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RESUMO 

 

 O estudo de pré-tratamentos para aumentar a resistência aos efeitos da corrosão e 

melhorar a performance da pintura para prolongar a vida útil dos materiais, é de suma 

importância para o setor industrial. Os prejuízos referentes à corrosão podem parecer 

inexpressivos, mas alcançam valores inimagináveis por todos nós. Entender o funcionamento 

desta área é vital. 

 O pré-tratamento mais usado atualmente é a fosfatização. Ele desempenha bem o seu 

papel de revestimento protetivo e base para a pintura, porém deixa resíduos perigosos no 

ambiente. Em função disso, novos métodos são estudados. Um destes métodos é através do 

uso de camadas de conversão a base de ácidos, como os ácidos de zircônio ou titânio. No 

presente trabalho será feito uma análise comparativa vendo os benefícios de se usar este novo 

método. Para tanto foram realizados diversos ensaios, simulando ambientes salinos e urbanos, 

ensaios eletroquímicos e de aderência. 

 Foi possível verificar a qualidade do uso dos nanocerâmicos, que em muitas ocasiões 

demonstrou ser superior à fosfatização. Porém mais estudos são necessários, visto que ainda 

existem situações que o comportamento das camadas de conversão não é tão eficiente como 

nos métodos tradicionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O revestimento de superfícies, sendo estas metálicas ou não, visando um melhor 

aspecto estético, uma melhor resistência a corrosão e uma boa adesão com a pintura,  visando 

sempre prolongar a vida útil do material, vem sendo tratado com bastante dedicação pela 

engenharia. Estudos são realizados no sentido de procurar novos métodos de revestimentos, 

eficazes e ao mesmo tempo menos nocivos a saúde humana. 

Um destes métodos, que está ganhando bastante espaço nas indústrias, é a aplicação 

de uma solução de conversão, a base de ácido hexafluorzircônio, popularmente chamados de 

Nanocerâmicos, como revestimentos protetores. Recebem este nome devido à fina camada de 

óxido formada sobre a superfície do substrato. Em termos de rendimento, se equivalem a 

Fosfatização e a Cromatização, porém com a grande vantagem de não deixar resíduos 

perigosos no meio ambiente, quando comparados aos métodos tradicionais. Num mundo cada 

vez mais preocupado com sustentabilidade, economia e proteção a saúde humana, é 

imprescindível o domínio de tecnologias limpas e sustentáveis. 

Habituar as plantas das indústrias para um novo processo, não é tarefa fácil, primeiro 

pela questão logística, segundo que estudos envolvendo o uso destas novas técnicas, ainda 

carecem de mais detalhes, essenciais para tornar a aplicação dos nanocerâmicos mais comum 

nos fins que esta se destina. 

Foi com esta idéia que este trabalho de pesquisa teve início, com o objetivo de 

comparar o método de revestimento via fosfatização, de uma empresa localizada na cidade de 

Canoas, que produz peças de aço para o setor automotivo e agrícola, com o método via uso de 

Nanocerâmicos e averiguar a eficiência da utilização das camadas de conversão de ácido 

hexafluorzircônio. Para tanto foram feitos diversos ensaios com corpos de prova, de um 

material metálico, mais especificadamente barras de aço 8620, usadas na fabricação de 

componentes agrícolas, onde estes corpos foram revestidos via fosfatização ou via 

nanocerâmico. Os ensaios realizados foram de aderência, corrosão acelerada em névoa salina, 

corrosão em câmara úmida, espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e de potencial 

de circuito aberto (OCP). 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo a comparação entre o tradicional método de 

revestimento por fosfatização, realizado em uma empresa do setor automotivo com um 

método a base de solução de conversão de ácido hexafluorzircônio, comumente chamado de 

“nanocerâmicos”. O principal quesito avaliado quando se faz a comparação entre os dois 

métodos, é a resistência que cada revestimento irá conferir ao aço em relação à corrosão, 

assim como seu comportamento em relação à pintura.  A idéia é confirmar a possibilidade do 

uso desta tecnologia, que encontra na questão ambiental a sua grande virtude, já que não 

produz resíduo e não é nociva a saúde humana, como no caso da fosfatização, ou mais ainda, 

da cromatização, que é altamente cancerígeno. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 Avaliar e comparar o grau de corrosão nos dois tipos de revestimento nas peças de aço 

pintadas, em ambiente salino e de alta umidade, através dos ensaios acelerados em 

névoa salina e em câmara úmida. 

 Avaliar e comparar a quantidade de tinta destacada no ensaio de aderência para os 

dois tipos de revestimento usados. 

 Avaliar e comparar o comportamento dos dois tipos de revestimento nos ensaios 

eletroquímicos de  Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e Potencial de 

circuito aberto (OCP). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Pré-tratamento de superfícies metálicas 

O principal motivo para o estudo de pré-tratramento de superfícies metálicas é inibir o 

processo de corrosão. A corrosão é a deterioração de um material por ação química ou 

eletroquímica do meio ambiente, aliado ou não a esforços mecânicos. O processo corrosivo é 

influenciado por fatores que estão intimamente relacionados com a composição do metal ou 

liga e a diversidade de condições que o ambiente pode apresentar, como: temperatura, 

concentração de agentes corrosivos, pressão, esforços mecânicos, etc (1) (2). Embora pareçam 

insignificantes, os custos com corrosão podem representar até 5% do PIB de um país, sejam 

ações preventivas até investimentos em reparação. Em muitos casos, o fenômeno da corrosão 

é desejável, formando uma camada passiva na superfície (3). 

A eficiência dos revestimentos orgânicos (tintas, vernizes e alguns polímeros 

oxidáveis), em geral, está associada à aplicação do pré-tratamento, o qual altera a superfície 

do substrato metálico, adequando-o ao tratamento final. Dentre os tratamentos mais 

utilizados estão os processos à base de fosfato, resultando em uma excelente interface metal-

tinta. O desenvolvimento da indústria, principalmente a automobilística e de 

eletrodomésticos, iniciou a criação de processos mais amigáveis ambientalmente, já que a 

geração de lodo na reação de fosfatização não pode ser evitada, levando ao desenvolvimento 

de processos com resíduos de fácil tratamento e reuso. Além disso, a alta concentração de 

fosfatos nos efluentes pode causar a eutrofização das águas (4). 

Um destes novos processos foi desenvolvido a partir de compostos químicos à base de 

hexafluorzirconato. A camada do pré-revestimento é obtida a partir da reação de conversão na 

superfície do substrato metálico precipitando um filme fino composto de óxido de zircônio, em 

escala nanométrica (5) (6). 

