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RESUMO 

A aplicação de uma ou mais camadas de tinta sobre as superfícies metálicas é a 

maneira mais comum e eficaz de proteger os substratos metálicos contra o fenômeno 

da corrosão. No entanto, os sistemas de pintura podem vir a falhar precocemente por 

diferentes motivos, causando um ataque corrosivo inesperado no metal a ser protegido. 

Por esta razão, o processo de repintura em estruturas metálicas é realizado 

frequentemente para garantir a integridade da estrutura pintada e aumentar sua vida 

útil. Como o processo de repintura gera impactos econômicos e ambientais, sistemas 

de pintura capazes de sofrerem uma reparação sem a necessidade de uma 

intervenção humana, precisam ser desenvolvidos. O encapsulamento de agentes de 

reparação, com propriedades de formação de filme, em microcápsulas poliméricas é 

uma excelente alternativa para que os sistemas de pintura se autorreparem, 

aumentando os intervalos de repintura. Após o processo de encapsulamento, as 

microcápsulas contendo o agente de reparação são incorporadas na preparação da 

tinta, para que o sistema de pintura seja aplicado sobre a estrutura metálica. Este tipo 

de aditivação confere ao revestimento a propriedade de autorreparação, pois quando o 

sistema de pintura é danificado as microcápsulas são rompidas e liberam o agente de 

reparação no local danificado, protegendo novamente o substrato metálico. Neste 

trabalho foi desenvolvido um sistema autorreparador monocomponente, através do 

microencapsulamento de uma resina a base de éster de epóxi, pelo método de 

polimerização in-situ. Também foi desenvolvido um sistema autorreparador

bicomponente, através do microencapsulamento de uma resina a base de epóxi, pelo 

método de emulsão e polimerização in-situ de ureia-formaldeído-melamina e do seu 

endurecedor a base de poliamida, pelo método de extração de solvente em paredes de 

poliestireno. Foi realizado um planejamento estatístico para estudar a emulsão 

precursora das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) contendo o sistema 

monocomponente, onde foram estudados: o tipo e a velocidade de agitação, a 

presença de cloreto de sódio na formulação, o uso de uma sonda ultrassônica após a 

etapa de dispersão, a concentração de tensoativo na formulação e o tensoativo 

utilizado. Como variáveis de resposta foram determinadas: a estabilidade visual das 

emulsões e o diâmetro das gotículas formadas. A melhor condição de emulsificação 

determinada foi utilizada para a obtenção das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-



melamina) contendo a resina éster de epóxi e das microcápsulas de poli(ureia-

formaldeído-melamina) contento a resina epóxi. Entre as condições de emulsificação 

estudadas, apenas a condição utilizando o tensoativo goma arábica possibilitou a 

obtenção das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) na faixa de diâmetro 

desejada. O método escolhido para o encapsulamento do endurecedor possibilitou a 

obtenção de microcápsulas de poliestireno, porém com uma baixa capacidade de 

armazenamento. A liberação dos agentes de reparação encapsulados foi observada 

pela microscopia óptica e comprovada pela técnica de espectroscopia na região do 

infravermelho (FTIR) e pela técnica de espectroscopia Raman. Os aditivos 

autorreparadores desenvolvidos (mono e bicomponente) foram adicionados 

separadamente em uma tinta epóxi, nas proporções mássicas em base seca de 10 e 

15 %. O sistema de pintura foi aplicado em um esquema de três camadas e o aditivo 

de autorreparação foi incorporado na primeira e/ou segunda camada aplicada.  O 

sistema de pintura contendo o aditivo autorreparador monocomponente apresentou um 

aspecto visual melhor do que o sistema de pintura contendo o aditivo autorreparador 

bicomponente, porém o sistema bicomponente forneceu melhores propriedades de 

aderência, de impermeabilidade, anticorrosivas e de autorreparação à tinta aditivada. 

As medidas com as técnicas eletroquímicas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE) e de varredura com eletrodo vibratório (SVET) comprovaram que 

os dois aditivos desenvolvidos proporcionaram o efeito autorreparador aos sistemas de 

pintura aditivados, quando estes foram danificados mecanicamente com uma 

microbroca ou com um estilete. Ensaios acelerados de corrosão em câmara de névoa 

salina e ensaios de exposição ao intemperismo natural mostraram que os aditivos 

desenvolvidos promoveram uma proteção adicional ao aço carbono, quando o sistema 

de pintura foi danificado mecanicamente.   

Palavras-chave: Autorreparação. Resina éster de epóxi. Resina epóxi. Microcápsulas 

poliméricas. 

  



ABSTRACT 

The application of one or more coating layers on the metallic surfaces is the most 

common and effective way to protect metallic substrates against corrosion. 

Nevertheless, the coating layer may fail early for different reasons, leading to an 

unexpected corrosive attack on the protected metal. For this reason, the coating repair 

process is performed to ensure the integrity during the service life of the coated metallic 

structures. Due to the fact that coating repair process generates economic and 

environmental impacts; there is a great need for the development of systems capable to 

repair themselves, without human intervention. The encapsulation of repairing agents, 

with film forming properties, in polymeric microcapsules is an excellent alternative to the 

coating self-repair, decreasing the coating repair process frequency. After the 

encapsulation process, the microcapsules containing the repair agent are incorporated 

into the paint preparation and the coating system could be applied normally to the 

metallic surface. This kind of additivation confers to the coating the self-healing 

property, because when the coating system is damaged the microcapsules suffers a 

rupture and release the repair agent into the damaged site, protecting the metallic 

substrate from corrosion. In this work, a mono-component self-healing system was 

developed, through the microencapsulation of an epoxy ester resin, by the in-situ 

polymerization method. A bi-component self-healing system was also developed, by the 

microencapsulation of an epoxy resin, through the emulsion and in-situ polymerization 

method and by the microencapsulation of a polyamide hardener, by the double 

emulsion and solvent extraction method. A factorial design was developed to study the 

precursor emulsion of the poly (urea-formaldehyde-melamine) microcapsules containing 

the monocomponent system, where the studied factors were: the type and speed of the 

agitation, the presence of sodium chloride in the formulation, the use of an ultrasonic 

probe after the emulsification, the surfactant type and concentration. The analyzed 

response variables were: the visual stability of the emulsions and the mean diameter of 

the formed droplets. The best obtained emulsification conditions were employed to 

produce the poly(urea-formaldehyde-melamine) microcapsules containing the epoxy 

ester resin and poly(urea-formaldehyde-melamine) microcapsules containing the epoxy 

resin. Among the studied emulsification conditions, only using arabic gum surfactant the 

poly (urea-formaldehyde-melamine) microcapsules were obtained. The selected method 

for the hardener encapsulation was efficient to obtain polystyrene microcapsules, but 



with low loading capacity. The release of the encapsulated repair agents was observed 

by optical microscopy and confirmed by infrared spectroscopy (FTIR) technique and 

Raman spectroscopy technique. The developed self-healing additives (mono and bi-

component) were added separately in an epoxy commercial coating, using the dry mass 

ratios 10% and 15 %. The coating system was applied in a three layer coating system 

and the self-healing additive was incorporated into the first and/or second layer. The 

coated samples containing the mono-component additive had a better visual 

appearance than the bi-component additive system; nevertheless the bi-component 

system provided better adhesion, impermeability, anti-corrosion and self-healing 

properties to the doped coating. The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) 

and scanning vibrating electrode technique (SVET) measurements proved that the two 

developed additives provided self-healing properties to the doped coating systems, 

when they were mechanically damaged with a micro drill or a blade. Accelerated 

corrosion tests in the salt spray chamber and natural atmospheric corrosion tests 

showed that the developed additives provided an additional protection to the carbon 

steel, when the coating system has been mechanically damaged. 

Keywords: Self-healing. Epoxy ester resin. Epoxy resin. Polymeric microcapsules. 
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno da corrosão em materiais metálicos é um processo espontâneo, 

onde ocorre à degradação de um metal ou liga metálica pelo ambiente em que este 

material está inserido [1]. Esta degradação do material pelo processo corrosivo pode 

causar uma ruptura da estrutura metálica, resultando em impactos econômicos, 

sociais e até mesmo ambientais. Por estas razões, o fenômeno da corrosão é um 

processo indesejado não apenas do ponto de vista de Engenharia, mas também de 

outros setores da economia e, portanto, precisa ser estudado para que o seus 

impactos sejam minimizados [2].  

As excelentes propriedades mecânicas e o baixo custo de produção do aço 

carbono fazem com que este seja o material metálico mais utilizado na construção 

de estruturas e equipamentos desenvolvidos pelo homem. Como grande parte 

destas estruturas e equipamentos ficam expostos à atmosfera e este é um ambiente 

favorável para que haja um processo corrosivo sobre o aço, é comum nos 

depararmos com processos de corrosão nestas condições de trabalho. Durante o 

processo de corrosão atmosférica, o meio agressivo é composto pelo ar atmosférico 

da região em que a estrutura metálica está instalada e, por esta razão, existem 

diferentes classificações de atmosferas corrosivas [3].  

O método mais utilizado para proteger os materiais metálicos da corrosão 

atmosférica é pela aplicação de sistemas de pintura sobre estas estruturas, pois os 

sistemas de pintura são capazes de criar uma barreira física entre o material 

metálico e o ar atmosférico, retardando assim o contato do substrato com espécies 

agressivas [3–5]. No entanto, os sistemas de pintura estão sujeitos a falhas 

causadas por diferentes agentes, onde os principais são: danos mecânicos, raios 

ultravioleta e agentes químicos [1]. Estas falhas causam descontinuidade no sistema 

de pintura, causando a exposição do substrato metálico aos agentes agressivos do 

meio e consequentemente dando inicio ao processo corrosivo na região danificada. 

Por este motivo, ações de inspeção e repintura devem ser realizadas periodicamente 

nas estruturas metálicas pintadas [6].  

Como o processo de repintura exige uma intervenção humana, este tipo de 

proteção é classificada como proteção passiva. Além disto, os processos de 
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repintura geram impactos econômicos e ambientais, tornando necessário o 

desenvolvimento de sistemas de pintura com proteção ativa [7]. 

Os sistemas de pintura ativos são mais conhecidos como tintas 

autorreparadoras. As tintas autorreparadoras são sistemas capazes de proteger o 

substrato metálico mesmo que sofram uma descontinuidade em sua estrutura e sem 

que haja uma intervenção humana. Esta propriedade de autorreparação pode ser 

adicionada a tinta após a incorporação de aditivos específicos durante a sua 

preparação. Estes aditivos, em sua grande maioria, são constituídos de partículas 

inorgânicas (nanocontainers) carregadas com inibidores de corrosão ou partículas 

orgânicas (micro/nanocápsulas) contendo formadores de filme em seu núcleo [8].  

O encapsulamento de formadores de filme em microcápsulas poliméricas é 

uma excelente estratégia para tornar uma tinta autorreparadora. Uma vez que o 

agente de reparação é microencapsulado, este é incorporado na tinta, que é 

aplicada sobre a superfície metálica. Esta aditivação faz com que o sistema de 

pintura fique com um “estoque” de proteção em toda a sua extensão, pois quando o 

sistema de pintura é danificado, as microcápsulas são rompidas e liberam o 

formador de filme no local do defeito, protegendo novamente o substrato metálico na 

região danificada [7,9]. 

Devido as excelentes propriedades anticorrosivas oferecidas por sistemas de 

pintura epóxi dois componentes, o desenvolvimento de um sistema autorreparador 

contendo microcápsulas carregadas com este agente de reparação é de grande 

interesse. No entanto, a alta reatividade do agente de cura destas resinas pode 

limitar o desenvolvimento destes sistemas autorreparadores [10].  

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar um sistema de pintura 

autorreparador monocomponente, através da aditivação de microcápsulas 

poliméricas contendo uma resina éster de epóxi em seu núcleo e desenvolver um 

sistema de pintura autorreparador bicomponente, através da aditivação de 

microcápsulas poliméricas contendo uma resina a base de epóxi e o seu 

endurecedor a base de poliamida. Estudar o processo de emulsificação da resina 

éster de epóxi e utilizar um projeto fatorial para identificar quais são os fatores que 

influenciam diretamente no tamanho das gotículas da emulsão, que servem de 

molde para a formação da parede polimérica das microcápsulas durante o processo 
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de polimerização in situ. As emulsões foram caracterizadas pela determinação de 

potencial zeta, determinação do diâmetro médio volumétrico, determinação do 

diâmetro médio numérico e também por registros fotográficos, afim de determinar a 

estabilidade e o tamanho médio das gotículas em cada preparação. As mesmas 

condições escolhidas para o microencapsulamento da resina éster de epóxi foram 

utilizadas para o microencapsulamento da resina epóxi. O endurecedor a base de 

poliamida será microencapsulado pelo método de microencapsulamento por 

evaporação de solvente. O microencapsulamento e a liberação dos compostos 

encapsulados foram avaliados por espectroscopia na região do infravermelho, 

espectroscopia Raman e por microscopia óptica. As microcápsulas obtidas foram 

incorporadas em uma tinta epóxi alto teor de sólidos, na proporção de 10 % e 15 % 

e a tinta aditivada será aplicada sobre chapas de aço carbono ABNT 1020. Foi 

utilizado um sistema de pintura com três camadas de tinta e foi avaliado em qual ou 

quais camadas a aditivação das microcápsulas apresenta o melhor desempenho de 

autorreparação.  O efeito autorreparador da tinta foi avaliado pela técnica de 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e pela técnica de varredura por 

eletrodo vibratório (SVET), após a realização de um defeito nos diferentes sistemas 

de pintura. Os sistemas de pintura também foram avaliados pela técnica de EIE e 

por ensaios de aderência (pull-off), com o objetivo de verificar se a aditivação das 

microcápsulas não está perturbando as propriedades de barreira, adesão ou coesão 

da tinta. Os sistemas de pintura foram também avaliados em ensaio acelerado de 

corrosão em câmara de névoa salina com um defeito provocado por estilete. Os 

sistemas de pintura que apresentaram o melhor desempenho de autorreparação 

foram expostos à atmosfera urbana da cidade de São Paulo, para avaliar o 

desempenho das tintas aditivadas em relação à tinta sem aditivação em uma 

condição de exposição natural durante 5 meses. 
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 REVISÃO DA LITERATURA 1.

1.1 CORROSÃO METÁLICA E SUA IMPORTÂNCIA 

A corrosão de materiais metálicos pode ser definida pela a deterioração 

espontânea do metal ou liga metálica, por ação química ou eletroquímica do meio 

nos quais estão inseridos, podendo ou não ser associada a esforços mecânicos. 

Esta deterioração causa alterações indesejáveis no material metálico e muitas vezes 

pode torná-lo impróprio para o uso [4,11,12]. 

Como os materiais metálicos são largamente utilizados no cotidiano da 

humanidade, frequentemente somos afetados pelo fenômeno da corrosão metálica, 

tornando necessária a substituição ou reparação do material degradado. Estes 

ataques corrosivos causam inconvenientes estéticos e estruturais à peça utilizada, 

prejudicando aspecto visual e a durabilidade dos utensílios fabricados com estes 

metais, como é o caso da corrosão em eletrodomésticos, carroceria de automóveis, 

ferramentas, entre outros produtos utilizados pelo homem. No entanto, estes 

impactos causados pela corrosão podem ser considerados leves, pois não colocam 

em risco a sociedade e/ou o meio ambiente. Por outro lado, há casos em que o 

fenômeno da corrosão metálica pode colocar em risco tanto a sociedade como o 

meio ambiente e podem ser considerados gravíssimos, como é o caso de explosão 

de caldeiras, fraturas repentinas em regiões críticas de meios de transporte, 

vazamento de tanques e/ou tubulações de combustíveis e até mesmo interrupções 

em linhas de comunicação pela corrosão de cabos de transmissão de dados [1].  

Como visto, a corrosão metálica está presente em todos os setores da 

economia mundial, gerando grandes impactos econômicos, sociais e ambientais. 

Estes impactos não ocorrem apenas pela reposição do material metálico consumido 

durante o processo de corrosão e  mas também pelo desenvolvimento de novos 

produtos e materiais que sejam mais eficientes no combate à corrosão [1,2,13]. 

Entre 1999 e 2001 a empresa americana Federal Highway Administration

(FHWA) em parceria com a National Association of Corrosion Engineers (NACE), 

realizaram um levantamento dos custos diretos que os Estados Unidos da América 

(EUA) tinham devido ao fenômeno da corrosão [6]. Este estudo revelou que os 
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custos diretos gerados por conta da corrosão metálica no país se aproximavam dos 

$ 276 bilhões de dólares, o que correspondia a 3,1% do PIB americano. Este estudo 

serviu de base para que outros países também pudessem estimar os impactos 

econômicos causados pela corrosão em seus territórios. 

Estima-se que no Brasil os gastos realizados por conta da corrosão metálica 

correspondem a aproximadamente 3,5% do PIB, baseando-se no levantamento feito 

na Inglaterra em 1971 no chamado relatório Hoar, realizado na Universidade de 

Cambridge [1]. Portanto, o uso de produtos de alta qualidade e desempenho é 

indispensável para a proteção de estruturas metálicas, resultando em uma 

considerável redução nos custos de produção e manutenção corretiva [1,14]. 

Estima-se também, que cerca de 30 % dos gastos diretos com a corrosão poderiam 

ser poupados, caso todas as medidas cabíveis para a sua prevenção fossem 

tomadas [6]. 

1.2 CORROSÃO ATMOSFÉRICA SOBRE O AÇO CARBONO 

A corrosão atmosférica é um dos processos corrosivos mais comuns sobre as 

superfícies metálicas, principalmente sobre o aço carbono, já que ele é o material 

metálico mais empregado em estruturas nestas condições.  

Durante a exposição do aço carbono na atmosfera, a umidade presente no ar 

pode formar um filme adsorvido de água, que atuará como eletrólito, sobre esta 

superfície. Por conta da heterogeneidade microestrutural do aço, quando esta 

lâmina d’ água (condutor iônico) é adsorvida, há a formação de micro pilhas de 

corrosão na superfície metálica (condutor eletrônico). Isto irá desencadear reações 

eletroquímicas que darão inicio ao processo de corrosão no substrato metálico [3].  

Nas regiões mais ativas do aço ocorrerão reações anódicas de dissolução do 

ferro e nas regiões menos ativas ocorrerão reações catódicas, pela redução do 

oxigênio dissolvido na lâmina d’água [4,11]. Então, o ferro em sua forma oxidada 

(Fe2+) irá interagir com a hidroxila resultante da redução do oxigênio (OH-), formando 

produtos de corrosão sólidos do tipo FeOOH(s) e Fe3O4 [15]. 
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O produto de corrosão formado sobre o aço carbono apresenta uma coloração 

avermelhada e é popularmente conhecido como ferrugem. Como a corrosão 

atmosférica pode ocorrer em toda a superfície do aço e de forma homogênea, este 

tipo de corrosão é classificado como corrosão generalizada [1]. 

A corrosão atmosférica sobre o aço carbono é indesejada não apenas do ponto 

de vista estético, mas principalmente do ponto de vista estrutural, pois a falta de 

aderência do produto de corrosão somada a sua incapacidade de cessar o processo 

corrosivo, comprometem a integridade da estrutura [3,4,11].  

A velocidade em que este processo corrosivo irá se desencadear depende 

principalmente da umidade relativa do ar atmosférico (U.R), da temperatura e dos 

componentes e/ou poluentes do ar em que a estrutura será instalada [1]. Para que a 

integridade da estrutura de aço não seja comprometida durante a exposição 

atmosférica, métodos de proteção contra a corrosão devem ser empregados. 

Um dos métodos mais utilizados para proteger o aço carbono deste tipo de 

ataque corrosivo é o da aplicação de um revestimento. Existem diferentes 

revestimentos que podem ser aplicados sobre o aço carbono, com o objetivo de 

protegê-lo da corrosão atmosférica. Dependendo da natureza deste revestimento ele 

pode ser classificado como: revestimento metálico, revestimento inorgânico, que não 

serão abordados neste trabalho ou ainda pode ser classificado como revestimento 

orgânico [1,4,5,14,16,17]. 

Os revestimentos orgânicos, também conhecidos como tintas têm como 

principal função criar uma barreira física entre o substrato metálico e o ambiente 

agressivo que o cerca. Para que este tipo de proteção seja eficaz, é importante que 

a barreira formada pelo revestimento seja impermeável, isenta de poros e não 

possua defeitos [1,16].  

1.3 REVESTIMENTOS ORGÂNICOS ANTICORROSIVOS (TINTAS)

A aplicação de tintas sobre os substratos metálicos é o método de proteção 

contra a corrosão mais empregado na atualidade, pois é o método de proteção 

anticorrosivo que apresenta a melhor relação custo x beneficio entre os métodos 

disponíveis [18,19].  
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As tintas geralmente são formulações líquidas e devem ser de fácil aplicação 

sobre as superfícies que irão ser pintadas. Após seu processo de cura, uma tinta é 

capaz de formar um filme uniforme e aderente sobre o substrato metálico, que irá 

protegê-lo contra a corrosão por longos períodos de tempo e sob uma larga faixa de 

condições agressivas. Estas condições vão da exposição atmosférica à imersão total 

em soluções corrosivas [1,5,7,14,20,21].  

Existem três tipos de mecanismos de proteção anticorrosiva que as tintas 

podem oferecer aos metais. De acordo com o mecanismo oferecido, a tinta pode ser 

classificada em: tinta com proteção por barreira, com proteção anódica ou com 

proteção catódica [1,5,14]. Uma mesma tinta pode proteger o substrato metálico por 

mais de um mecanismo 

Mecanismos de proteção 1.3.1

 Mecanismo de proteção por barreira 1.3.1.1

O mecanismo de proteção por barreira de uma tinta consiste em isolar 

fisicamente o substrato metálico do meio agressivo pela aplicação de uma camada 

impermeável de tinta sobre o metal. A eficiência desta barreira irá depender da 

impermeabilidade da resina utilizada e também da espessura da tinta aplicada 

[5,16,21]. A Figura 1 compara o grau de permeação de vapor d’água em resinas 

empregadas na indústria de tintas.   

Figura 1 - Grau de permeação de vapor d'água X resina utilizada

 Fonte: Fazenda (2009) [5]. 
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Como nenhuma tinta é totalmente impermeável, com o tempo o eletrólito 

consegue atingir o substrato, iniciando o processo de oxidação do metal. Então, para 

que a estrutura fique protegida novamente, é necessária a repintura da superfície 

[5]. O mecanismo de proteção por barreira é o mecanismo mais utilizado na proteção 

de estruturas de aço expostas à atmosfera. 

  Mecanismo de proteção anódica 1.3.1.2

O mecanismo oferecido por este tipo de proteção é promovido pelos pigmentos 

adicionados na formulação da tinta, estes atuam como inibidores de corrosão 

anódicos formando uma película passiva sobre a superfície do substrato metálico. 

Os pigmentos mais utilizados nestes sistemas que envolvem o mecanismo de 

inibição anódica são os  cromatos ou outros oxidantes como molibdatos, 

pertectenatos, tungstatos, etc [1,5,20]. Por conta da alta toxicidade dos cromatos, a 

tendência é este composto não seja mais utilizado, tanto que a sua aplicação está 

proibida na Europa desde julho de 2007, só sendo permitido seu uso na indústria 

aeronáutica; assim é necessário desenvolver novos compostos capazes de substituí-

los [22].  

  Mecanismo de proteção catódica 1.3.1.3

Este mecanismo é baseado em proteger o substrato fazendo com que reações 

catódicas ocorram em sua superfície, ao invés de reações anódicas. Esta inversão 

de comportamento ocorre quando o substrato metálico entra em contato com outro 

metal mais eletronegativo, portanto, este é o mecanismo adotado pelas tintas ricas 

em zinco quando aplicadas sobre o aço carbono. Nas tintas ricas em zinco, esse 

metal está presente em mais de 85% em massa da tinta seca e na forma de 

pequenas partículas metálicas, e quando aplicada sobre o aço, este assume um 

comportamento totalmente catódico e as reações anódicas de dissolução ocorrerão 

sobre as partículas de zinco metálico presentes na tinta. Este tipo de proteção 

também é conhecido como proteção de sacrifício [1,5].  

 Componentes de um revestimento orgânico anticorrosivo 1.3.2

O mecanismo de proteção oferecido por um revestimento anticorrosivo 

orgânico, na forma de uma tinta, dependerá diretamente dos componentes utilizados 
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em sua formulação. Como cada fabricante de tinta possui a sua própria formulação e 

a mantém em sigilo absoluto, não é uma tarefa simples destacar todos os 

componentes de uma formulação comercial de tinta. Porém, sabe-se que os 

principais componentes para uma formulação básica são: veículos, pigmentos e 

aditivos [1,5,23].  

 Veículos 1.3.2.1

Os veículos de uma tinta são a parte aglutinante da formulação, eles são 

responsáveis pela formação do filme polimérico sobre o substrato metálico. É no 

veículo da tinta onde ocorre a dispersão dos pigmentos. Formulações que não 

recebem pigmentos em sua composição são chamadas de vernizes. O veículo de 

uma tinta pode ainda estar dividido em dois grupos: os veículos voláteis e os 

veículos não voláteis [24]. 

Os veículos voláteis são os solventes e diluentes que são incorporados na 

formulação da tinta para diminuir a sua viscosidade e/ou solubilizar o veículo não 

volátil, facilitando assim a sua aplicação [24].  

Os veículos não voláteis constituem a fração da tinta que de fato irá formar 

uma barreira polimérica aderente e impermeável sobre o substrato metálico. Os 

veículos não voláteis são constituídos por resinas ou óleos secativos. Este é o 

componente mais importante de uma formulação, pois será o principal responsável 

pelas propriedades físico-químicas da película formada e sua ação de barreira 

contra a corrosão [24]. 

Os revestimentos anticorrosivos orgânicos como as tintas, normalmente, são 

conhecidos pela natureza da resina utilizada em sua formulação, por exemplo, para 

uma formulação em que foi utilizada uma resina acrílica, a tinta é chamada de tinta 

acrílica. Já na utilização de uma resina epóxi, a tinta é conhecida como tinta epóxi e 

assim ocorre com os outros tipos de resinas existentes [5]. Por esta razão, muitos 

formuladores de tinta costumam dizer que a resina é a “alma” de uma tinta. 

A formação do filme protetor sobre a superfície metálica ocorre apenas após as 

resinas, que são constituídas por monômeros, sofrerem reações de polimerização. 

Após a reação de polimerização, o filme aderido ao substrato estará reticulado e 

pronto para proteger a superfície metálica. As resinas mais utilizadas para a 
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formulação de revestimentos anticorrosivos orgânicos são as resinas alquídicas, 

acrílicas, éster de epóxi, epóxis, uretânicas e ésteres [5,21]. Este trabalho irá 

abordar com mais detalhes apenas as resinas epóxi e éster de epóxi. 

As resinas epóxi são caracterizadas pela presença de grupos glicidil (epóxi) 

em sua molécula, além de outros grupos funcionais. As resinas epóxi para 

aplicações anticorrosivas são sintetizadas a partir da reação química de 

condensação entre um diol de alto peso molecular, geralmente o Bisfenol A, 

com uma molécula que contenha grupos glicidil, geralmente a epicloridrina [25]. A 

Figura 2 apresenta a reação de obtenção de uma resina epóxi. 

Figura 2 - Reação química para obtenção de uma resina epóxi a partir do Bisfenol A e da 
Epicloroidrina 

 Fonte: Adaptado de Singh et al. (2015) [26] 

Para que ocorra a cura da resina epóxi com a formação de um filme protetor, é 

necessária a adição de agentes de cura à resina antes de sua aplicação. Estes 

agentes de cura ou de reticulação irão reagir quimicamente, através de uma reação 

de polimerização, com os grupos reativos da resina epóxi. Estes agentes 

normalmente são substâncias a base de aminas alifáticas, aminas cicloalifáticas, 

aminas aromáticas, poliamidas ou poliisocianatos.  

Na utilização de aminas ou amidas, o processo de polimerização se 

desencadeará pela reação entre os grupos epóxi da resina e os hidrogênios livres 

presentes no agente de cura. Já na utilização de poliisocianatos, o processo de 

polimerização ocorrerá entre os grupos hidroxilas presentes na estrutura da resina 

com o grupo isocianato do reticulador.  Estes agentes de cura ou de reticulação 

também são conhecidos como endurecedores [21,24].  
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Devido à necessidade da utilização de um endurecedor para que o filme 

polimérico seja formado utilizando resinas epóxi, estes sistemas são classificados 

como bicomponentes e as propriedades físico-químicas do revestimento formado 

serão fortemente influenciadas pela escolha do endurecedor empregado [24].  

A excelente proteção por barreira conferida aos metais por estas resinas fazem 

com que elas sejam amplamente utilizadas na formulação de tintas anticorrosivas. 

Porém, as principais desvantagens de uma tinta à base de resina epóxi são: o seu 

elevado tempo de cura (geralmente 7 dias), sua baixa resistência à luz ultravioleta e 

o seu alto custo em relação as outras resinas. [24]  

As resinas éster de epóxi são sintetizadas a partir da reação de esterificação 

entre uma resina epóxi e um ácido graxo na presença do ácido p-toluenossulfônico 

(p-TSA). A resina epóxi utilizada é a resina sintetizada a partir do Bisfenol A e o 

ácido graxo utilizado é proveniente de óleos vegetais. Os óleos vegetais mais 

utilizados para a síntese de resinas éster de epóxi são: o óleo de linhaça, o óleo de 

soja, o óleo de mamona e o óleo de tungue. Óleos de origem animal, como óleo de 

peixe também são frequentemente usados. A Figura 3 apresenta a reação de 

obtenção de uma resina éster de epóxi [24,26].  
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Figura 3 - Síntese para obtenção de uma resina éster de epóxi 

Fonte: Adaptado de Singh et al. (2015) [26] 

Ao contrário das resinas epóxi, as resinas éster de epóxi não necessitam de 

agentes de cura, pois a reação de polimerização irá ocorrer de forma análoga ao das 

resinas alquídicas, onde a reticulação do filme é realizada por uma reação de 

polimerização oxidativa com o oxigênio presente no ar atmosférico [27].   

Por não necessitarem de um agente de cura, as resinas éster de epóxi são 

classificadas como sistemas monocomponentes e do ponto de vista econômico, 

eram consideradas mais vantajosas do que as resinas epóxi. No entanto, a grande 

produção atual de resinas epóxi pela China, fez com que os custos de produção das 

resinas epóxi diminuíssem e desta maneira há uma diminuição da produção de 

resinas do tipo éster de epóxi.  

 Pigmentos 1.3.2.2

Os pigmentos são materiais sólidos, de fina granulometria e geralmente 

insolúveis no veículo da tinta. Os pigmentos são capazes de melhorar ou controlar 

algumas características das tintas, como: aderência, resistência à umidade, 

resistência à corrosão e controle de brilho. Deve-se tomar muito cuidado na 

quantidade de pigmentos e suas dimensões quando adicionados à tinta, pois um alto 

teor de pigmentos resulta num baixo teor de resina, tornando a tinta menos 

impermeável e consequentemente menos protetora [1,5,16]. 
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 Aditivos 1.3.2.3

Os aditivos são adicionados nas formulações das tintas para conferir ou 

melhorar algumas propriedades do revestimento, sendo elas: características 

secantes, antiespumantes, anti-incrustantes, niveladoras e antissedimentantes 

[5,21]. Um mesmo aditivo pode ser multifuncional e melhorar uma ou mais 

propriedades do revestimento. 

Nos últimos anos, uma nova classe de aditivos vem sendo desenvolvida para 

que o revestimento possua propriedades de autorreparação. A propriedade de 

autorreparação de uma tinta tem como objetivo proteger o substrato metálico, 

mesmo após a ocorrência de um defeito no sistema de pintura. Estes aditivos, bem 

como a propriedade de autorreparação serão abordados mais adiante no texto.  

 Sistemas de pintura anticorrosivos aplicados sobre aço carbono 1.3.3

Para garantir um melhor desempenho na proteção contra a corrosão do aço 

carbono, é muito comum a aplicação de um sistema de pintura anticorrosivo sobre 

este substrato. Geralmente, um sistema de pintura anticorrosivo adequado 

consiste na aplicação de, no mínimo, três camadas de tinta sobre o aço, como ilustra 

a Figura 4 [1].  

Figura 4 - Sistema de pintura com a aplicação de três camadas sobre o aço carbono 

Fonte: Adaptado de Bierwagen et al. (2010)  [23]. 

A primeira camada do sistema de pintura é chamada de camada de fundo ou 

primer e a sua principal função, além de promover a aderência entre o substrato e as 

próximas camadas aplicadas, é de formar uma barreira à corrosão na superfície do 
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aço. É nessa camada que são colocados os inibidores de corrosão na tinta como 

fosfato de zinco e outros. 

A segunda camada é conhecida como camada intermediária e suas principais 

funções são: aumentar a espessura do sistema de pintura e promover a aderência 

entre a primeira e terceira camada. Os pigmentos inertes, tipo argilominerais como 

caulinita ou carbonato de cálcio ou silicatos, são colocados nessa camada com a 

finalidade de aumentar a sua espessura e assim aumentar o efeito barreira do 

sistema de pintura, como um todo. 

A terceira e última camada é chamada de camada de acabamento ou top coat

e a sua principal função é conferir impermeabilidade e resistência aos agentes 

agressivos do ambiente, bem como um bom aspecto visual à peça pintada. Deve ser 

uma tinta com resina com considerável resistência à abrasão e radiação UV, para o 

caso de exposição atmosférica. 

As principais características que são avaliadas em um sistema de pintura 

anticorrosivo desta natureza são: aderência, resistência à permeação de água, 

resistência química, resistência à abrasão, flexibilidade, poder dielétrico e resistência 

a intempéries como alta temperatura e radiações UV [5,16,20]. 

Apesar de todas as vantagens e proteções conferidas ao aço carbono pelos 

sistemas de pintura anticorrosivos, estes sistemas de proteção estão sujeitos à 

falhas. São inúmeros os motivos que levam à degradação de um sistema de pintura 

anticorrosivo, onde podemos destacar como sendo principais: a fotodegradação, a 

degradação térmica, a degradação química, a degradação radioativa, a degradação 

biológica e a degradação mecânica [1,8,28,29].  

Este trabalho abordará com mais detalhes apenas a degradação mecânica, 

pois esta degradação será a situação problema em foco neste estudo. 

A degradação mecânica de um sistema de pintura consiste na quebra da 

proteção por barreira da camada polimérica, permitindo que a superfície do aço seja 

exposta aos agentes corrosivos na região do defeito provocado por riscos, impactos, 

arrancamento da tinta e outros danos mecânicos [1,7,8,16]. Esta forma de 

degradação pode ocorrer nas diferentes ocasiões a que a estrutura pintada é 
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submetida, como: durante o seu transporte, durante a sua instalação e 

principalmente durante as suas condições em operação. 

Nestas situações, o aço carbono fica totalmente exposto aos agentes 

agressivos do meio e, caso o local não seja reparado, o processo corrosivo irá 

avançar e atingir regiões vizinhas às do defeito, que ainda estão protegidas pela 

tinta. A corrosão ocorrerá sob o filme da tinta a partir do local do defeito, provocando 

o aparecimento de produtos de corrosão na interface tinta/substrato. Este efeito fará 

com que a tinta seja destacada do substrato, comprometendo todo o sistema de 

pintura. 

Como estes defeitos geralmente são pontuais (localizados) e muito pequenos 

em relação à área total da estrutura pintada, a identificação e mapeamento destas 

regiões danificadas é muito difícil, sobretudo em vias de dificil acesso. Portanto, para 

garantir a eficiência do sistema de pintura são realizadas inspeções e ações de 

repintura periódicas nas estruturas pintadas e em toda a sua extensão, para que 

possíveis defeitos sejam reparados. O processo de repintura é um trabalho que 

envolve muitas etapas, como a contratação de uma equipe executora especializada, 

a compra de materiais e insumos, o isolamento da área, o preparo da superfície e 

finalmente a etapa de aplicação. Todas estas etapas somadas às possíveis 

contaminações ambientais do processo, aos acidentes de trabalho e aos atrasos na 

execução do serviço, fazem com que um bom processo de repintura tenha um custo 

muito elevado [21]. 

Com a finalidade de aumentar os intervalos de repintura nas estruturas 

pintadas, diminuindo sua frequência durante a vida útil da estrutura, diversos grupos 

de pesquisa em nível mundial, estão desenvolvendo aditivos para serem 

incorporados às tintas e proporcionarem a propriedade de autorreparação aos 

sistemas de pintura. Desta maneira, o sistema de pintura deixará de oferecer uma 

proteção anticorrosiva passiva e irá oferecer uma proteção anticorrosiva ativa ao 

substrato [27]. 

A proposta é que estes aditivos autorreparadores possam ser incorporados nas 

tintas comerciais antes de sua aplicação sobre o substrato. Portanto, os ensaios de 

caracterização de uma tinta aditivada sempre são comparados com os ensaios de 
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uma mesma tinta sem aditivos. Desta maneira é possível verificar se o aditivo 

utilizado está prejudicando ou melhorando as propriedades originais da tinta. 

