vermelha

24

48

72

Fonte: Elaborado pelo autor.
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espessura do revestimento de zinco cloreto é maior. No entanto, esperava-se que o
aparecimento de corrosão vermelha nesse revestimento ocorresse pelo menos num
período de tempo cerca de duas vezes maior, já que a sua espessura era
praticamente duas vezes maior do que a espessura de zinco sulfato/cloreto. Isso
indica que a camada zinco obtida em banho de cloreto corroeu com uma velocidade
maior do que a de zinco obtido em banho de sulfato/cloreto o que está de acordo
com os resultados dos ensaios de imersão em solução de NaCl 0,35 mol/L.
4.1.13 Ensaio em câmara úmida e ensaio de molhabilidade
A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos no ensaio em câmara úmida de
dois dos três corpos de prova ensaiados. Isso, porque, em ambos os revestimentos,
um dos corpos de prova apresentou manchamento não esperado, sendo por isso
descartado.
O período total do ensaio em câmara úmida foi definido como o período
necessário para o aparecimento de corrosão vermelha em ambos os tipos de
revestimento, fato que ocorreu somente após 1800 h de ensaio. Isso mostra a
grande diferença de agressividade do ensaio em câmara úmida em relação ao
ensaio em câmara de névoa salina no qual a corrosão vermelha se manifestou para
ambos os revestimentos após 72 h.
Pela Tabela 20, pode-se observar que, após 24 h, os corpos de prova de
ambos os revestimentos apresentaram escurecimento de sua superfície, juntamente
com perda do brilho do revestimento cloreto. Após 48 h, foi possível observar a
intensificação do escurecimento do revestimento cloreto e início da corrosão branca
do revestimento sulfato/cloreto, sendo que o revestimento cloreto apresentou início
da corrosão branca somente após 336 h. Após esse período, ambos os
revestimentos apresentaram intensificação da corrosão branca com o tempo.
Esses resultados estão de acordo com os obtidos no item 4.1.10 e no item
4.1.11, em que se notou que inicialmente o revestimento de zinco cloreto apresenta
taxa de corrosão menor do que o revestimento sulfato/cloreto. Como na câmara
úmida, a agressividade do ensaio de exposição é menor, o melhor desempenho
inicial do revestimento obtido em banho de cloreto foi verificado com mais clareza
nesse ensaio. No entanto, esse comportamento esperado parece que foi muito
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Tabela 20 - Aspecto visual dos corpos de provas zincados expostos à câmara úmida.
Cloreto

Tempo (h)
CP1

Sulfato/cloreto
CP2

CP1

CP2

0

Aspecto antes do início do ensaio

Aspecto antes do início do ensaio

Escurecimento da superficie e perda
do brilho

Escurecimento da superficie

Intensificação do escurecimento da
superficie e da perda do brilho

Início da corrosão branca

24

48

continua...
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Tabela 20 - Aspecto visual dos corpos de provas zincados expostos à câmara úmida
(continuação).
Tempo (h)

Cloreto
CP1

Sulfato
CP2

CP1

CP2

168

Intensificação do escurecimento da
superficie e da perda do brilho

Intensificação da corrosão branca

Início da corrosão branca

Intensificação da corrosão branca

Intensificação da corrosão branca

Intensificação da corrosão branca

336

504

continua...
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Tabela 20 - Aspecto visual dos corpos de provas zincados expostos à câmara úmida
(continuação).
Tempo (h)