 

 

3.1.1. Fosfatização 

Foi descoberta no fim do século 19 por Ross. Porém a primeira aplicação em escala 

industrial aconteceu em 1906, realizada e patenteada por T.W. Coslett. Pesquisas fizeram com 

que a fosfatização se tornasse um processo altamente eficiente e atrativo, devido a velocidade 
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de operação, o custo-benefício e a capacidade para se obter altíssima resistência a corrosão e 

ao desgaste (7) (8) (9). 

A fosfatização é um tratamento de conversão, onde um metal é convertido em um 

óxido, hidróxido ou sal do metal através de reações eletroquímicas que podem ocorrer tanto 

devido à imposição de corrente como devido ao ataque do metal por um oxidante presente na 

solução. Para a fosfatização, trata-se da conversão do metal em um fosfato insolúvel do íon 

metálico. O fosfato insolúvel deposita-se sobre o metal modificando as suas propriedades 

superficiais (7). A imagem abaixo de MEV (Figura 1) mostra a aparência dos cristais de fosfato 

depositados na superfície metálica. 

 

Figura 1 – Imagem de MEV de camada fosfatizada (20). 

 

O principal uso da fosfatização é como camada intermediaria entre o substrato e a 

pintura, pois a camada de fosfato, que se torna porosa, oferece uma grande aderência, 

resultando em uma excelente resistência a corrosão, aumento de aproximadamente 5 vezes 

sem aplicação de pintura, ou ainda 700 vezes maior quando associado a pintura (10). 

Existem outros casos onde o uso da fosfatização se faz atraente, tais como: 

 preparar a superfície do metal para receber agente adesivo metal – borracha ou 

camadas plásticas; 

 agir como base de aderência para óleos e lubrificantes, preparando o metal para sofrer 

deformações, minimizando a fricção causada; 
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 como isolante elétrico; 

 auxilio nas operações de conformação; 

 resistência ao desgaste e abrasão. 

Os processos de fosfatização podem ser classificados através das seguintes 

características: 

 composição do banho; 

 temperatura; 

 tempo; 

 modo de aplicação. 

Cada um destes fatores irá influenciar no tamanho e forma do cristal e na quantidade 

de lodo produzido, que irá prejudicar o processo. 

A solução fosfatizante pode ser de vários tipos: Fosfato de ferro, de zinco, de sódio, de 

manganês e tricatiônico (Zn, Mn e Ni). No presente trabalho, usa-se uma solução contendo 

fosfato de sódio, que em contato com a superfície do aço, forma fosfato de ferro na superfície. 

 

3.1.1.1. Fosfato de Ferro 

Também conhecido como fosfato não-cristalino, é obtido quando o teor de ferro é 

baixo. É uma mistura de fosfato de ferro com óxido de ferro. Possui baixo custo e possibilita 

combinar as ações de desengraxe e fosfatização em uma operação, tal qual é feito na empresa 

que cooperou com o presente trabalho. As camadas obtidas geralmente são finas, com boa 

aderência para tintas, de difícil visualização em microscópio óptico. Em termos de 

desempenho como proteção a corrosão por barreira, não é superior ao fosfato de zinco ou ao 

fosfato tricatiônico. 

 

3.1.1.2. Formação de lama na Fosfatização 

A formação de lama, ou lodo, nos processos de fosfatização faz parte do processo e 

não pode ser evitada. Nos processos de fosfatização de metais ferrosos, esta lama é 

basicamente constituída de fosfato férrico (7) e uma quantidade de fosfatos de metais que 

fazem parte da formulação do banho. Quando se fosfatiza um aço, mesmo na ausência de íons 

de ferro, o banho vai enriquecendo com íons ferrosos que, pela ação do oxigênio dissolvido 
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(no caso de banhos não-acelerados) ou pela ação dos oxidantes (no caso de banhos 

acelerados), passam a íons férricos e precipitam em forma de lama, ou seja, os íons ferrosos 

que não entram na reação da formação do sal de fosfato reagem com os oxidantes do meio 

passando a ferro (III). Este é responsável pela lama de compostos ferrosos que precipitam no 

tanque. A Lama pode conter de 10 a 40% de sólidos em massa (11). Conforme estudos, a água 

proveniente do processo pode ser reutilizada em banheiros e lavagem de pisos, diminuindo a 

demanda de água nos mananciais e minimizando a quantidade de efluentes lançados nas 

redes públicas de esgotos e rios. Porém para uso novamente no processo de fosfatização, deve 

ser adicionada água em condições normais (12) (13). 

Os fosfatos, juntamente com os cromatos, ainda são os mais efetivos métodos para 

preparação a pintura de aços e aços galvanizados. A eficiência, boa aderência às tintas, 

aparência e resistência à corrosão justificam seu uso. A fosfatização é muito presente como 

pré-revestimento em linhas brancas, automóveis, mobília de escritório e construção de 

componentes elétricos (14). Porém a questão ambiental, em função da formação da lama no 

processo, está a forçar o desenvolvimento de novos pré-tratamentos. 

 

3.2. Nanocerâmicos 

O pré-tratamento nanocerâmico consiste de uma camada nanoestruturada sobre o 

substrato metálico, sendo isenta de metais pesados e componentes orgânicos. As partículas 

dessa camada de conversão são chamadas de nanocerâmicas, por formarem revestimentos 

delgados sobre a superfície do metal (15). Sendo processos que não contém metais pesados e 

tóxicos ao ser humano, e devido a não formação de lodo, são considerados tratamentos 

amigáveis ambientalmente (16). 

O revestimento nanocerâmico é baseado em uma combinação nanoestrutural de 

cerâmica do tipo óxido metálico, com metais como zircônio e/ou titânio (17). A Figura 2 

mostra o processo de formação da camada nanocerâmica em um substrato de aço.  
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Figura 2 – Mecanismo de formação da camada nanocerâmica na superfície do aço (17). 

 

A camada de conversão nanocerâmica é aplicada em várias etapas, porém em um 

processo mais simples que a fosfatização. É feito o desengraxe alcalino, seguido de duas 

lavagens preferencialmente, sendo a segunda usando água deionizada. Então, segue-se com a 

imersão no banho nanocerâmico, e uma última lavagem também usando água deionizada, 

sendo que esta lavagem não resulta na perda do revestimento. O processo não requer a etapa 

de passivação, usada na Fosfatização (18). A Figura 3 a seguir mostra as diferentes sequências 

de etapas envolvendo os tratamentos de fosfatização e nanocerâmico. 

 

 

Figura 3 – Esquema comparativo entre a fosfatização e o revestimento nanocerâmico (19). 

 

 Na imagem de microscopia de força atômica (AFM) a seguir (Figura 4), pode-se 

perceber a diferença da superfície depois da aplicação do revestimento (19). 
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Figura 4 – Imagem de microscopia de força atômica (AFM) onde se percebe a deposição da 

camada nanocerâmica na superfície da peça (19). 