A próxima sessão do trabalho irá abordar as técnicas mais utilizadas para 

avaliar estes dois sistemas de pintura, os sistemas de pintura tradicionais sem 

aditivação e os sistemas de pintura com propriedades de autorreparação.  

1.4 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA AVALIAR SISTEMAS DE PINTURA 

TRADICIONAIS E SISTEMAS DE PINTURA AUTORREPARADORES

As mesmas técnicas que são utilizadas para avaliar os sistemas de pintura 

tradicionais podem ser utilizadas para avaliar os sistemas de pintura com 

propriedades de autorreparação e são divididas em dois grupos: ensaios acelerados 

de corrosão e técnicas eletroquímicas. 

 Ensaios acelerados de corrosão 1.4.1

As técnicas destrutivas mais empregadas para a avaliação do desempenho 

anticorrosivo dos sistemas de pintura são: exposição em câmara de névoa salina, 

exposição em câmara de umidade, exposição em câmara de radiação ultravioleta e 

exposição ao intemperismo natural. Estes ensaios visam comparar a degradação de 

diferentes sistemas de pintura, em diferentes condições de exposição. Através 

destes ensaios após um tempo de exposição, é possível classificar qual sistema de 

pintura, entre os avaliados, apresentou o melhor desempenho em cada uma das 

condições de exposição. 

Durante a avaliação de um sistema de pintura autorreparador por ensaios 

destrutivos, também é avaliada a capacidade que o revestimento possui em reduzir 

ou impedir a formação de produtos de corrosão em uma região danificada 

mecanicamente e a ocorrência e dimensão do destacamento da tinta. Além disto, 

costuma-se verificar se a presença do aditivo na tinta prejudicou o mecanismo de 

proteção por barreira [30,31], seja pela presença de empolamentos na tinta ou pela 

presença de produtos de corrosão além da região danificada, também chamada de 

avanço do destacamento da tinta que normalmente é avaliada segundo as normas 

ISO 4628-8 e/ou ASTM D-610-08. 
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Outros ensaios destrutivos também podem ser realizados para avaliar outras 

propriedades importantes que um sistema de pintura deve possuir, como os ensaios 

de aderência, flexibilidade, resistência química e abrasão.  

 Técnicas eletroquímicas 1.4.2

Na classe de técnicas não destrutivas, as técnicas eletroquímicas de EIE- 

espectroscopia de impedância eletroquímica e SVET – técnica de varredura de 

eletrodo vibratório  são de longe as técnicas mais utilizadas para a avaliação destes 

revestimentos autorreparadores aplicados sobre materiais metálicos [32–34]. Estas 

técnicas são capazes de fornecer informações importantes sobre algumas 

propriedades da tinta e também informações sobre as reações interfaciais 

metal/tinta, quando há a degradação do sistema de pintura. Desta maneira, é 

possível realizar um estudo cinético e termodinâmico da amostra em análise [8]. 

 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) 1.4.2.1

Na análise pela técnica de EIE uma pequena perturbação senoidal de baixa 

amplitude é aplicada ao eletrodo de trabalho, quando o sistema eletroquímico atinge 

o estado estacionário. Em vista da perturbação ser muito pequena, a técnica pode 

ser considerada como não destrutiva. Como esta perturbação é feita por uma fonte 

de corrente alternada, o eletrodo de trabalho irá responder com uma variação na sua 

intensidade de corrente, que será em função da frequência angular (�) do sinal 

aplicado, do tempo (t) e do deslocamento da fase de resposta (�) a este mesmo 

sinal [35]. A relação entre o sinal aplicado e a corrente de resposta é o valor da 

impedância eletroquímica. Como o valor da impedância eletroquímica varia com a 

frequência do sinal aplicado, é necessário determiná-la em uma grande faixa de 

frequências para que todos os elementos que compõem o sistema eletroquímico 

sejam estudados. Os valores medidos podem ser plotados num plano complexo 

onde cada ponto corresponde a uma frequência diferente, dando origem aos 

chamados diagramas de Nyquist. Já os diagramas de Bode são representados em 

função da frequência analisada e podem ser apresentados como diagramas de 

módulo de impedância (log |Z| vs. log f) e por diagramas de ângulo de fase (– ângulo 

de fase vs. log f) [12,36,37]. 
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No estudo de substratos metálicos recobertos com revestimentos orgânicos, 

em tempos longos de imersão, a análise dos diagramas de Bode é mais conveniente 

do que a análise pelos diagramas de Nyquist [38], pois pela representação dos 

diagramas de Bode todos os pontos medidos são apresentados em escala 

equivalente e a contribuição de cada elemento do sistema eletroquímico é mais fácil 

de ser visualizada ao longo do tempo. 

Por meio dos diagramas de – ângulo de fase x log f podem-se visualizar melhor 

os componentes presentes no sistema em estudo, bem como as frequências em que 

estão alocados. Para estes sistemas, os fenômenos observados nas regiões de 

baixas frequências podem ser relacionados às reações de interface metal/eletrólito e 

os fenômenos visualizados nas regiões de alta frequência podem estar associados 

às propriedades de proteção por barreira do revestimento [12,36].  

Nos diagramas de impedância log |Z| vs. log f, é possível observar o 

comportamento elétrico do revestimento, que em alguns casos se comportam 

próximos a um capacitor ideal. Por estes diagramas também é possível determinar a 

impedância total do sistema e relacioná-la com o desempenho anticorrosivo do 

revestimento aplicado [12,35,36,39].  

Um bom revestimento sobre um substrato terá uma boa propriedade barreira, 

sendo assim, não permitirá o contato entre eletrólito e metal. Neste caso, apenas o 

comportamento do revestimento será observado nos diagramas de EIE [33,35,40]. 

Portanto, devido à elevada resistência do revestimento, altos valores de módulo de 

impedância serão observados nos diagramas de log |Z| x log f após curtos tempos 

de imersão no eletrólito, e pelo seu comportamento altamente capacitivo, uma única 

constante de tempo, ocupando uma larga faixa de frequências mais altas e com 

altos valores de ângulo de fase será visualizada no diagrama – ângulo de fase x log 

f. A Figura 5 apresenta o comportamento esperado para os diagramas de Bode 

obtidos a partir de um metal recoberto com um revestimento orgânico intacto, onde o 

comportamento capacitivo da tinta pode ser visto na região do diagrama indicado por 

Ct, que representa a capacitância do revestimento. Já o comportamento resistivo da 

tinta e a sua resistência é representada por Rt. Como um revestimento geralmente 

apresenta uma alta resistividade, durante a perturbação em altas frequências (AF) a 

corrente fluirá principalmente pelo componente capacitivo da tinta (Ct) e, por esta 
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razão, o componente relacionado à resistência da tinta (Rt) será inexpressivo nestas 

regiões. Como as tintas não são capacitores ideais, a contribuição da resistência da 

tinta será contabilizada em frequências mais baixas [39]. 

Figura 5 - Diagramas de Bode para um metal revestido com uma tinta sem defeito 

  

Fonte: Bastos (1999) [36] 

A degradação deste revestimento poderá ser detectada após um maior tempo 

de imersão no eletrólito do sistema avaliado, fazendo com que uma nova constante 

de tempo na região de baixas frequências seja observada nos diagramas de Bode, 

além de uma diminuição do valor total da impedância. Este comportamento indica 

que o eletrólito conseguiu penetrar a barreira da tinta e entrou em contato com o 

substrato, dando início as reações de interface metal/eletrólito. Esta mesma análise 

pode ser feita para uma região avaliada da tinta que possua defeitos, porém, neste 

caso, pelo menos duas constantes de tempo já serão observadas logo no início do 

ensaio. A Figura 6 apresenta um comportamento típico, apresentado pelos 

diagramas de Bode, de uma tinta degradada ou com defeitos, onde Ct é a 

capacitância da tinta, Rt é a resistência da tinta, Rs é a resistência do eletrólito, Cdc 

é a capacitância da dupla camada elétrica e Rdc é a resistência da dupla camada 

elétrica. 
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Figura 6 - Diagramas de Bode para um metal revestido com uma tinta degradada ou com 
defeito 

Fonte: Bastos (1999) [36] 

Durante avaliação de um sistema de pintura com propriedades 

autorreparadoras, através da técnica de EIE, espera-se que o sistema aditivado 

tenha um comportamento semelhante ou superior ao sistema não aditivado, quando 

ambos não estiverem danificados. Este comportamento indicará que o aditivo não 

prejudicou as propriedades iniciais da tinta. 

Por outro lado, quando for realizado um defeito mecânico no sistema de 

pintura, espera-se que o sistema aditivado apresente valores de impedância 

superiores em relação ao sistema não aditivado. Desta maneira será possível 

identificar que o agente de reparação foi liberado e está protegendo o substrato no 

local danificado [33,34,41]. 

Samadzadeh et al. (2011), microencapsularam o óleo de tungue, que possui 

propriedades de formação de filme, em microcápsulas de poli(ureia-formaldeído). As 

microcápsulas obtidas foram incorporadas em uma tinta epóxi , na proporção 

mássica de 12 % em base úmida. As tintas com ou sem aditivos foram aplicadas 

sobre chapas de aço carbono, onde foi obtida uma camada de revestimento com a 
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espessura seca de aproximadamente 150 µm. Os revestimentos foram danificados 

com um estilete e os corpos de prova ficaram expostos ao ar atmosférico por 24 

horas, para que ocorresse a cura do agente de reparação encapsulado. Após este 

período, as amostras foram imersas em uma solução de NaCl 3,5 %  para que 

medidas de EIE fossem realizadas nos tempos de imersão de 24 horas e de 7 dias. 

Os autores observaram que a tinta sem o aditivo apresentou uma grande diminuição 

da propriedade de proteção após a realização do defeito, como mostra a Figura 7, 

pois os valores do módulo de impedância em todo intervalo de frequências analisado 

para esta amostra foram muito inferiores ao da tinta intacta, mostrando que as 

propriedades de proteção foram perturbadas pela presença do defeito realizado. Por 

outro lado, a tinta contendo as microcápsulas e com defeito apresentou valores de 

módulo de impedância muito próximos ao da tinta intacta, o que comprova que o 

óleo de tungue foi liberado e foi capaz de formar um filme protetor na região 

danificada do revestimento [42]. Neste estudo faltou realizar o ensaio para uma 

amostra revestida com a tinta aditivada e sem defeito, para verificar se as 

microcápsulas perturbariam as propriedades iniciais do revestimento. 
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Figura 7 – Diagramas de IzI x log f para o aço carbono revestido com uma tinta epóxi 
aditivada com microcápsulas contendo um formador de filme e sem aditivação, após 24 h e 

7 dias de imersão em NaCl 3,5%

Fonte: Adaptado de Samadzadeh et al. (2011) [42] 

Liu et al. (2012), avaliaram através da técnica de EIE a perturbação causada 

em uma tinta epóxi pela presença de diferentes concentrações mássicas de 

microcápsulas poliméricas, contendo uma resina epóxi em seu núcleo. O 

revestimento aditivado foi aplicado sobre chapas de aço carbono, resultando em 

uma espessura de camada seca em torno de 150 µm. Os revestimentos foram 

imersos em uma solução de NaCl 12 %, para que fossem realizadas medidas de 

EIE. Os autores observaram que a presença das microcápsulas, até um limite de 20 

% em massa não prejudicavam as propriedades do revestimento, já porcentagens 

de aditivação acima deste valor apresentaram uma grande perturbação na 

propriedade de proteção por barreira da tinta [43]. No entanto, observando os 

diagramas apresentados pelos autores neste estudo, Figura 8, a perturbação citada 
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não segue uma ordem clara, pois a amostra contendo 10 % de microcápsulas gerou 

uma perturbação maior do que a amostra contendo 15 ou 20 % do aditivo em 

questão. Além disto, os baixos valores de módulo de impedância na região de 

baixas frequências (BF) podem ser resultantes de uma região analisada onde o 

revestimento apresentava uma falha de aplicação, pois o formato apresentado pelos 

diagramas onde há a aditivação de 25 e 30 % é característico de uma tinta 

danificada e não apenas perturbada pela presença das microcápsulas. A grande 

dispersão dos pontos na região de baixas frequências, para as amostras 

consideradas pelos autores como boas, indicam a falta de estabilidade do sistema 

eletroquímico durante a medida, mesmo após 24 horas de imersão das amostras no 

eletrólito. Este resultado pode revelar a presença de reações de interface 

metal/eletrólito. Como a amostra sem aditivação apresenta este mesmo 

comportamento, pode-se imaginar que a aplicação do revestimento não tenha sido 

feita de forma satisfatória e a tinta que já não estava nas melhores condições de 

proteção, ficou ainda mais fragilizada na presença do aditivo.

Figura 8 – Diagrama de log IZI x log f para uma tinta epóxi aditivada com diferentes 
concentrações de microcápsulas poliméricas contendo uma resina epóxi em seu núcleo e 
para a tinta epóxi sem aditivação, sem a realização de um defeito mecânico e imersas em 

NaCl 12% 

Fonte: Adaptado de Liu et al. (2012) [43] 
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Os trabalhos que avaliam pela técnica de EIE o desempenho de revestimentos 

autorreparadores, contendo aditivos formadores de filme, pouco se arriscam 

apresentando e interpretando os dados obtidos pelos diagramas de - ângulo de fase 

x log f. 

Garcia et al. (2011), microencapsularam um agente formador de filme 

(Octyldimethylsilyloleate) em microcápsulas de poli(ureia-formaldeído). As 

microcápsulas foram aditivadas em uma tinta epóxi, na proporção mássica de 18 % 

em base úmida. A tinta aditivada e a mesma tinta sem aditivo foram aplicadas sobre 

chapas da liga de alumínio AA2024-T3, onde a espessura final seca da camada 

aplicada de revestimento foi de 240 ± 20 µm. Com o auxílio de um estilete foram 

realizados defeitos mecânicos nos revestimentos aplicados, para que as amostras 

fossem avaliadas pela técnica de EIE, em uma solução de NaCl 0,05 mol/L. Pelos 

diagramas de IZI x f, Figura 9, os autores puderam verificar que o sistema de pintura 

sem o aditivo apresentou menores valores de módulo de impedância, devido à 

exposição do substrato ao meio agressivo, causada pelo defeito realizado. Por outro 

lado, a amostra aditivada apresentou altos valores de módulo de impedância, o que 

comprovou que o agente de reparação foi liberado durante o rompimento do 

revestimento, formando um filme protetor na região danificada. Os diagramas de 

ângulo de fase x frequência, para a amostra aditivada, mostraram altos valores de 

ângulo de fase nas regiões de frequências intermediárias a altas, o que confirma a 

presença de um filme protetor sobre a superfície danificada. A degradação do filme 

de autorreparação foi observada pela diminuição do valor do módulo de impedância 

em BF e pela diminuição dos valores de ângulo de fase em AF após um dia de 

imersão no eletrólito [44]. 
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Figura 9 – Diagramas Bode para um revestimento epóxi danificado mecanicamente, 
aditivado com microcápsulas poliméricas contendo um agente formador de filme e para o 
mesmo revestimento sem aditivação, após 2 horas e após 1 dia de imersão em NaCl 0,05 

mol/L 

Fonte: Adaptado de Garcia et al. (2011) [44] 

Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET)1.4.2.2

A técnica de varredura com eletrodo vibratório (Scanning Vibrating Electrode 

Technique - SVET) é uma técnica eletroquímica localizada que permite identificar as 

regiões anódicas e catódicas da amostra em estudo. Como não aplica nenhum tipo 

de perturbação no sistema eletroquímico, a técnica é considerada como não 

destrutiva. 

Durante a imersão de um metal ou de dois metais diferentes conectados 

eletricamente, em um eletrólito, como ilustra a Figura 10, ocorre a migração dos 

elétrons gerados pelas reações de oxidação no ânodo para o metal que assume o 

comportamento catódico. Este fluxo de elétrons é balanceado pelo fluxo de corrente 

iônica que está no eletrólito, gerando gradientes de potencial na solução [45]. 
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Figura 10 - Representação esquemática do fluxo iônico sobre uma superfície metálica ativa, 
com o centro anódico e periferias catódicas

Fonte: Adapatado de Bastos et al. [45] 

A técnica de SVET utiliza um microeletrodo vibratório que é capaz de 

determinar estes gradientes de potencial, durante uma varredura perpendicular à 

superfície do metal. Esta varredura ocorre a uma distância fixa e perpendicular ao 

substrato, e tem como objetivo registrar os valores de potencial nos pontos máximos 

e mínimos de vibração, exemplificados por E1 e E2 na Figura 10.  

Como o valor da resistividade do eletrólito é de fácil determinação, o sinal 

resultante pode ser convertido para valores de densidade de corrente através da 

eq.(1) [45–47]. 

�� � ��
���	                     (1) 

Onde:  
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�E = diferença de potencial local medido entre as duas posições verticais do 

eletrodo vibratório; 

I = densidade de corrente iônica; 

� = resistividade do eletrólito; 

d = distância entre o eletrodo vibratório e a amostra. 

Os resultados da técnica de SVET são comumente apresentados pelos mapas 

de densidade de corrente iônica, acompanhados pela sua barra de escala em 

valores e cores correspondentes. No mapa de cores, geralmente é adotada a 

coloração azul para as densidades de corrente iônicas catódicas, vermelha para as 

densidades de corrente iônicas anódicas e verde para as situações onde 

praticamente não há fluxo de corrente. A Figura 11 apresenta um mapa de SVET 

obtido para o par galvânico zinco-ferro, onde há a proteção catódica do ferro (região 

azul do mapa) pela dissolução do zinco (região vermelha do mapa). 

Figura 11 - Mapa de SVET para o par galvânico zinco-ferro 

Fonte: Souto et al. (2007) [48]

A aplicação da técnica de SVET para a caracterização de sistemas de pintura 

normais pode ser limitada, pois a técnica irá detectar apenas as correntes que fluirão 

através de possíveis falhas no revestimento [45]. No entanto, para a avaliação do 

efeito autorreparador em sistemas de pintura aditivados, a técnica se mostra 
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bastante útil, pois irá detectar uma diminuição da atividade anódica na região 

danificada mecanicamente, por conta da autorreparação [8,34]. 

Garcia et al. (2011), em seu trabalho com o formador de filme 

Octyldimethylsilyloleate, encapsulado em microcápsulas poliméricas, avaliaram o 

efeito autorreparador de um revestimento epóxi com e sem aditivação, pela técnica 

de SVET.   Os revestimentos aplicados sobre as amostras foram danificados com 

um estilete e as amostras foram imersas em uma solução de NaCl 0,05 mol/L. Por 

meio da técnica de SVET foi possível detectar a formação do filme de 

autorreparação na região danificada, pois as amostras aditivadas sofreram uma 

grande diminuição nas densidades de correntes iônicas na região do corte realizado, 

após 24 horas de imersão no eletrólito, Figura 12. A diminuição das densidades de 

corrente iônicas locais indicam que o filme de autorreparação foi formado na região 

do defeito, sendo capaz de bloquear ou reduzir as reações anódicas e catódicas que 

ocorreriam na superfície sem esta proteção adicional. A diminuição dos valores de 

densidade de corrente foi observada apenas após este longo tempo de imersão, 

pois o agente formador de filme utilizado pelos autores só é capaz de formar um 

filme protetor ao entrar em contato com a água. Por esta razão, os mapas obtidos 

após 1 hora de imersão são muito semelhantes para as duas condições estudadas 

[44].  
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Figura 12 - Mapas de SVET para uma tinta epóxi sem microcápsulas e uma tinta epóxi 
aditivada com microcápsulas contendo um formador de filme, ambas danificadas com um 

estilete 

Fonte: Adaptado de Garcia et al (2011) [44]

Não há uma grande dificuldade para encontrar trabalhos onde a técnica de 

SVET foi utilizada para a avaliação da liberação de inibidores de corrosão 

encapsulados [49–51]. Porém, a avaliação pela técnica de SVET de revestimentos 

autorreparadores contendo agentes de reparação formadores de filme, ainda não é 

muito explorada [33,34]. 

Durante os ensaios de SVET, em sistemas de pintura, deve-se ter muita 

atenção em relação à espessura seca da tinta aplicada, pois em revestimentos muito 
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espessos (> 500 �m), o microeletrodo vibratório ficará muito distante da superfície 

metálica, impossibilitando a detecção de qualquer corrente iônica [45]. Nesses 

casos, deve-se aplicar apenas uma camada de tinta onde os agentes de 

autorreparação foram adicionados.

1.5 OBTENÇÃO DE SISTEMAS DE PINTURA AUTORREPARADORES PELA 
INCORPORAÇÃO DE ADITIVOS 

Qualquer material que possua a capacidade de retornar ao seu estado original, 

após sofrer alguma alteração externa do meio no qual está inserido, pode ser 

considerado um sistema autorreparador [52]. No caso dos sistemas de pintura, a 

capacidade de proteger o substrato após a tinta ser danificada, já os caracteriza 

como sistemas de pintura autorreparadores [28,53]. 

O processo de autorreparação, em um sistema de pintura, precisa ser iniciado 

no momento em que a barreira protetora da tinta é danificada [54]. Como 

mencionado anteriormente, um sistema de pintura pode ser danificado por diferentes 

agentes agressores. Então, estes agentes agressores serão os estímulos 

necessários para que o processo de autorreparação se inicie.  

Até o momento, a maneira mais utilizada para que um sistema de pintura 

possua o efeito autorreparador é pela incorporação de aditivos autorreparadores em 

sua preparação [8]. Estes aditivos podem ser reservatórios orgânicos ou inorgânicos, 

que têm a capacidade de encapsular ou aprisionar agentes de reparação.  

Os aditivos inorgânicos são muito utilizados para aprisionar inibidores de 

corrosão em sua estrutura e por conta da morfologia e tamanho reduzido destes 

aditivos, eles são chamados de nanocontainers [30,50]. Os aditivos orgânicos são 

mais utilizados para aprisionar agentes de reparação do tipo formadores de filme, 

por possuírem um formato esférico e uma parede polimérica são chamados de 

microcápsulas [54].  

Quando estes aditivos são incorporados na tinta, esta fica com um estoque de 

material de reparação espalhado por toda a área recoberta. Desta maneira, se 

houver uma falha no sistema de pintura, o agente de reparação é liberado no local 

do defeito, protegendo novamente o substrato metálico naquele ponto [54,55]. A 

Figura 13 ilustra um sistema de pintura contendo um aditivo autorreparador do tipo 
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microcápsulas contendo um formador de filme e o seu processo de autorreparação, 

após a degradação mecânica do sistema provocado por um corte nas camadas de 

tinta. 

Figura 13 - Etapas de autorreparação de um sistema de pintura aditivado com 
microcápsulas contendo um formador de filme 

Fonte: Adaptado de Cho, White e Brown (2009) [56] 

Devido às diferentes rotas de encapsulamento e aprisionamento que podem 

ser utilizadas, e aos diferentes tipos de materiais autorreparadores que podem estar 

aprisionados no núcleo destas partículas, há uma infinidade de aditivos que ainda 

precisam ser estudados.  

A seguir serão apresentados os principais aditivos autorreparadores já 

desenvolvidos, contendo inibidores de corrosão ou formadores de filme. Serão 

exploradas as rotas de obtenção destes materiais e principalmente como são 

realizadas as caracterizações desta nova classe de aditivos para tintas. 
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 Nanorreservatórios inorgânicos 1.5.1

Os nanorreservatórios inorgânicos são uma classe de aditivos 

autorreparadores muito utilizada para aprisionar inibidores de corrosão. Desta 

maneira, o inibidor de corrosão não entra em contato direto com a matriz da tinta, 

evitando assim uma possível desestabilização da mistura, pela incompatibilidade 

química entre estes dois componentes. O estímulo mais empregado para que o 

efeito autorreparador de uma tinta aditivada com nanocontainers seja acionado, é o 

estímulo de degradação química. Variações no pH do meio ou a presença de íons 

indesejáveis levam a liberação controlada dos inibidores de corrosão aprisionados, 

aumentando a vida útil do sistema de pintura [8].  

Apesar do estímulo pela degradação química ser bastante estudado, o 

estímulo mecânico também pode ser um iniciador do processo de autorreparação do 

sistema de pintura aditivado com nanocontainers inorgânicos. Segundo Khelifa et al. 

(2014), os nanocontainers inorgânicos mais utilizados são os nanotubos de haloisita, 

os hidróxidos duplos lamelares (HDL) e os óxidos mesoporosos nanoestruturados 

[57].  

 Nanotubos de haloisita 1.5.1.1

Nanotubos de haloisita pertencem à classe de argilominerais e estão presentes 

em grande quantidade na crosta terrestre. São estruturas que possuem a fórmula 

molecular Al2Si2(OH)4, fazendo com que sejam quimicamente idênticas à caulinita. 

Contudo, a estrutura física da haloisita é bem diferente da estrutura física da 

caulinita, pois enquanto a caulinita apresenta uma estrutura lamelar, a haloisita 

apresenta uma estrutura tubular.  

Kamble et al. (2012), relatam que o mecanismo mais aceito para a formação da 

haloisita na natureza é o que a ação climática seja responsável pelo enrolamento da 

estrutura lamelar de caulinita, formando assim a sua estrutura tubular. Este processo 

de enrolamento faz com que a haloisita possua um lúmen interno com um diâmetro 

menor que 100 nm e um espaçamento entre as seções de enrolamento de 

aproximadamente 10Å. A Figura 14 apresenta a estrutura de um nanotubo de 

haloisita [58]. 
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Figura 14 - Representação da estrutura de um nanotubo de haloisita 

Fonte: Adaptado de Dragonite Handbook (2013) [59] 

Os nanotubos de haloisita ou nanocontainers de haloisita possuem 

comprimentos que variam de 500 nm a 1,2 �m. A superfície externa destes 

nanotubos tem propriedades semelhantes às de SiO2 com carga negativa, enquanto 

o núcleo do cilindro interior é carregado positivamente, devido à presença de Al2O3. 

A presença do lúmen nestes materiais possibilita carregá-los com diferentes 

substâncias [58,60]. 

A capacidade de carregamento da haloisita faz com que este material seja de 

interesse para o aprisionamento de agentes de reparação, com a possível aditivação 

em sistemas de pintura [61,62]. Por conta das dimensões nanométricas da haloisita, 

que é um material natural e economicamente viável, o carregamento destes 

materiais com inibidores de corrosão é frequentemente explorado  [30,50,60–62]. A 

Figura 15 apresenta o processo de carregamento dos nanotubos de haloisita com 

inibidores de corrosão.  
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Figura 15 - Carregamento de nanotubos de haloisita com inibidores de corrosão 

Fonte: Adaptado de Abdullayev (2009) [61] 

Abdullayev et al. (2009) [61] carregaram nanotubos de haloisita com o inibidor 

de corrosão benzotriazol. Ensaios gravimétricos mostraram que a eficiência de 

aprisionamento do inibidor de corrosão na haloisita foi de aproximadamente 5% e 

ensaios de espectrofotometria na região do ultravioleta-visível (UV-vis) revelaram 

que a liberação do inibidor ocorreu do tempo inicial de análise até o limite de 40 

horas, tempo em que ocorreu a liberação total do inibidor. O aditivo foi adicionado 

em um revestimento sol-gel a base de silano nas proporções de 2 a 5 %. A 

dispersão do aditivo no revestimento foi feita utilizando uma sonda ultrassônica por 5 

minutos, seguida de uma agitação mecânica até a total dispersão do aditivo. O 

revestimento aditivado foi aplicado sobre chapas da liga de alumínio 2024. Ensaios 

eletroquímicos não destrutivos de scanning vibrating electrode technique (SVET) 

foram utilizados para avaliar a propriedade autorreparadora do revestimento. Então, 

o revestimento foi danificado com um estilete e as amostras foram imersas em uma 

solução de NaCl 0,1 mol/L. Por meio das análises de SVET (Figura 16) foi 

observado que a tinta aditivada não apresentou correntes iônicas anódicas no local 

do defeito provocado, mesmo após 18 e 24 horas de imersão no eletrólito, 

comprovando a inibição da corrosão do substrato metálico pela liberação do 

benzotriazol aprisionado na haloisita. Por meio de ensaios de dureza, foi 

demonstrado que o aditivo também melhorou a propriedade de dureza do 

revestimento. 
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Figura 16 - Mapas de SVET para um revestimento sol-gel com defeito (A) sem aditivo 
autorreparador e (B) com o aditivo autorreparador haloisita carregado com benzotriazol

Fonte: Adaptado de Abdullayev (2009) [61] 

Falcón, Sawczen e Aoki (2015) [63] efetuaram o carregamento de nanotubos 

de haloisita com o inibidor de corrosão dodecilamina. Uma tinta alquídica comercial 

foi aditivada com 16,7% em massa (base seca) do aditivo e aplicada sobre o aço 

carbono ABNT 1020. A aplicação da tinta sobre o aço foi feita com um pincel e foi 

empregado um sistema de pintura com duas camadas, com a espessura úmida de 

127 µm por camada. A incorporação do aditivo foi feita apenas na primeira camada 

do sistema de pintura. O efeito de autorreparação do sistema de pintura foi avaliado 

durante a sua imersão em uma solução NaCl 0,01 mol/L pela técnica eletroquímica 

de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e pela técnica de SVET. 

Através dos resultados de EIE, os autores observaram que a presença do aditivo 

perturbou sutilmente o desempenho da tinta, diminuindo o seu módulo de 

impedância em BF. Esta perturbação pode ser observada analisando os diagramas 

de log |z| x log f (Figura 17), onde a amostra aditivada sem defeito (curva azul) 

apresentou um valor de módulo de impedância nas regiões de baixas frequências 

ligeiramente inferior ao da amostra sem aditivo e sem defeito (curva com triângulos 
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verdes). Por outro lado, nas amostras com defeito, os maiores valores de módulo de 

impedância em baixa frequência foram obtidos para a amostra aditivada (curva com 

esferas vermelhas) e não para a amostra sem aditivo (curva com quadrados negros), 

o que foi associado à liberação da dodecilamina, inibindo a corrosão do aço carbono 

pelo aumento dos valores de módulo de impedância em BF. As análises pela técnica 

de SVET deste trabalho colaboraram para observar indiretamente a liberação do 

inibidor de corrosão, pois o aumento do tempo de imersão no eletrólito resultou em 

uma diminuição nas intensidades de corrente iônicas anódicas das amostras 

aditivadas [32].  

Figura 17 - Diagramas de log IZI x log f obtidos para chapas de aço carbono pintadas com 
duas demãos de tinta alquídica, onde apenas a primeira camada foi aditivada ou não com 

10 % de nanotubos de haloisita (NC) carregados com dodecilamina 

Fonte: Falcon, Sawczen e Aoki (2015) [63] 

Os nanotubos de haloisita são excelentes reservatórios para o aprisionamento 

de inibidores de corrosão com a finalidade de conferir a uma tinta o efeito 

autorreparador. Porém, a liberação do aditivo ocorre de forma incessante, fazendo 

com que o estoque de inibidor seja consumido ao longo do tempo [50].  

Outra classe de argilominerais de grande interesse para o encapsulamento de 

inibidores de corrosão são os hidróxidos duplos lamelares (HDL), pois são capazes 

de realizar uma liberação controlada do material aprisionado entre as suas lamelas 

[64]. 
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 Hidróxidos duplos lamelares (HDL) 1.5.1.2

Os HDL fazem parte da classe de argilominerais e podem ser obtidos pela 

extração da natureza ou pela síntese em laboratório com um alto grau de pureza e 

baixo custo.  

Os HDL são mais conhecidos como hidrotalcitas ou como argilas aniônicas e 

apresentam estruturas organizadas bidimensionalmente. Os HDL possuem a 

capacidade de armazenar ânions em sua região interlamelar, neutralizando as 

cargas positivas presentes em suas lamelas, aumentando assim a estabilidade do 

composto aprisionado devido à interação eletrostática [64,65].  

A fórmula geral dos HDL é representada de acordo com a eq.(2). 

[M2+ 
1-x M

3+
 x(OH2) [X

q- x.q-1.nH2O]               (2) 

Sendo: 

M2+ = cátion metálico bivalente: Mg, Ni, Zn, Cu, Co, Mn, Fe, Ca.  

M3+ = cátion metálico trivalente: Al, Fe, Cr, Co, Mn, Ni, Sc, Ga. 

Xq- = ânion interlamelar de número de oxidação m: CO3
2-, NO3

-, SO4
2-, Mo7O24

6. 

x = razão molar de M2+/(M2+ + M3+), podendo apresentar valores entre 0,1 a 

0,5. 

n = estado de hidratação do HDL. 

As lamelas dos HDL são semelhantes as da brucita, um mineral com a fórmula 

molecular Mg(OH)2. Nas brucitas, essas lamelas são constituídas por octaedros de 

arestas compartilhadas onde os vértices são constituídos por ânions hidroxila e o 

centro por cátions magnésio, fazendo com que esta camada fique eletricamente 

neutralizada. Para um HDL, mesmo que ocorra a presença de um cátion trivalente é 

possível que a lamela esteja carregada positivamente e continue mantendo uma 

estrutura semelhante a da brucita. Então, para que a estabilidade da estrutura ocorra 

é necessário que haja a presença de ânions tanto orgânicos como inorgânicos na 

região interlamenar [64–66]. Desta forma é possível carregar os HDL com diferentes 
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inibidores de corrosão aniônicos para a sua liberação controlada. A Figura 18 

apresenta o arranjo estrutural de um HDL genérico. 

Figura 18 - Representação esquemática da estrutura de um HDL 

 Fonte: Adaptado de Tronto et al. (2013) [36] 

Um dos estudos pioneiros no aprisionamento de inibidores de corrosão em 

regiões interlamelares de HDL´s foi realizado por Buchheit et al. (2003), onde foi 

avaliado o carregamento de um HDL constituído por alumínio e zinco com o inibidor 

de corrosão decavanadato (V10O28
6-) [67]. O aditivo foi incorporado a uma resina 

epóxi na proporção de 25 a 30 %. A incorporação do aditivo na resina foi realizada 

da seguinte maneira: a resina epóxi (componente A) ficou sob agitação constante 

para que o aditivo fosse adicionado a ela. Após a dispersão total do aditivo na 

resina, um endurecedor a base de poliamida foi adicionado à mistura até a 

homogeneização total.  A resina aditivada foi aplicada sobre a liga de alumínio 2024. 

Ensaios de EIE em uma solução de NaCl 0,5 mol/L mostraram que a tinta aditivada 

apresentou um melhor desempenho anticorrosivo em relação a tinta sem aditivos. 

Este melhor desempenho foi atribuído ao efeito de troca iônica (Figura 19) que o 

aditivo é capaz de realizar. Na presença de íons cloreto ocorre a liberação do 

decavanato que está aprisionado nas lamelas do HDL. Então, os espaços 
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desocupados na lamela, pela liberação do inibidor de corrosão, aprisionam os íons 

cloreto, diminuindo assim a agressividade do meio. 

Figura 19 - Representação da liberação do inibidor de corrosão de um HDL na presença de 
íons agressivos 

Fonte: Adaptado de Buchheit et al. (2003) [67] 

Zheludkevich et al. (2010) [68], realizaram um estudo semelhante, onde 

sintetizaram por duas rotas diferentes o Mg2AlVO3 HDL e o Zn2AlVO3  HDL. 

Enquanto uma das rotas se deu pela síntese direta na presença do inibidor de 

corrosão vanádio, a outra seguiu o princípio de troca iônica na presença do 

precursor NO3
-. Como o Zn2AlVO3 sintetizado pela rota de troca iônica apresentou o 

melhor carregamento e a melhor liberação, este aditivo foi incorporado em uma tinta 

epóxi base água, na proporção de 10 % (em base seca) e aplicado sobre a liga de 

alumínio 2024. Com a utilização de uma pistola de pintura, os sistemas de pintura 

(aditivados ou não) foram aplicados com duas camadas sobre o substrato. O aditivo 

foi incorporado apenas no primer e este foi aplicado com uma espessura seca de 25 

µm, já o top coat não foi aditivado e a sua espessura seca foi de 30 µm. Ensaios 

laboratoriais de exposição em câmara úmida foram realizados para avaliar a 

permeabilidade do sistema de pintura aditivado. Após 1000 h de exposição, a tinta 
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aditivada apresentou empolamentos em sua superfície, resultantes da falha no 

mecanismo de proteção por barreira, ver Figura 20. Estes empolamentos foram 

relacionados com a alcalinização do substrato na presença do aditivo.  

Figura 20 - Corpos de prova de alumínio 2024, revestidos com uma tinta epóxi base água 
(a) sem aditivação, (b) contendo cromatos e (c) aditivada com HDL´s carregados com o 

inibidor íons de vanádio 

Fonte: Zheludkevich et al. (2010) [68] 

É importante que o aditivo autorreparador não prejudique as propriedades 

originais da tinta, principalmente o seu mecanismo de proteção por barreira. 