Cloreto
CP1

Sulfato/cloreto
CP2

CP1

CP2

672

Intensificação da corrosão branca

Intensificação da corrosão branca

Intensificação da corrosão branca

Início da corrosão vermelha

Início da corrosão vermelha

Intensificação da corrosão vermelha

1080

1444

Fonte: Elaborado pelo autor.
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intensificado na câmara úmida, visto que o aparecimento da corrosão branca do
revestimento cloreto ocorreu muito tempo depois do que o observado para o
revestimento sulfato/cloreto. Isso leva a supor que provavelmente um outro fator está
atuando nesse ensaio. De fato, como foi mostrado no ensaio de molhabilidade (item
4.1.8), na superfície mais lisa do revestimento cloreto, a água escorre mais
facilmente enquanto na superfície rugosa do revestimento sulfato/cloreto a água é
retida. Consequentemente, a disponibilidade de eletrólito na superfície do
revestimento de zinco sulfato/cloreto é maior. Esse fato, foi também visualizado a
olho desarmado nos primeiros dias de ensaio: quando os corpos de prova foram
observados dentro da câmara úmida, verificou-se o escorrimento da água
condensada na superfície dos corpos de prova do revestimento cloreto e retenção
dessa água pela superfície do revestimento sulfato/cloreto. Esse fato deve ter sido o
responsável para prolongar de maneira significativa o início da corrosão branca do
revestimento cloreto.
Voltando para a Tabela 20, pode-se verificar que após 1080 h de ensaio, um
dos corpos de prova (CP1) do revestimento sulfato/cloreto apresentou corrosão
vermelha. Após 1444 h, todos os corpos de prova apresentaram início de corrosão
vermelha (pontos assinalados por setas vermelhas). Com exceção do CP1
sulfato/cloreto, os resultados mostram que, após o início da corrosão branca, muito
provavelmente, a taxa de corrosão do revestimento cloreto aumentou, ultrapassando
a do revestimento sulfato/cloreto, pois mesmo tendo uma espessura 50 % superior
ao do revestimento sulfato/cloreto, o tempo de aparecimento de corrosão do
substrato de ambos foi semelhante.
4.1.14 Discussão dos resultados dos ensaios das chapas zincadas
Antes da discussão comparativa dos resultados obtidos nos ensaios de
desempenho dos revestimentos de zinco, convém mencionar que os valores das
taxas de corrosão obtidos nos ensaios gravimétricos e eletroquímicos não podem
ser considerados quantitativamente corretos, visto que ambos os revestimentos são
muito finos. Os ensaios de imersão para a determinação das taxas de corrosão de
metais maciços já apresentam por si só baixa reprodutibilidade, pois dependem de
muitos fatores, como por exemplo a temperatura ambiente e o acabamento
superficial. No caso de revestimentos, especialmente os finos e os de baixa dureza
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como os de zinco do presente estudo, outros fatores comprometem a
reprodutibilidade, citando-se a exposição parcial do substrato seja na região de corte
seja em riscos decorrentes do manuseio. Cita-se, que tanto o ensaio de imersão
como o eletroquímico realizados para a determinação da taxa de corrosão foram
repetidos várias vezes até se conseguir resultados com desvios padrões
relativamente baixos. O ensaio gravimétrico ainda apresentou o agravante, conforme
já mencionado, de ter sido realizado sem proteção das bordas de corte dos corpos
de prova revestidos.
Apesar dessas dificuldades, os resultados dos ensaios de imersão e do
ensaio eletroquímico mostraram claramente que no início da imersão, a taxa de
corrosão do revestimento sulfato/cloreto é maior do que a do revestimento cloreto,
porém essa situação rapidamente se inverte e o revestimento cloreto passa a
corroer com maior velocidade.
O ensaio de monitoramento do potencial de corrosão e os ensaios acelerados
de corrosão apresentam resultados concordantes com os dos resultados dos
ensaios conduzidos para a determinação da taxa de corrosão.
Varias razões podem explicar a maior taxa de corrosão do revestimento
cloreto obtida nos ensaios de corrosão.
Primeiramente a textura: conforme mencionado no item 2.3.6, os planos mais
compactos são os mais resistentes à corrosão e o plano basal, a mais compacta da
estrutura cristalina do zinco, é aquela que apresenta a menor taxa de corrosão (ver
Tabela 5 do item 2.3.6). O revestimento de zinco sulfato/cloreto tem uma boa
porção do seu plano basal exposta ao meio (ver Figura 48f) e a sua textura
aproxima-se mais do plano basal, visto que o ângulo entre o plano basal (00.1) e o
plano (10.3) é de 35,6° (ver Figura 58). Já a textura prismática do revestimento de
zinco cloreto faz com que somente o plano prismático fique em contato com o meio
corrosivo. Na revisão apresentada no tópico 2, foi verificado claramente que os
planos prismáticos são aqueles que apresentam as maiores taxas de corrosão (ver
Tabela 5 do item 2.3.6). Posto isso, era de se esperar que a taxa de corrosão do
revestimento cloreto fosse maior do que a taxa de corrosão do revestimento
sulfato/cloreto.
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Outro fator que pode ter tido papel importante na maior taxa de corrosão do
revestimento de zinco cloreto é a presença de tensões residuais de tração nesse
revestimento. Foi visto no item 2.3.5 do tópico 2, que tensões residuais de tração
causam aceleração da corrosão generalizada de metais e ligas e esse revestimento
mostrou que tinha tensões residuais de tração enquanto que o revestimento
sulfato/cloreto não apresentava nenhum tipo de tensão residual.
Não foram encontradas, na literatura consultada, informações que pudessem
dar embasamento para explicar a menor taxa de corrosão do revestimento cloreto no
início da imersão na solução salina. Assim sendo, somente hipóteses que
necessitam de comprovação foram levantadas. Uma possível explicação poderia ser
a incorporação no revestimento de aditivos do banho que de alguma maneira
poderiam formar uma tênue barreira de proteção do zinco. Outra explicação seria o
fato da facilidade de estabelecimento de células de aeração diferencial na superfície
do revestimento sulfato/cloreto: a solução salina que penetra nos microporos ou nas
microdepressões superficiais do revestimento sulfato/cloreto poderia ter a sua
concentração de oxigênio diminuída devido à maior dificuldade de acesso desse gás
nas referidas regiões, enquanto que nas saliências do revestimento o suprimento do
oxigênio seria mais facilitada. Uma vez estabelecida a célula de aeração diferencial,
a superfície do zinco exposta à solução com menor teor de oxigênio nas depressões
sofreria corrosão e na superfície do zinco das saliências ocorreria a redução do gás
oxigênio disponível em maior quantidade.