  

 Estudos mostram que o revestimento nanocerâmico possui um comportamento 

diferenciado para o aço carbono SAE 1006. Ao iniciar a deposição do revestimento, a solução 

ácida de conversão ataca a superfície do metal, o que é observado pela medida de potencial 

em circuito aberto em que se altera o potencial do substrato. Além disso, as camadas de 

conversão à base de ácido hexafluorzircônio ou ácido hexafluorzircônio/titânio não exibem 

diferenças significativas em termos de desempenho contra a corrosão (21). 

 Análises de impedância eletroquímica em solução de NaCl em amostras de aço 

revestidas com nanocerâmico mostraram que o aumento no tempo de tratamento não se 

relaciona diretamente com a proteção da camada. Em outras palavras, a densidade de 

corrente de corrosão não diminui com o aumento do tempo de tratamento em solução de 

conversão (21).  

 Outro fator importante, refere-se ao estudo do pH da solução de conversão. A 

impedância do filme formado em soluções mais ácidas é menor do que a obtida quando usado 

pH mais alcalino. A ativação ácida, com ácido clorídrico por 30 s após o desengraxe, por 

exemplo, da superfície também apresenta medidas de impedâncias maiores em intervalos de 

tempos mais curtos, independente do pH da solução. Esta ativação ácida tem a função inicial 

de atacar a superfície do metal iniciando imediatamente a reação de deposição da camada. A 
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Figura 5 a seguir mostra a influência do pH da solução de conversão e da ativação ácida pela 

análise de Migração Subuctânea após 100 horas de exposição à nevoa salina (4). 

 

Figura 5 - Imagens após 100 horas de exposição à nevoa salina para amostras em solução de 

conversão com: a) pH 2,5 sem ativação; b) pH 2,5 com ativação; c) pH 4,5 com ativação; d) ph 

4,5 sem ativação (4).  

 

 Para amostras com pH mais alcalinos, figuras 5c e 5d, os filmes obtidos se mostraram 

mais resistivos. A ativação ácida antes da conversão confere também maior resistência ao 

filme formado, conforme figura 5c. 

No presente trabalho, o produto comercial usado é constituído por ácido 

hexafluorzircônio, ausente de titânio. O óxido de zircônio, que se forma na superfície do 

substrato, é um material que oferece alta resistência mecânica, resistência à temperatura e 

estabilidade química. A camada formada tem uma estrutura amorfa atingindo um tamanho de 

partícula entre 90 e 500 nm, atuando como uma barreira física, reduzindo a densidade de 

corrente. As camadas de zircônia demonstram eficiência em meios ácidos, porém em meios 

salinos, os estudos mostram que a proteção não é tão boa. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Para realização dos ensaios o seguinte procedimento descrito a seguir foi realizado. 

 

4.1. Preparação dos Corpos de Prova 

Foram usadas no trabalho, barras de aço 100x30 mm, do tipo SAE 8620, que são parte 

dos conjuntos agrícolas conhecidos como “Terceiro Ponto”. Estes conjuntos são montados pela 

empresa e fornecidos a diversos clientes.  A composição química do aço SAE 8620 pode ser 

conferida na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 – Composição química do aço SAE 8620.  

SAE C Mn P máx. S máx. Si Ni Cr Mo 

8620 
0,18 - 
0,23 

0,70 - 
0,90 

0,035 0,04 
0,15 - 
0,35 

0,40 - 
0,70 

0,40 - 
0,60 

0,15 - 
0,25 

 

  

As barras foram cortadas uma a uma, de maneira a formar corpos-de-prova de 

tamanho similar. Foi feito um furo em cada peça para inserção delas com arame nas 

gancheiras, na posterior etapa de pintura. Após cortadas e furadas, foram para Jateamento 

com granalha de aço, para remoção da carepa de laminação (Figura 6). As figuras abaixo 

mostram as peças cortadas e granalhadas e a comparação da peça antes e depois do 

Jateamento. 

       

Figura 6 - a) Peças cortadas e jateadas; b) comparação entre a peça antes (à direita na foto) e 

após jateamento (à esquerda). 

 

a 

b 
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4.1.1. Peças fosfatizadas 

Os corpos-de-prova a serem revestidos na fosfatização, seguiram a linha da empresa. O 

sistema de revestimento e pintura segue conforme o esquema representado na Figura 7 e na 

Tabela 2, onde uma monovia é responsável pela circulação das peças, e estas por sua vez são 

presas na monovia por gancheiras. As peças são desengraxadas e revestidas com um produto 

comercial que age ao mesmo tempo exercendo as funções de desengraxe e fosfatizante. O 

tanque seguinte contém água para enxágüe. O terceiro tanque contém o passivador, a base de 

ácido hexafluorzircônio. Nestas etapas, o modo de aplicação dos produtos é por aspersão.  

 

 

Figura 7 – Planta do setor de revestimento e pintura da empresa. As setas indicam o caminho 

seguido pelos itens na monovia.  

Tabela 2 – Temperaturas das estufas de secagem, polimerização e dos tanques de 

preparo das superfícies. 

  Temperatura (°C) 
Tempo médio do 

deslocamento (min) 

Tanques de 
Desengraxe/Fosfatização, 

Enxague e Passivação 
50 20 

Estufa de Secagem 140 15 

Estufas de Polimerização 90 15 

Cabine de Pintura Cabine de Pintura 

Estufas de Polimerização 

Estufa de Secagem 

Desengraxe/Fosfatização – Enxágüe - Passivação 

Início do Processo 

Final do Processo 
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O produto comercial usado no primeiro tanque é composto por fosfato de sódio em 

presença de ácido fosfórico. É importante mencionar também, que o desengraxe ao estar 

misturado com o fosfato, não possui um pH alcalino, recomendado para uma limpeza eficiente 

dos óleos e graxas remanescentes na superfície do aço. O passivador é isento de Cromo, e é 

composto coincidentemente pelo nanocerâmico à base de zircônio. A Tabela 3 mostra a 

composição do Desengraxante/Fosfatizante e do Passivante conforme especificado no boletim 

do fabricante. 

Tabela 3 – Composição química do Desengraxante/Fosfatizante e do Passivador. 

Tipo do Produto Desengraxante/Fosfatizante Passivante 

Natureza Química 
Solução aquosa contendo 

fosfato de sódio em presença 
de ácido fosfórico 

Solução aquosa contendo 
ácido fluorzircônico 

Concentração 
Ácido Fosfórico 1-5%;      

Fosfato ácido de Sódio 10-20% 
Ácido Hexafluorzircônico 1-

10% 

 

Na imagem da figura 8 é possível verificar a aparência das peças após fosfatizadas e 

passivadas. 

 

Figura 8 – Aparência dos corpos-de-prova fosfatizados e passivados. 