Snihirova et al. (2013) [50], discutiram o comportamento de diferentes 

nanocontainers inorgânicos autorreparadores (haloisita e HDL), carregados com 

inibidores de corrosão e aditivados em uma tinta epóxi. A tinta aditivada foi aplicada 

em uma única camada de aproximadamente 25 µm, sobre a liga de alumínio 2024 e 

os resultados foram comparados com uma tinta contendo cromatos. Utilizando a 

técnica eletroquímica não destrutiva de EIE foi observado que os aditivos não 

prejudicaram o mecanismo de proteção por barreira da tinta. Esta afirmação foi feita, 

pois a resposta eletroquímica dos sistemas foi muito semelhante. Os diagramas de 

ângulo de fase x frequência revelaram apenas uma constante de tempo, em uma 

larga faixa de frequências, tanto para as amostras aditivadas quanto para as 
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amostras não aditivadas no inicio dos ensaios (Figura 21a). Com o avanço do tempo 

de imersão (60 dias), uma nova constante de tempo foi detectada e o valor do 

módulo de impedância diminuiu significativamente. Esta nova constante de tempo foi 

relacionada à permeação do eletrólito na tinta, ocasionando a criação de caminhos 

que deram acesso dos íons ao metal (Figura 21b).  

Figura 21 - Diagramas de Bode para uma tinta sem defeito e aditivada com diferentes 
aditivos autorreparadores, carregados com inibidor de corrosão (a) após 1 hora de imersão 

em uma solução de NaCl 0,5 M e (b) após dois meses de imersão. CR-ref é o corpo de 
prova tratado com cromatos que serviu de referência de bom comportamento contra a 

corrosão 

Fonte: Snihirova et al. (2013) [50] 

 Óxidos mesoporosos nanoestruturados  1.5.1.3

Um material mesoporoso é um material poroso constituído por uma rede sólida, 

contínua e ordenada, com poros variando o diâmetro de 2 a 50 nm. Um material 

mesoporoso possui uma grande área superficial variando entre 400–1000 m²g-1, 

possui um grande volume disponível nos poros e é termicamente estável. Por conta 

destas propriedades, os materiais mesoporosos também podem ser carregados com 

substâncias ativas, como inibidores de corrosão, para uma posterior liberação 

controlada [69]. 

Na década de 80, os materiais mesoporosos ganharam uma grande atenção 

com a descoberta de argilas que continham poros em sua matriz, onde foram 

detectados espaços vazios do tamanho de mesoporos. Entretanto, estes poros 

retangulares não puderam ser totalmente abertos, gerando uma grande distribuição 



67 

no tamanho dos poros e um arranjo desordenado. Estas características foram 

limitantes, na época, para o encapsulamento de substâncias ativas nestes materiais 

[70].  

Após alguns anos, já na década de 90, foi que colaboradores da Mobil 

Corporation USA desenvolveram um método capaz de sintetizar nanoestruturas 

mesoporosas ordenadas, com poros uniformes e de grande volume [69]. A partir 

desta década, os materiais mesoporosos nanoestruturados começaram a ser 

sintetizados através de dois processos conhecidos como: soft-template e hard-

template [71].

1.3.1.3.1 Obtenção de óxidos mesoporosos através do método soft-template 

O processo de obtenção de óxidos mesoporosos através do método soft-

template, é realizado através das seguintes etapas: o processo inicia-se com a 

adição de um surfactante orgânico que é fundamental para a ordenação da estrutura 

em micelas. Estas micelas se auto-organizam em um arranjo hexagonal 

nanométrico, servindo de molde para um precursor inorgânico se adsorver. Após a 

adsorção do precursor inorgânico é necessário que o material passe por um 

processo de calcinação, para que todo material orgânico seja removido, resultando 

num material inorgânico mesoporoso. Após estas etapas, o material mesoporoso 

está pronto para aprisionar agentes de reparação do tipo inibidores de corrosão em 

sua estrutura. A Figura 22 ilustra o método de obtenção de um material mesoporoso 

através do processo soft-template [71]. 

Figura 22 - Método de obtenção de um material mesoporoso através do processo soft-

template 

Fonte: Adaptado de Pal e Bhaumik (2013) [71] 
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O método soft-template é muito utilizado na obtenção de materiais 

mesoporosos de sílica [69,71,72], geralmente utilizando como tensoativo o Pluronic® 

e o silano tetraetil-ortosilicato (TEOS) como precursor inorgânico [51,73].  

Borisova, Möwald e Shchukin (2011) [51] sintetizaram nanocontainers de sílica 

mesoporosa através do processo soft-template para o aprisionamento do inibidor de 

corrosão benzotriazol. O aditivo foi adicionado em um revestimento híbrido 

orgânico/inorgânico, obtido através do método sol-gel e aplicado sobre a liga de 

alumínio 2024. Através da caracterização morfológica deste material mesoporoso, os 

autores puderam observar que todas as partículas apresentaram uma forma 

esférica, com mesoporos estruturalmente bem desenvolvidos e abertos. Foi 

determinada para a amostra, uma área superficial de aproximadamente 1000 m².g-1

e um grande volume de carregamento nos mesoporos. A liberação do inibidor de 

corrosão foi avaliada através da técnica de fluorescência de raios-X em diferentes 

condições de pH e foi observado que a liberação mais rápida do inibidor ocorria em 

pH´s diferentes de 6,0. Este resultado mostrou que o inibidor de corrosão é liberado 

dos nanocontainers devido à repulsão eletrostática sofrida entre as moléculas de 

inibidor e as partículas de sílica, pois assumem a mesma carga elétrica nestas 

condições. A avaliação do efeito autorreparador do filme híbrido contendo o aditivo 

foi realizada pela técnica de SVET, em uma solução de NaCl 0,1 mol/L. Um defeito 

com um estilete foi realizado sobre o revestimento e a amostra foi analisada por um 

período de 10 horas de imersão. Como o sistema não apresentou valores de 

correntes iônicas anódicas na região do defeito durante os ensaios de SVET, pode-

se dizer que o sistema apresentou um efeito de autorreparação. 

Recentemente Yeganeh e Saremi (2015) [73], sintetizaram nanocontainers de 

sílica mesoporosa através do processo soft-template, para o encapsulamento do 

inibidor de corrosão fluoreto de sódio. O aditivo foi adicionado em uma tinta alquídica 

e aplicado sobre corpos de prova de magnésio. A maior dificuldade relatada neste 

estudo e que não foi mencionada pelos outros trabalhos analisados até o momento, 

foi a dificuldade em dispersar o aditivo na tinta. A dispersão foi feita da seguinte 

maneira: uma quantidade de 1% em massa do aditivo foi adicionada à tinta. Em 

seguida, esta suspensão ficou 2 horas sob agitação mecânica a 1200 rpm e, por fim 

a mistura foi submetida ao ultrassom por mais 1 hora em uma sonda ultrassônica. 

Após estas etapas de dispersão, a tinta foi aplicada sobre o substrato metálico, com 
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uma camada final seca de aproximadamente 50 ± 3 µm. O efeito autorreparador do 

sistema foi avaliado através da técnica de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE) nos corpos de prova artificialmente danificados. Foi verificado, 

através deste estudo, que a tinta aditivada com as nanopartículas carregadas com o 

inibidor de corrosão foi capaz de diminuir a velocidade de corrosão do magnésio em 

meio de NaCl 0,1 mol/L, mesmo após 1 semana de imersão. Os autores analisaram 

as amostras em um microscópio eletrônico de varredura (MEV), com um detector de 

EDX acoplado e verificaram a presença de fluoreto na região do defeito, 

comprovando a liberação do inibidor de corrosão. 

Falcón, Otubo e Aoki (2016) [74] realizaram um trabalho  com nanocontainers 

de sílica mesoporosa aditivados em uma tinta alquídica, tendo  encapsulado o 

inibidor de corrosão dodecilamina. Após o carregamento do material mesoporoso 

com a dodecilamina, foi verificado que o inibidor de corrosão era liberado de forma 

mais efetiva em pH´s diferentes da neutralidade, pois o inibidor de corrosão e as 

nanopartículas de sílica mesoporosas assumem cargas iguais em pH ácido, por 

exemplo, e a liberação do inibidor de corrosão de dentro dos mesoporos ocorre por 

repulsão eletrostática. A tinta alquídica foi aditivada com 15 % do aditivo 

autorreparador e aplicada sobre o aço carbono em duas camadas, sendo a primeira 

com espessura úmida de 127 µm contendo o aditivo e a segunda também de 

127 µm, porém sem a adição do aditivo. Ao contrário de Yeganeh e Saremi [73], não 

foram relatadas dificuldades durante a etapa de aditivação da tinta. O efeito 

autorreparador da tinta foi avaliado pelas técnicas de EIE, SVET e ensaios 

acelerados de corrosão em câmara de névoa salina. A técnica de EIE revelou que o 

aditivo não afetou a propriedade de proteção por barreira da tinta e foi capaz de 

proporcionar o efeito autorreparador do sistema, após a realização de um defeito 

circular de diâmetro aproximado de 130 µm. Os ensaios acelerados de corrosão em 

câmara de névoa salina apresentaram ótimos resultados, pois o aspecto visual da 

tinta aditivada foi muito superior ao da tinta sem aditivos, mesmo após 720 horas de 

exposição. Este melhor desempenho foi observado tanto na região danificada com 

um estilete quanto em toda a extensão da tinta aplicada, e que pode ser observado 

na Figura 23. 
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Figura 23 - Aspecto dos corpos de prova de aço carbono, revestidos com uma tinta alquídica 
aditivada com 15% de aditivos autorreparadores contendo inibidores de corrosão, após 720 

horas de exposição em câmara de névoa salina 

Fonte: Falcon, Otubo e Aoki (2016) [74] 

1.3.1.3.2 Obtenção de óxidos mesoporosos através do método hard-
template. 

O processo hard-template consiste em sintetizar nanoesferas de um material 

polimérico, geralmente de poliestireno, como molde para a deposição, pelo método 

sol-gel, de um filme contendo sal metálico de interesse. Após o processo de 

deposição, o molde polimérico é removido por um processo de calcinação, 

resultando em um óxido mesoporoso do material metálico contido no filme 

depositado [75]. Desta forma, o óxido resultante é utilizado para o aprisionamento de 

inibidores de corrosão, para a aditivação em sistemas de pintura [76–78]. Os óxidos 

mesoporosos mais utilizados no aprisionamento de inibidores de corrosão são os 

óxidos de silício, titânio, zircônio e os óxidos de cério [76–78].  A Figura 24 apresenta 

as etapas do processo de obtenção de óxidos mesoporosos de titânio, utilizando 

nanoesferas de poliestireno como molde. 
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Figura 24 – Etapas de obtenção de óxidos mesoporosos de titânio a partir de nanoesferas 
de poliestireno A) nanoesferas de poliestireno, B) nanoesferas de poliestireno recobertas 
com um filme sol-gel contendo titânio e C) óxidos mesoporosos de titânio após a etapa de 

calcinação 

Fonte: Kartsonakis et al. (2011) [75] 

Kartsonakis et al. (2011) [76] obtiveram óxidos mesoporosos de óxido de cério 

para o encapsulamento do inibidor de corrosão 2-mercaptobenzotiazol (2-MBT). A 

eficiência de encapsulamento, determinada através da análise termogravimétrica, foi 

de aproximadamente 58 % e o aditivo foi incorporado em uma tinta epóxi, para a 

aplicação sobre a liga de alumínio 2024-T3. O encapsulamento do inibidor de 

corrosão foi comprovado pela técnica de espectroscopia no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), onde foram obtidos picos característicos do MBT na 

amostra analisada. Um defeito mecânico de aproximadamente 1,0 mm de diâmetro 

foi confeccionado nos revestimentos para a avaliação do efeito autorreparador. A 

avaliação eletroquímica, pelo monitoramento do potencial de circuito aberto (EOC) e 

EIE das amostras, foi realizada em uma solução aquosa de NaCl 0,05 mol/L durante 

28 dias. O monitoramento do EOC apresentou valores de potenciais mais positivos 

para as amostras aditivadas do que para a amostra sem aditivo, mostrando 
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indiretamente que o inibidor de corrosão estava sendo liberado. Três constantes de 

tempo foram observadas nos diagramas de Bode. A constante de fase em alta 

frequência foi atribuída ao mecanismo de proteção por barreira da tinta epóxi 

aplicada; a constante de tempo em média frequência foi relacionada à resposta da 

camada passiva do alumínio, somada a camada formada pelo inibidor de corrosão 

liberado; e a constante de tempo na região de baixas frequências foi relacionada à 

formação de pites na liga, após longos períodos de imersão.  

Balaskas et al. (2012) [77] sintetizaram nanocontainers mesoporosos de TiO2

para aprisionar o inibidor de corrosão 8-hidroxiquinolina e incorporar o aditivo em 

uma tinta epóxi, para a aplicação na liga AA 2024-T3. A tinta epóxi foi aditivada com 

1,5% em massa (base seca) do aditivo e ficou sob intensa agitação por 1 hora, antes 

de ser aplicada no substrato metálico pelo processo de dip-coating. Através de 

imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) os autores observaram 

que os nanocontainers foram obtidos com sucesso, pois foi possível visualizar que 

os nanocontainers possuíam tamanhos entre 150 a 270 nm. Utilizando a técnica de 

UV-vis foi avaliado que os nanocontainers sintetizados, em condições de liberação, 

eram capazes de liberar 87% do inibidor de corrosão encapsulado após 15 minutos, 

o que não é um bom resultado, pois o “estoque” de inibidor de corrosão acabaria 

rapidamente. Os ensaios de EIE das amostras pintadas e imersas em uma solução 

aquosa de NaCl 0,05 mol/L revelaram uma nova constante de tempo em alta 

frequência para a amostra aditivada, que não era observada na amostra sem 

aditivos. Esta nova constante de tempo foi associada à melhora da propriedade de 

proteção por barreira da tinta na presença do aditivo autorreparador. 

Chenan et al. (2014) [78] sintetizaram através do processo hard-template

nanocontainers mesoporosos de zircônio para encapsular o inibidor de corrosão 2-

MBT. Através da caracterização morfológica, os autores observaram que os 

nanocontainers mesoporosos de zircônio possuíam um tamanho próximo a 400 nm, 

com uma área superficial de 145,97 m²/g e o volume dos poros com a capacidade de 

0,0993 cm³/g. Segundo os autores, este volume determinado para os poros é ideal 

para o aprisionamento de inibidores de corrosão, porém este valor é muito menor do 

que o volume dos poros apresentados nos óxidos mesoporosos de sílica, onde 

apresentam uma capacidade de carregamento  em torno de 1 cm³/g [51]. Através de 

análises na região do UV-vis os autores verificaram que a eficiência do 
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encapsulamento nestes nanocontainers foi de 63 %, muito próxima a dos 

nanocontainers de óxido de cério, que apresentaram um carregamento de 58 %[46].  

A liberação do inibidor de corrosão foi estudada em uma solução aquosa de NaCl 

0,05 mol/L e foi observado que o processo de liberação era análogo ao dos 

nanocontainers de sílica mesoporosa [51,74], ou seja, por repulsão eletrostática. 

Em geral, os nanocontainers inorgânicos são uma excelente classe de aditivos 

capazes de aprisionar inibidores de corrosão em sua estrutura e promover o efeito 

de autorreparação em sistemas de pintura. Devido ao recipiente de carregamento 

possuir tamanhos nanométricos, esta classe de aditivos têm a capacidade de 

aprisionar apenas substâncias que possuam estruturas moleculares relativamente 

pequenas, como é o caso dos inibidores de corrosão. A incorporação destes aditivos 

autorreparadores nos sistemas de pintura é realizada em proporções que 

geralmente variam de 1 a 15 %, para a posterior aplicação em diferentes substratos 

metálicos [30,50,51,61,67,68,70,73,74,76–78]. 

As principais desvantagens no emprego desta classe de aditivos 

autorreparadores e que precisam ser destacadas são: a dificuldade de dispersão do 

aditivo na tinta, pois em muitos casos necessitam de uma grande quantidade de 

energia e elevados tempos de agitação [73,77,78]; e a complexa etapa de síntese 

para os óxidos mesoporosos, dificultando a adequação do processo para a escala 

industrial [68,70,76,78]. 

 Microcápsulas poliméricas 1.5.2

As microcápsulas poliméricas também fazem parte do grupo de aditivos 

autorreparadores, podendo ser incorporados nas tintas, promovendo o efeito de 

autorreparação no sistema de pintura. 

Microcápsulas poliméricas são partículas esféricas, com diâmetros que podem 

variar de 1 a 1000 micrômetros, e sua estrutura física é constituída por duas partes: 

um núcleo onde o agente de reparação está aprisionado e uma parede polimérica 

que atua como uma barreira protetora do núcleo, evitando assim o seu contato com 

o ambiente externo. Dependendo da morfologia de seu núcleo, as microcápsulas 

poliméricas podem ser classificadas como mononucleares ou polinucleares. A Figura 

25 ilustra a classificação das microcápsulas do tipo núcleo/casca [79].  
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Figura 25 - Classificação das microcápsulas do tipo núcleo/casca 

Fonte: Silva et al. (2003) [79] 

As microcápsulas poliméricas, ao contrário dos nanorreservatórios inorgânicos, 

podem ser dispersas na tinta sem grandes dificuldades e seu processo de obtenção 

pode ser facilmente ajustado à escala industrial [80]. Além disto, são capazes de 

armazenar substâncias de grande estrutura molecular (cadeias longas), o que 

possibilita o encapsulamento de agentes de reparação do tipo formadores de filme. 

Um dos principais fatores que precisa ser levado em consideração durante o 

desenvolvimento de microcápsulas poliméricas, é que o agente de reparação deve 

ser inerte frente aos monômeros utilizados na reação de formação da parede 

polimérica das microcápsulas [81].  

O efeito de autorreparação de um sistema de pintura, aditivado com 

microcápsulas, pode ser ativado a partir dos diferentes tipos de degradação que 

uma tinta pode sofrer. Para esta classe de aditivos, o início do processo de 

autorreparação somente ocorrerá após o rompimento da parede da microcápsula, 

sendo assim, o polímero que formará esta parede deve ser selecionado de acordo 

com a necessidade [52]. Um polímero sensível a variações de pH, por exemplo, 

pode ser empregado quando se almeja um efeito autorreparador durante uma 

degradação química do revestimento. No caso de uma proteção após um estímulo 

mecânico, os polímeros mais utilizados são: poli(ureia-formaldeído), poli(ureia-

formaldeído-melamina), poli(estireno) e o poli(metilmetacrilato) [53]. 

  



75 

 Emulsões como precursoras na obtenção de microcápsulas poliméricas 1.5.2.1

O processo de obtenção de microcápsulas poliméricas pode ser dividido em 

duas etapas. A primeira etapa consiste na emulsificação do agente de reparação, 

que dependendo da sua natureza precisará de um meio de dispersão aquoso ou 

orgânico. Esta etapa é realizada sob intensa agitação e na presença de tensoativos, 

para que gotículas do agente de reparação fiquem dispersas no meio de dispersão 

utilizado. Estas gotículas servirão de molde para a reação de polimerização 

(segunda etapa) que ocorrerá na interface gotícula/meio, recobrindo então o agente 

de reparação com a camada polimérica das paredes e formação das microcápsulas 

[27,28,54,82–84].  

Portanto, a etapa de emulsificação é uma etapa muito importante durante o 

processo de microencapsulamento de uma substância, pois esta etapa irá ser 

determinante principalmente para a obtenção do diâmetro final desejado das 

microcápsulas [27]. 

Emulsões são dispersões onde a fase dispersa é constituída por pequenas 

gotículas de um líquido, distribuídas em outro líquido em que não são miscíveis. De 

acordo com a natureza destas fases (hidrofóbica ou hidrofílica) e a sua 

predominância no sistema, as emulsões são classificadas em: óleo-em-agua (o/a), 

água-em-óleo (a/o), água-em-óleo-em-água (a/o/a) e óleo-em-água-em-óleo (o/a/o). 

Existem também emulsões do tipo óleo-em-óleo (o/o) e óleo-em-óleo-em-óleo 

(o/o/o), porém são menos utilizadas devido às dificuldades de obtenção [85]. 

Emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis, pois a tensão interfacial 

entre os líquidos imiscíveis leva à coalescência das gotículas dispersas, gerando o 

crescimento destas gotículas até a sua total agregação, o que causa a 

desestabilização da emulsão. A adição de um tensoativo na emulsão faz com que a 

tensão superficial entre os líquidos diminua, resultando em uma emulsão estável 

pela menor coalisão entre as gotículas [85–87].  

Tensoativos são moléculas que possuem uma parte de sua estrutura com a 

característica polar (hidrofílica) e outra parte com a característica apolar 

(hidrofóbica). Na parte polar estão presentes átomos carregados, formando um polo 

negativo ou positivo. Por estar carregada, a parte polar do tensoativo será atraída 
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eletrostaticamente pelas moléculas de água também polares e carregadas. Por esta 

razão, a parte polar do tensoativo sempre estará direcionada para a fase hidrofílica 

da emulsão, enquanto a parte apolar estará direcionada para a fase hidrofóbica [86]. 

Os tensoativos estão classificados de acordo com as suas propriedades de 

interação com os constituintes de uma emulsão. Eles podem ser classificados em: 

aniônicos, catiônicos, anfóteros e não iônicos [85]. 

Os tensoativos que possuem carga eletrostática negativa são chamados de 

tensoativos aniônicos. Quando a superfície de uma gotícula de óleo, de uma 

emulsão o/a, está completamente ocupada por um tensoativo aniônico, esta 

superfície fica carregada negativamente.  Estas cargas negativas atraem algumas 

moléculas de água e também alguns contraíons positivos que estão em solução, 

formando uma dupla camada elétrica em volta da gotícula Figura 26. Quando esta 

gotícula carregada encontra outra gotícula semelhante, as duas irão se repelir por 

conta da igualdade de cargas eletrostáticas. Esta repulsão é responsável pela 

estabilização eletrostática da emulsão. Os tensoativos aniônicos possuem uma 

incompatibilidade com ácidos e com meios contendo alta concentração de eletrólitos. 

O tensoativo aniônico mais utilizado na estabilização de emulsões é o dodecil sulfato 

de sódio [86]. 

Figura 26 - Dupla camada elétrica em gotículas de óleo estabilizadas por tensoativo aniônico 

Fonte: Daltin (2011) [86] 

Os tensoativos catiônicos atuam de maneira muito semelhante aos tensoativos 

aniônicos, porém a superfície da gotícula fica carregada com cargas eletrostáticas 
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positivas, devido à natureza do tensoativo. Estes tensoativos são instáveis em 

emulsões alcalinas e normalmente são de natureza tóxica. Os sais quaternários de 

amônio são bastante utilizados como tensoativos catiônicos [85]. 

Os tensoativos anfóteros podem assumir um comportamento aniônico ou 

catiônico dependendo do pH da emulsão. Estes tensoativos terão um 

comportamento aniônico em emulsões alcalinas e um comportamento catiônico em 

emulsões ácidas [85]. 

Os tensoativos não iônicos, como o próprio nome sugere, não possuem carga 

eletrostática líquida e, por tanto, as gotículas de uma emulsão estabilizada por este 

tensoativo não possuem dupla camada elétrica. A estabilização destas gotículas 

ocorre pelo impedimento estérico entre as moléculas de tensoativo aderidas na 

superfície de duas gotículas diferentes, como apresenta a Figura 27. Estes 

tensoativos possuem baixa toxicidade, podem ser utilizados tanto em emulsões 

ácidas como básicas e não se desestabilizam na presença de eletrólitos. Estas 

vantagens fazem com que estes tensoativos sejam usualmente empregados no 

microencapsulamento de agentes de reparação. Os tensoativos não iônicos podem 

ser sintéticos ou naturais e os mais utilizados são: a goma arábica, o álcool 

polivinílico e polímeros sintetizados a partir do óxido de eteno [86]. 

Figura 27 - Estabilização das gotículas de óleo com tensoativo não iônico por impedimento 
estérico 

Fonte: Daltin (2011) [86] 

Um parâmetro que é de interesse, no estudo da estabilidade das emulsões, é o 

valor do potencial zeta. Esta medida indica o valor do potencial de superfície das 
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partículas, o qual pode ser influenciado pelas alterações na interface da gotícula 

com o meio dispersante [88]. Este parâmetro pode ser determinado utilizando-se 

técnicas de eletroforese. Um alto valor de potencial zeta, em módulo, indica a 

estabilidade da emulsão, onde valores acima de 25 mV são considerados potenciais 

zeta de emulsões estáveis. Por outro lado, tensoativos não-iônicos por não 

possuírem carga líquida em sua estrutura [86,88], tendem a diminuir os valores de 

potencial zeta, dificultando a interpretação dos resultados obtidos [27]. 

 Obtenção de microcápsulas poliméricas contendo inibidores de corrosão 1.5.2.2

Como grande  parte dos inibidores de corrosão são substâncias solúveis em 

água, a emulsificação de inibidores de corrosão para o seu microencapsulamento 

deve ser do tipo a/o. Porém, uma emulsão desta natureza utiliza uma grande 

quantidade de fase óleo, o que não é viável do ponto de vista econômico e 

ambiental. Então, emulsões do tipo a/o/a são as mais indicadas para o 

microencapsulamento de substâncias com esta característica [9]. 

Cotting e Aoki (2015) [9] microencapsularam uma mistura de inibidores de 

corrosão (sais de cério e um silanol) pelo método de evaporação de solvente a partir 

de uma emulsão múltipla do tipo a/o/a. Uma resina epóxi foi aditivada com 30 % do 

aditivo e aplicada sobre chapas de aço carbono. Através de imagens obtidas por 

MEV, Figura 28, as microcápsulas foram caracterizadas como microcápsulas 

mononucleares. Ensaios eletroquímicos de EIE e SVET foram realizados nos corpos 

de prova pintados após serem danificados mecanicamente com um durômetro para 

plásticos. Um multímetro com alarme foi utilizado para verificar se o defeito havia 

deixado a superfície do aço exposta na região danificada.  Os ensaios 

eletroquímicos de EIE revelaram que os inibidores de corrosão eram liberados após 

o revestimento ser danificado, pois o sistema aditivado apresentou maiores valores 

de módulo de impedância em baixa frequência quando comparados com os corpos 

de prova sem o aditivo. 
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Figura 28 - Imagens obtidas por MEV de microcápsulas de poliestireno contendo a mistura 
de inibidores de corrosão: silanol + íons de Ce (III) 

Fonte: Cotting e Aoki (2015) [9] 

Plawecka et al. (2014), sintetizaram nanocápsulas poliméricas contendo o 

inibidor de corrosão 2- mercaptobenzotriazol. As paredes destas nanocápsulas eram 

constituídas por polieletrólitos, que são capazes de liberar o inibidor de corrosão em 

situações em que há a acidificação local por conta do processo corrosivo. As 

nanocápsulas obtidas foram aditivadas em uma tinta epóxi a base d’água e 

aplicadas por dip-coating sobre chapas de alumínio e sobre chapas de aço 

galvanneal. Através de ensaios de EIE para avaliar a perturbação do aditivo na tinta, 

os autores observaram que os sistemas de pintura aditivados não foram perturbados 

pela presença das nanocápsulas. No entanto, o revestimento aditivado e aplicado 

sobre o aço galvanneal apresentou um valor de módulo de impedância em BF 

praticamente uma ordem de grandeza menor em relação a amostra sem aditivação 

após 1 hora de imersão no eletrólito, Figura 29.  Este comportamento indica uma 

diminuição da proteção da tinta pela incorporação das nanocápsulas, porém os 

autores consideraram que esta perturbação não era significativa. Para tempos 

maiores de imersão foram observados maiores valores do módulo de impedância em 

BF para as amostras aditivadas, esta maior proteção anticorrosiva está associada a 

liberação do inibidor de corrosão nos defeitos naturais da tinta aplicada [89].
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Figura 29 – Diagramas de IZI x log f para amostras de a) alumínio revestido com tinta epóxi 
base àgua, b) alumínio revestido com epóxi base água aditivada, c) galvanneal revestido 
com tinta epóxi base água e d) galvanneal revestido com epóxi base água aditivado, após 

diferentes tempos de imersão em NaCl 0,5 mol/L 

Fonte: Adaptado de Plawecka et al. (2014) [89]

Kopec et al. (2015), também encapsularam o inibidor de corrosão 

mercaptobenzotriazol em nanocápsulas com paredes constituídas por polieletrólitos. 

As nanocápsulas obtidas foram aditivadas em uma tinta epóxi a base d’ água e 

aplicadas sobre chapas da liga de alumínio AA2024-T3. Neste trabalho os autores 

não observaram diferenças entre o comportamento eletroquímico do sistema de 

pintura aditivado e o sistema de pintura sem aditivação. Então, foi concluído que 

diminuições nos valores do módulo de impedância para os sistemas de pintura 

aditivados são significativas e devem ser atribuídas à diminuição da propriedade de 

proteção por barreira da tinta. Esta diminuição pode estar associada pela presença 

do aditivo no sistema de pintura ou simplesmente pela liberação do material 

encapsulado durante a etapa de aplicação da tinta [90]. 
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Apesar dos trabalhos sobre inibidores de corrosão encapsulados em 

nanocontainers inorgânicos ou microcápsulas poliméricas apresentarem um efeito 

autorreparador satisfatório, deve-se levar em conta que a proteção contra a corrosão 

fornecida por estas substâncias é muito menor do que a proteção fornecida por um 

filme polimérico. Por isto, a busca pelo desenvolvimento de microcápsulas 

poliméricas contendo formadores de filme é de grande interesse para sistemas de 

pintura autorreparadores e de alto desempenho.  

 Obtenção de microcápsulas poliméricas contendo formadores de filme 1.5.2.3

Como os formadores de filme são substâncias hidrofóbicas, apolares,  o 

processo de microencapsulamento destes agentes se inicia pela formação de uma 

emulsão do tipo o/a. Após a emulsificação do agente formador de filme no meio de 

dispersão, inicia-se a etapa de polimerização, que formará as paredes poliméricas 

das microcápsulas ao redor das gotículas. Esta reação de polimerização poderá ser 

conduzida por um dos processos in situ como: polimerização em emulsão, 

dispersão, precipitação ou ainda por reações de policondensação interfacial [27,52]. 

Nos processos de microencapsulamento in situ, a parede polimérica é formada 

pela reação de polimerização entre os monômeros que estão aderidos à superfície 

da gotícula formada no processo de emulsificação [91,92]. A Figura 30 ilustra um 

processo genérico do microencapsulamento de um agente de reparação por um 

processo de polimerização in situ.

Figura 30 - Representação de um processo de microencapsulamento de um agente de 
reparação pelo método de polimerização in situ

Fonte: Adaptado de Zhu et al. (2012) [92] 

Nos últimos anos uma grande quantidade de trabalhos foi publicada sobre a 

obtenção de microcápsulas poliméricas contendo formadores de filme. A 

incorporação de microcápsulas contendo óleo de linhaça em sistemas de pintura, até 
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o presente momento, é a maneira mais estudada para a obtenção de revestimentos 

autorreparadores contendo formadores de filme [27,41,93–100]. 

Suryanarayana, Rao e Kumar (2008) [93] foram um dos grupos pioneiros no 

microencapsulamento do óleo de linhaça em microcápsulas de poli (ureia-

formaldeído), para a aplicação em revestimentos autorreparadores. As 

microcápsulas contendo óleo de linhaça foram sintetizadas pelo método de 

polimerização in situ, a partir de uma emulsão o/a. A análise de distribuição de 

tamanho revelou que a microcápsulas sintetizadas apresentavam uma grande 

distribuição de tamanho, apresentando diâmetros entre 5 a 100 �m. Porém, a 

maioria das microcápsulas apresentou um diâmetro de 50 �m, o que pode ser 

considerado satisfatório para a aplicação em uma tinta. Com o emprego da técnica 

de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), foi possível 

comprovar o microencapsulamento do óleo de linhaça. Desta maneira, o aditivo 

autorreparador foi adicionado a uma resina epóxi, que foi aplicada com um pincel 

sobre chapas de aço carbono. Durante a incorporação do aditivo na resina, notou-se 

que as microcápsulas estavam totalmente dispersas após 15 minutos de agitação, a 

uma velocidade de 200 rpm. 

Devido à porosidade do polímero poli (ureia-formaldeído), este tipo de aditivo 

deve ser adicionado à tinta em um intervalo de tempo muito curto após a sua 

obtenção, para que o óleo de linhaça não venha polimerizar precocemente e 

inviabilize a sua utilização. A patente WO2014032130A1 [101] sugere que o aditivo 

autorreparador, formado por esta parede polimérica, seja armazenado no diluente da 

tinta, aumentando assim a vida útil do aditivo por pelo menos 10 meses.  

Behzadnasab et al. (2014) [41] avaliaram a influência da velocidade de 

agitação durante a preparação de microcápsulas de poli (ureia-formaldeído), 

contendo óleo de linhaça. Foi demonstrado que o aumento da velocidade, durante a 

preparação do aditivo, gerou microcápsulas menores e consequentemente uma 

fração menor de óleo foi encapsulada. As microcápsulas produzidas nas diferentes 

velocidades de agitação foram aditivadas em uma resina epóxi, variando sua 

concentração em 1, 3, 5 e 10%. Então, a resina aditivada foi aplicada com uma 

camada úmida de 500 µm, sobre chapas de aço carbono, com o auxílio de um 

extensor quadrangular. O desempenho anticorrosivo das formulações, com as 
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diferentes condições de aditivação, foi avaliado através da técnica de EIE após a 

realização de um defeito mecânico nas amostras. Os ensaios de EIE mostraram que 

o tamanho das microcápsulas era o fator mais significativo em estudo, pois as 

amostras aditivadas com as microcápsulas de diâmetros médios de 110 µm (Figura 

31b) e de 40 µm (Figura 31c) apresentaram um melhor desempenho de 

autorreparação, em relação à amostra aditivada com as microcápsulas de diâmetro 

médio de 15 µm (Figura 31d). Este melhor desempenho foi atribuído à facilidade de 

rompimento e a maior quantidade de agente de reparação liberada de uma 

microcápsula de maior tamanho. Apesar deste melhor desempenho de 

autorreparação, os autores não avaliaram se os aditivos de maior tamanho 

prejudicaram as propriedades de proteção por barreira da tinta, o que é fator 

importantíssimo em se tratando de aditivos para tintas anticorrosivas [27]. 
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Figura 31 - Diagramas de log IZI x log f para uma amostra de aço carbono revestida com 
uma resina epóxi sem aditivação e aditivada com microcápsulas de diferentes tamanhos 

todas com um defeito provocado (a) sem aditivo, (b) 110 µm, (c) 40 µm e (d) 15 µm, obtidas 
em diferentes velocidades de agitação durante a etapa de emulsificação 

Fonte: Adaptado de Behzadnasab et al. (2014) [41] 

Sabendo que o óleo de linhaça apresenta uma baixa resistência ao ataque de 

agentes químicos e também uma baixa proteção em condições de extrema umidade 

[41,96,98], aditivos de autorreparação contendo agentes formadores de filme mais 

eficazes precisam ser estudados, como é o caso de sistemas a base de epóxi.    

Na literatura, há alguns trabalhos em que se obteve êxito no 

microencapsulamento de resinas epóxi em microcápsulas de poli (ureia-

formaldeído), pelo método de polimerização in situ a partir de uma emulsão o/a 

[43,102,103]. Foi demostrado que este método de encapsulamento, que é idêntico 

ao realizado para microcápsulas contendo óleo de linhaça, pode ser viável para o 

microencapsulamento das resinas epóxi, já que as condições de processamento não 

alteram as suas propriedades químicas [102]. Entretanto, há algumas limitações que 

podem inviabilizar o uso deste aditivo, como a alta reatividade dos agentes de cura, 
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dificultando o processo de microencapsulamento via reações de polimerização e a 

falta de homogeneização dos agentes de reparação durante o processo de 

autorreparação, formando um filme heterogêneo na região danificada. Pois, é difícil 

prever o número de cápsulas que serão rompidas durante o defeito, além de ser 

difícil prever se o número de microcápsulas rompidas obedecerá a razão mássica 

ideal entre resina e agente de cura. 

Uma alternativa para a dificuldade do encapsulamento dos agentes de cura foi 

proposta por Liu et al. (2012) [43], onde os pesquisadores encapsularam a resina 

epóxi em microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) e o endurecedor a base de 

poliamida não foi encapsulado, mas utilizado em excesso durante a preparação da 

tinta aditivada. O objetivo era que a resina epóxi, ao ser liberada das microcápsulas, 

reagisse com o endurecedor que havia sobrado do processo de cura da tinta. O 

diâmetro médio das microcápsulas obtidas foi de aproximadamente 100 µm e 

diferentes concentrações do aditivo foram incorporadas a uma tinta epóxi. A tinta 

aditivada foi aplicada sobre o aço carbono e a espessura formada pela camada de 

tinta, após a cura, foi de 150 µm. A espessura da camada de tinta seca determinada 

foi relativamente pequena para o tamanho de microcápsulas obtidas neste estudo e 

provavelmente deve ter causado um aspecto rugoso na superfície da tinta, além de 

criar locais preferenciais a penetração do eletrólito. De fato esta perturbação 

ocorreu, pois os resultados de EIE apresentados por este trabalho mostram 

claramente defeitos, revelados pelo comportamento dos diagramas de log IZI x log f, 

nos sistemas de pintura com as maiores concentrações de aditivo. Foram realizados 

defeitos mecânicos no sistema de pintura com um estilete e os corpos de prova 

danificados ficaram expostos ao ar atmosférico por 24 horas, antes da imersão em 

uma solução aquosa de 12 % de NaCl. Utilizando a técnica eletroquímica de EIE 

observou-se que o melhor efeito de autorreparação obtido foi para a amostra 

aditivada com 20 % de microcápsulas.   