4.2

Ensaios de caracterização e de desempenho dos corpos de prova zincados e
pintados

4.2.1 Exame visual
A Figura 63 mostra o aspecto de dois corpos de prova do revestimento
sulfato/cloreto, um após a aplicação da tinta de aderência epóxi isocianato (de cor
vermelho bordeaux) e outro após a aplicação da tinta de acabamento (de cor
branca) sobre a tinta de aderência. Pode-se verificar a uniformidade adequada de
ambas as tintas e a cobertura perfeita da tinta de acabamento. Cita-se que o
aspecto das camadas de tinta aplicadas sobre o revestimento de zinco cloreto era
muito semelhante ao aspecto mostrado na Figura 63.
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Figura 63 - Aspecto dos corpos de prova do
revestimento sulfato/cloreto após a aplicação
de uma demão de tinta de aderência epóxi
isocianto (a) seguida de uma demão de tinta
de acabamento (b).

(b)

(a)
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.2 Espessura da camada de tinta por método magnético
A espessura da tinta foi determinada tanto da tinta de aderência individual
como da tinta de aderência com a tinta de acabamento. A Tabela 21 apresenta os
resultados da espessura das camadas de tinta obtidas pelo método magnético. É
importante ressaltar que o método magnético mede a espessura da camada de
zinco mais a camada de tinta, visto que ambas são não magnéticas. Os valores
apresentados na referida tabela referem-se apenas às camadas de tinta, visto que a
espessura do zinco foi descontada do valor medido.
Tabela 21 – Espessura das camadas de tinta.
Cloreto
Camada

Sulfato/cloreto

Média
(µm)

Desvio padrão
(µm)

Média
(µm)

Desvio padrão
(µm)

Tinta de aderência

35

4

38

6

Tinta de acabamento

70

6

72

7
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4.2.3 Verificação da aderência das camadas de tinta sobre os revestimentos de
zinco
Na Tabela 22, são apresentados os resultados do ensaio de aderência dos
corpos de prova revestidos, realizado segundo a norma NBR 11003 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). É possível notar que o corpo de
prova do revestimento cloreto apresenta visualmente um grau de aderência inferior
ao corpo de prova do revestimento sulfato/cloreto.
Tabela 22 – Resultado do ensaio de aderência por
corte em X.
Cloreto

Sulfato/cloreto

X1 - Y1

X0 - Y0

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.4 Ensaios de desempenho quanto à corrosão das chapas zincadas e pintadas –
ensaio em câmara de névoa salina
A Tabela 23 apresenta os resultados do aspecto visual dos corpos de prova
zincados e pintados para diferentes tempos de exposição à névoa salina.
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Tabela 23 - Aspecto visual dos corpos de provas expostos à névoa salina.
Tempo (h)

Cloreto
CP1

CP2

Sulfato/ cloreto
CP3

CP1

CP2

CP3

0

Aspecto antes do início do ensaio

Aspecto antes do início do ensaio

Início de empolamento na incisão

Nenhuma alteração

168

110

continua...
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Tabela 23 - Aspecto visual dos corpos de provas expostos à névoa salina (continuação).
Tempo (h)

Cloreto
CP1

CP2

Sulfato/ cloreto
CP3

CP1

CP2

CP3

336

Intensificação do empolamento na incisão

Nenhuma alteração

Intensificação do empolamento na incisão e início de
empolamento fora da incisão (setas)

Início de empolamento na incisão

720

continua...