Após revestidos, os corpos-de-prova passam por uma estufa de secagem, a uma 

temperatura de 130°C. A seguir seguem até as cabines de pintura. Neste momento algumas 

peças foram separadas para análise em ensaios que não há necessidade da pintura. As peças 
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são pintadas através do uso de pistola. Foi usada Tinta Epóxi Cinza Claro em todos os corpos-

de-prova para fins de comparação nos testes subseqüentes (figura 9). 

 

Figura 9 – Aplicação da pintura nos corpos-de-prova. 

 Estando pintadas, o trajeto segue em direção as estufas de polimerização, para 

proporcionar a cura da resina epóxi. A segunda cabine de pintura não foi utilizada, pois serve 

para aplicação de tinta para acabamento, como esmaltes, que alguns clientes assim exigem. 

Ambas as estufas de polimerização encontram-se a uma temperatura de 90°C. Após saírem 

destas estufas e terem atingido a temperatura ambiente, os corpos-de-prova foram embalados 

em papel VCI para proteção enquanto ocorre a cura total da resina, e para proteger contra a 

ação corrosiva até a realização dos ensaios (figura 10). 

 

Figura 10 – Corpos-de-prova embalados em papel VCI. 
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4.1.2. Peças com camada de conversão de ácido hexafluorzircônio 

A etapa de revestimento com a camada de conversão de ácido hexafluorzircônio foi 

feita em laboratório anexa à linha de processo. O primeiro estágio foi o desengraxe (figura 11), 

feito por imersão por 5 minutos para cada corpo-de-prova, com um desengraxante alcalino 

destinado para remoção da sujidade da superfície do aço, como óleos e graxas. Usou-se uma 

temperatura próxima dos 60°C para melhor eficiência do produto. 

 

Figura 11 – Desengraxe dos corpos-de-prova antes do revestimento nanocerâmico.  

 

Após o desengraxe foi realizado um enxágüe com água corrente sobre os corpos-de-

prova, por  1 minuto. O estágio seguinte foi o revestimento com a camada de conversão em 

uma solução comercial. O pH foi corrigido com o auxílio de um alcalinizante até um valor 

próximo a 5,2. A imersão para cada peça foi de 1 minuto à temperatura ambiente. A figura 12 

ilustra esses passos de preparação da superfície. 
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Figura 12 – a) Enxágüe dos corpos-de-prova sob água corrente; b) correção do pH com 

alcalinizante; c) imersão dos corpos-de-prova em revestimento nanocerâmico. 

Um novo enxágüe foi realizado depois do revestimento, porém com água deionizada e 

via imersão, com sua condutividade controlada. Posteriormente todos os corpos-de-prova 

foram secados e embalados em Papel VCI até o momento da pintura (figura 13). 

 

 

a 

b c 
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Figura 13 – a) Imersão na água deionizada; b) secagem dos corpos-de-prova; c) aparência 

das peças após revestimento com camada de conversão. 

Para a pintura das peças revestidas com Nanocerâmico, usou-se a mesma tinta Primer 

Epóxi Cinza Claro. Os corpos-de-prova foram colocados na monovia após a Estufa de Secagem 

e antes da Cabine de pintura, e então seguiram o trajeto normal, passando pelas duas Estufas 

de Polimerização para cura da resina Epóxi. Novamente foram embaladas no Papel VCI até a 

realização dos ensaios. Na Tabela 4 há um resumo de cada estágio realizado no revestimento 

por camada de conversão com ácido hexafluorzircônio. 

 

 

 

 

 

 

a 
b 

c 
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Tabela 4 – Resumo de cada estágio de preparação do revestimento nanocerâmico. 

Primeiro Estágio 

Desengraxe alcalino - Produto em pó de 
cor branca - Composição: tensoativos 

aniônicos, não iônicos, fosfatos 
complexos, silicatos e álcalis fortes - 

Concentração de trabalho: 3% 
massa/volume - Temperatura de 

trabalho: 60°C - Tempo de imersão: 5 
minutos 

Segundo Estágio 
Enxágue - Água da torneira - 

Temperatura ambiente - pH: 6,8 - Tempo 
de lavagem: 1 minuto 

Terceiro Estágio 

Conversor de camada nanocerâmico – 
Ácido hexafluorzircônio - Concentração 

de montagem: 6% massa/volume - 
Condutividade: 786 microsiemens - pH 

de trabalho: 5,2 - Temperatura ambiente 
- Tempo de imersão: 1 minuto 

Quarto Estágio 

Enxágue - Água Deionizada - 
Condutividade: 122 microsiemens - 
Temperatura ambiente - Tempo de 

imersão: 1 minuto 

Quinto Estágio Secagem com soprador 

 

 

4.2. Realização dos Ensaios 

A avaliação da qualidade dos dois revestimentos realizados (fosfatização e 

nanocerâmico) foi feita por intermédio da realização de ensaios comparativos. Estes ensaios 

foram: ensaio acelerado em névoa salina, ensaio acelerado em câmara úmida, ensaio de 

aderência e ensaio de potencial de corrosão. Todos eles foram realizados no Laboratório de 

Corrosão e Reciclagem de materiais (LACOR). 

 



18 

 

4.2.1. Ensaio em névoa salina 

O objetivo do ensaio acelerado em névoa salina, conhecido também por salt spray, é 

simular o comportamento do material, revestido ou não, em um ambiente com alta 

concentração de sais, simulando uma atmosfera marinha em uma câmara de testes e analisar 

a taxa de corrosão. Os corpos-de-prova são submetidos à corrosão acelerada, sendo 

pulverizada sobre elas uma névoa de solução salina de NaCl 5%. O procedimento foi realizado 

segundo as Normas NBR 8094 e ASTM B 117. As condições do ensaio podem ser conferidas na 

Tabela 5.  

Tabela 5 – Condições de realização do ensaio acelerado de Névoa Salina conforme Normas 

NBR 8094 e ASTM B 117. 

Condições do Ensaio 

Volume da Câmara 1000 L 

Temperatura 35 +/- 2°C 

Concentração de NaCl 50+/-5 g/L 

pH da solução 6,5 - 7,2 

Pressão do ar 0,7 - 1,4 kgf/cm² 

Volume condensado para 80 cm² 1,5 +/- 0,5 mL/h 

 

O desempenho dos revestimentos em ambientes naturais não deve ser relacionado 

com os dados dos resultados em névoa salina, segundo a mesma norma. Entretanto, é possível 

fazer uma comparação de desempenho entre diversos materiais expostos na câmara, nas 

mesmas condições. 