A alternativa proposta por Liu et al. [43] pode não ser econômica e 

ambientalmente viável, além do que, a adição dos agentes de cura em excesso 

pode ocasionar uma perturbação negativa no desempenho anticorrosivo da tinta, 

porém o trabalho não fez esta abordagem. Portanto, o microencapsulamento do 

agente de cura ainda pode ser considerado a melhor alternativa na obtenção de um 

sistema de autorreparação bicomponente [43]. 
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Agentes de cura para resinas epóxi como o mercaptano [104], trifluoreto de 

boro-dietil-eterato [105] e algumas aminas [10,55,106,107] foram microencapsulados 

por métodos de polimerização. Porém, como estes agentes de cura reagem 

quimicamente com os monômeros formadores da parede polimérica, as 

microcápsulas obtidas por este método possuem uma fração baixa de endurecedor 

que geralmente corresponde a 12 % da massa de aditivo produzido [55,107]. 

Como alternativa aos processos de obtenção de microcápsulas via processos 

de polimerização, contendo agentes reativos, métodos físicos começaram a ser 

utilizados na tentativa de encapsular os endurecedores para resinas epóxi. 

Jin et al. (2012) [107] desenvolveram um trabalho onde foi formulado um 

sistema epóxi bicomponente autorreparador através da aditivação de microcápsulas 

de poli (ureia-formaldeído) contendo uma resina epóxi e microcápsulas de UF 

contendo um endurecedor a base de aminas alifáticas. Os dois tipos de 

microcápsulas foram produzidos por métodos utilizando reações de polimerização. O 

principal diferencial deste trabalho foi na obtenção das microcápsulas contendo o 

endurecedor, pois foi empregado um processo de encapsulamento de infiltração a 

vácuo, muito semelhante ao processo utilizado no carregamento de haloisitas com 

inibidores de corrosão. Inicialmente foram produzidas microcápsulas ocas de poli 

(ureia-formaldeído) com diâmetros entre 75 e 180 µm, que posteriormente foram 

carregadas com endurecedor. O carregamento das microcápsulas foi realizado pelos 

poros da parede polimérica, aplicando vácuo em uma suspensão das microcápsulas 

ocas no endurecedor. Através de análises por FTIR foi comprovado o 

encapsulamento do endurecedor nas microcápsulas ocas, porém a quantidade 

encapsulada não foi especificada. Apenas ensaios físicos de resistência à fadiga 

foram realizados para caracterizar a autorreparação do sistema. Desta maneira, se 

observou que o melhor desempenho de autorreparação ocorreu com a aditivação de 

10,5 % em massa de microcápsulas contendo a resina epóxi e 7,0 % em massa de 

microcápsulas contendo o endurecedor. A principal desvantagem apresentada por 

este sistema é a necessidade da aditivação imediata da tinta com as microcápsulas 

contendo o endurecedor, pois pode ocorrer a liberação precoce do endurecedor 

durante o período de estocagem.    
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Um processo de microencapsulamento físico que pode ser interessante para 

agentes de reparação reativos, é o método de encapsulamento por evaporação de 

solvente de uma emulsão o/a. Por não ocorrer uma reação química neste método, a 

possibilidade do material encapsulado reagir com a parede polimérica é 

praticamente nula [38,91]. Além disto, a ausência de poros na parede polimérica 

destas microcápsulas permite que o material seja utilizado após um longo período de 

tempo em que foi sintetizado. Este método consiste em dissolver o polímero, que irá 

constituir a parede das microcápsulas, em um solvente orgânico. Após a dissolução 

do polímero, o agente de reparação reativo é então adicionado à mistura, formando 

a fase hidrofóbica da emulsão (o). Esta fase hidrofóbica (o) é adicionada a uma 

solução aquosa contendo um tensoativo, resultando em uma emulsão do tipo o/a. 

Após a etapa de emulsificação, a mistura é aquecida para que o solvente orgânico 

seja evaporado e com a redeposição do polímero as microcápsulas sejam formadas 

[38]. A Figura 32 apresenta o processo de microencapsulamento através do método 

de extração de solvente. 

Figura 32 - Processo de microencapsulamento de um agente ativo hidrofóbico pelo método 
de evaporação de solvente de uma emulsão o/a 

Fonte: Adaptado de Cosco et al. (2015) [108] 

Li et al. (2013) [10] microencapsularam separadamente um agente de cura a 

base de poliamina e uma resina epóxi em microcápsulas de poli(metil-metacrilato), 

através do método de evaporação de solvente. Foi determinado que 20 % da massa 

do aditivo pertenciam à massa do agente de cura e 50% do outro aditivo produzido 

correspondiam à massa de resina epóxi encapsulada. As microcápsulas foram 

incorporadas em uma resina epóxi nas concentrações de 5, 10, 15 e 20 % e 
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diferentes relações entre a massa dos aditivos incorporados na resina foram 

estudadas. Ensaios físicos de dureza na região danificada mostraram que a 

aditivação de 15 % das microcápsulas, na proporção de 1:1 em massa dos aditivos 

apresentou os melhores resultados. Nestas condições, o sistema aditivado 

apresentou uma recuperação de 84 % em relação ao valor original de dureza do 

sistema intacto. Além disto, a incorporação de 15 % de microcápsulas não foi 

suficiente para prejudicar o desempenho mecânico do sistema avaliado. 

São inúmeros os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para a recuperação 

de materiais poliméricos, porém como a maioria dos grupos de pesquisa que 

estudam estes sistemas são especializados em polímeros, o grande objetivo destes 

trabalhos é a recuperação das propriedades mecânicas do sistema danificado. 

Sendo assim, há um número baixo de publicações onde a avaliação do desempenho 

anticorrosivo destes sistemas, por técnicas eletroquímicas, é apresentada. Quando 

há apresentação de dados eletroquímicos, geralmente são apresentados apenas os 

diagramas de log |Z| x log f, dificultando a interpretação dos fenômenos 

eletroquímicos que estão ocorrendo em toda região analisada. Em alguns casos são 

apresentados resultados de SVET, possibilitando a visualização do efeito 

autorreparador com maior clareza do que os ensaios de EIE. 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 2.

2.1 MATERIAIS E REAGENTES 

O substrato metálico utilizado foi  aço carbono ABNT 1020 comprado de 

representante comercial nas dimensões de 100 x 150 x 4,0 mm. 

A tinta utilizada para a aditivação com as microcápsulas e aplicação sobre as 

chapas de aço carbono SAE 1020 foi uma tinta alto teor de sólidos, que atende a 

norma PETROBRAS N-2680. A porcentagem de sólidos em massa, especificada 

pelo fabricante da tinta é de 98 ± 2 %. A tinta foi utilizada nas cores: vermelha, 

branca e cinza para compor as diferentes camadas do sistema de pintura.  

A resina à base de éster de epóxi microencapsulada foi a resina éster de epóxi 

AQ-950, gentilmente doada pela empresa Águia Química. 

A resina à base de epóxi microencapsulada foi a resina epóxi D.E.R. (TM) 324, 

gentilmente doada pela empresa Dow Química. 

O endurecedor à base de poliamida que foi microencapsulado foi o 

endurecedor Resiprimer N-2680 Natural.  

Os demais reagentes utilizados foram: ureia, formaldeído, octanoato de 

cobalto, octanoato de cálcio, melamina, cloreto de amônio, cloreto de sódio, álcool 

polivinílico, diclorometano, xilol, resorcinol, goma arábica, Triton™ X-100, Pluronic® 

F-127, poliestireno. Todos os reagentes citados possuíam o grau de pureza P.A.  

A Figura 33 apresenta as fórmulas moleculares dos tensoativos não-iônicos 

utilizados. 
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Figura 33 - Fórmulas moleculares dos tensoativos não iônicos utilizados no estudo de 
emulsificação da resina éster de epóxi a) goma arábica, b) Pluronic® F-127 e c) Triton™ X-

100 

Fonte: Corrêa (2017) [27] 

2.2 MÉTODOS 

 Planejamento estatístico de ensaios para o estudo da emulsificação da 2.2.1

resina éster de epóxi que será microencapsulada 

Adotou-se um modelo de planejamento fatorial completo e a execução dos 

experimentos foi feita de maneira aleatória.  

Neste trabalho foram estudados 4 fatores, sendo eles: o uso ou não de uma 

sonda ultrassônica (2 níveis), o uso ou não de um dispersor Ultra-Turrax (2 níveis), o 

uso ou não de cloreto de sódio (2 níveis) e a variação da fração mássica do 

tensoativo (3 níveis), estes fatores e seus níveis são apresentados na Tabela 1.  

Portanto, o projeto fatorial completo apresentou um total de 21 x 21 x 21 x 31 = 24 
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ensaios, conforme apresentado na matriz de ensaios na Tabela 2. Os fatores 

estudados em 2 níveis (estar presente ou não) são considerados variáveis 

qualitativas e o fator estudado em 3 níveis é considerado uma variável quantitativa. 

Os experimentos foram randomizados utilizando o software estatístico 

Minitab® 17. 

Tabela 1 - Fatores e níveis dos fatores estudados da emulsão precursora na 
obtenção das microcápsulas para o sistema de autorreparação 
monocomponente 

Fatores 
Níveis dos fatores 

-1 0 1 
A - Sonda Ultrassônica Não - Sim 
B - Dispersor Ultra-Turrax Não - Sim 
C - Cloreto de sódio Não - Sim 
D - Fração mássica de 
tensoativo (%) 0,1 0,3 0,5 

  



92 

Tabela 2 - Matriz de ensaios resultante do projeto fatorial completo para 
o estudo da emulsão precursora

Ordem Padrão 
dos 

Experimentos 

Ordem das 
corridas dos 
experimentos 

A B C D 

1 13 -1 -1 -1 -1 
2 23 -1 -1 -1 0 
3 5 -1 -1 -1 1 
4 9 -1 -1 1 -1 
5 24 -1 -1 1 0 
6 17 -1 -1 1 1 
7 7 -1 1 -1 -1 
8 18 -1 1 -1 0 
9 8 -1 1 -1 1 

10 1 -1 1 1 -1 
11 10 -1 1 1 0 
12 19 -1 1 1 1 
13 3 1 -1 -1 -1 
14 2 1 -1 -1 0 
15 14 1 -1 -1 1 
16 15 1 -1 1 -1 
17 21 1 -1 1 0 
18 11 1 -1 1 1 
19 22 1 1 -1 -1 
20 16 1 1 -1 0 
21 20 1 1 -1 1 
22 12 1 1 1 -1 
23 4 1 1 1 0 
24 6 1 1 1 1 

Este planejamento estatístico foi utilizado para o estudo do comportamento de 

três tensoativos não iônicos diferentes: goma arábica, Pluronic® F-127 e Triton™ X-

100. Os dados experimentais obtidos, ou seja, as variáveis resposta analisadas 

foram: o diâmetro médio volumétrico e numérico das gotículas dispersas, o valor do 

potencial zeta das emulsões e o registro fotográfico das emulsões após 30 minutos 

em repouso.  

Foi aplicado o teste de hipóteses de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a 

normalidade dos resultados. O teste observa a máxima diferença absoluta entre a 

função de distribuição acumulada assumida para os dados, no caso a normal, e a 

função de distribuição empírica dos dados.
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As hipóteses adotadas foram:  

H0: os dados seguem uma distribuição normal. 

H1: os dados não seguem uma distribuição normal.  

Segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov, para uma matriz de 24 ensaios com 

um nível de significância de 5%, o valor crítico tabelado dtabelado é igual a 0,269. 

Então, quando o valor dmáx, calculado pelos dados experimentais, apresentar um 

valor maior que o valor crítico tabelado, será rejeitada a hipótese H0 e os dados não 

estarão seguindo uma distribuição normal. 

 Preparo das emulsões de resina éster de epóxi 2.2.2

Em um béquer de 250 ml foram adicionados 150 g de água, 2,5 g de ureia, 5,0 

g de cloreto de sódio (quando utilizado), 0,25 g de resorcinol, 0,3 g de melamina e a 

fração mássica de tensoativo correspondente ao ensaio que estava sendo realizado. 

Estes reagentes ficaram sob agitação mecânica por 15 minutos, até a dissolução 

total dos reagentes. Em seguida, foram adicionados 20,0 g da resina éster de epóxi 

e o pH da emulsão foi ajustado em 3,5 com a adição de uma solução de HCl 0,1 

mol/L. Após esta etapa, foi iniciada a agitação mecânica de alta intensidade para 

que o processo de emulsificação fosse iniciado. Caso estivesse previsto no ensaio 

sorteado a utilização do dispersor Ultra-Turrax, era utilizado um equipamento 

Ultraturrax IKA modelo T25 com dispersor S25N-25G a uma velocidade de 5200 rpm   

por 30 minutos. Na situação em que o uso do Ultra-turrax não era previsto, o 

processo de emulsificação era conduzido a 1200 rpm, com um agitador mecânico da 

marca Marconi, modelo MA 039, com um dispersor do tipo cowles acoplado. O 

preparo da emulsão foi feito seguindo a patente internacional WO 2014/032130 A1 

[101], pertencente à PETROBRAS e ao Laboratório de Eletroquímica e  Corrosão da 

Escola Politécnica da USP. 

Após o preparo da emulsão, se o uso de ultrassom fosse previsto no 

experimento, a emulsão era submetida a uma sonda ultrassônica Sonics-Vibra Cell, 

da marca Sonics & Materials, Inc., modelo VC750. A ponteira utilizada da sonda foi a 

ponteira de titânio modelo 219-06 e a amplitude aplicada foi de 40 % da máxima 

amplitude atingida pelo equipamento, por um tempo de 2 minutos. 
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 Distribuição do tamanho das gotículas por difração a laser 2.2.3

A distribuição do diâmetro médio das gotículas formadas pela fase interna da 

emulsão, foi determinada no equipamento Malvern Mastersizer 3000, pela técnica de 

difração a laser. A lente utilizada no equipamento foi a de 300 mm, pois é a lente 

capaz de determinar diâmetros numa faixa de 1,2 – 600 µm.  

A quantidade de amostra da emulsão utilizada foi controlada pelo índice de 

obscuração do equipamento, que foi sempre mantido para todas as análises na faixa 

entre 13 – 16 %. Normalmente, para estas análises, as emulsões foram diluídas em 

torno de 100 vezes em água deionizada. 

Neste trabalho foi utilizado como variável resposta ou variável dependente, o 

diâmetro médio volumétrico D[4,3] e o numérico D [1,0] para analisar os diferentes 

tensoativos e diferentes condições empregadas de emulsificação. O objetivo desta 

análise é determinar qual a melhor condição de emulsificação que resulte em 

gotículas com diâmetros médios entre 30 – 40 µm.  

As microcápsulas obtidas também foram analisadas pela técnica de difração a 

laser, para o estudo da distribuição de tamanho dos diferentes tipos de 

microcápsulas obtidos neste trabalho. 

 Determinação do potencial zeta das emulsões 2.2.4

O potencial zeta das emulsões foi determinado no equipamento Malvern 

ZetaSizer Nano series, modelo ZEN 3690. O equipamento determina o valor de 

potencial zeta e a mobilidade eletroforética, pela técnica de espalhamento 

eletroforético de luz. As emulsões foram diluídas 20 vezes antes dos ensaios de 

determinação do potencial zeta. Os valores de potencial zeta foram analisados e 

comparados aos registros fotográficos das emulsões obtidas após 30 minutos em 

repouso. 

 Obtenção das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 2.2.5

contendo a resina éster de epóxi  

Após a determinação da melhor condição de preparo da emulsão, para um 

dado tensoativo, foi introduzida no processo a etapa de polimerização in situ. Então, 

a emulsão foi colocada sob agitação mecânica na velocidade de 150 rpm e foram 
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adicionados a formulação 6,4 g de formaldeído. Após a adição do formaldeído, a 

temperatura da emulsão foi elevada para 45 °C e mantida constante por 4 h para a 

formação da parede polimérica das microcápsulas. Após a reação de polimerização, 

a suspensão contendo as microcápsulas foi mantida em repouso, até atingir a 

temperatura ambiente. Após a estabilização da temperatura, a suspensão foi filtrada 

a vácuo e as microcápsulas retidas no papel de filtro foram armazenadas em um 

dessecador por 48 horas. Ao serem retiradas do dessecador, as microcápsulas 

foram dispersas em um diluente para tinta epóxi alto teor de sólidos na proporção de 

1:1 em massa, seguindo a recomendação da patente WO 2014/032130 A1 [101].  

 Obtenção de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 2.2.6

contendo a resina epóxi 

As microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) contendo a resina à 

base de epóxi foram produzidas pelo mesmo método com que foram obtidas as 

microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) com éster de epóxi encapsulado 

e nas mesmas condições da melhor preparação da emulsão. As únicas alterações 

foram: a adição de 20 g de resina epóxi, no lugar da resina éster de epóxi e a 

temperatura de polimerização foi ajustada em 55 ºC. As microcápsulas obtidas 

também foram dispersas em um diluente para tintas epóxi alto teor de sólidos, na 

proporção de 1:1 em massa. 

 Obtenção de microcápsulas de poliestireno contendo endurecedor à base 2.2.7

de poliamida em seu núcleo 

A técnica utilizada para a obtenção de microcápsulas de poliestireno contendo 

o endurecedor da resina a base de epóxi, foi a técnica de evaporação de solvente de 

uma emulsão o/a [10]. Em um béquer de 20 ml foram dissolvidos 3,0 g do polímero 

poliestireno, em 10,0 ml de diclorometano (DCM). Após a dissolução do polímero, 

foram adicionados 3,0 g do endurecedor ao béquer e o sistema ficou sob agitação 

magnética por 10 minutos. Após a homogeneização da mistura, a solução foi 

lentamente adicionada a outro béquer contendo 120 ml de uma solução aquosa de 

álcool polivinílico 1,0 %, e 0,5 ml do tensoativo Triton™ X-100. Foi realizada a 

agitação mecânica da solução em uma velocidade de 600 rpm e a temperatura foi 

mantida a 45 °C por 4 horas, para a remoção do solvente. Após a remoção do 

solvente, a solução foi mantida em repouso até atingir a temperatura ambiente. Ao 
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atingir a temperatura ambiente, o material foi filtrado sob condições de vácuo. As 

microcápsulas retidas no papel de filtro foram lavadas com água deionizada três 

vezes e armazenadas em um dessecador até a sua adição nas tintas. 

 Caracterização das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 2.2.8

contendo a resina epóxi e das microcápsulas de poli(estireno) contendo o 

endurecedor, por espectroscopia Raman 

As microcápsulas contendo os agentes de reparação do tipo bicomponente 

foram caracterizadas pela técnica de espectroscopia Raman. Foram analisadas 

amostras das microcápsulas intactas, das microcápsulas rompidas e dos agentes de 

reparação antes do processo de microencapsulamento, verificando assim se o 

microencapsulamento foi realizado com êxito. Os espectros Raman foram 

registrados num espectrômetro micro-Raman, da marca Renishaw InVia, acoplado a 

um microscópio LEICA DM2500M, com um estágio motorizado Renishaw MS 20 

Encoded Stage e com resoluções lateral e axial de 100 nm. Para os sistemas sólidos 

(microcápsulas), os espectros foram obtidos com radiação excitante em 632,8 nm, 

fornecida por um laser He-Ne Renishaw e rede de difração de 1800 mm. Para os 

sistemas líquidos (resina epóxi), devido a grande fluorescência obtida em 632,8 nm, 

os espectros foram obtidos com excitação em 785 nm fornecida por um laser 

semicondutor Renishaw e rede de difração 1200 mm. Uma lente objetiva Olympus 

com abertura numérica de 0,55 e magnificação de 50x foi utilizada para incidir e 

capturar a radiação. Foi utilizada uma potência de 3,5 mW para as amostras sólidas 

e 50 mW para as amostras líquidas. Os espectros foram obtidos com tempo de 

integração de 10 s. 

A caracterização das microcápsulas pela técnica de espectroscopia Raman foi 

realizada no Laboratório de Espectroscopia Nuclear, localizado no Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo. 

 Caracterização das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 2.2.9

contendo a resina éster de epóxi por espectroscopia no infravermelho e 

transformada de Fourier (FTIR) 

As microcápsulas contendo a resina epóxi foram caracterizadas pela técnica de 

FTIR. As análises de FTIR foram realizadas em um equipamento da marca Nicolet, 
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modelo 6700. Os espectros foram obtidos na região de 0 a 4000 cm-1. A 

caracterização das microcápsulas por FTIR foi realizada no departamento de 

Engenharia Química do Centro Universitário FEI, localizado na cidade de São 

Bernardo do Campo.  

Foram analisadas amostras das microcápsulas intactas, das microcápsulas 

rompidas e da resina epóxi sem encapsular, verificando assim se o 

microencapsulamento foi realizado com êxito. 

 Determinação da quantidade de material encapsulado2.2.10

A seguinte metodologia foi utilizada para a determinação da quantidade de 

material encapsulado nas diferentes microcápsulas desenvolvidas. Uma amostra de 

1,0 grama de cada tipo de microcápsula foi macerada em um almofariz na presença 

de um solvente. As microcápsulas contendo éster de epóxi e as microcápsulas 

contendo a resina epóxi foram maceradas na presença do solvente diclorometano e 

as microcápsulas contendo o endurecedor foram maceradas na presença de etanol. 

Após o processo de maceração, o material foi submetido a um banho ultrassônico 

por 5 minutos e posteriormente filtrado a vácuo. O material retido no papel de filtro 

foi novamente lavado com o solvente orgânico, macerado e filtrado novamente, para 

garantir a total extração do material encapsulado das amostras.  

A solução filtrada (solvente + material encapsulado) e o material retido no papel 

de filtro (polímero) foram colocados em uma estufa sob a temperatura de 60 °C por 

48 horas. Após esta etapa, o material filtrado e o material retido foram pesados para 

que fosse possível determinar a fração de material encapsulado e a fração de 

polímero em cada amostra. A porcentagem de material encapsulado presente na 

amostra foi determinada pela eq.(3) . 


	�������	�����������	 � 	�����	��	����!"�#	$"#�!��������	����#	��	�����!� % &''           (3) 

Este procedimento foi realizado em triplicata. 
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Caracterização das microcápsulas por microscopia óptica 2.2.11

A morfologia da microcápsulas e a liberação dos agentes de reparação foram 

avaliadas com o auxílio de um microscópio óptico. Uma porção de microcápsulas foi 

colocada sobre lamínulas de vidro e após a análise morfológica das partículas estas 

foram esmagadas com uma espátula, para verificar a liberação do agente 

microencapsulado. As imagens obtidas por microscopia óptica foram capturadas 

utilizado um microscópio óptico Olympus BX60M provido com uma câmera digital 

Moticam 1000, controlada pelo software Motion Plus 2.0. 

 Caracterização das microcápsulas por MEV 2.2.12

A morfologia das microcápsulas também foi avaliada por um microscópio 

eletrônico de varredura. As imagens de MEV foram obtidas no equipamento da 

marca Tescan modelo Vega 3 LMU, localizado no Laboratório de Eletroquímica e 

Corrosão da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 Preparação dos corpos de prova de aço carbono ABNT 1020 2.2.13

Os corpos de prova de aço carbono foram submetidos a um jateamento 

abrasivo com granalhas de aço angular G-25 e limpos com jato de ar seco. Após a 

limpeza com o jato de ar seco, os corpos de prova foram limpos com um pincel de 

cerdas macias para efetuar a remoção de qualquer particulado que ainda estivesse 

sobre a superfície. Foram jateados 96 corpos de prova, onde o perfil de rugosidade 

desejado foi um perfil entre 60 e 80 µm, confirmado por medidas utilizando um 

rugosímetro.  

 Determinação da rugosidade dos corpos de prova jateados 2.2.14

O valor da rugosidade (Rz) foi determinado em cinco pontos de cada corpo de 

prova, utilizando um medidor de rugosidade da marca Mitutoyo, modelo Sj-310. A 

medida é feita num comprimento de 6 mm da superfície sob medida. A Figura 34 

apresenta a posição em que foram determinados os valores de rugosidade nos 

corpos de prova utilizando uma máscara. Determinou-se o valor de rugosidade (Rz) 

em cada ponto e a média geral dos cinco pontos analisados. 
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Figura 34 - Representação da posição onde foram realizadas as medidas de rugosidade nos 
corpos de prova jateados 

 Aditivação das microcápsulas na tinta 2.2.15

Tanto o aditivo de autorreparação contendo éster de epóxi, quanto o aditivo 

bicomponente foram adicionados em uma tinta epóxi alto teor de sólidos surface 

tolerant, que atende a norma PETROBRAS N-2680. A quantidade de aditivo 

incorporado na tinta foi de 10% e 15 % em relação à massa de sólidos totais, 

segundo a especificação da  tinta (BS). 

Na aditivação da tinta com as microcápsulas do sistema autorreparador 

bicomponente, as microcápsulas contendo o endurecedor foram adicionadas em 

maior quantidade do que as microcápsulas contendo a resina epóxi. Isto ocorreu 

porque a quantidade de resina epóxi encapsulada é praticamente cinco vezes maior 

do que a quantidade de endurecedor encapsulado. Então, para respeitar a relação 

resina/endurecedor, na proporção de 2:1, foi necessário que a massa de 

microcápsulas contendo o endurecedor fosse 2,2 vezes maior do que a massa das 

microcápsulas contendo a resina epóxi. 

A preparação da tinta foi feita da seguinte maneira para todas as condições 

estudadas. Sob a agitação de uma bagueta de vidro, as microcápsulas foram 

incorporadas no componente A da tinta epóxi. Após 5 minutos de agitação, foi 

adicionado o componente B da tinta e a agitação permaneceu por mais 5 minutos. 

Feito isto, a tinta aditivada ficou em repouso por 5 minutos antes de sua aplicação. A 

incorporação das cápsulas foi feita na tinta sem criar grumos aparentes. 
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 Aplicação do esquema de pintura 2.2.16

As camadas de revestimento foram aplicadas com o uso de uma pistola airless, 

ilustrada na Figura 35, e a espessura final seca especificada para o sistema de 

pintura aplicado foi de 600 micrometros. 

Figura 35 – Pistola de pintura airless portátil 

Foi aplicado um sistema de pintura com três camadas e além da variação da 

concentração de aditivo na tinta, houve a variação do aditivo nas diferentes camadas 

aplicadas. Como a terceira camada do sistema é uma camada de acabamento, esta 

não foi aditivada. A Figura 36 apresenta o esquema de pintura utilizado e as 

variações estudadas.O intervalo de tempo utilizado entre a aplicação de cada 

camada foi de 24 horas. 

Figura 36 - Esquema de pintura e as cores das tintas utilizadas nos corpos de prova 
de aço carbono ABNT 1020. As cores do esquema representam as cores das tintas 

utilizadas nas diferentes camadas 

A Tabela 3 e a Tabela 4 apresentam a composição de cada camada de tinta 

aplicada, para os diferentes sistemas autorreparadores. As siglas utilizadas podem 
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ser compreendidas pela seguinte interpretação: a letra E representa o sistema 

autorreparador monocomponente éster de epóxi e as letras EP representam o 

sistema autorreparador bicomponente epóxi. Os três dígitos que aparecem após as 

letras indicam qual camada está sendo aditivada. Por fim, a quantidade de aditivo 

incorporada em cada camada é representada pelo número 10 ou pelo número 15, a 

letra C corresponde a presença das microcápsulas e as letras SC correspondem às 

amostras sem microcápsulas. Então, se tomarmos como exemplo a amostra 

E020_10C podemos identificá-la como: sistema aditivado com microcápsulas de 

éster de epóxi, na quantidade de 10 % e aditivado apenas na segunda camada do 

sistema de pintura.  

Por conta da limitação na detecção de correntes iônicas pelo eletrodo vibratório 

em camadas de tintas muito espessas [45], foram preparados corpos de prova onde 

apenas uma camada de tinta foi aplicada na cor branca. A camada de tinta seca 

especificada para estes ensaios foi de 200 µm e a identificação destes corpos de 

prova seguiu a mesma lógica dos sistemas de pintura aplicados em três camadas. 

Como foram preparados corpos de prova apenas com uma camada de tinta para os 

ensaios de SVET, as nomenclaturas utilizadas foram do tipo E0, E1_10C, E1_15C, 

EP1_10C e EP1_15C. Foram preparados 6 corpos de prova para cada conjunto de 

amostras apresentados na Tabela 3 e na Tabela 4, já para as amostras que foram 

analisadas pela técnica de SVET foram preparados 2 corpos de prova para cada 

condição estudada. 
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Tabela 3 - Composição das diferentes camadas de tinta aplicadas 
sobre o aço carbono ABNT 1020 para o sistema autorreparador 
monocomponente 

Conjunto de 
amostras 

1ª 
Camada

2ª 
Camada

3ª 
Camada Siglas 

1 SC SC SC E000 

2 SC 10 C SC E020/10C 

3 SC 15 C SC E020/15C 

4 10 C SC SC E100/10C 

5 10 C 10 C SC E120/10C 

6 15 C SC SC E100/15C 

7 15 C 15 C SC E120/15C 

Obs.: C = com cápsulas e SC = sem cápsulas 

Tabela 4 - Composição das diferentes camadas de tinta aplicadas 
sobre o aço carbono ABNT 1020 para o sistema autorreparador 
bicomponente 

Conjunto de 
amostras 

1ª 
Camada

2ª 
Camada

3ª 
Camada Siglas 

1 SC SC SC EP000 

2 SC 10 C SC EP020/10C 

3 SC 15 C SC EP020/15C 

4 10 C SC SC EP100/10C 

5 10 C 10 C SC EP120/10C 

6 15 C SC SC EP100/15C 

7 15 C 15 C SC EP120/15C 
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 Determinação da espessura das camadas secas de tinta 2.2.17

As espessuras das camadas de tinta seca foram determinadas pelo método da 

atenuação de campo magnético, utilizando o equipamento Dualscope MP40 da 

marca Fischer. Por conta do perfil de rugosidade obtido nas superfícies dos corpos 

de prova, a norma ABNT NBR 10443 [109] recomenda que se utilize o fator de 

redução de 40 µm em cada ponto de medição da camada de tinta (mede-se por 

exemplo 200 µm e se registra 160 µm). Foram realizadas nove medidas de 

espessura para cada corpo de prova. Para realizar as medidas sempre nos mesmos 

pontos as diferentes chapas, foi desenvolvido um gabarito ou máscara  de medição, 

apresentado na Figura 37, que foi colocado sobre os corpos de prova durante estes 

ensaios. Durante a determinação do valor médio de espessura, foram 

desconsideradas a maior e a menor medida para cada corpo de prova. 

Figura 37 - Gabarito utilizado para a realização das medidas de espessura de camada seca, 
onde d é a medida do diâmetro de cada um dos recortes feitos no gabarito 

.
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 Medida de aderência dos sistemas de pintura pelo método pull-off  2.2.18

As medidas de aderência pelo método de pull-off foram realizadas 21 dias após 

a aplicação da última camada de tinta nos corpos de prova para garantir a cura total 

da tinta. Utilizando o equipamento PATTI Quantum digital, as medidas foram 

realizadas em três pontos de cada chapa. O pistão utilizado nos ensaios foi o pistão 

F-8 e os pinos (stubs) possuíam 2,54 cm de diâmetro. O adesivo utilizado foi o 

adesivo epóxi bicomponente da marca J-B Weld.  Os ensaios foram realizados e 

interpretados de acordo com norma ABNT NBR 15877 [113]. 

Nestes ensaios, um pino metálico é fixado perpendicularmente  nos corpos de 

prova, utilizando um adesivo a base de epóxi. Após a cura do adesivo, o pino 

metálico é acoplado ao dispositivo de tração do equipamento para que seja aplicada 

uma tensão perpendicular à superfície de ensaio. A força aplicada é monitorada e 

aumentada gradativamente, até que ocorra o desprendimento de material ou um 

limite de força seja alcançado.  

Quando ocorre o desprendimento do material (revestimento), a superfície 

exposta representa o plano de resistência máxima do sistema avaliado. Então, a 

natureza da falha é qualificada de acordo com o percentual de falhas adesivas 

(rompimento entre as diferentes camadas) e coesivas (rompimento dentro da mesma 

camada). A resistência ao arrancamento é calculada com base na carga máxima 

indicada pelo equipamento, nos parâmetros de calibração do instrumento utilizado e 

pela área submetida à tensão. Como existem diferentes instrumentos, com 

diferentes áreas de exposição, todas as características instrumentais deste ensaio 

devem ser claramente ditas, pois os resultados obtidos entre diferentes 

equipamentos podem divergir. 

Para facilitar a visualização, interpretação e quantificação dos tipos de falha 

apresentados durante a avaliação de aderência nos sistemas de pintura, as 

camadas aplicadas de tinta aplicada devem ser de cores diferentes.  

A interpretação dos ensaios de aderência, pelo método pull-off, foi feita 

segundo a imagem apresentada na Figura 38. O aço carbono é representado pela 

letra A, a camada vermelha de tinta pela letra B, a camada branca de tinta pela letra 
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C, a camada cinza de tinta pela letra D, a camada de cola epóxi pela letra Y e o pino 

metálico pela letra Z. 

Figura 38 - Desenho esquemático para a interpretação dos resultados de aderência pelo 
método pull-off  

Fonte: ABNT – NBR 15877 (2010) [110]

 Medidas de EIE 2.2.19

As medidas de EIE foram realizadas em uma célula eletroquímica de três 

eletrodos, utilizando um eletrodo de referência de Ag/AgCl(KCl sat), um contra eletrodo 

de platina de área exposta aproximada de 12 cm2 e o eletrodo de trabalho sendo as 

chapas de aço carbono pintadas com uma área exposta de 4,26 cm2. A área foi 

delimitada fixando um tubo de vidro, com cola de silicone de cura neutra, sobre os 

corpos de prova pintados. O potenciostato utilizado nos ensaios de EIE foi o 

potenciostato Gamry Reference 600. 

As amostras foram testadas em duas condições. A primeira condição foi sem a 

execução de defeitos nas tintas, com o objetivo de verificar se a presença das 

microcápsulas prejudicaria o desempenho do sistema de pintura. A segunda 

condição foi com a realização de um defeito de aproximadamente 200 micrometros 

de diâmetro na região de ensaio, para avaliar a capacidade de autorreparação nas 

amostras aditivadas. O defeito foi realizado com uma microbroca manual,  

Figura 39. A efetividade do defeito foi testada com um multímetro, pelo teste de 

continuidade de corrente. Os ensaios de EIE foram realizados 14 dias após a 

aplicação da última camada de tinta nos corpos de prova.
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Figura 39 - Microbroca manual utilizada para realização dos defeitos nas amostras pintadas 

A faixa de frequências analisada nas amostras sem defeito foi de 100 kHz a 10 

mHz, com uma perturbação senoidal de 20 mV rms x EOC e foram adquiridas 10 

medidas por década de frequência. Para as amostras com defeito, a faixa de 

frequência utilizada foi de 50 kHz a 5 mHz, empregando uma perturbação senoidal 

de 10 mV rms x EOC e também foram adquiridas 10 medidas por década de 

frequência. 

As amostras do sistema autorreparador monocomponente ficaram expostas ao 

ar atmosférico por 48 horas após a confecção do defeito, para que houvesse tempo 

de curar a resina éster de epóxi liberada de dentro das microcápsulas pelo contato 

com o oxigênio do ar. Já as amostras do sistema autorreparador bicomponente com 

defeito ficaram expostas ao ar atmosférico por sete dias após a confecção do defeito 

para permitir que a cura tivesse ocorrido antes das medidas de EIE. Foram 

realizadas medidas de EIE após 6, 24, 48 e 168 horas de imersão do eletrodo de 

trabalho em uma solução aquosa de NaCl 0,1 mol/L. 