111
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Tabela 23 - Aspecto visual dos corpos de provas expostos à névoa salina (continuação).
Tempo (h)

Cloreto
CP1

CP2

Sulfato/ cloreto
CP3

CP1

CP2

CP3

864

Intensificação do empolamento na incisão fora da incisão

Intensificação do empolamento na incisão

Intensificação do empolamento na incisão e fora da
incisão

Intensificação do empolamento na incisão

1392

continua...

112
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Tabela 23 - Aspecto visual dos corpos de provas expostos à névoa salina (continuação).
Tempo (h)

Cloreto
CP1

CP2

Sulfato/ cloreto
CP3

CP1

CP2

CP3

1680

Intensificação do empolamento, com intensificação de corrosão
vermelha na incisão

Intensificação do empolamento na incisão e início de
empolamento fora da incisão (setas)

Intensificação do empolamento, com intensificação de corrosão
vermelha na incisão

Intensificação do empolamento na incisão e fora da incisão

1752

continua...

113
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Tabela 23 - Aspecto visual dos corpos de provas expostos à névoa salina (continuação).
Tempo (h)

Cloreto
CP1

CP2

Sulfato/ cloreto
CP3

CP1

CP2

CP3

1848

Intensificação do empolamento, com intensificação de corrosão
vermelha na incisão

Intensificação do empolamento na incisão e fora da incisão

Intensificação do empolamento, com intensificação de corrosão
vermelha na incisão

Intensificação do empolamento na incisão e fora da incisão

1896

114

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O período total do ensaio foi definido como sendo o período necessário para o
aparecimento de corrosão vermelha na incisão de pelo menos um dos revestimentos
estudados. Esse critério foi diferente do critério adotado para os ensaios acelerados
sem o revestimento orgânico, nos quais o período total foi estabelecido como sendo
o tempo necessário para o aparecimento da corrosão em ambos os revestimentos,
porque a duração desse ensaio foi muito maior.
Pela Tabela 23, pode-se observar que os corpos de prova com o
revestimento cloreto apresentaram início de empolamento na região da incisão após
168 h de ensaio, enquanto que, nos corpos de prova do revestimento sulfato/cloreto,
o empolamento se iniciou somente após 720 h de ensaio.
Fora da área de incisão, os corpos de prova com revestimento cloreto
apresentaram início de empolamento com 720 h de ensaio, enquanto que, os corpos
de prova com revestimento sulfato/cloreto, o empolamento fora da região de incisão
apareceu após 1680 h. Cita-se que nas fotografias apresentadas na Tabela 23, o
empolamento fora da incisão não é visível. Por essa razão, os locais de
empolamento estão indicados com setas vermelhas.
A corrosão vermelha na incisão, proveniente da corrosão do substrato de aço,
apareceu após 1680 h de exposição apenas no revestimento cloreto. No
revestimento sulfato, não foi verificada corrosão vermelha após 1896 h, tempo em
que o ensaio foi interrompido.
Na Figura 64, é apresentado o aspecto dos corpos de prova de ambos os
revestimentos após a realização do ensaio de aderência e da preparação para a
determinação da migração subcutânea e da penetração da corrosão subcutânea. É
possível notar que os corpos de prova do revestimento cloreto apresentam
visualmente um grau de aderência inferior ao dos corpos de prova do revestimento
sulfato/cloreto, com um grande destacamento de tinta no local onde antes havia uma
bolha. Além disso, pode-se perceber também maior migração subcutânea e maior
penetração da corrosão a partir da incisão dos corpos de prova com revestimento
cloreto.
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Figura 64 - Aspecto visual dos corpos de ambos os
revestimentos, após o ensaio de névoa salina, já com o
ensaio de aderência e com a preparação para medição
da migração subcutãnea e penetração da corrosão
subcutânea realizados.
Cloreto