Foi feito em cada corpo de prova um risco em uma das faces para determinação 

posterior da chamada Migração Subcutânea, que indica o destacamento do revestimento, 

dado em milímetros, a partir desse pequeno corte após exposição dos corpos de prova na 

câmara de névoa salina. Esse destacamento é resultante da penetração da solução de NaCl na 

interface revestimento-substrato. Também é analisado o Grau de Enferrujamento, que avalia o 

grau de oxidação na superfície do aço pintado através da comparação com exemplos visuais, e 

sua classificação vai de F0 até F5, que seria o grau mínimo e máximo de enferrujamento 

respectivamente. Outra avaliação que é feita, refere-se ao Empolamento (Tamanho e 

Densidade de Bolhas), que utiliza padrões de referência fotográfica para avaliar o grau de 

formação de bolhas que podem se desenvolver, onde o tamanho de bolhas é classificado de T0 



19 

 

até T5 e a densidade de D0 até D5. Cada um desses parâmetros também obedecem Normas, 

como pode ser visto na Tabela 6:  

Tabela 6 – Normas usadas nas avaliações de superfícies pintadas. 

Parâmetro Norma 

Migração Subcutânea NBR 8754 

Grau de Enferrujamento NBR 5770/84 

Grau de Empolamento NBR 5841/74 

 

O ensaio teve duração de uma semana (168 horas).  Foram usadas 3 peças pintadas de 

cada tipo, ou seja, 3 fosfatizadas e 3 com a camada de conversão nanocerâmica. O 

equipamento utilizado era da marca BASS, modelo USC, conforme Figura 14. 

 

Figura 14 – Câmara de ensaio acelerado em Névoa Salina (LACOR). 

 

4.2.2. Ensaio em câmara úmida. 

Outro ensaio acelerado bastante importante para avaliação da corrosão de um 

material, é o ensaio em câmara úmida, que simula um ambiente rural e urbano de alta 

umidade. O procedimento foi realizado segundo as Normas NBR 8095 e ISO 6270-2.  As 

condições do ensaio estão na Tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7 – Condições de realização do ensaio acelerado Câmara Úmida conforme Normas NBR 

8095 e ISO 6270-2. 

Condições do Ensaio 

Volume da Câmara 300 L 

Temperatura 40 +/- 3°C 

Umidade Relativa 100% 

 

Foram usados 3 corpos-de-prova fosfatizados e 3 revestidos com a camada de 

conversão nanocerâmica, todas elas pintadas. As peças ficaram na câmara durante 16 dias 

(384 horas). O Equipamento usado foi o modelo UK-MP01/2005-S da BASS, conforme a figura 

15. Assim como na Névoa Salina, também foram analisados o Tamanho e Densidade de Bolhas, 

o Grau de Enferrujamento e a Migração Subcutânea, onde todos eles obedecem as mesmas 

Normas usadas no Ensaio acelerado em Névoa Salina, com exceção da análise de migração 

subcutânea em que por norma só é usada no ensaio de névoa salina, porém foi realizado após 

ensaio de câmara úmida neste trabalho. 

 

 

Figura 15 – Câmara de ensaio acelerado em Câmara Úmida (LACOR). 

 

4.2.3. Aderência 

O ensaio consiste em avaliar a aderência da tinta sobre a superfície do metal, assim 

como as camadas entre si. A superfície pintada é submetida a vários cortes de forma a criar um 

formato de grade O espaçamento entre cada linha é estabelecido conforme Norma, no caso 
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NBR 11003. Após feitos os cortes, é friccionada uma fita do tipo filamentosa 3M Scotch e 

avaliado o quanto de tinta é destacada do substrato após a remoção da fita. 

Através de análise visual, compara-se o resultado com a tabela de classificação dos 

resultados oferecida pela norma, conforme pode ser visto na Tabela 8. 

Tabela 8 – Grau de aderência ilustrado conforme Norma NBR 11003/90 

Código Figura 

GR0 - nenhuma área da 
película destacada 

 

GR1 - área da película 
destacada, cerca de 5% da 

área quadriculada 

 

GR2 - área da película 
destacada, cerca de 15% 

da área quadriculada 

 

GR3 - área da película 
destacada, cerca de 35% 

da área quadriculada 

 

GR4 - área da película 
destacada, cerca de 65% 

da área quadriculada 
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4.2.4. Espessura da camada de tinta 

 A determinação da espessura da camada de tinta foi realizada pelo método de indução 

magnética com o aparelho Dualscope Fischer, conforme figura 16. Este tipo de aparelho é 

bastante indicado para uso em aços, pois a determinação sobre esse tipo de substrato não é 

destrutiva. A leitura da espessura é feita diretamente na escala do aparelho, em micrômetros. 

 

Figura 16 – Aparelho medidor de espessura de camada de tinta (LACOR). 

 A calibração deve ser feita sobre a placa com o mesmo tratamento utilizado na placa 

pintada. Em seguida, faz-se uma série de medidas sobre o material a ser ensaiado, 

normalmente de 5 a 10 medidas, para se obter uma boa média. Todas as amostras que foram 

ensaiadas em névoa salina, câmara úmida e para o teste de aderência, tiveram suas espessuras 

medidas. 

 A determinação da espessura da camada de tinta é útil para analisar o comportamento 

das peças nos ensaios acelerados de névoa salina e câmara úmida, pois diferentes resultados 

em materiais com o mesmo pré-tratamento e pintura, podem estar relacionados com grandes 

variações na espessura da camada de tinta. 

 

4.2.5. Ensaios Eletroquímicos 

 Foram realizados os ensaios de Potencial de Circuito aberto (OCP) e Impedância 

Eletroquímica (EIE) em duas amostras de cada tipo de revestimento. O ensaio de Impedância é 

a análise da resposta de um sistema quando aplicado sobre ele uma perturbação de pequena 

amplitude, seja ela em corrente ou em potencial, normalmente sendo usada a perturbação em 

potencial (E) e medindo a variação em corrente (i) já que as perturbações em potencial são 
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mais rápidas. O valor do potencial de corrosão irá depender da natureza dos processos 

catódicos e anódicos envolvidos e das atividades das espécies envolvidas. 

 Como se trata de um potencial assumido pelo metal, é necessário realizar a medida 

direta deste potencial em relação a um eletrodo de referência e essa medida é o chamado 

potencial de circuito aberto (OCP). As medidas de OCP em função do tempo são fundamentais 

quando se quer estudar o comportamento do metal através de ensaios de espectroscopia de 

impedância eletroquímica, pois a perturbação aplicada ao eletrodo ocorre em torno do 

potencial de corrosão. 

 Para os ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica e potencial de circuito 

aberto usou-se o potenciostato Autolab PGSTAT 302 Ecochemie, como mostra a figura 17, 

juntamente com um computador contendo o programa FRA para os ensaios de EIE e o 

programa GPES para os ensaios de OCP. Os corpos de prova, sem pintura, ficaram em contato 

com uma solução eletrolítica de NaCl 0,1M e utilizou-se um contra-eletrodo de platina com um 

eletrodo de referência de Ag/ AgCl (prata/ cloreto de prata). Foram usadas duas amostras pré-

tratadas com fosfatização, duas pré-tratadas com nanocerâmico e duas sem pré-tratamento 

algum, intitulada “branco”. 