 Exame visual das amostras para a caracterização do grau de 2.2.20

empolamento 

Após os ensaios de EIE nas amostras sem defeito, foi feita a avaliação do grau 

de empolamento (formação de bolhas) nas regiões dos corpos de prova que ficaram 

imersas. A classificação do grau de empolamento foi realizada seguindo a norma 

ASTM D 714 [111]. Segundo a norma, os padrões para a classificação dos graus de 

empolamento são: 
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- 10: ausência de bolhas; 

- 8F: pequena densidade de bolhas, com diâmetro de ate 1 mm; 

- 8M: media densidade de bolhas, com diâmetro de ate 1 mm; 

- 8MD: media-densa densidade de bolhas, com diâmetro de ate 1 mm; 

- 8D: grande densidade de bolhas, com diâmetro de ate 1 mm; 

- 6F: pequena densidade de bolhas, com diâmetro de ate 3 mm; 

- 6M: media densidade de bolhas, com diâmetro de ate 3 mm; 

- 6MD: media-densa densidade de bolhas, com diâmetro de ate 3 mm; 

- 6D: grande densidade de bolhas, com diâmetro de ate 3 mm; 

- 4F: pequena densidade de bolhas, com diâmetro de ate 4 mm; 

- 4M: media densidade de bolhas, com diâmetro de ate 4 mm; 

- 4MD: media-densa densidade de bolhas, com diâmetro de ate 4 mm; 

- 4D: grande densidade de bolhas, com diâmetro de ate 4 mm; 

- 2F: pequena densidade de bolhas, com diâmetro de ate 10 mm; 

- 2M: media densidade de bolhas, com diâmetro de ate 10 mm; 

- 2MD: media-densa densidade de bolhas, com diâmetro de ate 10 mm; 

- 2D: grande densidade de bolhas, com diâmetro de ate 10 mm; 

 Medidas com o SVET  2.2.21

Os ensaios de SVET foram realizados em um equipamento da marca 

Applicable Eletronics, controlado pelo software ASET-Sciencewares. O tratamento 

de dados foi realizado no software QuikGrid versão 5.4 Foi utilizado como eletrodo 

vibratório um microeletrodo de platina/irídio da marca MicroProbes contendo um 

depósito de platina em sua ponta de aproximadamente 10 µm. Nestes ensaios 

também foram utilizados dois eletrodos auxiliares de platina. Os ensaios de SVET 

foram conduzidos sobre corpos de prova pintados com apenas uma camada (com 
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espessura aproximada de 200 µm) de tinta nas seguintes condições: sem 

microcápsulas, com 10 % de microcápsulas e com 15 % de microcápsulas. As 

amostras utilizadas foram cortadas nas dimensões aproximadas de 1,5 x 1,5 cm e as 

bordas destas amostras foram protegidas com duas camadas de cera de abelha. 

A tinta aplicada sobre o substrato foi intencionalmente danificada com o auxílio 

de um estilete e os corpos de prova aditivados com as microcápsulas ficaram 

expostos ao ar atmosférico por 48 horas, no caso do sistema autorreparador 

monocomponente e por 7 dias, no caso do sistema autorreparador bicomponente, 

antes de serem imersos no eletrólito. O eletrólito utilizado nos ensaios de SVET foi 

uma solução aquosa de NaCl 0,01 mol/L. Em todos os ensaios de SVET a distância 

entre a superfície analisada e o eletrodo vibratório foi de 100 µm e a distância entre 

os pontos horizontais adjacentes em que as medidas de correntes iônicas foram 

realizadas foi de 50 µm. 

Os defeitos realizados nas tintas, para os ensaios de SVET, foram feitos com 

uma única passada da lâmina de corte na região danificada e com 3mm - 4mm de 

comprimento . A efetividade dos defeitos foi comprovada por microscopia óptica 

onde o metal fosse visível no fundo do corte. 

 Ensaios de exposição ao intemperismo natural 2.2.22

Iniciou-se em 11 de maio de 2017 o ensaio de exposição ao intemperismo 

natural. Apenas a melhor condição de cada aditivo, determinada pelos ensaios 

eletroquímicos, foi submetida a estes ensaios. Para que não houvesse corrosão nas 

bordas dos corpos de prova, estas regiões foram protegidas com duas camadas de 

tinta epóxi e uma camada de cera de abelha. Foi feita uma incisão vertical na região 

central dos sistemas de pintura de aproximadamente 8,0 cm. As incisões foram 

realizadas com o auxílio de um estilete, onde foram feitas dez passadas de lâmina 

na região danificada. A efetividade dos cortes foi constatada com o auxilio de uma 

lupa, pela observação ou não da superfície do aço carbono. Caso o corte não 

tivesse atingido o substrato, uma nova sequência com cinco passadas de lâmina na 

mesma região era realizada. Caso esta nova sequência de cortes não fosse 

suficiente, o procedimento era repetido até a exposição do aço. Para simular uma 
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condição próxima da real, os corpos de prova foram expostos logo após a realização 

das incisões. 

Os corpos de prova ficaram expostos na região metropolitana da cidade de São 

Paulo, mais precisamente na região sul. O painel de acomodação das amostras foi 

confeccionado em madeira e revestido com uma manta de PVC. A parte mais baixa 

do painel ficou a uma altura de 1,20 m do piso, com uma inclinação de 

aproximadamente 45° e sua face foi posicionada para o norte geográfico. Os corpos 

de prova ficaram apoiados sobre suportes de plástico que foram fixados sobre o 

painel. O suporte do painel foi confeccionado em aço carbono, protegido com um 

revestimento orgânico. A Figura 40 ilustra o painel confeccionado e a acomodação 

de um dos corpos de prova utilizados. A partir do sétimo dia de exposição, foram 

borrifadas duas vezes por semana uma solução aquosa de NaCl 1% sobre os 

corpos de prova, com o objetivo de aumentar a agressividade do ensaio. Após 37 

dias de exposição não foi mais borrifada a solução aquosa de NaCl 1%. 

Figura 40 - Painel utilizado durante os ensaios de exposição ao intemperismo natural 
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 Ensaios acelerados de corrosão em câmara de névoa salina 2.2.23

Os ensaios acelerados de corrosão acelerados em câmara de nevoa salina 

foram realizados segundo a norma ASTM B117-09. Apenas os sistemas de pintura 

aditivados que apresentaram o melhor desempenho de autorreparação durante os 

ensaios eletroquímicos foram expostos ao ambiente agressivo e também o sistema 

de pintura sem aditivos. Com o auxílio de um estilete foi feita uma incisão vertical na 

região central dos sistemas de pintura de aproximadamente 8 cm. O procedimento 

para a realização da incisão foi idêntico ao procedimento realizado para os ensaios 

de exposição ao intemperismo natural. No entanto, após a realizaçãodo defeito os 

corpos de prova do sistema monocomponente ficaram expostos por 48 horas ao ar 

atmosférico e os corpos de prova do sistema bicomponente ficaram expostos por 7 

dias, antes da exposição ao ambiente agressivo da câmara. Os corpos de prova 

ficaram expostos na câmara de névoa salina por 720 horas.  
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES 3.

3.1 ESTUDO DO SISTEMA AUTORREPARADOR MONOCOMPONENTE

Como descrito na seção de materiais e métodos, foi realizado um planejamento 

estatístico de ensaios visando estudar a etapa de emulsificação do processo de 

produção das microcápsulas contendo a resina éster de epóxi. Esta etapa tem como 

objetivo compreender melhor o processo de emulsificação, identificando quais 

fatores estudados exerce uma influência significativa na diminuição do diâmetro 

médio das gotículas e na estabilidade das emulsões. A seguir serão apresentados e 

discutidos os resultados obtidos do planejamento estatístico para os três tensoativos 

não-iônicos utilizados: Pluronic F-127, Triton X-100 e goma arábica. 

 Resultados do projeto de experimentos utilizando o tensoativo Pluronic 3.1.1

F-127 

A Tabela 5 apresenta os valores de potencial zeta e de diâmetro médio 

volumétrico D(4,3), obtidos das diferentes emulsões preparadas utilizando o 

tensoativo Pluronic F-127. 

Através dos valores determinados de diâmetro médio volumétrico D(4,3), 

podemos observar que apenas o experimento de número 11 apresentou um 

diâmetro médio volumétrico próximo ao desejado, que era entre 30 - 40 µm. Esta 

faixa de diâmetro médio foi estabelecida, pois se espera que após a etapa de 

polimerização, as microcápsulas não apresentem diâmetros médios com ordens de 

grandeza muito diferentes dos observados para as gotículas de resina, pois a 

parede polimérica formada ao redor das gotículas geralmente apresenta uma 

espessura entre 1 - 4 µm [112,113].    

Desta maneira, as microcápsulas obtidas apresentariam um diâmetro médio 

suficiente para promover um efeito autorreparador pela quantidade do formador de 

filme encapsulado [41,98] e ao mesmo tempo não prejudicariam drasticamente as 

propriedades dielétricas e de proteção por barreira da tinta aditivada.  
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Tabela 5 - Valores de potencial zeta e diâmetro médio volumétrico D(4,3) 
das gotículas para as emulsões preparadas com o tensoativo Pluronic F-
127

Ordem 
Padrão dos 

Experimentos

Ordem de 
realização 

dos 
experimentos

A  B  C  D Potencial 
zeta (mV) 

Diâmetro 
médio 

volumétrico 
D(4,3)(µm) 

1 13 -1 -1 -1 -1 -0,18 ± 0,1 87 ± 54 
2 23 -1 -1 -1 0 -0,08 ± 0,3 79 ± 66 
3 5 -1 -1 -1 1 0,01 ± 0,1 77 ± 59 
4 9 -1 -1 1 -1 3,1 ± 1 104 ± 98 
5 24 -1 -1 1 0 -0,02 ± 0,1 70 ± 61 
6 17 -1 -1 1 1 0,18 ± 0,3 103 ± 100 
7 7 -1 1 -1 -1 0,15 ± 0,3 11 ± 8 
8 18 -1 1 -1 0 0,12 ± 2 43 ± 25 
9 8 -1 1 -1 1 -0,02 ± 0,1 85 ± 68 

10 1 -1 1 1 -1 -2,1 ± 0,3 63 ± 44 
11 10 -1 1 1 0 -1,9 ± 0,1 36 ± 18
12 19 -1 1 1 1 0,23 ± 0,1 61 ± 27 
13 3 1 -1 -1 -1 -0,71 ± 0,4 212 ± 118 
14 2 1 -1 -1 0 -0,27 ± 0,6 44 ± 21 
15 14 1 -1 -1 1 0,24 ± 0 9,0 ± 5 
16 15 1 -1 1 -1 -2,6 ± 0,8 72 ± 34 
17 21 1 -1 1 0 -3,1 ± 1 85 ± 82 
18 11 1 -1 1 1 -2,7 ± 0,4 149 ± 121 
19 22 1 1 -1 -1 -0,27 ± 0,8 91 ± 65 
20 16 1 1 -1 0 -0,81 ± 1 430 ± 321 
21 20 1 1 -1 1 0,74 ± 0,1 22 ± 16 
22 12 1 1 1 -1 6,2 ± 2 223 ± 107 
23 4 1 1 1 0 -4,5 ± 0,6 138 ± 126 
24 6 1 1 1 1 2,2 ± 0,1 136 ± 101 

Ao compararmos os valores de potencial zeta apresentados na Tabela 5 com 

as imagens dos tubos de ensaio das emulsões preparadas após 30 minutos em 

repouso (Figura 41), verificamos que não há uma relação entre o valor de potencial 

zeta e a estabilidade das emulsões. Para verificarmos esta afirmação podemos 

comparar a fotografia da amostra 12 que apresentou uma baixa separação de fases 

e um valor potencial zeta de 0,23 ± 0,1  mV, com a fotografia da amostra 22 que 

apresentou uma total separação de fases e um valor de potencial zeta igual a 6,2 

mV. Este comportamento ocorre por conta do tensoativo utilizado ser de natureza 
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não-iônica e não possuir carga líquida em sua estrutura, fazendo com que o valor do 

potencial zeta das emulsões preparadas não sofra alterações significativas [86].  

Por conta destas observações durante a determinação dos valores de potencial 

zeta, a estabilidade das emulsões preparadas com os outros dois tensoativos não-

iônicos (Triton X-100 e goma arábica) será avaliada apenas pelo registro fotográfico 

dos tubos de ensaio.  

Figura 41 - Aspecto físico das emulsões preparadas com o tensoativo Pluronic F-127 após 
30 minutos em repouso.

No planejamento estatístico, o fato da concentração mássica apresentar três 

níveis ao invés de dois, faz com que o planejamento fatorial completo não seja 

considerado quadrático. Esta consideração dificulta o tratamento estatístico dos 

dados para a obtenção do valor-p, que auxilia na identificação das variáveis que são 

ou não significativas. Portanto, o nível central da concentração mássica foi 

desconsiderado para o tratamento estatístico dos dados obtidos experimentalmente, 
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possibilitando assim a determinação dos coeficientes de regressão e dos efeitos das 

variáveis estudadas.                                                                                         

A Tabela 6 apresenta o efeito de cada variável independente e suas interações 

lineares com a variável resposta diâmetro médio volumétrico D(4,3). A coluna p – 

valor representa se uma variável é significativa para o modelo. Neste estudo foi 

adotado o nível de significância de p < 0,05, com um nível de confiança de 95%.        

Através da análise estatística, a regressão geral apresentou um coeficiente de 

determinação r² = 0,45, indicando uma baixa proximidade dos dados experimentais 

ao modelo linear escolhido [114].                                                                          

Analisando os valores de p, verifica-se que nenhuma das variáveis estudadas, 

para o tensoativo Pluronic F-127, apresenta influência significativa no diâmetro 

médio das gotículas, pois todos os valores de p são maiores que o nível de 

significância adotado de 0,05.  
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Tabela 6 - Coeficientes de regressão do modelo e efeitos das 
variáveis: uso de sonda ultrassônica (A), uso de agitador 
Ultraturrax (B), adição de NaCl (C) e fração mássica do 
tensoativo Pluronic F-127 (D) para a resposta diâmetro médio 

Variável 
independente Efeito Coeficiente Desvio 

padrão t - valor p – 
valor 

Termo constante 101,3 101,3 22,7 4,47 0,002 

A (uso de sonda 
ultrassônica) 65,8 32,9 22,7 1,45 0,185 

B (uso de 
Ultraturrax) 20,7 10,3 22,7 0,46 0,661 

C (adição de 
NaCl) 4,3 2,2 22,7 0,10 0,926 

D (fração 
mássica de 

Pluronic F-127) 
-27,7 -13,8 27,8 -0,50 0,632 

A*B 57,4 28,7 22,7 1,27 0,241 
A*C -4,9 -2,5 22,7 -0,11 0,917 
A*D -42,9 -21,4 27,8 -0,77 0,463 
B*C -8,3 -4,1 22,7 -0,18 0,860 
B*D 6,6 3,3 27,8 0,12 0,908 
C*D 24,5 12,2 27,8 0,44 0,671 

A*B*C -6,4 -3,2 22,7 -0,14 0,891 
A*B*D -14,1 -7,0 27,8 -0,25 0,806 
A*C*D 41,2 20,6 27,8 0,74 0,480 
B*C*D -47,9 -24,0 27,8 -0,86 0,414 

A*B*C*D -26,7 -13,4 27,8 -0,48 0,643 

A Tabela 7 apresenta o cálculo da estatística d pelo método de Kolmogorov-

Smirnov, para o projeto estatístico utilizando o tensoativo Pluronic F-127, onde: 

x = os valores de diâmetro médio volumétrico, ordenados em ordem crescente; 

Fn (x) empírica = 
x

n
·; 

F(x) teórica = ()*+",	-	.+",	/.	� 0
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Tabela 7- Cálculo da validade estatística d para o tensoativo 
Pluronic F-127 

x 
Fn(x) 

Empírica
F(x) 

teórica |F(x(i)) - Fn(xi))| |F(x(i)) - Fn(x(i-1))|
8,6 0,148 0,042 0,148 0,106 
11 0,154 0,083 0,113 0,071 
22 0,185 0,125 0,102 0,060 
37 0,233 0,167 0,108 0,066 
43 0,256 0,208 0,089 0,047 
44 0,258 0,250 0,049 0,008 
61 0,326 0,292 0,076 0,034 
63 0,334 0,333 0,042 0,001 
70 0,362 0,375 0,029 0,013 
72 0,372 0,417 0,003 0,045 
77 0,393 0,458 0,024 0,065 
79 0,401 0,500 0,057 0,099 
85 0,426 0,542 0,074 0,115 
85 0,426 0,583 0,115 0,157 
87 0,437 0,625 0,146 0,188 
91 0,453 0,667 0,172 0,214 

103 0,507 0,708 0,159 0,201 
104 0,512 0,750 0,196 0,238 
136 0,652 0,792 0,098 0,140 
138 0,660 0,833 0,131 0,173 
149 0,707 0,875 0,127 0,168 
212 0,894 0,917 0,019 0,023 
223 0,915 0,958 0,002 0,043 
430 1,000 1,000 0,042 0,000 

Analisando as colunas dos vetores |F(x(i)) - Fn(xi))| e |F(x(i)) - Fn(x(i-1))| temos 

que D = máx.(0,196; 0,238) = 0,238. Lembrando que para o nível de significância 

adotado de 5%, o valor crítico tabelado é igual a 0,269. Portanto, como dmáx < 

dtabelado não há evidências para rejeitar a hipótese H0. Sendo assim, os resultados 

experimentais seguem uma distribuição normal.  

Os resultados obtidos para a variável resposta potencial zeta das emulsões 

preparadas com o tensoativo Pluronic F-127, não foram analisados estatisticamente, 

pois estes não representaram a estabilidade real das emulsões e poderiam gerar 

interpretações erradas sobre a influência dos fatores nesta medida. 
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Como a amostra 11 apresentou as condições mais próximas das condições 

desejadas, que eram: diâmetro médio volumétrico entre 30 – 40 µm e uma boa 

estabilidade após 30 minutos em repouso, sua preparação foi novamente realizada e 

a etapa de polimerização foi realizada ao final da etapa de emulsificação.  

A Figura 42 ilustra o produto final obtido após a etapa de polimerização, 

utilizando a emulsão 11 como precursora. O produto resultante apresentou um 

aspecto pastoso e aglomerado, o que não é uma condição esperada de um aditivo, 

pois ele provavelmente apresentará uma grande dificuldade de dispersão na tinta 

durante a etapa de aditivação. 

Com o objetivo de caracterizar as microcápsulas obtidas, uma amostra do 

material obtido foi levada ao microscópio óptico,. No entanto, não foi possível 

visualizar a presença de microcápsulas na amostra. A aglomeração observada na 

amostra provavelmente foi causada pela desestabilização da emulsão durante a 

etapa de polimerização. 

Figura 42 - Produto final obtido após a reação de polimerização, utilizando as condições 
experimentais de emulsificação do ensaio 11 para o tensoativo Pluronic F-127 
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 Resultados do projeto de experimentos utilizando o tensoativo Triton X-3.1.2

100 

A Tabela 8 apresenta os resultados da variável resposta diâmetro médio 

volumétrico D(4,3) obtidos através dos experimentos planejados pelo projeto 

estatístico fatorial para o tensoativo Triton X-100. 

Tabela 8 - Resultados da variável resposta: diâmetro médio 
volumétrico das gotículas para as emulsões preparadas com o 
tensoativo Triton X-100

Ordem 
Padrão dos 

Experimentos

Ordem de 
realização 

dos 
experimentos

A  B  C  D

Diâmetro 
médio 

volumétrico 
D(4,3) (µm)

1 13 -1 -1 -1 -1 295 ± 240 
2 23 -1 -1 -1 0 184 ± 97  
3 5 -1 -1 -1 1 155 ± 124 
4 9 -1 -1 1 -1 347 ± 288 
5 24 -1 -1 1 0 181 ± 154 
6 17 -1 -1 1 1 18 ± 11
7 7 -1 1 -1 -1 280 ± 222 
8 18 -1 1 -1 0 149 ± 87 
9 8 -1 1 -1 1 104 ± 79 

10 1 -1 1 1 -1 330 ± 321 
11 10 -1 1 1 0 149 ± 107 
12 19 -1 1 1 1 114 ± 99 
13 3 1 -1 -1 -1 173 ± 124 
14 2 1 -1 -1 0 155 ± 104 
15 14 1 -1 -1 1 131 ± 112 
16 15 1 -1 1 -1 256 ± 215 
17 21 1 -1 1 0 219 ± 141 
18 11 1 -1 1 1 91 ± 82 
19 22 1 1 -1 -1 270 ± 212 
20 16 1 1 -1 0 117 ± 84 
21 20 1 1 -1 1 121 ± 119 
22 12 1 1 1 -1 323 ± 244 
23 4 1 1 1 0 152 ± 134 
24 6 1 1 1 1 77 ± 27 

Analisando as imagens das emulsões após 30 minutos em repouso (Figura 43), 

podemos observar que todas as emulsões preparadas com o tensoativo Triton X-100 

apresentaram uma grande ou total separação de fases. Entre os dois tensoativos 
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utilizados até o momento, podemos dizer que os piores resultados de estabilidade 

foram obtidos nas emulsões preparadas com o tensoativo Triton X-100 e, 

consequentemente, os maiores valores de diâmetro médio volumétrico das gotículas 

foram determinados para este conjunto de emulsões. Esta desestabilização resultou, 

mesmo que fora da faixa pretendia de 30 - 40 µm, uma única amostra com um 

diâmetro médio aceitável, embora abaixo do desejado, sendo esta a amostra 6. 

Figura 43 - Aspecto físico das emulsões preparadas com o tensoativo Triton X-100 após 30 
minutos em repouso 

Desconsiderando o nível intermediário da fração mássica do tensoativo, assim 

como foi feito para o tensoativo Pluronic F-127, foram obtidos os valores de efeito e 

os coeficientes do modelo de regressão para a resposta diâmetro médio volumétrico. 

Estes valores estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Coeficientes de regressão do modelo e efeitos das 
variáveis: uso de sonda ultrassônica (A), uso de agitador 
Ultraturrax (B), adição de NaCl (C) e fração mássica do 
tensoativo Triton X-100 (D), para a resposta diâmetro médio 
volumétrico 

Variável 
independente Efeito Coeficiente

Desvio 
padrão t - valor

p - 
valor 

Termo 
constante 182,95 182,95 8,21 22,29 0,000 

A (uso de 
sonda 

ultrassônica) 
-18,40 -9,20 8,21 -1,12 0,295 

B (uso de 
ultraturrax) -1,58 -0,79 8,21 -0,10 0,926 

C (adição de 
NaCl) 10,23 5,12 8,21 0,62 0,550 

D (fração 
mássica de 

Triton X-100) 
-182,9 -91,4 10,1 -9,10 0,000 

A*B 7,38 3,69 8,21 0,45 0,665 
A*C 14,93 7,47 8,21 0,91 0,390 
A*D 32,4 16,2 10,1 1,61 0,146 
B*C 7,08 3,54 8,21 0,43 0,677 
B*D -13,9 -6,9 10,1 -0,69 0,510 
C*D -56,2 -28,1 10,1 -2,79 0,023 

A*B*C -17,62 -8,81 8,21 -1,07 0,314 
A*B*D -33,2 -16,6 10,1 -1,65 0,137 
A*C*D 1,2 0,6 10,1 0,06 0,956 
B*C*D 21,9 10,9 10,1 1,09 0,308 

A*B*C*D -15,4 -7,7 10,1 -0,77 0,465 
                                                                                    

Pela Tabela 9 verifica-se que tanto a variável D como a interação entre as 

variáveis C e D são significativas para um efeito negativo no diâmetro médio 

volumétrico. Este efeito mostra que quanto maior a fração mássica de tensoativo na 

formulação, menor será o diâmetro médio das gotículas. Outro efeito que resulta na 

diminuição do diâmetro médio volumétrico das gotículas é a interação entre o cloreto 

de sódio e fração mássica de tensoativo (C*D). Considerando apenas os valores dos 

fatores que possuem influência significativa apresentados na Tabela 9, foi possível a 

construção de um modelo, representado pela equação da regressão eq.(4).

Diâmetro médio volumétrico estimado (µm) = 182,95 – 182,90 D – 56,20 CD                   (4) 
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A regressão geral do modelo apresenta um coeficiente de determinação r² = 

0,93, o que significa que o modelo representa 93 % dos dados experimentais 

obtidos, portanto podemos dizer que os dados obtidos se ajustam ao modelo 

adotado [114].  

A normalidade dos valores de diâmetro médio volumétrico, obtidos através do 

planejamento estatístico, foi testada para verificar a normalidade dos resultados. A 

Tabela 10 apresenta o cálculo da estatística d pelo método de Kolmogorov-Smirnov, 

para o projeto estatístico utilizando o tensoativo Triton X-100. 

Tabela 10 - Cálculo da validade estatística d para o tensoativo 
Triton X-100 

x 
Fn(x) 

Empírica
F(x) 

teórica |F(x(i)) - Fn(xi))| |F(x(i)) - Fn(x(i-1))| 
17,8 0,030 0,042 0,030 0,011 
76,9 0,114 0,083 0,072 0,031 
91,1 0,148 0,125 0,065 0,023 
104 0,185 0,167 0,060 0,018 
114 0,217 0,208 0,050 0,008 
117 0,227 0,250 0,018 0,023 
121 0,241 0,292 0,009 0,051 
131 0,277 0,333 0,014 0,056 
149 0,350 0,375 0,016 0,025 
149 0,350 0,417 0,025 0,067 
152 0,363 0,458 0,054 0,096 
155 0,375 0,500 0,083 0,125 
155 0,375 0,542 0,125 0,166 
173 0,455 0,583 0,087 0,128 
181 0,491 0,625 0,092 0,134 
184 0,505 0,667 0,120 0,162 
219 0,659 0,708 0,008 0,049 
256 0,797 0,750 0,088 0,047 
270 0,839 0,792 0,089 0,047 
280 0,865 0,833 0,073 0,032 
295 0,899 0,875 0,065 0,024 
323 0,944 0,917 0,069 0,028 
330 0,953 0,958 0,036 0,006 
347 0,969 1,000 0,011 0,031 
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Analisando as colunas dos vetores |F(x(i)) - Fn(xi))| e |F(x(i)) - Fn(x(i-1))| temos 

que D = máx.(0,125; 0,166) = 0,166. Como dmáx < dtabelado não há evidências para 

rejeitar a hipótese H0, portanto os resultados seguem uma distribuição normal. 

Através dos valores de diâmetro médio volumétrico obtidos para o conjunto de 

emulsões preparadas com o tensoativo Triton X-100, não foram observadas 

condições de interesse para a produção de microcápsulas. Porém, a etapa de 

polimerização foi conduzida nas condições experimentais da emulsão 6, a fim de 

verificar a possibilidade do microencapsulamento da resina éster de epóxi utilizando 

o tensoativo Triton X-100. 

A Figura 44 ilustra o produto final obtido após a etapa de polimerização, 

partindo da emulsão 6. Como se observa, o produto final apresentado possui o 

aspecto de um pó, que é o aspecto esperado para os aditivos autorreparadores 

[9,80]. Porém, o produto apresenta uma coloração heterogênea, onde algumas 

regiões apresentam a coloração branca e outras regiões apresentam uma coloração 

amarelada.  

Figura 44 - Produto final obtido após a reação de polimerização, utilizando as condições 
experimentais de emulsificação do ensaio 6 para o tensoativo Triton X-100 

A coloração heterogênea observada é por conta da desestabilização da 

emulsão durante a etapa de polimerização, que durante o aquecimento apresentou 

uma grande separação de fases. Desta maneira, a resina éster de epóxi que 

inicialmente estava dispersa sofreu aglomeração (Figura 45) e a reação de 

polimerização não pode ocorrer na interface das gotículas que serviriam de molde 
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para a reação. Portanto, o material retido no filtro de papel ao final da polimerização 

é o polímero formado de poli(ureia-formaldeído-melamina) impregnado com a resina 

éster de epóxi. 

Figura 45 - Emulsão obtida ao final da etapa de polimerização utilizando as condições 
experimentais do ensaio 6 do projeto estatístico para o tensoativo Triton X-100 

Uma amostra deste material foi levada ao microscópio óptico (Figura 46) e foi 

possível observar uma grande aglomeração do polímero, sem a evidência da 

formação de microcápsulas para esta condição estudada. Este resultado indica que 

não é possível conduzir a reação de polimerização na presença do tensoativo Triton 

X-100, pois a emulsão que já não apresentava uma grande estabilidade após a 

etapa de emulsificação sofreu uma total desestabilização durante o aquecimento 

necessário para a etapa de polimerização. 
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Figura 46 - Imagem obtida através da microscopia óptica do produto final após 
polimerização utilizando as condições experimentais do ensaio 6 do projeto estatístico para 

o tensoativo Triton X-100 

 Resultados do projeto de experimentos utilizando o tensoativo goma 3.1.3

arábica 

A Tabela 11 apresenta os resultados da variável de resposta diâmetro médio 

volumétrico D(4,3), obtidos através dos experimentos planejados pelo projeto 

estatístico fatorial utilizando a goma arábica como tensoativo. 

Analisando os valores de diâmetro médio volumétrico das gotículas, podemos 

observar que a amostra 12 apresentou um diâmetro médio volumétrico satisfatório 

dentro dos parâmetros estabelecidos de 30 - 40 µm. Ainda que a distribuição dos 

diâmetros da amostra 12 apresente uma larga faixa de distribuição, que pode ser 

identificada pelo valor do desvio padrão obtido, podemos considerar esta preparação 

de emulsão como sendo satisfatória. Além disto, a amostra 12 apresentou certa 

estabilidade, que pode ser verificada pela pequena separação de fases observadas 

através do registro fotográfico da emulsão (Figura 47). 
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Tabela 11 - Resultados da variável de resposta: diâmetro 
médio volumétrico das gotículas, para as emulsões preparadas 
com o tensoativo goma arábica

Ordem 
Padrão dos 

Experimentos

Ordem de 
realização 

dos 
experimentos

A  B  C  D

Diâmetro 
médio 

volumétrico 
D(4,3) (µm)

1 13 -1 -1 -1 -1 147 ± 127 
2 23 -1 -1 -1 0 138 ± 118 
3 5 -1 -1 -1 1 100 ± 97 
4 9 -1 -1 1 -1 136 ± 112 
5 24 -1 -1 1 0 122 ± 114 
6 17 -1 -1 1 1 113 ± 107 
7 7 -1 1 -1 -1 240 ± 223 
8 18 -1 1 -1 0 96 ± 87 
9 8 -1 1 -1 1 50 ± 32 

10 1 -1 1 1 -1 114 ± 106 
11 10 -1 1 1 0 78 ± 68 
12 19 -1 1 1 1 27 ± 23
13 3 1 -1 -1 -1 8 ± 6 
14 2 1 -1 -1 0 217 ± 200 
15 14 1 -1 -1 1 119 ± 97  
16 15 1 -1 1 -1 285 ± 251 
17 21 1 -1 1 0 151 ± 112 
18 11 1 -1 1 1 60 ± 42 
19 22 1 1 -1 -1 183 ± 162 
20 16 1 1 -1 0 123 ± 102 
21 20 1 1 -1 1 118 ± 110 
22 12 1 1 1 -1 76 ± 57 
23 4 1 1 1 0 83 ± 66 
24 6 1 1 1 1 49 ± 33 

. 
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Figura 47 - Aspecto físico das emulsões preparadas com o tensoativo goma arábica após 30 
minutos em repouso 

Desconsiderando o nível intermediário da fração mássica do tensoativo, assim 

como foi feito para os outros dois tensoativos estudados, foram obtidos os valores de 

efeito e os coeficientes do modelo de regressão para a resposta diâmetro médio 

volumétrico D(4,3).                                                                          

A Tabela 12 apresenta o efeito de cada variável independente e suas 

interações lineares na variável resposta diâmetro médio. Analisando os valores de p, 

verifica-se que tanto a variável D como a interação entre as variáveis B, C e D são 

significativas para um nível de confiança de 95 %. O modelo resultante, levando em 

consideração apenas os fatores estatisticamente significativos, é apresentado na 

eq.(5). 

Diâmetro médio volumétrico estimado (µm) = 118,14 - 34,6 D + 28,2 BCD             (5) 
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A regressão geral apresenta um coeficiente de determinação r² = 0,81. 

Portanto, 81 % dos dados experimentais se ajustam ao modelo escolhido, o que 

significa que existe uma forte correlação entre eles [114].   

Pelos valores de efeito das variáveis independentes e significativas, 

apresentados na Tabela 12, pode-se afirmar que a fração mássica de tensoativo tem 

um grande efeito negativo no diâmetro médio das gotículas, ou seja, quanto maior a 

fração mássica de tensoativo na formulação, menor será o diâmetro médio das 

gotículas. Por outro lado, a interação BCD tem um efeito positivo sobre o diâmetro 

médio das gotículas, levando a um aumento destes valores. 

Tabela 12 - Coeficientes de regressão do modelo e efeitos das 
variáveis: uso de sonda ultrassônica (A), uso de agitador 
Ultraturrax (B), adição de NaCl (C) e fração mássica do 
tensoativo goma arábica (D), para a resposta diâmetro médio 

Variável 
independente Efeito Coeficiente

Desvio 
padrão t - valor

p - 
valor 

Termo 
constante 118,14 118,14 11,97 0,000 0,000 

A (uso de 
sonda 

ultrassônica) 
9,27 4,64 9,87 0,47 0,651 

B (uso de 
ultraturrax) -29,88 -14,94 9,87 -1,51 0,168 

C (adição de 
NaCl) -20,47 -10,24 9,87 -1,04 0,330 

D (fração 
mássica de 

goma arábica)
-69,3 -34,6 12,1 -2,87 0,021 

A*B -4,94 -2,47 9,87 -0,25 0,809 
A*C 9,64 4,82 9,87 0,49 0,638 
A*D 17,4 8,7 12,1 0,72 0,492 
B*C -43,60 -21,80 9,87 -2,21 0,058 
B*D -23,0 -11,5 12,1 -0,95 0,369 
C*D -21,0 -10,5 12,1 -0,87 0,409 

A*B*C -17,90 -8,95 9,87 -0,91 0,391 
A*B*D 28,8 14,4 12,1 1,19 0,268 
A*C*D -53,3 -26,6 12,1 -2,20 0,059 
B*C*D 56,4 28,2 12,1 2,33 0,048 

A*B*C*D 36,9 18,5 12,1 1,53 0,165 
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A Tabela 13 apresenta o cálculo da estatística d pelo método de Kolmogorov-

Smirnov para o projeto estatístico utilizando o tensoativo goma arábica, onde: 

x = os valores de diâmetro médio ordenados em ordem crescente; 

Fn (x) empírica = 
x

n
·; 

F(x) teórica = ()*+",	-	.+",	/.	� 0

Tabela 13 - Cálculo da validade estatística d para o tensoativo goma 
arábica 

x 
Fn(x) 

Empírica F(x) teórica |F(x(i)) - Fn(xi))| |F(x(i)) - Fn(x(i-1))| 
8,52 0,047 0,042 0,047 0,005 
27,2 0,082 0,083 0,040 0,001 
48,9 0,145 0,125 0,061 0,020 
50,3 0,150 0,167 0,025 0,017 
59,9 0,186 0,208 0,020 0,022 
76 0,259 0,250 0,051 0,009 

78,2 0,271 0,292 0,021 0,021 
82,7 0,294 0,333 0,002 0,039 
96,1 0,368 0,375 0,034 0,007 
100 0,386 0,417 0,011 0,030 
113 0,472 0,458 0,055 0,014 
114 0,474 0,500 0,016 0,026 
118 0,500 0,542 0,000 0,042 
119 0,503 0,583 0,039 0,081 
122 0,524 0,625 0,059 0,101 
123 0,531 0,667 0,094 0,136 
136 0,606 0,708 0,061 0,103 
138 0.621842 0,750 0,086 0,128 
147 0,670 0,792 0,080 0,122 
151 0,695 0,833 0,097 0,138 
183 0,840 0,875 0,007 0,035 
217 0,936 0,917 0,061 0,019 
240 0,969 0,958 0,053 0,011 
285 0,995 1,000 0,036 0,005 

Analisando as colunas dos vetores |F(x(i)) - Fn(xi))| e |F(x(i)) - Fn(x(i-1))| temos 

que D = máx.(0,097; 0,138) = 0,138. Como dmáx < dtabelado não há evidências para 

rejeitar a hipótese H0, portanto os resultados seguem uma distribuição normal. 
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Visto que a amostra 12 foi a amostra que apresentou os valores de diâmetro 

médio mais próximos dos diâmetros médios desejados, que são entre 30 – 40 µm, a 

emulsão foi preparada novamente e a etapa de polimerização foi acrescentada ao 

final da emulsificação. 

A Figura 48 ilustra o produto final obtido após a etapa de polimerização. O 

produto obtido possui o aspecto de um pó livre de aglomerações, podendo este ser 

considerado como um aspecto favorável para a aditivação em tintas, uma vez que 

materiais com estas características não apresentam grandes dificuldades de 

dispersão. 

Figura 48 - Microcápsulas de UFM contendo a resina éster de epóxi, obtidas utilizando as 
condições experimentais do ensaio 12 do projeto estatístico para o tensoativo goma arábica 

O pó resultante foi analisado em um microscópio óptico para verificar se 

haviam sido formadas microcápsulas no produto obtido. A Figura 49 apresenta a 

imagem por microscopia óptica do pó avaliado. Pela Figura 49 fica nítida a presença 

de microcápsulas na amostra, pois partículas esféricas bem definidas podem ser 

observadas na imagem. A grande variação de tamanho entre as microcápsulas 

observadas reflete bem o valor obtido de diâmetro médio volumétrico das gotículas, 

que foi de 27 ± 23 µm. No entanto, as microcápsulas observadas aparentemente 

apresentam diâmetros superiores aos esperados, o que provavelmente é resultado 
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de uma pequena coalescência das gotículas, que não é suficiente para 

desestabilizar a emulsão, durante o processo de microencapsulamento. 