CP1

CP2

CP3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sulfato/cloreto
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Os resultados da classificação da aderência dos revestimentos segundo a
NBR 11003 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) estão
apresentados na Tabela 22. Pode-se verificar que o revestimento cloreto apresentou
aderência X1-Y1; X4-Y1 e X4-Y1, classificação essa que representa uma aderência
inferior ao do revestimento sulfato/cloreto que apresentou apenas um ponto de
destacamento do CP1 (X1-Y0). Nos demais corpos de prova, o revestimento
sulfato/cloreto não apresentou nenhum ponto de destacamento (Y0-X0).
Tabela 24 – Detalhe da região onde o ensaio de aderência foi realizado nos corpos de
prova mostrados na Figura 64.
Cloreto

Sulfato/cloreto

X1–Y1

X1–Y0

X4–Y1

X0– Y0

X4– Y1

X0–Y0

CP1

CP2

CP3

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 65 apresenta detalhe da região da incisão após o destacamento da
tinta com uma lâmina metálica e a Tabela 25 apresenta as medidas da migração
subcutânea e da penetração da corrosão vermelha obtidas segundo a ASTM D 1654
(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2008). É importante
mencionar que a região sem a corrosão vermelha de ambos os revestimentos
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apresentava corrosão branca do revestimento de zinco. Assim sendo, a migração
subcutânea poderia ser denominado como penetração da corrosão branca.
Observando os resultados apresentados na Figura 65, pode-se verificar
visualmente que a migração e a penetração da corrosão subcutânea do
revestimento cloreto foi maior. Isso pode ser comprovado pelas medidas
apresentadas na Tabela 25: tanto a migração subcutânea média como a penetração
da corrosão vermelha média do revestimento sulfato/cloreto foi cerca de 55 % dos
valores obtidos para o revestimento cloreto.
Figura 65 – Aspecto visual com mais detalhe da região de incisão dos corpos de prova
de ambos os revestimentos.
Cloreto

CP1

CP2

CP3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sulfato/cloreto
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Tabela 25 – Migração subcutânea (ou penetração da corrosão branca) e
penetração da corrosão vermelha a partir da incisão dos revestimentos de zinco.
Resultado

Cloreto
CP1

CP2

Sulfato/cloreto
CP3

CP1

CP2

CP3

Migração subcutânea (mm)
Média por CP

18

21

19

13

11

10

Desvio padrão

6

2

2

3

4

4

Média geral

19

11

Desvio padrão

4

4

Penetração da corrosão vermelha (mm)
Média por CP

9

9

12

5

7

4

Desvio padrão

2

4

4

5

5

5

Média geral

9

5

Desvio padrão

3

5

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.5 Discussão dos resultados dos ensaios dos corpos de prova zincados e
pintados
Com base em todos os resultados apresentados dos ensaios com os corpos
de prova zincados e pintados, pode-se afirmar que o revestimento cloreto pintado
apresentou um desempenho inferior ao do sulfato/cloreto pintado. Três razões
podem explicar essa diferença de desempenho.
Primeiramente a diferença de rugosidade. De fato, nos exames realizados em
microscópio eletrônico, não foi possível observar os grãos do revestimento cloreto,
mesmo quando observado com aumento 10.000 vezes (ver item 4.1.3), enquanto
que no caso do revestimento sulfato/cloreto, um aumento de 5.000 vezes era o
suficiente para se poder visualizar nitidamente os grãos de zinco formados. Essa
diferença torna o revestimento cloreto mais liso (menos rugoso) do que o
revestimento sulfato/cloreto, fato facilmente comprovado apenas por exame visual e
também pelo ensaio de rugosidade em que o valor de rugosidade Ra (µm) obtido
para o revestimento sulfato/cloreto foi de aproximadamente 12,5 vezes superior ao
valor da rugosidade do revestimento cloreto.
A rugosidade é um fator determinante no sucesso da aplicação de um
revestimento orgânico, pois a tinta necessita de uma superfície adequada para que
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ocorra uma boa ancoragem. Essa diferença de ancoragem foi notada já antes do
inicio do ensaio em névoa salina em que se verificou que a tinta aplicada sobre o
substrato zincado com banho de cloreto apresentou uma aderência inferior à tinta
aplicada sobre o substrato zincado em banho de sulfato/cloreto (ver Tabela 22).
A segunda razão que pode ser apontada para explicar a superioridade do
revestimento de sulfato/cloreto pintado é a textura do zinco. Conforme mencionado
no item 2.3.8, estudos mostraram que a aderência da camada de tinta depende da
orientação cristalográfica do revestimento de zinco, qual seja: uma boa aderência da
tinta aplicada sobre depósitos de zinco foi obtida sobre chapas que apresentavam
uma orientação preferencial do plano basal (00.1) elevada e aderência insatisfatória
depósitos de zinco em que essa orientação era baixa. No presente estudo, o
revestimento cloreto apresentou textura prismática (portanto orientação basal nula) o
que explica a aderência inferior obtida para esse revestimento. Já o revestimento
sulfato apresenta uma região em que o plano basal entra em contato direto com a
tinta, o que também explica a sua melhor aderência.
A terceira é a maior tendência à corrosão do revestimento cloreto. Essa
propriedade deve ter sido a responsável pela maior migração subcutânea e pela
maior penetração da corrosão vermelha a partir da incisão.
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5 CONCLUSÃO
O desenvolvimento deste trabalho permitiu comparar as características e o
desempenho de dois tipos de eletrodepósitos de zinco, um obtido a partir de um
banho de cloreto com aditivos e outro obtido a partir de um banho de sulfato/cloreto
sem aditivos, além de fornecer informações para melhor interpretar os resultados
dos ensaios de desempenho e de verificar que a espessura do revestimento de
zinco não é o único fator determinante para comparar a resistência á corrosão do
aço zincado.
Os ensaios de caracterização permitiram verificar que:


o revestimento obtido em banho de cloreto apresenta superfície lisa e brilhante,
enquanto o de sulfato/cloreto, superfície rugosa e fosca;



a espessura do revestimento cloreto é cerca de duas vezes maior do que a do
revestimento sulfato/cloreto;



os grãos do revestimento cloreto apresentam dimensões nanométricas e os do
sulfato/cloreto dimensões micrométricas;



a rugosidade Ra do revestimento de zinco cloreto é cerca de 12,5 vezes inferior à
do revestimento de zinco sulfato/cloreto;



o revestimento cloreto apresentou tensões residuais de tração e o de
sulfato/cloreto não apresentou tensões residuais nem de tração e nem de
compressão,



o revestimento cloreto apresentou textura prismática (10.0) e o de sulfato/cloreto
textura piramidal (10.3).
Essas características determinaram desempenho diferenciado entre os dois

revestimentos. O revestimento cloreto, apesar de mais espesso (cerca de duas
vezes), apresentou desempenho comparável ao do sulfato/cloreto quando exposto a
meios corrosivos. A textura cristalográfica diferenciada foi um elemento chave para
compreender esse comportamento diferenciado dos dois revestimentos estudados.
A textura piramidal do revestimento sulfato/cloreto, contra a textura prismática do
revestimento cloreto, favoreceu à sua resistência à corrosão. A presença de tensões
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residuais de tração do revestimento cloreto foi mais um fator que prejudicou o seu
desempenho.
Desempenho inferior do revestimento cloreto foi também verificado após
pintura. A textura prismática associada à baixa rugosidade do revestimento cloreto
foi determinante para o desempenho inferior do revestimento cloreto quando
comparado ao do sulfato/cloreto.
Apesar das propriedades mecânicas não serem o foco do presente trabalho,
foi verificado qualitativamente a formação de trincas no revestimento de cloreto
quando deformado, sendo isso também decorrente da textura prismática
desfavorável desse revestimento.
A diferença das características dos dois revestimentos é resultado do
processo de obtenção dos mesmos, sendo o uso de aditivos no banho de cloreto
provavelmente um dos fatores mais importantes dessa diferença.
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6


TRABALHOS FUTUROS
Desenvolver estudos comparativos de revestimentos obtidos em laboratório a
partir de banhos de cloreto e de sulfato/cloreto, ambos com e sem aditivos, para
validar a hipótese levantada de que a adição de aditivos é a principal diferença
entro os dois processos. Para isso, os ensaios devem ser conduzidos com
banhos com características semelhantes (pH, concentração de íons metálicos)
trabalhando com condições operacionais semelhantes.



Incluir

no

estudo

quantitativamente

os

proposto,

ensaios

resultados

de

complementares

ensaios

de

correlacionando

conformação

com

as

características de depósito, especialmente textura, e com os resultados dos
ensaios de imersão e eletroquímicos.
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