 

Figura 17 – Esquema da aparelhagem usada para os ensaios eletroquímicos de impedância 

(EIE) e potencial de circuito aberto (OCP): a) Potenciostato; b) gaiola de Faraday. 

 O momento inicial do ensaio era considerado quando uma amostra era colocada em 

contato com a solução de NaCL, como mostra a figura 18, e eram então registrados o potencial 

de circuito aberto e a impedância para diferentes tempos de imersão. As medidas de EIE foram 

feitas com 10 mV de perturbação, varrendo freqüências de 100 KHz até 10 Hz. 

a b 
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Figura 18 – Esquema da célula montada, usada nos ensaios eletroquímicos, mostrando o corpo 

de prova em contato com a solução de NaCl. 
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5. DISCUSSÕES DE RESULTADOS 

5.1. Espessura da camada de tinta 

 Foram medidas ao todo as espessuras de 14 corpos de prova, sendo 7 fosfatizados e 7 

revestidos com nanocerâmico. Parte deles foi usada para o ensaio em névoa salina, parte para 

o ensaio de câmara úmida e parte para o ensaio de aderência. A Tabela 9 mostra o resultado 

das leituras destas espessuras para cada grupo de amostras usadas nos diferentes ensaios 

realizados sendo que para cada corpo de prova foram realizadas 5 medidas para obter a 

média. 

Tabela 9 – Resultado das medidas de espessura da camada de tinta dos corpos de prova. 

Ensaio Amostra 
Resultado das medidas (µm)  

Média Mínima Máxima  Desvio Incerteza 

Névoa Salina 

Fosfato1 41,26 37,36 45,67 3,85 5,1 

Fosfato2 40,37 31,17 49,48 6,56 8,5 

Fosfato3 47,91 38,55 51,65 5,39 6,9 

Nano1 33,91 31,07 36,32 2,21 3,4 

Nano2 33,61 29,33 37,31 3,34 4,4 

Nano3 26,97 22,96 35,62 4,99 6,3 

Câmara Úmida 

Fosfato4 26,01 25,69 26,52 0,33 2,6 

Fosfato5 31,63 23,92 37,29 4,95 6,2 

Fosfato6 31,57 27,17 35,65 3,27 4,4 

Nano4 41,19 35,97 44,66 3,49 4,6 

Nano5 23,13 20,65 28,05 3,28 4,3 

Nano6 26,11 21,32 29,77 3,17 4,3 

Aderência 
Fosfato7 29,83 23,54 29,26 2,22 3,4 

Nano7 25,79 22,28 34,52 4,26 5,5 

 

 Conforme visto na tabela, as amostras fosfatizadas usadas na névoa salina tinham uma 

espessura média maior que as amostras revestidas com nanocerâmico, cerca de 10 µm, 

enquanto que no ensaio de câmara úmida e aderência essa diferença entre as peças com 

fosfato ou nanocerâmico, não foi tão importante. Essas variações entre amostras são 

esperadas e fazem parte das variáveis existentes no modelo industrial. Em termos de 

comparação, a avaliação da espessura de tinta é importante, pois as diferenças nos resultados 

nos ensaios de névoa salina podem ser influenciados pelo fato da camada de tinta ser mais 

espessa nas amostras com fosfato. 
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5.2. Ensaio em névoa salina 

Após 168h em câmara de névoa salina, os corpos de prova foram retirados. 

Diariamente eram realizadas as observações para avaliar o grau de corrosão conforme a 

norma estabelecida. A Tabela 10 apresenta os resultados do grau de enferrujamento e 

empolamento para as amostras usadas no experimento. 

Tabela 10 – resultados dos graus de enferrujamento (F0 – grau mínimo; F5 – grau máximo) e 

empolamento (T0 – grau mínimo; T5 – grau máximo) na névoa salina. 

Amostra Espessura 
média (µm) 

Grau de enferrujamento 

  

Empolamento 

24h 48h 72h 96h 168h 24h 48h 72h 96h 168h 

Fosfato1 41,26 F1 F1 F1 F1 F3 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T2 D2 

Fosfato2 40,37 F0 F0 F0 F0 F1 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T2 D2 

Fosfato3 47,91 F0 F1 F1 F1 F1 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T2 D2 

Nano1 33,91 F1 F3 F3 F3 F3 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T2 D2 

Nano2 33,61 F1 F3 F3 F3 F3 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T2 D2 

Nano3 26,97 F1 F3 F3 F3 F3 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T2 D3 
 

 É possível perceber que as peças fosfatizadas tiveram um desempenho superior 

quanto ao grau de enferrujamento, já que ao término do ensaio somente uma delas tinha 

classificação F3, enquanto que todas revestidas com nanocerâmico estavam já classificadas F3 

em um tempo muito menor do que ocorreu na peça fosfatizada. A diferença entre as 

espessuras médias entre os dois tipos de pré-tratamento pode ajudar a explicar essa variação 

nos resultados, pois as peças com fosfato tendo uma camada de tinta cerca de 10 µm mais 

espessa, possuem uma proteção mais difícil de ser rompida pelo agente agressivo. Embora os 

resultados não tenham sido tão bons nessa análise, eles corroboram com o que a literatura diz 

quanto ao fato dos nanocerâmicos não se comportarem tão bem como o fosfato em ambiente 

altamente salino. Quanto ao grau de empolamento, tanto no tamanho como na densidade de 

bolhas, o comportamento de ambos os revestimentos foram semelhantes. A Figura 19 a seguir 

mostra a evolução do grau de corrosão nos corpos de prova em 48 horas e 168 horas. 
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Figura 19 – Corpos de prova na câmara de névoa salina após: a) 48h; b) 168h; c) 168h 

mostrando a corrosão nas bordas dos corpos de prova ao término do ensaio. 

 No ensaio de migração subcutânea, o valor médio em milímetros (mm) do quanto a 

corrosão se infiltrou no corpo de prova pode ser conferido na Tabela 11. A média foi obtida 

medindo em cada amostra 6 pontos distintos ao término do ensaio. 
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Tabela 11 – resultados da migração subcutânea realizados no ensaio de névoa salina. 

Amostra 

Leituras (após 168h em névoa salina) 

Média (mm) Mínima (mm) Máxima (mm) Desvio 

Fosfato1 2,3 2 3 0,5 

Fosfato2 1,5 1 2 0,5 
Fosfato3 2,2 1 4 1,2 

Nano1 1,7 1 2 0,5 

Nano2 2,2 2 3 0,4 
Nano3 1,3 1 2 0,5 

  

 Mais do que na análise do grau de empolamento, em que os dois pré-tratamentos se 

comportaram de modo semelhante, no estudo da migração o revestimento nanocerâmico 

apresentou resultados mais satisfatórios que na fosfatização. Enquanto os métodos de 

avaliação anteriores dependiam basicamente da integração tinta – pré-tratamento – 

substrato, aqui o que mais interessa é a proteção que o próprio pré-tratamento oferece ao 

aço, e não apenas sua adesão com a tinta. A Figura 20 mostra a evolução da corrosão na 

análise de migração. 