Figura 49 - Microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina), obtidas utilizando as 
condições experimentais referentes ao ensaio de emulsão 12 do projeto estatístico para o 

tensoativo goma arábica 

A Figura 50 apresenta as imagens de MEV das microcápsulas produzidas 

contendo a resina éster de epóxi. A análise das imagens permite comprovar que as 

microcápsulas obtidas possuem uma larga distribuição de tamanho, onde 

aparentemente há uma população de microcápsulas de menor tamanho, por volta de 

10 µm e outra população de maior tamanho, apresentando diâmetros na ordem de 

60 – 70 µm. As imagens obtidas por MEV reforçam a hipótese que a coalescência 

das gotículas de éster de epóxi, levaram a um aumento no diâmetro médio das 

microcápsulas. Contudo, a coalescência entre as gotículas não foi suficiente para 

gerar apenas microcápsulas com diâmetros superiores ao diâmetro determinado das 

gotículas, pois é evidente que há uma grande quantidade de microcápsulas dentro 

da faixa de tamanho esperada.  
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Figura 50 - Imagens obtidas por MEV das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-
melamina) contendo a resina éster de epóxi 

Para compreender melhor a distribuição de tamanho da amostra em estudo, as 

microcápsulas foram analisadas pelo método de difração a laser. A Figura 51 

apresenta o histograma de distribuição volumétrica e a curva do valor acumulado 

das microcápsulas analisadas. No histograma apresentado se observa duas 

populações de microcápsulas, uma de baixa intensidade volumétrica com diâmetros 

na ordem de 10 µm e outra população de alta intensidade volumétrica, apresentando 
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uma larga faixa de distribuição entre 30 – 170 µm. O diâmetro médio volumétrico 

D(4,3) determinado através desta análise das microcápsulas foi de 80 µm ± 45. 

Apesar dos altos valores de diâmetro médio volumétrico D(4,3) apresentados 

pelas microcápsulas em análise, não foram observadas microcápsulas maiores que 

75 µm quando a amostra foi avaliada pelas técnicas de microscopia. No entanto, 

podemos observar nas imagens de microscopia óptica e MEV (Figura 49 e Figura 

50) que algumas microcápsulas estão aglomeradas, o que pode ter sido interpretado 

como uma única partícula de maior tamanho pelo equipamento de difração a laser 

[115]. 

Figura 51 - Histograma da distribuição volumétrica e curva de valor acumulado das 
microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) contendo a resina éster de epóxi 

O tratamento dos dados obtidos pela técnica de difração a laser possibilitou a 

determinação dos diâmetros volumétricos Dv10, Dv50 e Dv90, que estão 

apresentados na Tabela 14. Estes valores indicam que 10 % do volume da amostra 

possui um tamanho inferior a 42 µm, 50 % do volume da amostra possui um 

tamanho inferior a 80 µm e 90 % do volume da amostra possui um tamanho inferior 

a 132 µm. 

Tabela 14 - Diâmetros volumétricos Dv10, Dv50 e Dv 90 obtidos 
para as microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 
contendo a resina éster de epóxi 

Parâmetro Diâmetro (µm) 

Dv10 42 

Dv50 80 

Dv90 132 
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A análise da distribuição volumétrica auxilia na interpretação da 

homogeneidade ou heterogeneidade de uma determinada amostra, porém ela não é 

capaz de quantificar o número de microcápsulas que estão numa faixa de diâmetro 

analisada [27]. Isto ocorre, pois uma única microcápsula com um grande diâmetro 

ocupa o volume de inúmeras microcápsulas menores. Portanto, é aconselhável que 

a análise de distribuição numérica seja realizada para verificar a quantidade de 

microcápsulas em cada faixa de tamanho. 

A Figura 52 apresenta o histograma da distribuição numérica e a curva do valor 

acumulado, obtidos pela análise da amostra de microcápsulas contendo a resina 

éster de epóxi. A análise pela distribuição numérica da amostra auxilia no 

entendimento do que foi observado pelas técnicas de microscopia, onde uma grande 

quantidade de microcápsulas com diâmetros abaixo de 30 µm foram observadas e 

apenas a presença de algumas microcápsulas com diâmetros em torno de 75 µm 

foram detectadas.  

Figura 52 - Histograma da distribuição numérica e curva de valor acumulado das 
microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) contendo a resina éster de epóxi

O tratamento dos dados adquiridos pela determinação da distribuição numérica 

possibilitou a determinação dos diâmetros numéricos Dn10, Dn50 e Dn90, que estão 

apresentados na Tabela 15. Estes valores revelam que 10 % do número total de 

microcápsulas possuem um tamanho inferior a 14 µm, 50 % do número de 

microcápsulas apresentam um tamanho inferior a 21 µm e 90 % das microcápsulas 

apresentam um tamanho inferior a 110 µm. 

Os valores apresentados pela distribuição numérica estão mais coerentes com 

o que foi observado pelas imagens analisadas com as técnicas de microscopia da 



134 

amostra em estudo, onde uma maior quantidade de microcápsulas com diâmetros 

de até 30 µm foi observada. 

Tabela 15 - Diâmetros numéricos Dn10, Dn50 e Dn 90 
obtidos para as microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-
melamina) contendo a resina éster de epóxi 

Parâmetro Diâmetro (µm) 

Dn10 14 

Dn50 21 

Dn90 110 

 Comparação entre os tensoativos e condições estudadas na obtenção de 3.1.4

microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) contendo resina éster de 

epóxi. 

Dentre os três tensoativos não-iônicos utilizados, a goma arábica foi o único 

que manteve a estabilidade da emulsão durante todo processo de 

microencapsulamento da resina éster de epóxi, possibilitando a obtenção de 

microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina). 

Dentre as condições estudadas utilizando a goma arábica como tensoativo, a 

condição de ensaio número 12 foi a que apresentou um diâmetro médio volumétrico 

D(4,3) de gotículas próximo ao valor desejado. Mesmo que algumas microcápsulas 

obtidas nestas condições tenham apresentado diâmetros maiores do que o 

esperado, a análise da distribuição numérica identificou que grande parte das 

microcápsulas obtidas apresentam diâmetros menores que 40 µm. Este aumento no 

diâmetro das microcápsulas provavelmente ocorreu pela coalescência de algumas 

gotículas de éster de epóxi durante a obtenção das microcápsulas. Porém, esta 

coalescência não foi capaz de desestabilizar a emulsão como ocorreu para os 

tensoativos Pluronic F-127 e Triton X-100. 

A partir do estudo das diferentes condições de emulsificação da resina éster de 

epóxi, ficou estabelecido que as microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 

seriam produzidas nas condições de emulsificação número 12, empregando o 

tensoativo goma arábica. Estas condições são: agitação com Ultraturrax na 
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velocidade de 5200 rpm, adição de 5 gramas de NaCl e utilização da maior fração 

mássica do tensoativo não-iônico goma arábica. 

 Caracterização das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 3.1.5

contendo a resina éster de epóxi. 

Apenas a observação das microcápsulas no microscópio óptico não garante 

que o agente de reparação está aprisionado no núcleo do material polimérico e será 

liberado quando solicitado. Então, uma forma simples de caracterizar a presença do 

agente de reparação no núcleo das cápsulas é pela observação da liberação de 

algum material líquido quando as microcápsulas são destruídas [9].  

A Figura 53A apresenta a imagem das microcápsulas intactas e Figura 53B 

apresenta as mesmas microcápsulas, porém após serem pressionadas com uma 

espátula de aço. Pela imagem das microcápsulas rompidas fica evidente que uma 

grande quantidade de material líquido foi liberada de dentro das partículas após a 

destruição da parede polimérica. Este resultado indica que a resina éster de epóxi foi 

encapsulada com sucesso. 

Figura 53 - Imagens obtidas com o auxílio de um microscópio óptico A) microcápsulas 
intactas e B) microcápsulas rompidas mecanicamente 

Após a verificação da liberação do material de dentro das partículas, as 

microcápsulas foram caracterizadas quimicamente, para verificar se o material 

liberado era de fato a resina éster de epóxi. A Figura 54 apresenta os espectros 

obtidos pela técnica de FTIR durante a caracterização das microcápsulas de poli 

(ureia-formaldeído-melamina) contendo a resina éster de epóxi e a Tabela 16 
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apresenta as principais absorções características dos grupos funcionais presentes 

na resina éster de epóxi e no polímero poli(ureia-formaldeído-melamina). 

Tabela 16 - Absorções características dos grupos funcionais presentes 
nas estruturas da resina éster de epóxi e da poli(ureia-formaldeído-
melamina) [26,116–119] 

Grupos funcionais Número de onda cm-1 

C-H alifática 3000 - 2840 

C=O 1750 – 1730 

N-H 1626 - 1645 

C-N ~ 1547 

Anel epóxi ~ 1250 

C=C aromática (Bisfenol A) 1300 – 1000 

Anel epóxi 950 - 860 

Anel epóxi 865 - 785 

A resina éster de epóxi, como o próprio nome sugere, apresenta em sua 

estrutura os grupos funcionais éster e epóxi, que por sua vez possuem absorções 

características no infravermelho. Portanto, podemos identificar pelo espectro da 

resina (espectro preto) na Figura 54 a presença de bandas, num total de três, que 

são características do grupo epóxi. A primeira banda na região de aproximadamente 

1263 cm-1 corresponde à deformação axial simétrica do anel epóxi, que ocorre pela 

expansão e contração de todas as ligações do anel. A segunda banda, em torno de 

966 cm-1 pode ser atribuída à deformação axial assimétrica do anel, onde ocorre a 

contração de ligações do tipo C-O e expansão nas ligações do tipo C-C. A terceira e 

última banda característica da função epóxi, localizada em aproximadamente em 

742 cm-1, corresponde à deformação simétrica no plano da ligação C-O-C. A 

presença do grupo funcional éster na resina pode ser visualizada pela presença da 

banda em aproximadamente 1728 cm-1, que é característica da ligação C=O. 
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Na Figura 54, o espectro apresentado para as microcápsulas intactas 

apresenta bandas características da resina éster de epóxi, o que comprova que o 

agente de reparação foi microencapsulado. Também há a presença de um pico na 

região de ~1640 cm-1 , que é atribuído ao estiramento das ligações N-H presentes 

nos compostos que constituem a parede polimérica das microcápsulas. Por outro 

lado, não são visualizados picos ou bandas características dos compostos presentes 

na parede das microcápsulas, que deveriam ser identificados na região de ~1547 

cm-1, por conta do estiramento  da ligação C-N presente nos compostos derivados 

da ureia [118] e também para compostos melamínicos [119]. Como a parede 

formada é muito fina, a visualização de seus componentes no espectro de FTIR 

pode ficar prejudicada, já que algumas destas regiões de absorção coincidem com 

as regiões de absorção da resina éster de epóxi, principalmente o das ligações C=O 

que são ligações caraterísticas tanto da resina quanto da parede polimérica das 

microcápsulas. 

Figura 54 - Espectros de FTIR obtidos para a resina éster de epóxi antes do processo de 
microencapsulamento, para as microcápsulas intactas contendo a resina e para as 

microcápsulas rompidas contendo a resina éster de epóxi 
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A fração determinada da resina éster de epóxi, presente em 1 grama de 

produto, foi de 86 ± 1 %, sendo assim, em 1 grama de microcápsulas 0,86 gramas 

correspondem à massa da resina éster de epóxi microencapsulada. Esta quantidade 

do agente de reparação na amostra é superior aos valores obtidos durante o 

microencapsulamento do óleo de linhaça, onde geralmente são obtidos valores entre 

60 – 78 % [98,112,120]. Esta maior quantidade de éster de epóxi presente na 

amostra, em relação aos trabalhos sobre  óleo de linhaça, pode ser resultante das 

condições ótimas de emulsificação determinadas que foram diferentes para óleo de 

linhaça e para a éster de epóxi. 

 Aditivação e aplicação da tinta com o aditivo autorreparador 3.1.6

monocomponente, sobre chapas de aço carbono ABNT 1020 

O perfil de rugosidade médio obtido para as chapas jateadas foi de 70,6 ± 5,0 

µm. Por este valor podemos afirmar que a etapa de jateamento foi executada sem 

grandes problemas e o perfil de rugosidade das chapas está dentro do valor 

especificado de 60 a 80 µm. 

Durante a etapa de aditivação da tinta utilizada, as microcápsulas 

apresentaram uma boa dispersão e não foram observados pontos de aglomeração 

no período de homogeneização. Durante a aplicação do sistema de pintura sobre o 

aço, também não foram observados pontos de aglomeração das microcápsulas no 

filme aplicado. A Figura 55 apresenta a imagem de um dos corpos de prova onde 

houve a adição de 15 % das microcápsulas na primeira e segunda camada do 

sistema de pintura (amostra E120_15C), ou seja, a máxima condição de aditivação. 

Vale ressaltar que a terceira camada do sistema de pintura (top coat) sempre foi 

aplicada sem a aditivação das microcápsulas. 

Pela imagem mostrada na Figura 55 nota-se que o sistema de pintura aplicado 

não sofreu nenhum tipo de perturbação que seja perceptível durante uma avaliação 

visual, mesmo na presença da maior quantidade de aditivo estudada.  
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Figura 55 - Corpos de prova de aço carbono ABNT 1020 revestido com um sistema de 
pintura epóxi N-2680 de três camadas, onde a primeira e a segunda camada foram 

aditivadas com 15% em massa de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 
contendo resina éster de epóxi 

A Tabela 17 apresenta os valores determinados de espessura de camada 

seca, em micrômetros, de todos os corpos de prova pintados com os diferentes 

sistemas de pintura. As medidas apresentadas foram obtidas nos locais indicados 

pelo gabarito apresentado na Figura 37. A Tabela 17 apresenta as 9 medidas de 

espessura realizadas, a média dos 7 valores considerados e também o desvio 

padrão para cada corpo de prova. A nomenclatura utilizada para cada conjunto de 

amostras pode ser consultada na Tabela 3.  

Os valores de desvio padrão apresentados revelam que a espessura das 

camadas aplicadas não possui uma variação superior a 12 %, mostrando que a 

aplicação do sistema protetor foi realizada de forma satisfatória.  
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Tabela 17 - Valores de espessura de camada seca, em micrômetros, dos diversos 
sistemas de pintura aplicados sobre o aço carbono ABNT 1020, aditivados em 
diferentes condições com o aditivo autorreparador monocomponente�

Amostra CP
Valor da espessura do sistema de pintura em 

cada ponto de medição (µm) Espessura 
média (µm) 

Desvio 
padrão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E000 

1 460 462 450 580 572 560 606 585 580 543 ±56 
2 462 460 460 587 570 580 617 636 623 557 ±68 
3 440 420 440 523 553 540 568 593 592 522 ±60 
4 500 520 530 480 480 460 420 421 420 469 ±38 
5 630 600 602 581 565 540 510 540 520 564 ±32 
6 640 630 640 575 599 616 562 542 538 595 ±37 

E100_10C 

1 426 427 448 490 500 510 501 523 519 485 ±35 
2 424 429 437 497 485 479 515 510 508 478 ±36 
3 481 477 440 539 533 514 572 549 534 518 ±43 
4 511 521 527 495 505 510 444 464 469 496 ±29 
5 496 493 501 474 462 466 418 414 404 460 ±36 
6 437 450 460 487 500 516 521 537 576 496 ±44 

E020_10C 

1 506 495 489 565 562 564 584 597 604 553 ±42 
2 502 490 486 586 583 585 611 598 598 563 ±52 
3 561 573 569 660 611 612 677 675 653 622 ±46 
4 564 589 564 564 552 539 543 515 507 549 ±23 
5 585 590 554 553 545 538 493 498 496 538 ±34 
6 613 634 610 602 574 591 545 533 505 581 ±36 

E120_10C 

1 587 584 640 540 567 562 499 483 485 546 ±53 
2 492 495 543 551 543 527 566 566 562 541 ±25 
3 626 635 637 564 588 587 501 559 503 580 ±47 
4 479 471 468 549 527 514 573 566 566 525 ±43 
5 568 568 548 521 518 508 470 466 473 515 ±37 
6 623 611 610 589 576 558 538 530 529 573 ±33 

E100_15C 

1 599 590 561 599 556 532 498 498 475 548 ±41 
2 447 440 440 512 502 496 532 533 537 495 ±39 
3 542 569 562 524 531 534 487 489 491 525 ±32 
4 471 484 480 579 571 567 615 597 616 556 ±53 
5 435 432 453 505 507 513 540 542 562 499 ±42 
6 522 514 525 503 503 490 447 435 436 488 ±34 

E020_15C 

1 465 500 483 484 492 494 509 519 512 496 ±13 
2 412 408 412 485 460 461 504 514 577 464 ±42 
3 502 497 470 550 535 540 557 577 545 532 ±37 
4 496 505 485 475 472 477 436 421 423 466 ±29 
5 497 463 472 449 443 439 413 407 397 441 ±24 
6 536 539 524 539 529 511 475 485 461 514 ±26 

E120_15C 

1 450 470 451 504 505 503 527 523 512 495 ±28 
2 486 460 466 517 518 500 514 507 505 499 ±24 
3 527 507 496 577 563 559 571 566 558 550 ±33 
4 485 487 482 468 466 469 430 432 430 462 ±23 
5 544 558 512 499 499 493 462 468 451 497 ±32 
6 436 434 427 480 488 475 484 499 518 471 ±28 
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Com este mapeamento de espessuras em mãos foi possível selecionar os 

corpos de prova mais adequados para cada tipo de ensaio realizado. Os corpos de 

prova com a espessura mais uniforme foram selecionados para os ensaios de 

corrosão ao intemperismo natural. No entanto, os corpos de prova que apresentaram 

regiões com maiores variações de espessura, foram encaminhados para os ensaios 

em que a área analisada pode ser delimitada, possibilitando a seleção de regiões 

com espessuras semelhantes dos diferentes corpos de prova. Estes ensaios em que 

a área de execução é delimitada são os ensaios de EIE e os ensaios de aderência 

pelo método pull-off.  

 Ensaios de aderência pelo método pull-off dos corpos de prova pintados 3.1.7

com e sem o aditivo autorreparador monocomponente. 

Os locais dos diferentes corpos de prova, onde foram realizados os ensaios 

para medida de aderência pelo método pull-off , apresentaram um valor de 

espessura média de 533 ± 27 µm. Esta baixa amplitude entre os valores de 

espessura nas regiões de ensaio é importante para que haja uma boa 

reprodutibilidade dos resultados obtidos durante os ensaios de aderência.  

A Tabela 18 apresenta os valores de tensão de arrancamento e o tipo de falha 

observada no sistema de pintura, após a realização do ensaio de aderência pelo 

método pull-off nas diferentes condições estudadas. Pelos valores médios de tensão 

de arrancamento e pela natureza da falha apresentada para as amostras, não há 

como afirmar que houve um ganho ou uma diminuição na propriedade de aderência 

do sistema de pintura na presença das microcápsulas. No entanto, o que chama a 

atenção neste conjunto de resultados é o baixo valor obtido de tensão de 

arrancamento para o tipo de tinta aplicado, pois uma tinta que atende as 

especificações exigidas pela norma N-2680 deve apresentar uma tensão de 

destacamento acima de 12 MPa [121]. Como houve um grande cuidado durante a 

preparação do substrato, que é comprovado pela aderência da primeira camada do 

sistema de pintura (tinta vermelha) ao substrato, como também houve um grande 

cuidado com os intervalos de tempo respeitados entre a aplicação das diferentes 

camadas de tinta, há indícios de que a tinta utilizada não apresentou a qualidade 

esperada.  
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Tabela 18 - Resultados de aderência pelo método pull-off representados pelos 
valores de tensão de ruptura e tipo de falha observado 

Amostra Valor médio da tensão 
de arrancamento (MPa)

Desvio 
padrão Tipo de falha

E000 6,5 0,7 Adesiva  B/C

E100_10C 6,7 0,3 Adesiva  B/C

E020_10C 5,9 0,2 Adesiva  B/C

E120_10C 6,3 0,1 Adesiva  B/C

E100_15C 6,3 0,4 Adesiva  B/C

E020_15C 5,7 0,3 Adesiva  B/C

E120_15C 6,1 0,1 Adesiva  B/C

A Figura 56 apresenta a região dos corpos de prova em que foram realizados 

os ensaios de aderência (à esquerda) e os seus respectivos pinos (à direita), 

utilizados durante os ensaios de destacamento. Como os ensaios de aderência 

foram realizados em 3 diferentes locais de cada chapa e os ensaios apresentaram 

uma boa reprodutibilidade, optou-se por apresentar apenas as imagens 

correspondentes ao ensaio realizado na posição central das chapas. Estas imagens 

foram utilizadas para a caracterização do tipo de falha apresentado pelos diferentes 

sistemas de pintura descritos na Tabela 18. Pela análise visual das regiões onde a 

tinta foi destacada e pelos pinos de destacamento, nota-se que não há diferenças no 

tipo de falha entre os diferentes sistemas de pintura estudados. O destacamento 

ocorreu sempre na interface das camadas vermelha (primeira) e branca (segunda) 

de tinta, seja nos corpos de prova pintados com ou sem microcápsulas. Portanto, 

podemos concluir que as microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 

contendo a resina éster de epóxi não prejudicaram as propriedades de aderência do 

sistema de pintura como um todo. Este é um resultado importante, porque sempre 

surge o questionamento sobre a aditivação de tintas com microcápsulas quanto à 

perda de aderência do sistema de pintura por influência da aditivação com as 

microcápsulas. 
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Figura 56 - Aspecto dos corpos de prova após a realização dos ensaios de aderência na 
posição central e aspecto dos seus respectivos pinos 
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 Resultados de EIE para os sistemas de pintura aditivados com o aditivo 3.1.8

autorreparador monocomponente sem a realização de um defeito.  

As regiões selecionadas para os ensaios de EIE sem defeito apresentaram 

uma espessura de camada seca média de 523 ± 23 µm. Os diagramas de 

impedância foram obtidos após 6 h, 24 h, 48h, 7 dias e 28 dias de imersão das 

amostras sem defeito no eletrólito. A Figura 57 apresenta os diagramas de EIE 

obtidos para as diferentes condições de aditivação das microcápsulas em estudo e 

para a condição sem aditivação, após 6, 24 e 48 horas de imersão em NaCl 0,1 

mol/L. 

Na Figura 57, ao observarmos os diagramas de EIE fica claro que a presença 

do aditivo autorreparador no sistema de pintura perturbou a tinta, pois no diagrama 

de log IZI x log f, os valores de módulo de impedância na região de baixas 



144 

frequências (BF), apresentados para as amostras aditivadas, são cerca de uma 

ordem de grandeza menores do que o sistema de pintura sem aditivação. Este 

comportamento mostra que a tinta aditivada possui uma menor resistência como 

barreira em relação ao sistema de pintura sem aditivação. Kopec, et. al (2015) [90] 

afirmaram que estas variações em torno de uma ordem de grandeza no módulo de 

impedância são significativas e devem ser atribuídas à diminuição da propriedade de 

proteção da tinta devido à presença do aditivo no sistema de pintura ou por conta da  

liberação do material encapsulado durante a etapa de aplicação da tinta.  

Esta perturbação do aditivo monocomponente, nos sistemas de pintura 

aditivados, provavelmente está relacionada a quebra de algumas microcápsulas 

durante a aplicação da tinta. Este fenômeno leva a liberação de uma parcela da 

resina éster de epóxi encapsulada, que é quimicamente compatível com a resina 

epóxi e não causa uma desestabilização no processo de cura e nem mesmo no 

aspecto visual da tinta aplicada. No entanto, a resina éster de epóxi possui ácidos 

graxos em sua cadeia, o que gera uma diminuição na resistência do revestimento 

aplicado. Esta quebra de algumas microcápsulas é a teoria mais coerente, pois elas 

foram preparadas na temperatura de 45 °C, quando na verdade suas melhores 

propriedades mecânicas são obtidas na temperatura de 55 °C [93,98–100,102,113]. 

A temperatura de 45 °C foi utilizada, porque qualquer temperatura superior a esta 

levava a uma grande aglomeração da resina éster de epóxi pela evaporação do 

solvente presente em sua composição. Outra explicação que vale para qualquer 

aditivo em tintas é que partículas maiores que 10 µm sempre causam diminuição 

nas propriedades barreira de uma tinta e isso também ocorre com as microcápsulas 

utilizadas, cujo diâmetro médio está em torno de 30 µm. Os menores valores de 

módulo de impedância foram obtidos para a maior percentagem de microcápsulas 

aditivada na tinta e quando elas foram colocadas apenas na segunda camada. 

Através dos diagramas de - ângulo de fase x log f podemos identificar uma 

constante de tempo bem definida na região de AF para todas as amostras, que está 

relacionada com a propriedade de proteção por barreira do revestimento [89]. A 

presença de uma única constante de tempo, com altos valores de ângulo de fase e 

abrangendo uma grande faixa de frequências mostra que as regiões avaliadas não 

possuem defeitos, impossibilitando a visualização das reações de interface 

metal/eletrólito. A quebra de continuidade em alguns diagramas não é uma resposta 
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dos sistemas avaliados e sim uma anomalia apresentada pelo potenciostato utilizado 

que não prejudicou as medições realizadas.  

Pela avaliação da degradação com o tempo destes sistemas pela técnica de 

EIE, verifica-se que após 48 horas de imersão, todas as amostras apresentaram 

uma diminuição proporcional nos valores de módulo de impedância. Este 

comportamento indica que as microcápsulas perturbaram o comportamento 

anticorrosivo inicial da tinta, porém não foram capazes de criar caminhos 

preferenciais para o contato do eletrólito com o substrato. No entanto, se observa no 

conjunto de amostras aditivadas, que os sistemas de pintura aditivados na primeira e 

segunda camada (E120), como também os sistemas de pintura aditivados apenas 

na segunda camada (E020) apresentaram a maior degradação após 48 horas de 

imersão. Estes resultados indicam que a aditivação das microcápsulas na segunda 

camada do sistema de pintura não é a melhor opção. Dessa forma, a melhor opção 

é aditivar sempre na primeira camada seja com 10% ou 15% sobre os sólidos da 

tinta. 
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Figura 57 - Diagramas de EIE para os sistemas de pintura sem microcápsulas e com 
diferentes condições de aditivação de microcápsulas contendo a resina éster de epóxi, sem 

defeito e em meio de NaCl 0,1 mol/L, após os tempos de imersão de 6, 24 e 48 horas 
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A Figura 58 apresenta os diagramas de EIE obtidos para os sistemas de 

pintura aditivados com microcápsulas e para o sistema de pintura sem aditivação, 

sem defeito provocado, após os tempos de imersão de 7 e 28 dias. 

Pela Figura 58 podemos observar que não houve grandes evoluções na 

degradação dos sistemas de pintura entre 48 horas (Figura 57) e 7 dias de imersão 

para as amostras aditivadas, pois os valores de módulo de impedância em BF 

permaneceram praticamente iguais. Porém, o sistema de pintura sem aditivação 

sofreu uma diminuição no valor de módulo de impedância em BF e nos valores de 

ângulo de fase, que se aproximaram dos valores dos sistemas aditivados na região 

de altas frequências (AF). 

O comportamento eletroquímico das amostras avaliadas não variou 

significativamente de 7 até 28 dias de imersão, onde foram realizadas as últimas 

medidas de EIE. Ao compararmos os diagramas de EIE dos sistemas analisados 

após 6 horas de imersão com os diagramas obtidos após 28 dias de imersão, 

podemos dizer que todos apresentaram uma degradação constante de 

aproximadamente uma ordem de grandeza neste intervalo de tempo, inclusive o 

sistema de pintura sem aditivação.  Após 28 dias de imersão, o comportamento 

eletroquímico dos sistemas de pintura aditivados é praticamente o mesmo, pois as 

curvas estão praticamente sobrepostas e não há como definir uma melhor condição 

entre as que estão sendo estudadas.  
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Figura 58 - Diagramas de EIE para o sistema de pintura sem microcápsulas e com 
diferentes condições de aditivação de microcápsulas contendo a resina éster de epóxi, sem 

defeito e em meio de NaCl 0,1 mol/L, após os tempos de imersão de 7 e 28 dias 

A partir dos resultados dos ensaios de impedância com o tempo foram 

adquiridos os valores de módulo de impedância a 30 mHz de todos sistemas em 

estudo, para avaliar a cinética de degradação dos diversos sistemas de pintura. 

Observando a Figura 59 podemos confirmar que a presença das microcápsulas 

perturbaram as propriedades iniciais da tinta, pois em todas as condições aditivadas 

há um decaimento de uma ordem de grandeza nos valores de módulo de 

impedância a 30 mHz. No entanto, ao longo do tempo de imersão não são 

observadas grandes diferenças entre o comportamento cinético dos sistemas de 
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pintura aditivados e o sistema de pintura sem aditivação, revelando que embora a 

presença das microcápsulas leve a uma diminuição da impedância total do sistema, 

elas não são capazes de prejudicar a sua propriedade de barreira. Em relação aos 

sistemas aditivados, podemos dizer que todos possuem um comportamento muito 

semelhante entre si e que não há diferenças significativas no módulo de impedância 

a 30 mHz, dentro do intervalo de tempo estudado. 

Figura 59 – Gráfico de log |Z| a 30 mHz x tempo para os sistemas de pintura 
autorreparadores monocomponente e para o sistema de pintura sem aditivação. 

Após o tempo de 28 dias de imersão dos corpos de prova no eletrólito, foram 

observados empolamentos para algumas condições estudadas, na região de ensaio. 

Então, estas regiões foram fotografadas e são apresentadas na Figura 60. Pelas 

imagens apresentadas podemos identificar diferentes condições de empolamento 

entre os diversos sistemas de pintura em estudo. A classificação do grau de 

empolamento para estes ensaios, utilizando a norma ASTM D-714, é apresentada 

na Tabela 19. 
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Por estes resultados apresentados, podemos verificar que a aditivação das 

microcápsulas na primeira camada do sistema de pintura causou um menor grau de 

empolamento da tinta, pois as amostras E100_10C e E100_15C apresentaram uma 

menor quantidade de bolhas em relação ao sistema de pintura sem aditivo, E000. 

No entanto, a aditivação das microcápsulas apenas na segunda camada do sistema 

de pintura aparentemente não foram capazes de evitar o empolamento do sistema 

de pintura na área de ensaio. Porém, ao observarmos as amostras E120_10C e 

E120_15C, notamos que a presença das microcápsulas na primeira e na segunda 

camada do sistema de pintura foi fundamental para o não aparecimento das bolhas 

na região de ensaio. 

Tabela 19 - Classificação do grau de empolamento, segundo a norma ASTM D-714, 
para as amostras com e sem microcápsulas, após 28 dias de imersão em NaCl 0,1 
mol/L 

Amostra Classificação 

E000 8D – grande densidade de bolhas com diâmetro de até 1 mm 

E100_10C 6F – pequena densidade de bolhas com diâmetro de até 3 mm 

E020_10C 8D - grande densidade de bolhas com diâmetro de até 1 mm 

E120_10C 10 – ausência de bolhas 

E100_15C 6F - pequena densidade de bolhas com diâmetro de até 3 mm 

E020_15C 8D - grande densidade de bolhas com diâmetro de até 1 mm 

E120_15C 10 – ausência de bolhas 
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Figura 60 - Imagens fotográficas da região imersa durante os ensaios de EIE para as 
diferentes condições avaliadas 

 Resultados de EIE para os sistemas de pintura aditivados com o aditivo 3.1.9

autorreparador monocomponente com a realização de um defeito 

As regiões selecionadas para os ensaios de EIE com defeito apresentaram 

uma espessura de camada seca média de 519 ± 14 µm. Com o objetivo de avaliar o 

efeito autorreparador dos diferentes sistemas de pintura analisados, os ensaios 

foram conduzidos após 6 horas de imersão no eletrólito. Para avaliar a resistência 

dos filmes de autorreparação, foram realizadas medidas de EIE após 24 h, 48h e 7 

dias imersão das amostras no eletrólito.  

A Figura 61 apresenta os diagramas de EIE dos sistemas de pintura com 

defeito nas diferentes condições de aditivação e na condição onde não há aditivação 
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de microcápsulas. Para uma melhor discussão do efeito autorreparador, também 

foram feitas as curvas dos sistemas de pintura sem defeito E000 e E100_10C. A 

amostra E100_10C sem defeito foi escolhida, pois apresentou o melhor 

desempenho anticorrosivo, nas primeiras horas de imersão, entre as amostras 

aditivadas e sem defeito estudadas. 

Pelo comportamento eletroquímico das amostras após 6 horas de imersão, 

podemos verificar através dos diagramas de log IZI x log f que todas as amostras 

aditivadas e com defeito apresentaram valores de módulo de impedância em BF 

maiores do que o sistema de pintura sem aditivação e com defeito. O maior valor de 

módulo de impedância em BF para as amostras aditivadas está associad à formação 

de um filme protetor na região do defeito, pela liberação do agente de reparação, o 

éster de epóxi encapsulado,  após a execução do defeito, promovendo o efeito de 

autorreparação. No entanto, o grau de autorreparação promovido por cada sistema 

aditivado foi influenciado pelas condições de aditivação.  

Os sistemas de pintura aditivados apenas na segunda camada (E020) foram os 

sistemas que apresentaram o pior desempenho de autorreparação, isto porque o 

material de reparação liberado, durante a execução do defeito, está a uma distância 

de aproximadamente 200 µm (espessura média da primeira camada) da superfície 

do aço carbono. Portanto, parte da resina éster de epóxi liberada pode ter ficado 

retida na primeira camada do sistema de pintura, fazendo com que apenas uma 

parcela da resina liberada chegasse ao substrato. Este efeito pode ser comprovado 

ao analisarmos o comportamento dos diagramas de EIE para os sistemas de pintura 

aditivados apenas na primeira camada (E100), pois possuem a mesma quantidade 

de material de reparação, mas em diferentes camadas do sistema de pintura e 

apresentaram um melhor desempenho de autorreparação em relação às amostras 

aditivadas apenas na segunda camada. Além disto, as amostras aditivadas apenas 

na primeira camada mostraram que o melhor desempenho autorreparador é 

oferecido pelo sistema em que há a maior concentração de aditivo (E100_15C), isto 

muito provavelmente ocorre por conta da maior quantidade de microcápsulas 

disponíveis na região danificada. 

As amostras aditivadas nas duas primeiras camadas do sistema de pintura 

(E120) apresentaram um efeito autorreparador muito semelhante ao da amostra 

E100_15C e valores muito próximos ao do sistema de pintura sem defeito 
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(E100_10C sem defeito), o que indica que a máxima proteção do agente de 

autorreparação foi alcançada para estas três amostras.  

Nos diagramas de - ângulo de fase x log f da Figura 61, se observa a presença 

de duas constantes de tempo bem definidas para as amostras aditivadas e com 

defeito, após 6 horas de imersão. A constante de tempo em AF está relacionada ao 

filme autorreparador formado pela resina éster de epóxi, liberada de dentro das 

microcápsulas quando o sistema de pintura foi danificado. Já a constante de tempo 

nas regiões de BF está relacionada aos fenômenos de interface que apesar de 

presentes, são menos ativos do que os fenômenos de interface apresentados pela 

condição E000. 

Após 24 horas de imersão o filme de autorreparação formado na amostra 

E120_10C apresenta uma degradação de maior intensidade em relação ao filme 

autorreparador das amostras E100_15C e E120_15C. Este comportamento indica 

que a qualidade do filme autorreparador formado é mais influenciada pela 

quantidade de microcápsulas presentes na primeira camada do sistema de pintura, o 

que pode ser confirmado pelo comportamento eletroquímico do conjunto de 

amostras E100_10C, E100_15C, E020_10C e E020_15C após 6 horas de imersão, 

onde a aditivação na primeira camada, com a maior concentração de aditivo 

apresentou o filme autorreparador mais efetivo. 

As constantes de tempo localizadas nas regiões de AF, com altos valores de 

ângulos de fase, observadas nos diagramas de –ângulo de fase x log f para as 

amostras E100_15C, E120_15C e E120_10C, após 24 horas de imersão, 

caracterizam a presença do filme autorreparador na região danificada da tinta. Por 

outro lado, as amostras E100_10C, E020_10C e E020_15C apresentam um 

comportamento muito semelhante ao da amostra sem aditivação (E000), onde 

valores de ângulo de fase muito baixos são observados nesta mesma região de AF, 

indicando uma degradação do filme autorreparador após este período de imersão 

para estas amostras. 

Após 48 horas de imersão, apenas as amostras E100_15C e E120_15C 

apresentaram altos valores de modulo de impedância na região de BF. Valores que 

inclusive estão muito próximos ao da amostra aditivada e sem defeito (E100_10C 

sem defeito), mostrando que o filme formado na região danificada oferece uma 
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proteção prolongada ao substrato. No entanto, uma degradação da camada 

protetora oferecida por estes dois sistemas de pintura autorreparadores começa a 

ser observada a partir deste tempo de imersão. Esta degradação pode ser 

observada pela diminuição da constante de tempo nas regiões de AF, resultando em 

uma nova constante de tempo nas regiões de frequências intermediárias, com 

valores de ângulo de fase menores. 
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Figura 61 - Diagramas de EIE para os sistemas de pintura sem microcápsulas e com 
diferentes condições contendo o aditivo autorreparador monocomponente, com defeito e em 

meio de NaCl 0,1 mol/L, após os tempos de imersão de 6, 24 e 48 horas 

Para um melhor entendimento sobre o efeito autorreparador, os dados obtidos 

para as amostras E000 sem defeito, E000 com defeito, E100_15C sem defeito e 
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E120_15C com defeito após 6 horas de imersão, foram ajustados com os circuitos 

equivalentes apresentados na Figura 62. Os sistemas sem defeito foram ajustados 

pelo circuito da Figura 62. A e o sistema com defeito foi ajustado com o circuito 

equivalente apresentado na Figura 62B. Nos circuitos apresentados, o termo Rs 

representa a resistência do eletrólito, o CPEtinta e o Rtinta representam a capacitância 

e a resistência da tinta respectivamente, o termo CPEdce representa a capacitância 

da dupla camada elétrica e o termo Rtc representa a resistência à transferência de 

carga. A capacitância da tinta foi expressa como um CPE (constant phase element) 

por conta de melhor representar as heterogeneidades da superfície que 

normalmente estão presentes nos metais pintados. 

Pela alta resistência dos sistemas de pintura, principalmente nas condições 

sem defeito, a faixa de frequências estudada não possibilitou a extração do valor de 

Rs diretamente dos diagramas de EIE. Por esta razão, o valor de Rs foi fixado em 

146 �.cm², que é o valor da resistência do eletrólito utilizado [9]. 

Figura 62 - Circuitos equivalentes utilizados para o ajuste dos dados experimentais de EIE 
A) do sistema de pintura sem defeito e B) do sistema de pintura com defeito.  

A Tabela 20 apresenta os valores obtidos através dos ajustes de circuito para 

os dados experimentais de EIE, obtidos após 6 horas de imersão no eletrólito das 

amostras E000 sem defeito, E000 com defeito, E100_10C sem defeito e E120_15C 

com defeito.  

Através dos valores apresentados para as amostras sem defeito, podemos 

notar que a presença das microcápsulas aumentou a capacitância da tinta e 

consequentemente diminuiu a resistência Rtinta em uma ordem de grandeza, porém o 

expoente do elemento CPEtinta(α) praticamente não variou na presença das 

microcápsulas, mostrando que o comportamento capacitivo da tinta não foi alterado 

na presença do aditivo e que o rompimento de algumas microcápsulas pode ter 

causado a diminuição da resistência da tinta. 



157 

Pelos valores apresentados para as amostras com defeito, nota-se que a 

amostra E000 com defeito apresentou um grande aumento no valor de capacitância 

da tinta, resultando na diminuição acentuada do valor da resistência da tinta, Rtinta. 

Este comportamento é resultante do defeito provocado no sistema de pintura, 

fazendo com que suas propriedades de proteção diminuam, levando a exposição do 

substrato de aço carbono. A exposição do aço carbono pode ser acompanhada pelo 

novo elemento de circuito presente nas condições com defeito, onde o valor 

apresentado de CPEdce de 1,0 x 10-6 F.cm²/ S�-1 é um valor típico dos processos 

corrosivos ou de transferência de carga na interface metal/eletrólito [39]. 

Pelos valores apresentados para a amostra E120_15C com defeito, fica claro 

que houve a formação do filme autorreparador no local do defeito, pois os valores de 

CPEtinta e Rtinta estão muito próximos aos valores apresentados para estes elementos 

de circuito para a amostra E100_10C sem defeito. Na verdade, os parâmetros 

CPEtinta e Rtinta, para a condição de autorreparação, deveriam ser chamados de 

CPEautorreparação e Rautorreparação, pois a presença do filme autorreparador é detectada 

nestes elementos de circuito. O baixo valor de CPEdce apresentado para a amostra 

E120_15C comprova que não há uma atividade eletroquímica significativa na dupla 

camada elétrica que represente a oxidação do aço carbono [39], somado a isto, o 

alto valor de Rtc comprova que o efeito de autorreparação foi alcançado na presença 

do aditivo monocomponente. 
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Tabela 20. Valores obtidos pelos ajustes dos dados experimentais de EIE aos 
elementos de circuitos equivalentes  na avaliação do sistema autorreparador 

monocomponente à base éster de epóxi 

Amostra Parâmetro Valor do parâmetro Erro do ajuste 
(%) 

E000 sem defeito 

Rs (�.cm²) 146 Valor fixado 

CPEtinta (F.cm²/S�-1) 8,1 x 10-11 4,3 

CPEtinta (�) 0,88 0,6 

Rtinta (�.cm²) 1,7 x 109 2,4 

E100_10C sem defeito

Rs (�.cm²) 146 Valor fixado 

CPEtinta (F.cm²/S�-1) 1,4 x10-10 4,5 

CPEtinta (�) 0,85 0,6 

Rtinta (�.cm²) 1,8 x 108 1,5 

E000 com defeito 

Rs (�.cm²) 146 Valor fixado 

CPEtinta (F.cm²/S�-1) 1,4 x 10-10 Valor fixado 

CPEtinta (�) 0,69 1,2 

Rtinta (�.cm²) 2,3 x 104 0,9 

CPEdce (F.cm²/ S�-1) 1,0 x 10-6 1,5 

CPEdce (�) 0,67 0,6 

Rtc (�.cm²) 1,3 x 106 1,9 

E120_15C com defeito

Rs (�.cm²) 146 Valor fixado 

CPEtinta (F.cm²/S�-1) 8,9 x 10-11 7,8 

CPEtinta (�) 0,89 0,8 

Rtinta (�.cm²) 1,3 x 106 1,1 

CPEdce (F.cm²/ S�-1) 1,1 x 10-8 1,1 

CPEdce (�) 0,74 0,4 

Rtc (�.cm²) 1,4 x 108 1,0 

Como os filmes de autorreparação dos sistemas de pintura E100_15C e 

E120_15C foram os únicos que apresentaram uma proteção após 48 horas de 

imersão, foram realizadas medidas de EIE apenas nestes dois sistemas, após 7 dias 

de imersão. A Figura 63 apresenta os diagramas de EIE obtidos durante os ensaios 

de EIE para estas duas condições.  
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Pelos diagramas de EIE apresentados, podemos concluir que a melhor 

condição utilizando o aditivo monocomponente, do ponto de vista de autorreparação, 

foi a condição de aditivação em 15 % do aditivo na primeira e segunda camada do 

sistema de pintura. Esta condição de aditivação, além de promover o efeito 

autorreparador, possibilitou a formação de um filme com uma proteção anticorrosiva 

prolongada.  

Apesar da diminuição da resistência do sistema de pintura na presença do 

aditivo monocomponente, os resultados de autorreparação apresentados podem ser 

considerados satisfatórios, pois o filme de autorreparação formado nas melhores 

condições foi capaz de oferecer uma proteção ao substrato por pelo menos até 7 

dias de imersão em NaCl 0,1 mol/L.  

Como não há trabalhos publicados utilizando a resina éster de epóxi como 

agente de reparação, os resultados obtidos podem ser considerados promissores, já 

que apresentaram um grau de proteção superior ao filme autorreparador de óleo de 

linhaça, imerso por 7 dias no eletrólito, apresentado por Behzadnasab et al. (2014) 

[98]. Desta forma, o aditivo autorreparador monocomponente desenvolvido pode ser 

de grande interesse para a substituição do agente de reparação óleo de linhaça, já 

bastante explorado em diferentes trabalhos publicados [27,93,95,96,98,113].  

Figura 63 - Diagramas de EIE para os sistemas de pintura com defeito E000, E100_15C e 
E120_15C e para os sistemas de pintura sem defeito E000 e E120_15C, após 7 dias de 

imersão em NaCl 0,1 mol/L 

Após os ensaios de EIE, o perfil da amostra E120_15C foi analisado por um 

microscópio óptico, que pode ser visualizado pela Figura 64A. A imagem 
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apresentada possibilita a visualização do aço carbono e das três camadas de tinta 

aplicadas sobre ele. Além disto, podemos observar a presença das microcápsulas, 

de maneira bem distribuída, na segunda camada do sistema de pintura. Por outro 

lado, não é possível visualizar  claramente a presença do aditivo na primeira camada 

aplicada, já que a amostra em questão também foi aditivada nesta camada do 

sistema de pintura. 

A falta de contraste entre as microcápsulas e a coloração vermelha da tinta 

aplicada, provavelmente dificultou a visualização do aditivo autorreparador nesta 

camada de tinta. Por esta razão, o perfil de uma das amostras preparadas para os 

ensaios de SVET, que foi preparada com a aplicação de apenas uma camada de 

tinta na cor branca, foi analisado com o objetivo de verificar a presença das 

microcápsulas quando aplicadas na primeira camada do sistema de pintura. A Figura 

64B apresenta a sessão transversal da amostra E1_15C onde as microcápsulas 

podem ser identificadas sem grandes dificuldades, provando que o contraste da tinta 

vermelha foi o limitador para a visualização do aditivo na Figura 64A.

Figura 64 - Imagens da sessão transversal das amostras A) E120_15C e B) E1_15C

 Ensaios de SVET para o sistema de pintura autorreparador 3.1.10

monocomponente 

A imagem de microscopia óptica apresentada na Figura 65 ilustra o defeito 

realizado nas amostras que foram analisadas pela técnica de SVET. Como podemos 

observar, o defeito realizado com o estilete foi capaz de danificar mecanicamente a 

camada de revestimento aplicada, deixando o substrato de aço carbono exposto. 
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Figura 65 - Imagem de microscopia ótica da região do revestimento danificado 
mecanicamente para a avaliação do efeito autorreparador pela técnica de SVET

Os mapas de densidade de correntes iônicas resultante dos ensaios de SVET

são apresentados na Figura 66. Como foi mencionado anteriormente, devido à alta 

espessura dos sistemas de pintura aplicados sobre o aço, os ensaios de SVET 

foram realizados em amostras onde apenas a primeira camada do sistema de 

pintura foi aplicada sem aditivos e com aditivos na proporção de 10 e 15 % de 

aditivação. A espessura média da camada de tinta seca determinada para as 

amostras dos ensaios de SVET foi de 200 ± 5 µm. 

Pelos mapas de SVET apresentados para a amostra sem microcápsulas 

podemos observar uma região de intensa atividade anódica no centro da imagem. 

Esta região é o local onde foi feito o corte com o estilete. Portanto, como o aço 

carbono está totalmente exposto por conta do defeito realizado, as correntes iônicas 

da reação de oxidação do metal são detectadas, resultando em densidades de 

corrente por volta de 100 µA/cm² após 6 e 12 horas de imersão. Como nesta 

amostra não há material de reparação que possibilite proteger o substrato exposto, 

após 24 horas de imersão há um aumento significativo nos valores de densidades 

de corrente, resultando em valores próximos a 200 µA/cm². Uma região catódica 

(coloração azul) também pode ser notada nos mapas apresentados, durante todo o 

ensaio. Esta região é resultante das reações catódicas de redução do oxigênio 

dissolvido no eletrólito, que inicialmente são detectadas apenas numa região 

próxima ao defeito. Porém, com o avanço do processo corrosivo, estas regiões 

catódicas vão se alastrando por conta da delaminação do revestimento ou de algum 

ponto mais fragilizado do revestimento [49,122].  
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Analisando os mapas de SVET obtidos para as amostras aditivadas, podemos 

notar que após 6 horas de imersão apenas a amostra aditivada em 10% apresentou 

atividades iônicas anódicas e catódicas. No entanto, os valores de densidade de 

corrente determinados na região do defeito para esta amostra são muito baixos em 

relação aos valores apresentados para a amostra sem aditivo. Este comportamento 

comprova o efeito autorreparador da tinta aditivada pela formação de um filme 

protetor na região danificada. 

Com o aumento do tempo de imersão não se observam densidades de 

correntes anódicas e catódicas expressivas nas amostras aditivadas, provando que 

o filme de autorreparação possui um efeito protetor prolongado.   

Os resultados apresentados pela técnica de SVET estão de acordo com os 

resultados apresentados pelo sistema de pintura autorreparador desenvolvido por 

Garcia et al. (2011) [44], onde as densidades de correntes iônicas são praticamente 

nulas quando há o efeito de autorreparação na região danificada. A principal 

diferença entre os trabalhos é que o filme de autorreparação de éster de epóxi já 

está formado e curado no início dos ensaios de SVET, o que resulta em um mapa de 

correntes sem atividades anódicas e catódicas significativas. 
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Figura 66 - Mapas de densidades de correntes iônicas obtidos pela técnica de SVET para as 
amostras sem o aditivo monocomponente, com 10 % de aditivo e com 15% de aditivo, após 

6, 12 e 24 horas de imersão em NaCl 0,01 mol/L
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A Figura 67 apresenta o aspecto das amostras após os ensaios de SVET, onde 

uma grande quantidade de produtos de corrosão é observada na região danificada 

da amostra em que não houve a incorporação do aditivo autorreparador (E0) e não 

são observados produtos de corrosão nas amostras aditivadas, comprovando o 

efeito autorreparador promovido pelo aditivo. 

Figura 67 - Aspecto dos corpos de prova avaliados pela técnica de SVET, apos 24 horas de 
imersão em uma solução aquosa de NaCl 0,01 mol/L 

. 

 Ensaio de exposição ao intemperismo natural dos sistemas de pintura 3.1.11

contendo o aditivo monocomponente 

A Figura 68 apresenta as imagens dos sistemas de pintura E000, E100_15C e 

E120_15C, após 5 meses de exposição ao intemperismo natural. No segundo dia de 

exposição dos corpos de prova ao ensaio de intemperismo natural choveu na região 

em que o painel estava instalado, o que pode ter causado a remoção do material de 

autorreparação que ainda não estivesse curado.  

Devido ao tempo precoce de análise, pela Figura 68 se observam diferenças 

sutis entre as amostras na região de incisão. No entanto, já é possível notar a 

presença de produtos de corrosão na amostra sem o aditivo monocomponente 

(E000), após 5 meses de exposição. Nas imagens das amostras aditivadas é 

possível notar uma grande quantidade de sujeira na região do corte, porém não são 

observados produtos de corrosão nestas amostras devido ao efeito de 

autorreparação. 
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Figura 68 - Corpos de prova após 5 meses de exposição ao intemperismo natural, sem 
aditivo e com aditivo monocomponente 
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 Ensaio acelerado de corrosão em câmara de névoa salina 3.1.12

A Figura 69 apresenta as imagens dos corpos de prova de aço carbono 

revestidos com o sistema de pintura autorreparador monocomponente (E120_15C) e 

para o sistema de pintura sem aditivação, antes da exposição à câmara de névoa 

salina e após 720 horas de exposição. Pelas imagens apresentadas, fica claro que 

houve a formação de um filme protetor na região danificada, pois  na amostra sem 

aditivos (E000) já é possível visualizar a formação de produtos de corrosão. Por 

outro lado, a amostra aditivada não apresentou produtos de corrosão visíveis na 

região danificada mecanicamente. Este resultado mostra que o filme de 

autorreparação formado pelo agente de reparação éster de epóxi, na condição de 

aditivação E120_15C, possui uma boa resistência ao ambiente agressivo no tempo 

de exposição avaliado de 720 horas. 
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Figura 69 - Imagens dos corpos de prova pintados com o revestimento autorreparador 
monocomponente na condição de aditivação E120_15C e para o revestimento sem aditivos 

E000, antes do ensaio de névoa salina e após 720 horas de exposição 
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3.2 ESTUDO DO SISTEMA AUTORREPARADOR BI-COMPONENTE 

 Obtenção e caracterização das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-3.2.1

melamina) contendo a resina epóxi 

A Figura 70 apresenta o produto obtido após a reação de polimerização in situ, 

partindo de uma emulsão preparada com a resina epóxi. Vale ressaltar que as 

condições de emulsificação utilizadas para a resina epóxi foram as mesmas 

utilizadas durante o microencapsulamento da resina éster de epóxi. Observando a 

Figura 70 podemos observar que o produto obtido apresenta o aspecto de um pó 

livre de aglomerações.  

Figura 70 - Produto obtido após a etapa de polimerização in situ, partindo de uma emulsão 
de resina epóxi 

Com o objetivo de verificar se haviam sido formadas microcápsulas após a 

reação de polimerização, uma amostra do produto obtido foi analisada em um 

microscópio óptico. A Figura 71 apresenta a imagem obtida onde podem ser vistas 

inúmeras partículas com formato esférico, mostrando que a obtenção das 

microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) foi realizada com êxito. O 

tamanho médio estimado, levando em conta a escala da foto, pode-se dizer que as 

microcápsulas têm diâmetro na faixa de 20µm a 50 µm. 
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Figura 71 - Imagens obtidas com o auxílio de um microscópio óptico das microcápsulas de 
poli(ureia-formaldeído-melamina) obtidas a partir da emulsão da resina epóxi 

A Figura 72 apresenta as imagens de MEV das microcápsulas produzidas 

contendo a resina epóxi. Através da análise visual das imagens é possível observar 

que as microcápsulas obtidas possuem uma larga distribuição de tamanho, porém 

esta distribuição é aparentemente menor do que as microcápsulas contendo o éster 

de epóxi. Além disto, não são observadas microcápsulas maiores que 50 µm, 

indicando que as microcápsulas obtidas a partir da emulsão de resina epóxi 

possuem uma distribuição de tamanhos em faixa menor do que as microcápsulas 

contendo a resina éster de epóxi.  
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Figura 72 - Imagens obtidas por MEV das microcápsulas de poli (ureia-formaldeído-
melamina), a partir da emulsão da resina epóxi  

Para compreender melhor a distribuição de tamanho das microcápsulas 

obtidas, a amostra deste material foi analisada pelo método de difração a laser. A 

Figura 73 apresenta o histograma de distribuição volumétrica e a curva do valor 

acumulado das microcápsulas analisadas. No histograma apresentado se observa 

uma população de microcápsulas com uma alta intensidade volumétrica, 
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apresentando diâmetros médios volumétricos por volta de 50 – 60 µm. Com uma 

menor intensidade também foram detectadas microcápsulas em outra faixa de 

distribuição volumétrica, onde apresentam diâmetros volumétricos abaixo de 10 µm.  

O diâmetro médio volumétrico D(4,3) determinado a partir desta amostra, 

apresentou o valor de 69 ± 66 µm. Pelos valores apresentados podemos verificar 

que a análise detectou partículas maiores do que as observadas por microscopia, 

assim como ocorreu durante a análise de difração a laser para as microcápsulas 

contendo éster de epóxi. Este efeito provavelmente está relacionado à aglomeração 

de algumas microcápsulas, fazendo com que o laser do equipamento seja desviado 

pelo aglomerado de microcápsulas e o detector interprete este resultado como 

sendo de uma única partícula. No entanto, mesmo que estas microcápsulas 

apresentem esta aglomeração, o maior valor de diâmetro volumétrico determinado é 

menor ou próximo do diâmetro de uma única microcápsula obtida pelos trabalhos em 

que a resina epóxi foi microencapsulada, que é por volta de 100 – 200 µm 

[43,123,124].   

Figura 73 - Histograma da distribuição volumétrica e curva de valor acumulado das 
microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) contendo a resina epóxi 

O tratamento dos dados obtidos pela técnica de difração a laser possibilitou a 

determinação dos diâmetros volumétricos Dv10, Dv50 e Dv90, que estão 

apresentados na Tabela 21. Estes valores indicam que 10 % do volume da amostra 

possui um diâmetro inferior a 8 µm, 50 % do volume da amostra possui um diâmetro 

inferior a 57 µm e 90 % do volume da amostra possui um diâmetro inferior a 138 µm. 
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Tabela 21 - Diâmetros volumétricos Dv10, Dv50 e Dv 90 obtidos para 
as microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) contendo a 

resina  epóxi 

Parâmetro Diâmetro (µm) 

Dv10 8 

Dv50 57 

Dv90 138 

A Figura 74 apresenta o histograma da distribuição numérica e a curva do valor 

acumulado, obtidos pela análise da amostra de microcápsulas contendo a resina 

epóxi. A análise pela distribuição numérica da amostra auxilia no entendimento do 

que foi observado pelas técnicas de microscopia, onde uma grande quantidade de 

microcápsulas com diâmetros abaixo de 20 µm foram observadas e apenas a 

presença de algumas microcápsulas com diâmetros maiores foram detectadas. 

Figura 74 - Histograma da distribuição numérica e curva de valor acumulado das 
microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) contendo a resina epóxi 

O tratamento dos dados adquiridos pela determinação da distribuição 

numérica, das microcápsulas contendo a resina epóxi, possibilitou a determinação 

dos diâmetros numéricos Dn10, Dn50 e Dn90, que são apresentados na Tabela 22. 

Estes valores revelam que apenas 10 % do número total de microcápsulas possuem 

um tamanho inferior a 8 µm, 50 % do número de microcápsulas apresentam um 

tamanho inferior a 11 µm e 90 % das microcápsulas apresentam um tamanho de até 

45 µm. 
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Os valores apresentados pela da distribuição numérica possuem uma melhor 

relação com o que foi observado pelas técnicas de microscopia, onde uma grande 

quantidade de microcápsulas com diâmetros entre 10 e 40 µm foram observadas. 

Assim, deve-se sempre utilizar o diâmetro médio numérico e não o diâmetro médio 

volumétrico para melhor representar a real distribuição dos tamanhos das 

microcápsulas com formadores de filme encapsulados.

Tabela 22 - Diâmetros numéricos Dn10, Dn50 e Dn 90 
obtidos para as microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-
melamina) contendo a resina epóxi 

Parâmetro Diâmetro (µm) 

Dn10 8 

Dn50 11 

Dn90 45 

A Figura 75 apresenta as imagens obtidas através de microscopia óptica das 

microcápsulas intactas e das microcápsulas rompidas. Como pode ser visto pela 

Figura 75B, após as microcápsulas serem pressionadas foi liberado um material 

líquido com características físicas semelhantes às características físicas da resina 

epóxi, indicando que o microencapsulamento da resina epóxi foi realizado com 

sucesso. 

Figura 75 - Imagens obtidas com o auxílio de um microscópio óptico A) microcápsulas 
intactas e B) microcápsulas rompidas mecanicamente. Barra de escala =100µm 
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A caracterização química das microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-

melamina), contendo a resina epóxi, foi realizada através da técnica de 

espectroscopia Raman. Na Figura 76 são apresentados os espectros Raman da 

resina epóxi antes do processo de encapsulamento, das microcápsulas rompidas 

contendo a resina epóxi e das microcápsulas intactas contendo a resina epóxi. 

Figura 76 - Espectros Raman obtidos das amostras de resina epóxi, de microcápsulas 
rompidas contendo a resina epóxi e de microcápsulas de UFM intactas 

Usualmente as resinas epóxi são produtos de formulação comercial, sendo 

assim não há um espectro Raman disponível na literatura que seja específico para o 

composto em questão. No entanto, podemos identificar algumas bandas e picos, 

que são característicos de grupos funcionais presentes nestas resinas. A Tabela 23 

apresenta as principais atribuições dos modos vibracionais Raman, característicos 

dos grupos funcionais presentes em resinas epóxi.  
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Tabela 23 - Atribuição dos números de onda das bandas dos espectros 
vibracionais Raman, dos grupos característicos de resinas epóxi 
[100,116,117,125] 

Atribuições Número de onda cm-1 

Estiramento nas ligações C=C do anel aromático ~ 1609 

Estiramento CH2 em N-CH2-N ~1470 

Estiramento CH2 em CH2-OH ~1438 

Estiramento das ligações C-O-C do grupo epóxi ~ 1254 

Estiramento das ligações C-H do anel aromático ~ 1113 

Deformação axial assimétrica do grupo epóxi ~ 917 

Vibrações laterais entre ligações C-H ~ 836 

Pela análise dos espectros apresentados na Figura 76, nota-se que os picos 

característicos para as resinas epóxi foram observados em todas as amostras 

analisadas, comprovando que o material presente no núcleo das microcápsulas 

correspondia a resina epóxi. É possível identificar picos provenientes da resina epóxi 

no espectro obtido para a amostra “microcápsulas intactas”, pois a parede polimérica 

das microcápsulas que envolvem o núcleo é uma parede muito fina, permitindo que 

o laser atinja a resina encapsulada. Contudo, podemos identificar nestas amostras a 

presença do polímero poli(ureia-formaldeído-melamina), que apresenta uma banda 

na região de 1438 a 1470 cm-1, ao qual está associada ao estiramento do CH2 nas 

estruturas N-CH2-N e CH2-OH [100]. 

A fração determinada da resina encapsulada (eficiência do encapsulamento), 

presente em 1 grama de produto, foi de 78 ± 1 %, sendo assim, em 1 grama de 

microcápsulas, 0,78 gramas correspondem a massa da resina epóxi 

microencapsulada. Esta quantidade da resina encapsulada está dentro da eficiência 

de encapsulamento desse tipo de resina apresentada por outros trabalhos 

[10,102,103,112,124], onde foram  encontrados valores entre 70 e 90 % de resina 

epóxi na massa analisada de produto final.  
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 Obtenção e caracterização de microcápsulas de poliestireno (PS) 3.2.2

contendo endurecedor para resina epóxi 

A Figura 77 apresenta o produto obtido após o processo de 

microencapsulamento por extração de solvente, a partir da emulsão o/a formada 

com o endurecedor à base de poliamida. Assim como as outras microcápsulas 

obtidas neste trabalho, o produto obtido apresentou o aspecto de um pó livre de 

aglomerações, sendo este o aspecto desejado para os aditivos que são 

incorporados nas tintas. 

Figura 77 - Produto obtido após a etapa de extração de solvente, partindo da emulsificação 
do agente de cura à base de poliamida 

Com o objetivo de verificar se haviam sido formadas microcápsulas após o 

processo de microencapsulamento por extração de solvente, uma amostra deste pó 

foi analisada em um microscópio óptico. A Figura 78 apresenta a imagem obtida 

através da análise por microscopia, onde partículas esféricas podem ser vistas, 

mostrando que foi possível a obtenção das microcápsulas de poliestireno.  
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Figura 78 - Imagens obtidas com o auxílio de um microscópio óptico das microcápsulas de 
poliestireno obtidas pelo método de extração de solvente 

A Figura 79 apresenta as imagens obtidas por MEV das microcápsulas de 

poliestireno. É possível observar através das imagens que há uma microcápsula 

rompida, que apresenta uma parede bem espessa e diversos núcleos que servem 

para o armazenamento do endurecedor. A morfologia observada do núcleo destas 

partículas é característica de microcápsulas obtidas através do processo de 

evaporação de solvente [79,126], fazendo com que estas microcápsulas sejam 

caracterizadas como microcápsulas polinucleares [79]. Pelas imagens de MEV, 

percebe-se que as microcápsulas de poliestireno não estão tão agregadas quanto as 

microcápsulas poli(ureia-formaldeído-melamina). 
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Figura 79 - Imagens obtidas por MEV das microcápsulas de poliestireno pelo método de 
extração de solvente 

Para compreender melhor a distribuição de tamanho das microcápsulas 

obtidas, as microcápsulas de poliestireno também foram analisadas pelo método de 

difração a laser. A Figura 80 apresenta o histograma de distribuição volumétrica e a 

curva do valor acumulado das microcápsulas analisadas. No histograma 

apresentado se observa apenas uma população de microcápsulas, com diâmetros 

volumétricos entre aproximadamente 1-100 µm.  
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O diâmetro médio volumétrico D(4,3) determinado a partir desta amostra, 

apresentou o valor de 42 ± 31 µm. Para as microcápsulas de poliestireno, o diâmetro 

médio volumétrico apresentado está coerente com o que foi observado pelas 

técnicas de microscopia. Este comportamento se deve à menor agregação das 

microcápsulas de poliestireno em relação às microcápsulas de poli(ureia-

formaldeído-melamina), fato que pode ser comprovado pelas imagens de MEV. 

Figura 80 - Histograma da distribuição volumétrica e curva de valor acumulado das 
microcápsulas de poliestireno 

O tratamento dos dados obtidos pela técnica de difração a laser possibilitou a 

determinação dos diâmetros volumétricos Dv10, Dv50 e Dv90, que são 

apresentados na Tabela 24. Estes valores indicam que 10 % do volume da amostra 

possui um diâmetro inferior a 14 µm, 50 % do volume da amostra possui um 

diâmetro inferior a 39 µm e 90 % do volume da amostra possui um diâmetro inferior 

a 74 µm. Os valores de diâmetro volumétrico determinados para as microcápsulas 

de poliestireno estão de acordo com o que foi observado durante as análises de 

microscopia, onde foram observadas microcápsulas com diâmetros semelhantes aos 

detectados pela técnica de difração a laser.  
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Tabela 24 - Diâmetros volumétricos Dv10, Dv50 e Dv 90 obtidos para 
as microcápsulas de poliestireno 

Parâmetro Diâmetro (µm) 

Dv10 14 

Dv50 39 

Dv90 74 

Para o entendimento e determinação da quantidade de microcápsulas presente 

em cada faixa de tamanho, a distribuição numérica das microcápsulas de 

poliestireno foi analisada.  A Figura 81 apresenta o histograma da distribuição 

numérica e a curva do valor acumulado, obtidos pela análise da amostra de 

microcápsulas de poliestireno. A análise pela distribuição numérica da amostra 

apresenta uma grande quantidade de microcápsulas com diâmetros em torno de 10 

µm, fato não comprovado pelas microscopias óptica e eletrônica. 

Figura 81 - Histograma da distribuição numérica e curva de valor acumulado das 
microcápsulas de poliestireno 

O tratamento dos dados adquiridos pela determinação da distribuição 

numérica, das microcápsulas de poliestireno, possibilitou a determinação dos 

diâmetros numéricos Dn10, Dn50 e Dn90, que são apresentados na Tabela 25. 

Estes valores revelam que apenas 10 % do número total de microcápsulas possuem 

um diâmetro inferior a 6 µm, 50 % do número de microcápsulas apresentam um 

diâmetro inferior a 8 µm e 90 % das microcápsulas apresentam um diâmetro de até 

22 µm. Estes números mostram que as microcápsulas de poliestireno foram as que 

apresentaram diâmetros menores entre todas as microcápsulas desenvolvidas neste 
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trabalho. Estes resultados não estão de acordo com o que se via nas microscopias e 

não devem ser levados em conta. 

Tabela 25 - Diâmetros numéricos Dn10, Dn50 e Dn 90 
obtidos para as microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-
melamina) contendo a resina epóxi 

Parâmetro .Diâmetro (µm) 

Dn10 6 

Dn50 8 

Dn90 22 

A Figura 82 apresenta as imagens obtidas por microscopia óptica das 

microcápsulas de poliestireno intactas e das microcápsulas de poliestireno rompidas. 

Como pode ser observado na Figura 82B, as microcápsulas de poliestireno 

liberaram um material líquido após serem rompidas, indicando o 

microencapsulamento do endurecedor. Também pode ser notado que a quantidade 

de material liberada é muito menor do que a quantidade liberada das microcápsulas 

de poli(ureia-formaldeído-melamina), isto ocorre devido as microcápsulas de 

poliestireno serem polinucleares e as microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-

melamina) serem em sua maioria mononucleares, fazendo com que uma maior 

quantidade de material esteja presente no núcleo das microcápsulas 

[10,106,112,127]. 

Figura 82 - Imagens obtidas com o auxílio de um microscópio óptico A) microcápsulas de 
poliestireno intactas e B) microcápsulas de poliestireno rompidas mecanicamente. Barra de 

escala =100µm 
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A caracterização química das microcápsulas de poliestireno contendo o 

endurecedor a base de poliamida foi realizada pela técnica de espectroscopia 

Raman. As amostras analisadas foram: o polímero poliestireno, o endurecedor a 

base de poliamida e as microcápsulas rompidas. A Figura 83 apresenta os espectros 

obtidos para as amostras. 

Figura 83 - Espectros Raman do polímero poliestireno (PS), do endurecedor à base de 
poliamida e microcápsulas rompidas contendo o endurecedor 

O espectro Raman do poliestireno apresentou o comportamento padrão 

esperado para este composto [128,129], sem indicação de bandas que não fossem 

decorrentes do mesmo. Não há na literatura um padrão para o espectro Raman do 

endurecedor, pois o composto é uma formulação comercial. Contudo, sabe-se que 

este tipo de endurecedor apresenta grupos carbonila, o que é confirmado pela forte 

banda destacada na região de 1656 cm-1 (Figura 83), podendo ser atribuída ao  

estiramento do grupo carbonílico. Por ser um grupamento não existente no 

poliestireno, esta banda pode ser utilizada para determinar a existência ou não do 

endurecedor nas microcápsulas após serem rompidas. Então, ao analisarmos o 

espectro para a amostra com as microcápsulas rompidas, podemos identificar a 

presença de uma banda com baixa intensidade em 1650 cm-1, comprovando que o 

endurecedor está presente nas microcápsulas de poliestireno. A baixa intensidade 

desta banda se deve a baixa concentração do endurecedor no sistema. 
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A eficiência do encapsulamento do endurecedor, presente em 1 grama de 

produto, foi de 18 ± 1%. Sendo assim, em 1 grama de produto, 0,18 gramas 

corresponde a massa do endurecedor. Sabendo que a quantidade de resina epóxi 

em 1 grama de microcápsulas é de 0,78 g e a quantidade de endurecedor em 1 

grama de microcápsulas é de 0,18 g, a aditivação do sistema autorreparador 

bicomponente foi realizada de maneira em que a proporção resina/endurecedor 

fosse de 2:1. Por esta razão, para cada 1g de microcápsulas contendo a resina 

epóxi adicionadas à tinta, foram adicionados 2,2 g de microcápsulas contendo o 

endurecedor. 

 Aditivação e aplicação da tinta com o aditivo autorreparador 3.2.3

bicomponente sobre chapas de aço carbono ABNT 1020 

Durante a etapa de aditivação da tinta utilizada, assim como ocorreu para o 

aditivo autorreparador monocomponente, não foram encontradas dificuldades e as 

microcápsulas apresentaram uma boa dispersão na tinta, sem que sofressem 

qualquer tipo de aglomeração durante a homogeneização. No entanto, durante a 

aplicação dos sistemas de pintura sobre o aço, foram observados pontos de 

aglomeração no filme aplicado. Estas aglomerações podem ser indesejáveis para as 

propriedades do revestimento, causando perturbações em suas propriedades como 

também para o efeito autorreparador, já que algumas regiões podem ficar com uma 

quantidade pequena do aditivo autorreparador.  

A Figura 84 apresenta a imagem do corpo de prova EP120_15C, que é a 

condição em que há a máxima concentração de microcápsulas tanto na primeira, 

quanto na segunda camada do sistema de pintura. Pela imagem, se observa a 

presença de alguns locais de aglomeração do aditivo. Por conta deste problema 

inesperado, os ensaios realizados nestas chapas foram conduzidos nas regiões 

onde houvesse uma menor quantidade de aglomerados. 
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Figura 84 - Corpo de prova de aço carbono ABNT 1020 revestido com um sistema de 
pintura epóxi N-2680 de três camadas, onde a primeira e a segunda camada foram 

aditivadas com 15% em massa do aditivo autorreparador bicomponente. A terceira camada 
de acabamento não foi aditivada com as microcápsulas

A Tabela 26 apresenta os valores determinados de espessura de camada 

seca, em micrômetros, de todos os corpos de prova pintados com os diferentes 

sistemas de pintura em estudo. As medidas apresentadas foram obtidas nos locais 

indicados pelo gabarito apresentado na Figura 37. A Tabela 26 apresenta as 9 

medidas de espessura realizadas, a média dos 7 valores considerados e também o 

desvio padrão para cada corpo de prova. A nomenclatura utilizada para cada 

conjunto de amostras pode ser consultada na Tabela 3.  