 

Figura 20 – Migração subcutânea em dois momentos distintos da análise em névoa salina: a) 

em 48h; b) em 168h ao final do ensaio. 
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5.3. Ensaio em câmara úmida 

 Após 384h em câmara úmida, os corpos de prova foram retirados. A Tabela 12 a seguir 

mostra o resultado do grau de enferrujamento e empolamento para os dias que ocorreram 

mudanças na classificação da corrosão de acordo com a norma usada. 

Tabela 12 – resultados dos graus de enferrujamento (F0 – grau mínimo; F5 – grau máximo) e 

empolamento (T0 – grau mínimo; T5 – grau máximo) na câmara úmida. 

Amostra Espessura 
média (µm) 

Grau de enferrujamento 

  

Empolamento 

24h 96h 336h 360h 384h 24h 168h 336h 360h 384h 

Fosfato4 26,01 F0 F1 F1 F1 F1 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T1 D1 

Fosfato5 31,63 F0 F0 F0 F0 F1 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T1 D1 

Fosfato6 31,57 F0 F0 F0 F0 F0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 T0 D0 

Nano4 41,19 F0 F1 F1 F1 F1 T0 D0 T0 D0 T2 D2 T2 D2 T2 D2 

Nano5 23,13 F0 F1 F1 F1 F1 T0 D0 T0 D0 T2 D2 T2 D2 T2 D2 

Nano6 26,11 F0 F0 F1 F1 F1 T0 D0 T0 D0 T1 D1 T1 D1 T1 D1 
 

 Ao contrário da névoa salina, na câmara úmida o comportamento das peças 

fosfatizadas e com nanocerâmico se aproximaram bastante quanto ao grau de 

enferrujamento. Porém as amostras com nanocerâmico acabaram apresentando bolhas com 

mais facilidade que as amostras com fosfato. A Figura 21 a seguir mostram os corpos de prova 

após 336h de ensaio. 
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Figura 21 – Corpos de prova na câmara úmida após: a) 336h; b) 336h mostrando a corrosão 

nas bordas dos corpos de prova. 

 Na face em que foi realizado o ensaio de migração subcutânea, mesmo após 384h de 

ensaio, não foi possível notar um avanço significativo da corrosão ao redor do corte, como 

pode ser visto na Figura 22, que mostra a aparência das peças após 336h na câmara ùmida. 

 

 

Figura 22 – Estudo da migração subcutânea após 336h em câmara úmida. 

 

5.4. Aderência  

 Uma amostra de cada tipo de pré-tratamento foi usada para o ensaio de aderência. Em 

ambas a classificação foi GR0, conforme Tabela 13 a seguir, ou seja, nenhuma área da camada 

de tinta foi destacada após a remoção da fita adesiva, mostrando o bom desempenho dos pré-

tratamentos em relação à tinta. A Figura 23 mostra os corpos de prova usados no ensaio. 

Tabela 13 – resultados do ensaio de aderência para a amostra fosfatizada e com 

nanocerâmico. 

Amostra Grau de adesão 
Fosfato7 GR0 

Nano7 GR0 
 

Fosfatizadas 

Nanocerâmico 
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Figura 23 – Corpos de prova após ensaios de aderência. 

 

5.5. Ensaios eletroquímicos 

 Para os ensaios eletroquímicos, foram usadas duas amostras fosfatizadas, duas com a 

camada de conversão nanocerâmica e ainda mais duas sem pré-tratamento algum, 

identificado como “Branco”. Conforme dito anteriormente, nestes ensaios os corpos de prova 

não são pintados. Novamente para facilitar o entendimento dos gráficos cada corpo de prova 

foi nomeado conforme Tabela 14 a seguir. 

Tabela 14 – nomenclatura adotada para entendimento dos ensaios eletroquímicos. 

 

 

5.5.1. Potencial de Circuito Aberto (OCP) 

 A medida de OCP foi registrada como uma função de tempo em solução de NaCl 0,1 M 

a fim de avaliar as propriedades de barreira da fosfatização e do nanocerâmico no aço. O OCP 

foi registrado para um tempo de imersão de 3600 s, com medições a cada 10 s. A Figura 24 

apresenta o resultado obtido. 
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Figura 24 – Variação do OCP para as amostras com nanocerâmico, fosfatizadas e sem pré-

tratamento. 

 De acordo com a Figura 24, as amostras sem pré-tratamento tiveram comportamento 

igual, suas curvas praticamente se sobrepõem uma à outra, sendo que bem antes do término 

dos 3600s elas já atingiram um valor quase estável de potencial, o que era esperando já que se 

tratava de uma amostra desprotegida contra os efeitos corrosivos em sua superfície. As 

amostras fosfatizadas também tiveram comportamento semelhante e suas curvas demoram 

muito mais para sofrerem a queda de potencial, sendo que próximo aos 1600s ocorre um 

pequeno platô, talvez devido à formação da camada de óxido e uma posterior perda dele. 

Somente bem próximo dos 3600s é que se atinge o mesmo valor de potencial que o branco já 

havia atingido bem antes. Apesar de terem resistido muito mais, os corpos de prova 

fosfatizados não puderam proteger a peça por muito mais tempo, pois como é de 

conhecimento, qualquer pré-tratamento somente se torna totalmente eficaz quando 

associado a uma posterior pintura ou outro método de acabamento final. 

 Para as duas amostras com camada nanocerâmica, uma delas se comportou da 

maneira desejada, enquanto a outra teve uma queda muito acentuada de potencial e logo 

atingiu o platô (Nano1), podendo ser devido a uma falta de revestimento nesta região. Já o 

outro corpo de prova com revestimento nanocerâmico (Nano2) apresentou uma resposta 

muito boa, melhor ainda que as peças fosfatizadas, pois sua queda de potencial foi mais lenta 

-0,6

-0,55

-0,5

-0,45

-0,4

-0,35

-0,3

-400 100 600 1100 1600 2100 2600 3100 3600

Branco2
Branco1
Fosfato1
Fosfato2
Nano1
Nano2

E 
(V

) 

t (s) 



33 

 

e ao término dos 3600s ainda estava mais nobre que as peças fosfatizadas, sendo que as peças 

fosfatizadas usadas trabalham juntamente com um passivador à base de ácido 

hexafluorzircônio, ou em outras palavras, juntamente com um formador de camada 

nanocerâmica. Esse comportamento diferenciado entre as amostras de nanocerâmico pode 

ser explicado pela irregularidade do revestimento. Trabalhos na literatura concordam que, por 

ser um revestimento de espessura muito baixa, podem existir regiões no substrato onde o 

revestimento não se forma. Isso deve ser sanado com uma boa sistemática no procedimento 

de deposição. 

 

5.5.2. Espectroscopia de Impedância Eletroquimica (EIE) 

 Os ensaios realizados foram para os tempos de imersão em NaCl de 5 minutos, 1 hora, 

2 horas, 24 horas e 48 horas. Para o tempo de 5 minutos, os resultados acabaram sendo 

descartados, pois este acabou se mostrando um tempo muito curto, no qual o potencial está 

instável e as curvas obtidas não dão qualquer informação útil. 

 Para tempos de imersão de 1 hora, o Diagrama de Nyquist para medidas de 

impedância é apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25 – Diagrama de Nyquist para 1 hora de tempo de imersão em solução de NaCl das 

amostras de branco, fosfatizadas e com camada de conversão nanocerâmica. 

 Como se esperava, o branco apresentou menores valores de impedância, enquanto 

que as amostras com a camada nanocerâmica apresentaram o maior arco capacitivo, 
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juntamente com uma das amostras fosfatizadas (Fosfato2). A amostra fosfatizada que 

apresentou um baixo arco (Fosfato1) pode ter sido em função do rompimento da camada 

protetora de fosfato. Para o ensaio em 2 horas os resultados estão na Figura 26. 

 

Figura 26 – Diagrama de Nyquist para 2 horas de tempo de imersão em solução de NaCl das 

amostras de branco, fosfatizadas e com camada de conversão nanocerâmica. 

 Em 2 horas foi possível ter uma visualização um pouco melhor, pois ambas peças 

fosfatizadas e com câmada nanocerâmica se comportaram de forma elucidativa. O arco dos 

corpos de prova fosfatizados, como se percebe, são mais longos e representam desse modo 

uma barreira mais eficaz que o nanocerâmico. Para o ensaio seguinte em 24 horas, o 

comportamento se modifica bastante, como se vê na Figura 27. 
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Figura 27 – Diagrama de Nyquist para 24 horas de tempo de imersão em solução de NaCl das 

amostras de branco, fosfatizadas e com camada de conversão nanocerâmica. 

 Após 1 dia de imersão nota-se claramente que as peças fosfatizadas começam a 

apresentar uma barreira menos eficaz que as peças com a camada nanocerâmica. O arco de 

uma das amostras de nanocerâmico está praticamente sobreposto ao de uma das amostras 

fosfatizadas (Fosfato 2 e Nano2), enquanto que a outra amostra (Nano1) apresentou um 

resultado bem superior.  Após o rompimento da barreira de fosfato, a formação dos óxidos 

protetivos naturais também pode ter sido rompido após 24 horas em ambiente agressivo, o 

que pode explicar o resultado ruim da amostra Fosfato1 sobreposta com a de branco, 

enquanto que o óxido nanoestruturado da camada de conversão, num tempo longo, pode se 

comportar de forma mais resistiva.  

 No segundo dia em imersão, a tendência adquirida após o primeiro dia, se mantem, 

conforme Figura 28. As curvas referentes ao revestimento nanocerâmico apresentaram um 

arco mais longo e demonstram que este tipo de barreira é em longo prazo mais protetivo 

quando comparado à barreira gerada na fosfatização. Até 2 horas em imersão as peças 

fosfatizadas aparentavam ser uma melhor proteção ao aço, porém passado um dia a barreira 

de fosfato já não era tão eficiente como a barreira nanocerâmica. 
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Figura 28 – Diagrama de Nyquist para 48 horas de tempo de imersão em solução de NaCl das 

amostras de branco, fosfatizadas e com camada de conversão nanocerâmica. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 No ensaio acelerado em névoa salina por 168h, a fosfatização apresentou melhores 

resultados que o revestimento nanocerâmico quanto ao grau de enferrujamento, 

porém na análise do empolamento (tamanho e densidade de bolhas) os dois pré-

tratamentos tiveram resultados similares. Esse resultado corrobora com a literatura 

que cita o problema de se usar os nanocerâmicos em ambiente salino; 

 No ensaio em câmara úmida por 384h, o revestimento nanocerâmico teve um 

desempenho similar a fosfatização no que se refere ao grau de enferrujamento, porém 

dessa vez apresentou um resultado menos satisfatório quanto ao grau de 

empolamento; 

 Na análise de migração subcutânea em névoa salina, as amostras com camada 

nanocerâmica apresentaram uma menor infiltração da corrosão do que as amostras 

fosfatizadas, enquanto que em câmara úmida ambos pré-tratamentos não tiveram 

evolução visível da corrosão; 

 No teste de aderência não ocorreu descolamento de tinta tanto na peça fosfatizada 

como na peça com nanocerâmico, demonstrando a qualidade dos dois revestimentos; 

 De maneira geral, foi possível verificar que o revestimento nanocerâmico não 

apresenta uma adesão à tinta tão eficiente como na fosfatização, apesar de alguns 

resultados estarem muito próximos, em outras análises houve disparidade; 

 O ensaio eletroquímico de potencial de circuito aberto (OCP) mostrou que ao término 

de 1 hora as peças fosfatizadas apresentavam um potencial similar as amostras de 

branco, indicando a perda da barreira protetora, enquanto que a barreira 

nanocerâmica apresentava um potencial mais nobre, indicando ainda estar 

protegendo o aço; 

 Na análise de Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) conforme o tempo de 

imersão em NaCl aumentava, as amostras fosfatizadas foram demonstrando uma 

perda de eficiência como barreira, enquanto que a camada nanocerâmica a partir de 

24h em imersão começou a apresentar um resultado bem superior em termos de 

proteção. 

 De acordo com os resultados obtidos, foi possível perceber que o revestimento 

nanocerâmico apresenta virtudes capazes de tornar seu uso atraente no setor 

industrial, principalmente aliado ao fato de que os resíduos gerados não requerem 

tratamento, tal como na lama formada na fosfatização; 
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7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 Estudar maneiras de melhorar a adesão da camada nanocerâmica com a tinta, para 

torna-lo mais resistente a ambientes agressivos, como na névoa salina por exemplo; 

 Otimizar os parâmetros do processo de revestimento nanocerâmico, como tempo de 

imersão, temperatura e pH, de forma a formar uma camada mais eficiente no que se 

refere a adesão a tinta e resistência a corrosão; 

 Avaliar o efeito da temperatura de desengraxe das peças; 

  Avaliar o efeito do pH na deposição do revestimento sobre a superfície do aço; 

 Testar aditivos que colaborem para o aumento da eficiência do pré-revestimento de 

conversão, como compostos poliméricos e terras raras; 

 Estudar a influência dos métodos de obtenção do revestimento nanocerâmico visando 

maior uniformidade de espessura. 
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