Os valores de desvio padrão apresentados revelam que a espessura das 

camadas aplicadas não apresentou uma variação superior a 12 %, mostrando que a 

aplicação do sistema protetor foi realizada de forma satisfatória, exceto pela  

aglomeração do aditivo. 
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Tabela 26 - Valores de espessura de camada seca, em micrômetros, dos diversos 
sistemas de pintura aplicados sobre o aço carbono ABNT 1020, aditivados em 
diferentes condições com o aditivo autorreparador bicomponente 

Amostra CP
Valor da espessura do sistema de pintura em 

cada ponto de medição (µm) 
Espessura 

média  
(µm) 

Desvio 
padrão 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EP000 

1 460 462 450 580 572 560 606 585 580 543 56 
2 462 460 460 587 570 580 617 636 623 557 68 
3 440 420 440 523 553 540 568 593 592 522 60 
4 500 520 530 485 480 460 420 421 420 469 38 
5 630 600 602 581 565 540 510 540 520 564 32 
6 640 630 640 575 599 616 562 542 538 595 37 

EP100_10C 

1 450 456 457 507 504 518 532 543 541 502 34 
2 455 461 464 513 531 551 537 515 549 510 39 
3 490 502 497 540 553 532 574 577 557 536 31 
4 538 538 555 530 524 532 473 500 489 522 29 
5 536 545 549 529 518 527 476 487 472 517 27 
6 537 500 497 525 545 527 518 550 498 521 22 

EP020_10C 

1 504 516 535 526 513 518 517 515 559 520 8 
2 519 502 508 505 503 490 506 524 535 510 10 
3 504 512 490 540 535 543 600 552 560 535 34 
4 507 500 510 516 545 560 495 490 501 511 26 
5 503 512 494 514 525 500 490 515 488 504 13 
6 560 555 560 540 551 536 535 550 570 550 10 

EP120_10C 

1 561 544 559 525 544 555 490 490 500 531 29 
2 520 520 500 502 490 510 480 480 485 498 15 
3 496 490 570 530 550 560 510 500 523 524 31 
4 480 493 480 513 520 510 523 514 511 506 16 
5 480 483 517 490 548 554 514 534 501 512 27 
6 537 522 574 490 503 500 480 475 490 503 34 

EP100_15C 

1 496 513 523 556 562 570 570 566 570 551 24 
2 518 527 496 549 551 567 566 548 550 544 25 
3 469 454 448 511 527 520 533 543 562 508 38 
4 486 491 491 505 498 512 470 467 472 488 17 
5 483 480 478 525 518 533 520 534 528 512 24 
6 502 523 503 492 507 499 490 488 495 498 12 

EP020_15C 

1 520 519 532 524 544 555 533 580 585 541 21 
2 490 491 498 540 525 550 540 570 561 529 28 
3 488 490 490 560 526 535 560 558 570 531 31 
4 550 567 570 545 540 534 497 496 487 533 30 
5 520 526 507 493 501 496 485 474 481 498 17 
6 557 588 570 538 542 517 487 461 476 527 45 

EP120_15C 

1 421 485 458 520 531 527 550 540 540 514 33 
2 480 467 473 520 500 498 470 485 470 482 19 
3 460 462 460 500 512 500 520 550 500 493 32 
4 531 530 520 480 486 480 470 470 457 491 24 
5 495 500 510 480 480 500 510 503 510 500 13 
6 462 450 462 520 520 510 510 515 522 500 29 
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O mapeamento das espessuras nos corpos de prova foi fundamental para 

selecionar as amostras mais adequadas para cada tipo de ensaio realizado. Desta 

maneira, os corpos de prova com a espessura mais uniforme foram selecionados 

para os ensaios de corrosão ao intemperismo natural. Os corpos de prova que 

apresentaram regiões com maiores variações de espessura foram encaminhados 

para os ensaios em que a área analisada pode ser delimitada, possibilitando a 

seleção de regiões com espessuras semelhantes dos diferentes corpos de prova. 

Estes ensaios em que a área de execução é delimitada são os ensaios de EIE e os 

ensaios de aderência pelo método pull-off.  

 Ensaios de aderência pelo método pull-off dos corpos de prova pintados 3.2.4

com e sem o aditivo autorreparador bicomponente.  

Os locais dos diferentes corpos de prova, onde foram realizados os ensaios de 

aderência pelo método pull-off , apresentaram um valor de espessura média de 512 

± 22 µm. Esta baixa amplitude entre os valores de espessura nas regiões de ensaio 

é importante para que haja uma boa reprodutibilidade dos resultados obtidos durante 

os ensaios de aderência.  

A Tabela 27 apresenta os valores de tensão de arrancamento e o tipo de falha 

observada nos diferentes sistemas de pintura, após a realização dos ensaios de 

aderência pelo método pull-off. Pelos valores médios de tensão de arrancamento, 

podemos observar que o aditivo bicomponente, em todas as condições estudadas, 

promoveu uma melhora na propriedade de aderência da tinta. Para algumas 

situações, o valor de tensão de arrancamento apresentada foi duas vezes maior do 

que o valor obtido para a amostra sem aditivos, atingindo valores próximos aos 

valores mínimos exigidos para um sistema de pintura do tipo epóxi com alto teor de 

sólidos. Mesmo que a tensão de arrancamento da tinta sem aditivos não tenha 

apresentado o valor mínimo esperado de 12 MPa de tensão de arrancamento, os 

valores obtidos entre as diferentes condições de ensaio podem ser utilizados para 

uma discussão comparativa. 

Para os maiores valores de tensão de arrancamento obtidos, valores acima de 

11,8 MPa, houve uma grande falha do tipo coesiva em Y. Estes resultados indicam 

que a cola utilizada durante estes ensaios pode não ser a mais adequada e no caso 
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de uma cola mais resistente, os valores de tensão de arrancamento para estas 

amostras seriam superiores aos valores obtidos.  

Tabela 27 - Resultados de aderência pelo método pull-off representados pelos valores 
de tensão de ruptura e tipo de falha observado 

Amostra

Valor médio 
da tensão de 
arrancamento 

(MPa)

Desvio padrão Tipo de falha

E000 6,5 0,7 Adesiva B/C

EP100_10C 9,5 0,3 Adesiva B/C

EP020_10C 9,3 0,6 5 % coesiva em D, 93 % adesiva B/C e 2 % coesiva 
em C

EP120_10C 11,8 0,6 5 % coesiva em C, 2% coesiva em D, 83% coesiva 
em Y e 10 % adesiva B/C

EP100_15C 12,2 0,6 70% coesiva em Y e 30 % adesiva C/D

EP020_15C 9,3 0,1 95 % adesiva B/C e 5 % adesiva C/D

EP120_15C 13,8 0,1 2 % coesiva em B, 5 % coesiva em C e 93 % 
coesiva em Y

A Figura 85 apresenta a região dos corpos de prova em que foram realizados 

os ensaios de aderência (à esquerda) e os seus respectivos pinos (à direita), 

utilizados durante os ensaios de destacamento. Como os ensaios de aderência 

foram realizados em 3 diferentes locais de cada chapa e os ensaios apresentaram 

uma boa reprodutibilidade, optou-se por apresentar apenas as imagens 

correspondentes ao ensaio realizado na posição central das chapas. Estas imagens 

foram utilizadas para a caracterização do tipo de falha apresentado pelos diferentes 

sistemas de pintura descritos na Tabela 27. Pela análise visual das regiões onde a 

tinta foi destacada e pelos pinos de destacamento, percebe-se que a presença do 

aditivo autorreparador bicomponente alterou o tipo de falha apresentado pelo 

revestimento sem aditivo, avaliado nos ensaios de aderência. 
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As imagens revelam que quanto maior a concentração de microcápsulas, 

principalmente na primeira camada (vermelha) do sistema de pintura, maior a 

aderência entre a primeira e segunda camada (branca) do sistema. Esta observação 

pode ser feita pela observação das regiões de ensaio das amostras EP100_10C e 

EP100_15C, onde não são observadas falhas coesivas do tipo B/C no corpo de 

prova aditivado em 15 % e a falha do tipo B/C é observada apenas no corpo de 

prova aditivado em 10%.  

A aditivação das microcápsulas apenas na segunda camada do sistema de 

pintura, também teve uma contribuição no aumento da aderência da tinta, pois os 

valores de tensão de destacamento apresentados para as amostras EP020_10C e 

EP020_15C são maiores do que o valor apresentado para o sistema sem aditivação. 

No entanto, a aditivação na primeira camada teve uma maior influência no aumento 

da aderência entre as duas primeiras camadas de tinta aplicada, devido ao 

comportamento observado na amostra EP100_15C. 

Quando a aditivação foi realizada nas duas primeiras camadas do sistema de 

pintura, o aspecto dos corpos de prova EP120_10C e EP120_15C ilustraram o 

sinergismo entre a aditivação nas duas camadas e o tipo de falha foi praticamente 

uma somatória do comportamento observado para as amostras aditivadas na 

primeira e segunda camada isoladamente.  

Entre as condições avaliadas, a amostra EP120_15C apresentou o melhor 

desempenho na avaliação da aderência pelo método pull-off, pois além de 

apresentar um alto valor de tensão de destacamento, a ruptura ocorreu na camada 

da cola utilizada. 
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Figura 85 - Aspecto dos corpos de prova após a realização dos ensaios de 
aderência na posição central e aspecto dos seus respectivos pinos 
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 Resultados de EIE para os sistemas de pintura aditivados com o aditivo 3.2.5

autorreparador bicomponente sem a realização de um defeito 

As regiões selecionadas para os ensaios de EIE das amostras contendo o 

aditivo autorreparador bicomponente e sem defeito apresentaram uma espessura de 

camada seca média de 527 ± 19 µm. Os diagramas de impedância foram obtidos 

após 6 h, 24 h, 48h, 7 dias e 28 dias de imersão no eletrólito. A Figura 86 apresenta 

os diagramas de EIE obtidos para as diferentes condições de aditivação das 

microcápsulas em estudo e para a condição sem aditivação, após 6, 24 e 48 horas 

de imersão em NaCl 0,1 mol/L. 

Pelos diagramas apresentados após 6 horas de imersão, na Figura 86, é 

possível notar que o aditivo bicomponente não perturbou as propriedades 
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anticorrosivas da tinta, pois os valores de módulo de impedância em BF das 

amostras aditivadas ficaram muito próximos ao valor apresentado para a amostra 

sem aditivo, indicando que o desempenho anticorrosivo dos sistemas aditivados é 

muito próxima ao do sistema de pintura sem aditivação. A sobreposição das 

constantes de tempo em AF, apresentadas pelos diagramas de - ângulo de fase x 

log f, também confirmam que a presença do aditivo não prejudicou as propriedades 

de proteção por barreira da tinta [90]. Praticamente todos os sistemas de pintura 

apresentaram um desempenho igual ou superior ao do sistema de pintura sem 

aditivação, após 6 horas de imersão.  

Após 24 horas de imersão há uma diminuição mais acentuada nos valores do 

módulo de impedância das amostras EP020_10C e EP020_15C, que foram 

aditivadas apenas na segunda camada. Este efeito indica que houve uma maior 

penetração do eletrólito para estas duas condições de aditivação, após este período 

de imersão. Esta maior penetração do eletrólito pode estar associada à criação de 

caminhos preferenciais, quando o sistema de pintura é aditivado apenas na segunda 

camada, assim como foi observado para o sistema autorreparador 

monocomponente. Após este tempo de imersão, não são observadas alterações 

significativas para os outros sistemas de pintura aditivados, como também não são 

observadas alterações para o sistema de pintura sem aditivação.  

Após 48 horas de imersão, o sistema de pintura sem microcápsulas apresentou 

uma grande diminuição nos valores do módulo de impedância, assumindo um valor 

de módulo de impedância em BF muito próximo aos valores apresentados pelas 

amostras EP020_10C e EP020_15C. Após este período de imersão, nenhum dos 

sistemas autorreparadores apresentaram variações significativas em seu 

comportamento eletroquímico, indicando que a presença do aditivo bicomponente 

nos sistemas de pintura não foi capaz de perturbar a tinta, mesmo apresentando 

pontos de aglomeração. 
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Figura 86 - Diagramas de EIE para o sistema de pintura sem microcápsulas e com 
diferentes condições de aditivação do aditivo autorreparador bicomponente, sem defeito e 

em meio de NaCl 0,1 mol/L, após os tempos de imersão de 6, 24 e 48 horas 
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A Figura 87 apresenta os diagramas de EIE obtidos para os sistemas de 

pintura contendo o aditivo autorreparador e para o sistema de pintura sem 

aditivação, após os tempos de imersão de 7 e 28 dias. 

Pela Figura 87 podemos observar que houve pequenas variações na resposta 

dos sistemas de pintura entre o tempo avaliado de 48 horas (Figura 86) e os tempos 

de imersão 7 e 28 dias, pois os valores de módulo de impedância em BF 

permaneceram praticamente iguais nestes dois tempos avaliados. Além disto, os 

diagramas de - ângulo de fase x log f  são constantes durante todo o tempo de 

imersão, sugerindo que as propriedades de barreira das amostras estudadas foram 

pouco afetadas. As principais alterações observadas pelos sistemas em estudo 

foram feitas após 24 horas de imersão das amostras, devido à permeação do 

eletrólito. Após este período de 24 h, não foram observadas alterações significativas 

no comportamento eletroquímico dos sistemas em análise, mostrando que o efeito 

de barreira não foi prejudicado durante o período total de 28 dias de imersão. 

Estes resultados apresentados para o sistema de pintura autorreparador 

bicomponente  estão de acordo com os resultados apresentados por Plawecka et 

al.(2014) [89], onde a aditivação de nanocápsulas não prejudicou as propriedades 

de proteção da tinta aditivada, sendo este efeito comprovado pelo comportamento 

eletroquímico semelhante das amostras aditivadas e da amostra sem aditivação. 

Desta maneira, o sistema de pintura contendo o aditivo autorreparador 

bicomponente apresentou um desempenho superior ao do sistema contendo o 

aditivo autorreparador monocomponente, pois o aditivo bicomponente não 

prejudicou o desempenho de proteção da tinta, fornecendo ao substrato uma 

proteção igual ou até mesmo superior à fornecida pelo sistema sem aditivos. 
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Figura 87 - Diagramas de EIE para o sistema de pintura sem microcápsulas e com 
diferentes condições de aditivação do aditivo autorreparador bicomponente, sem defeito e 

em meio de NaCl 0,1 mol/L, após os tempos de imersão de 7 e 28 dias 

Após o tempo de imersão de 28 dias no eletrólito, não foram observados 

empolamentos nos sistemas de pintura que continham o aditivo autorreparador 

bicomponente. As regiões foram fotografadas e são apresentadas na Figura 88. 

Pelas imagens apresentadas podemos confirmar que nenhuma das amostras 

aditivadas apresentou pontos de empolamento na área em que ficaram sob imersão. 

Este resultado faz com que todas as amostras aditivadas se enquadrem na 

classificação 10 da norma ASTM D-714 [130]. Já a condição do sistema sem aditivos 

mostrou empolamento classificado como 8D. 
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Figura 88 - Imagens fotográficas da região imersa durante os ensaios de EIE para as 
diferentes condições avaliadas

 Resultados de EIE para os sistemas de pintura aditivados com o aditivo 3.2.6

autorreparador bicomponente com a realização de um defeito 

As regiões selecionadas para os ensaios de EIE, nas chapas contendo o 

aditivo autorreparador bicomponente com defeito, apresentaram uma espessura de 

camada seca média de 521 ± 13 µm. Com o objetivo de avaliar o efeito 

autorreparador dos diferentes sistemas de pintura analisados, as medidas de EIE 

foram realizadas após 6 horas de imersão no eletrólito. Para avaliar a resistência dos 

filmes de autorreparação, foram realizadas medidas de EIE após 24 h, 48h e 7 dias 

imersão das amostras no eletrólito.  
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A Figura 89 apresenta os diagramas de EIE dos sistemas de pintura nas 

diferentes condições de aditivação e na condição onde não há aditivação das 

microcápsulas. Para uma melhor discussão do efeito autorreparador, também foram 

plotadas as curvas dos sistemas de pintura sem microcápsulas (E000) com defeito e 

sem defeito. 

Os diagramas de log IZI x log f apresentados após 6 horas de imersão para as 

amostras sem aditivação mostram que o defeito provocado no sistema de pintura foi 

capaz de prejudicar drasticamente as suas propriedades de proteção. Na condição 

sem aditivo e com defeito há uma grande diminuição no comportamento capacitivo 

puro do sistema de pintura em relação à condição sem defeito, que pode ser 

confirmado pela diminuição dos valores de módulo de impedância nas regiões de 

BF. 

Devido à região danificada não possuir material de reparação, também pode 

ser observada uma grande diminuição nos valores de módulo de impedância na 

região de BF do sistema avaliado (EP000).  Pelos diagramas de  -ângulo de fase x 

log f, a constante de tempo nas regiões de AF relacionada ao revestimento, não 

apresenta valores significativos de proteção. No entanto, uma nova constante de 

tempo pode ser observada em regiões de frequências mais baixas e pode ser 

associada às reações de interface metal/eletrólito.

Os sistemas de pintura aditivados e danificados apresentaram um 

comportamento semelhante entre si. Pelos diagramas de log IZI x log f, nas regiões 

entre 50 kHz a 100Hz, os sistemas de pintura aditivados apresentaram um 

comportamento capacitivo muito semelhante ao do revestimento intacto. Esta 

resposta obtida para os sistemas aditivados está associada à autorreparação do 

sistema de pintura pela liberação dos agentes de reparação na região do defeito. 

Porém, devido à presença do defeito e pela menor espessura do filme de 

autorreparação frente ao sistema de pintura, a resposta dos sistemas aditivados 

apresenta um patamar na região de frequências entre 100 e 10 Hz, que está 

relacionado com a resistência do filme de autorreparação formado. A resistência 

apresentada entre os filmes de autorreparação não apresentou uma sequência 

lógica, onde se espera que a maior concentração de aditivo resulte em um filme 

mais resistente. No entanto, a aglomeração do aditivo na tinta para as 
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concentrações maiores de aditivo pode ter apresentado uma influência nestes 

resultados.   

Para as regiões de frequências mais baixas, < 10Hz, foi detectada uma 

contribuição que está relacionada à capacitância da dupla camada elétrica, 

mostrando que o filme autorreparador não conseguiu bloquear totalmente estas 

reações. No entanto, Amirudin e Thieny (1995) [35] relatam que este tipo de 

comportamento apresentado na EIE para revestimentos danificados indicam que as 

amostras possuem áreas ativas do substrato com diferentes dimensões. Portanto, a 

formação do filme de autorreparação na região danificada faz com que as áreas 

ativas do substrato sejam muito inferiores para as amostras aditivadas do que para o 

sistema sem aditivação, resultando em altos valores de módulo de impedância em 

BF para as amostras aditivadas e um baixo valor de módulo de impedância em BF 

para a amostra sem aditivação.  

Pelos diagramas de - ângulo de fase x log f, duas constantes de tempo bem 

definidas são observadas para os sistemas de pintura autorreparadores. A constante 

de tempo observada nas regiões de AF está relacionada ao filme de autorreparação. 

Para esta constante de tempo são observados altos valores de ângulo de fase e 

uma larga amplitude de frequências alcançadas, confirmando que o filme de 

autorreparação possui propriedades de proteção muito próximas as do sistema de 

pintura sem defeito (E000). A constante de tempo observada nas regiões de BF está 

relacionada aos fenômenos de interface metal/eletrólito, indicando que o filme 

autorreparador formado não bloqueou totalmente estas reações. No entanto, esta 

constante de tempo está deslocada para regiões mais baixas de frequência, quando 

comparada com a constante de tempo do revestimento sem aditivo e com defeito, 

mostrando que as reações de interface na presença dos aditivos possui uma cinética 

mais lenta [89]. 

Verifica-se que após 48 horas de imersão no eletrólito, não foram observadas 

variações significativas no comportamento eletroquímico dos filmes de 

autorreparação formados nos sistemas de pintura contendo o aditivo bicomponente. 

Estes resultados mostram que o filme autorreparador formado possui uma boa 

resistência nestas condições de imersão, o que é uma característica das resinas 

epóxi reticuladas com agentes de cura à base de poliamida. Os resultados obtidos 
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estão de acordo com os resultados apresentados por Liu et al. (2012) [43], onde o 

comportamento da tinta aditivada e danificada foi muito semelhante ao 

comportamento da tinta sem aditivação e sem defeito. 

Figura 89 - Diagramas de EIE para os sistemas de pintura sem microcápsulas e com 
diferentes condições contendo o aditivo autorreparador bicomponente, com defeito e em 

meio de NaCl 0,1 mol/L, após os tempos de imersão de 6, 24 e 48 horas 
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Para um melhor entendimento sobre o efeito autorreparador obtido com o 

aditivo bicomponente, os dados obtidos para as amostras EP000 sem defeito, 

EP000 com defeito, e EP120_15C com defeito após 6 horas de imersão, foram 

ajustados com os circuitos equivalentes apresentados na Figura 90. Assim como foi 

feito para os ajustes de circuito do sistema autorreparador monocomponente, os 

sistemas sem defeito foram ajustados pelo circuito da Figura 90A e o sistema com 

defeito foi ajustado com o circuito equivalente apresentado na Figura 90B, onde já 

está sendo considerado o termo referente a autorreparação. 

Figura 90 - Circuitos equivalentes utilizados para o ajuste dos dados experimentais de EIE 
A) do sistema de pintura sem defeito e B) do sistema de pintura com defeito

A Tabela 28 apresenta os valores obtidos através dos ajustes de circuito para 

os dados experimentais de EIE, obtidos após 6 horas de imersão no eletrólito das 

amostras EP000 sem defeito, EP000 com defeito e EP120_15C com defeito.  

Pelos valores apresentados para a amostra EP120_15C com defeito, se 

observa que o filme de autorreparação formado possui excelentes propriedades de 

proteção, pois o valor apresentado para o Rautorreparação é cerca de três ordens de 

grandeza maior do que o Rtinta apresentado para a amostra E000 com defeito. Além 

disto, o valor de CPEautorreparação está muito próximo ao valor apresentado para o 

CPEtinta da amostra E000 sem defeito, mostrando que o filme de autorreparação 

formado apresenta um comportamento protetor semelhante ao da tinta intacta.  

O menor valor apresentado de CPEdce para a amostra aditivada e 

consequentemente o seu maior valor de Rtc, comprovam a proteção do substrato 

pelo sistema de autorreparação bicomponente após a realização de um defeito 

mecânico no sistema de pintura.  
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A Figura 91 apresenta os diagramas de EIE obtidos após uma semana de 

imersão em NaCl 0,1 mol/L dos sistemas de pintura com defeito, contendo as 

diferentes condições do aditivo autorreparador e para o sistema de pintura com e 

sem defeito, na ausência de aditivo. 

Através dos diagramas de log IZI x log f uma degradação dos filmes 

autorreparadores formados pelos sistemas aditivados apenas na segunda camada 

Tabela 28 - Valores obtidos pelos ajustes de circuito para os dados 
experimentais de EIE, na avaliação do sistema autorreparador bicomponente 

Amostra Parâmetro Valor do 
parâmetro 

Erro do ajuste 
(%) 

EP000 sem defeito 

Rs (�.cm²) 146 Valor fixado 

CPEtinta 

(F.cm²/S�-1) 8,1 x 10-11 4,3 

CPEtinta (�) 0,88 0,6 

Rtinta (�.cm²) 1,7 x 109 2,4 

EP000 com defeito 

Rs (�.cm²) 146 Valor fixado 

CPEtinta 

(F.cm²/S�-1) 1,4 x 10-10 Valor fixado 

CPEtinta (�) 0,69 1,2 

Rtinta (�.cm²) 2,3 x 104 0,9 

CPEdce

(F.cm²/ S�-1) 1,0 x 10-6 1,5 

CPEdce (�) 0,67 0,6 

Rtc (�.cm²) 1,3 x 106 1,9 

EP120_15C com 
defeito 

Rs (�.cm²) 146 Valor fixado 

CPEautorreparação 

(F.cm²/S�-1) 3,7 x 10-11 1,4 

CPEautorreparação 

(�) 0,94 0,2 

Rautorreparação

(�.cm²) 3,0 x 107 0,3 

CPEdce

(F.cm²/ S�-1) 1,1 x 10-8 0,4 

CPEdce (�) 0,87 0,2 

Rtc (�.cm²) 5,1 x 109 2,6 
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do sistema de pintura (E020_10C e E020_15C) pode ser observada pela grande 

diminuição do comportamento capacitivo do filme autorreparador, diminuição da 

resistência à transferência de carga oferecida pelo sistema e uma maior contribuição 

dos fenômenos de interface metal/eletrólito. Os diagramas de -ângulo de fase x log f 

apresentados para estes dois sistemas, revelam uma diminuição nos valores de 

ângulo de fase para constante de tempo nas regiões de AF, revelando a diminuição 

da proteção por barreira do filme autorreparador formado. Além disto, os fenômenos 

de interface ficam mais evidentes e representativos para estes dois sistemas 

autorreparadores, podendo ser acompanhados pela constante de tempo presente na 

mesma região de BF do sistema sem aditivo e com defeito.  

Apesar da degradação apresentada por estes dois sistemas autorreparadores, 

os outros sistemas autorreparadores foram capazes de fornecer uma excelente 

proteção ao aço carbono, mesmo apos 7 dias de imersão no eletrólito, sendo que 

alguns deles, EP120-10C e EP120-15C, superaram a proteção dada pelo sistema 

sem defeito. 

Figura 91 - Diagramas de EIE para os sistemas de pintura sem microcápsulas e com 
diferentes condições contendo o aditivo autorreparador bicomponente, com defeito e em 

meio de NaCl 0,1 mol/L, após 7 dias de imersão

Após os ensaios de EIE, o perfil da amostra EP120_15C foi analisado por um 

microscópio óptico, que pode ser visualizado pela Figura 92. A imagem apresentada 

possibilita a visualização do aço carbono e das três camadas de tinta aplicadas 
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sobre ele. Também se observa a presença das microcápsulas, de maneira bem 

distribuída, na segunda camada do sistema de pintura e ao contrário do sistema 

autorreparador monocomponente, a presença de algumas microcápsulas na primeira 

camada do sistema de pintura também pode ser notada, mesmo sendo a cor dessa 

camada vermelha.  

Figura 92 - Imagem da sessão transversal da amostra EP120_15C

 Ensaios de SVET para o sistema de pintura autorreparador bicomponente3.2.7

Os mapas de densidade de correntes iônicas resultantes dos ensaios de SVET

são apresentados na Figura 93. Devido à alta espessura dos sistemas de pintura 

estudados, os ensaios de SVET foram realizados em amostras onde apenas a 

primeira camada do sistema de pintura foi aplicada sem aditivos e com o aditivo 

autorreparador bicomponente, na proporção de 10 e 15 % de aditivação. A 

espessura média da camada de tinta seca determinada para as amostras dos 

ensaios de SVET foi de 203 ± 4 µm. 

Pelos mapas de SVET apresentados para as duas amostras aditivadas, nota-

se uma atividade catódica de baixa intensidade na região do defeito após 6 horas de 

imersão no eletrólito, pela detecção de densidades de corrente iônicas catódicas em 

torno de – 2 µA.cm². Como possuem um valor muito baixo e por serem correntes 

resultantes de reações catódicas, estas correntes iônicas não são preocupantes. 

Além disto, a atividade eletroquímica da superfície é muito menor do que a situação 
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sem microcápsulas, comprovando o efeito autorreparador oferecido pelo sistema 

bicomponente tanto na condição de aditivação de 10 %, quanto na condição de 

aditivação de 15 %.  

Após 12 horas e 24 horas de imersão, as amostras aditivadas não 

apresentaram correntes iônicas na região do defeito, revelando que os filmes 

autorreparadores formados apresentaram uma alta resistência ao eletrólito utilizado 

nos ensaios. Outra observação importante a ser feita é que não são observadas 

correntes iônicas fora da região do defeito, mostrando que a aglomeração causada 

na tinta não criou caminhos preferenciais para a penetração do eletrólito. 
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Figura 93 - Mapas de densidades de correntes iônicas obtidos pela técnica de SVET para as 
amostras sem o aditivo bicomponente, com 10 % de aditivo e com 15% de aditivo, após 6, 

12 e 24 horas de imersão em NaCl 0,01 mol/L 

  



204 

A Figura 94 apresenta os corpos de prova após os ensaios de SVET. Através 

das imagens é possível verificar que o aditivo bicomponente proporcionou o efeito 

de autorreparação aos sistemas de pintura aditivados, quando estes sofreram um 

defeito mecânico com uma lâmina.   

Figura 94 - Aspecto dos corpos de prova avaliados pela técnica de SVET, apos 24 horas de 
imersão na solução de NaCl 0,01 mol/L 

 Ensaio de exposição ao intemperismo natural dos sistemas de pintura 3.2.8

contendo o aditivo bicomponente. 

A Figura 95 apresenta as imagens dos sistemas de pintura EP000, EP100_15C 

e EP120_15C, após 5 meses de exposição ao intemperismo natural. Como os 

resultados apresentados dos sistemas autorreparadores bicomponente foram 

semelhantes durante os ensaios de EIE, os corpos de prova utilizados para estes 

ensaios de exposição foram escolhidos nas mesmas condições de aditivação 

avaliadas durante os ensaios de exposição do sistema autorreparador 

monocomponente.  

Pelas imagens apresentadas na Figura 95 podemos observar que as amostras 

aditivadas, ao contrário da amostra sem aditivos, não apresentaram produtos de 

corrosão na região danificada. Mesmo com o pequeno intervalo de exposição e da 

ocorrência de chuva no segundo dia de ensaio, pode-se afirmar que o aditivo 

autorreparador bicomponente forneceu a propriedade de autorreparação ao sistema 

de pintura aditivado nestas condições de exposição.

  



205 

Figura 95 - Corpos de prova submetidos ao ensaio de exposição ao intemperismo natural, 
sem aditivo e com aditivo bicomponente 

 Ensaio acelerado de corrosão em câmara de névoa salina 3.2.9

A Figura 96 apresenta as imagens dos corpos de prova de aço carbono 

revestidos com o sistema de pintura autorreparador bicomponente (EP120_15C) e 

para o sistema de pintura sem aditivação (E000), antes da exposição à câmara de 

névoa salina e após 720 horas de exposição. Pelas imagens apresentadas podemos 

notar que o revestimento aditivado não apresentou produtos de corrosão na região 

em que foi realizado o defeito mecânico com o estilete. Desta forma, pode-se dizer 

que o agente de autorreparação proporcionou um efeito protetor ao aço carbono 

após a realização de um defeito mecânico no sistema de pintura.  

Ao comparamos os resultados dos ensaios de exposição à câmara de névoa 

salina do revestimento autorreparador monocomponente, com os resultados do 

revestimento autorreparador bicomponente não podemos afirmar qual sistema 

apresentou o melhor desempenho anticorrosivo na região danificada, pois nenhum 

dos sistemas avaliados apresentaram produtos de corrosão nesta região.  

Provavelmente, períodos de exposição mais prolongados revelem alguma diferença 

significativa entre os sistemas de autorreparação estudados. 
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Figura 96 - Imagens dos corpos de prova pintados com o revestimento autorreparador 
bicomponente  na condição de aditivação EP120_15C e para o revestimento sem aditivos 

E000, antes do ensaio de névoa salina e após 720 horas de exposição 
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3.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS AUTORREPARADORES 

DESENVOLVIDOS 

Os dois aditivos de autorreparação desenvolvidos neste trabalho foram 

capazes de conferir a autorreparação no sistema de pintura, após a realização de 

um defeito mecânico na tinta aplicada.  

O desenvolvimento do aditivo autorreparador monocomponente é mais 

vantajoso do ponto de vista econômico, já que há a necessidade de microencapsular 

apenas um agente de reparação, diminuindo drasticamente os custos de produção. 

Além disto, a presença do aditivo autorreparador na tinta não prejudicou o aspecto 

visual do sistema de pintura, o que não aconteceu com o aditivo autorreparador 

bicomponente.  

Por outro lado, o aditivo autorreparador bicomponente não diminuiu a 

resistência da tinta aditivada e foi capaz de melhorar as propriedades de adesão da 

tinta aditivada. O efeito de autorreparação conferido pelo aditivo bicomponente e a 

persistência do filme de autorreparação formado por este sistema, foi muito superior 

ao do aditivo autorreparador monocomponente. 
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Conclusões 

O projeto estatístico proposto no estudo da emulsão precursora do 

microencapsulamento da resina éster de epóxi indicou que a fração mássica do 

tensoativo goma arábica e do tensoativo Triton-X100 é o fator de maior significância 

na diminuição do diâmetro médio das gotículas obtidas. Em contrapartida, no estudo 

do tensoativo Pluronic F-127 os dados obtidos não se ajustaram ao modelo proposto 

e nenhum dos fatores em estudo apresentou significância estatística dentro do nível 

de confiança utilizado.  

As medidas de potencial zeta não colaboraram para a avaliação da 

estabilidade das emulsões obtidas. Por outro lado, os registros fotográficos foram 

fundamentais para determinar a estabilidade das emulsões preparadas em 

diferentes condições. 

Dentre os tensoativos empregados, apenas a goma arábica possibilitou a 

produção das microcápsulas poliméricas. Onde as melhores condições de obtenção 

das microcápsulas foram: utilizando o dispersor Ultraturrax de 5200 rpm, com a 

adição de 5 gramas de NaCl e utilização da maior fração mássica do tensoativo não-

iônico goma arábica. 

O microencapsulamento e a liberação da resina éster de epóxi foram 

comprovados pela técnica de espectroscopia na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR).  

O aditivo monocomponente apresentou um alto carregamento do agente de 

reparação, onde a fração mássica determinada de resina éster de epóxi 

encapsulada nas microcápsulas foi de 86 %. 

A aditivação do sistema de pintura com o aditivo autorreparador 

monocomponente não prejudicou o aspecto visual da tinta após a aplicação, como 

também não prejudicou as propriedades de adesão do sistema de pintura avaliado. 

Por outro lado, houve uma diminuição dos valores de módulo de impedância, 

principalmente na região de BF, do sistema de pintura carregado com o aditivo 

autorreparador monocomponente pela provável destruição de algumas 

microcápsulas durante a aplicação da tinta. 
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Os sistemas de pintura carregados com o aditivo autorreparador 

monocomponente desenvolvido apresentaram um efeito de autorreparação após 

serem danificados mecanicamente com uma microbroca ou com uma lâmina. Este 

efeito de autorreparação foi comprovado pelas técnicas eletroquímicas de EIE e 

SVET. 

A maior concentração do aditivo autorreparador monocomponente no sistema 

de pintura proporcionou um melhor filme de autorreparação, onde as camadas 

aditivadas em 15% apresentaram um melhor desempenho anticorrosivo do que as 

aditivadas em 10 %. Além disto, aditivação das microcápsulas apenas na segunda 

camada do sistema de pintura não apresentou efeitos de autorreparação 

satisfatórios, devido à dificuldade do agente de reparação chegar até o substrato. No 

entanto, a presença das microcápsulas na primeira e segunda camada foi capaz de 

formar um filme de autorreparação com propriedade de proteção prolongada.  

Foi possível a obtenção de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído-melamina) 

contendo a resina epóxi, utilizando as mesmas condições de obtenção (exceto a 

temperatura) das microcápsulas contendo a resina éster de epóxi. Foi determinada 

uma grande quantidade de resina epóxi nas microcápsulas, resultando em uma 

fração mássica de 78 % de eficiência de encapsulamento. 

Foi possível a obtenção de microcápsulas de poliestireno contendo o 

endurecedor à base de poliamida através do método de evaporação de solvente. A 

morfologia polinuclear das microcápsulas obtidas resultou em uma baixa quantidade 

de endurecedor nas microcápsulas, resultando em uma fração mássica de 

endurecedor na amostra de 18 % de eficiência de encapsulamento. 

Tanto a presença da resina epóxi quanto a presença do endurecedor dentro 

das microcápsulas, foi confirmada através da técnica de espectroscopia Raman. 

A aditivação do sistema de pintura com o aditivo autorreparador bicomponente 

prejudicou o aspecto visual da tinta após a aplicação, formando aglomerados no 

revestimento. No entanto, o aditivo autorreparador bicomponente melhorou a 

propriedade de adesão do revestimento aditivado, diminuiu a formação de bolhas 

após longos períodos de imersão no eletrólito, não perturbou as propriedades 
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dielétricas da tinta e apresentou um excelente efeito de autorreparação em uma 

condição de degradação por ação mecânica na tinta. 

Além do aspecto visual, a aglomeração do aditivo autorreparador 

bicomponente gerou uma falta de coerência para a interpretação do efeito 

autorreparador nas diferentes condições estudadas. Porém, todas as amostras 

aditivadas apresentaram um elevado poder de autorreparação até 48 horas de 

imersão no eletrólito, mas após 7 dias de imersão o filme autorreparador formado 

nas amostras aditivadas apenas na segunda camada apresentaram uma grande 

degradação em relação às outras condições estudadas. Estes resultados, assim 

como foi para o aditivo monocomponente, mostram que a aditivação apenas na 

segunda camada do sistema de pintura não é a melhor opção entre as condições 

estudadas.  

Apesar do curto tempo de exposição, os ensaios de exposição ao 

intemperismo natural indicaram a ocorrência do efeito de autorreparação nos 

sistemas aditivados, após a quebra da barreira de proteção por um defeito 

mecânico. 

Os ensaios de corrosão acelerados em câmara de névoa salina mostraram que 

ambos os revestimentos autorreparadores proporcionaram um excelente efeito de 

autorreparação para os sistemas de pintura após 720 horas de exposição. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Adicionar inibidores de corrosão ao agente formador de filme e encapsulá-los 

em microcápsulas poliméricas. 

Estudar e melhorar as propriedades mecânicas do aditivo autorreparador 

monocomponente, para que as microcápsulas sejam mais resistentes durante a 

etapa de aplicação da tinta. 

Estudar um processo de microencapsulamento do endurecedor em 

microcápsulas poliméricas mononucleares, para aumentar a quantidade de 

endurecedor dentro das microcápsulas. 

Encapsular o endurecedor em nanorreservatórios inorgânicos como os 

argilominerais. 

Estudar a aditivação com microcápsulas com formador de filme junto com 

microcápsulas ou nanorreservatórios com inibidores de corrosão para ver a sinergia 

dos vários sistemas de autorreparação. 

Avaliar o tempo de vida dos aditivos após a aplicação do sistema de pintura. 

Melhorar a dispersão do aditivo bicomponente na tinta epóxi.  

Avaliar a resistência àabrasão dos sistemas de pintura aditivados. 

Avaliar a autorreparação em sistemas de pintura a base de resinas alquídicas e 

de resinas poliuretânicas. 

Caracterizar com medidas de permeabilidade e absorção de água os 

revestimentos aditivados para se obter uma melhor interpretação dos resultados de 

impedância sem defeito. 
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