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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE CAMADAS DE FOSFATO DE
ZINCO/NÍQUEL E ZINCO/NIÓBIO
EVERSON DO PRADO BANCZEK
RESUMO
Neste trabalho foi estudada a viabilidade de substituição do níquel presente em
banhos de fosfato de zinco para a fosfatização do aço carbono (SAE 1010) por
niobatos, ou oxalato de nióbio e amônio (Ox) e benzotriazol (BTAH). A
substituição do passivador das camadas de fosfato obtidas, baseado em cromo
hexavalente, por um banho passivador contendo Ox, também foi avaliada. Os
resultados do presente trabalho mostraram que os compostos de nióbio podem
substituir o níquel em banhos de fosfatização com várias vantagens, pricipalmente
ambientais. Camadas com melhores propriedades foram obtidas com os banhos
em presença de compostos de nióbio, pois um aumento da massa de fosfato
depositada com menor tempo de imersão foi observado para estes banhos. Maior
resistência à corrosão e maior eficiência de proteção foram obtidas para os
revestimentos de fosfato de zinco em presença de niobatos (PZn+Nb) e de
oxalato de nióbio e amônio e de benzotriazol (PZn+Ox+BTAH), quando
comparados a camada tradicional em presença de níquel (PZn+Ni). As melhores
propriedades de proteção, obtidas para os revestimentos testados foram
relacionadas à morfologia dos cristais, espessura das camadas e com a menor
porosidade dos revestimentos em presença de compostos de nióbio e de
benzotriazol. Os resultados obtidos com os passivadores mostraram que o
selante à base de Ox pode substituir o constituído por CrO3, mas somente sob
determinadas condições de aplicação, aumentando a proteção contra a corrosão
do aço carbono promovida pela camada de PZn+Ni.
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DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF ZINC/NICKEL AND
ZINC/NIOBIUM PHOSPHATE LAYERS
EVERSON DO PRADO BANCZEK
ABSTRACT
In the present study, the viability of the substitution of nickel found in some
phosphating baths by niobates or by ammonium and niobium oxalate (Ox) with
benzotriazole (BTAH), was investigated. The possible substitution of chromium
hexavalent as passivating agent by Ox, was also evaluated. The results showed
that the niobium compounds might replace the nickel from phosphating baths with
many advantages, mainly due to the non toxic properties of these compounds.
The phosphate layers obtained in the baths with niobium compounds presented
better properties comparatively to that obtained in the nickel containing bath used
as reference. The phosphate layers mass obtained in the baths with niobium
compounds was superior to that deposited in the nickel containing ones, and were
obtained at lower phosphating periods. Increased corrosion resistance and better
protection efficiency were associated to the phosphate layers obtained in the baths
with niobates (PZn+Nb) or niobium and ammonium oxalate with benzotriazole
(PZn+Ox+BTAH), comparatively to that produced in the bath with nickel (PZn+Ni).
The better protection properties of the phosphate layers obtained in the niobium
compounds and benzotriazole containing solutions were related to the morphology
of the deposited crystals, the phosphate layer thickness and the porosity of these
layers. The results also showed that the Ox tested can be used as a sealing
compound for phosphate layers and might replace the passivating CrO3, with the
advantage of being ambientally friendly, resulting in increased corrosion resistance
of the phosphate layer obtained in the solution with nickel (PZn+Ni).
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1. INTRODUÇÃO

Entre os processos de tratamento de superfícies metálicas mais
utilizados, encontra-se a fosfatização [1-10]. A fosfatização é um tratamento de
conversão que permite o revestimento da superfície com uma camada de sais
insolúveis de fosfato, na maioria das vezes, fosfato de zinco [11,12], com a
finalidade de proteção contra a corrosão do metal base, preparação para a
pintura, separação elétrica e decoração [11,12]. Os revestimentos de fosfato
podem ser aplicados em aços carbono [1-5], aço galvanizado [4,10,13], ferro [6],
magnésio [8,14,15], alumínio [9,16] e zinco [17].
Os banhos de fosfato podem ser à base de zinco [1,17-20], manganês
[4,21-23], tricatiônico (Zn, Ni, Mn) [24], orgânico [6,25,26] ou ainda, uma
combinação destes, sendo que o tipo de banho utilizado dependente da aplicação
para a qual esta direcionada o metal base.
Os fosfatos podem ser classificados em duas classes, os inorgânicos e
os orgânicos. A Tabela 1 mostra algumas características de revestimentos de
fosfato empregados industrialmente [27].
Entre os fosfatos inorgânicos podem ser citados:

•

Fosfato de Ferro: [(Fe5H2(PO4)4.4H2O)];

•

Fosfato de zinco: (Zn3(PO4)2.4H2O);

•

Fosfato de manganês: [(Mn-Fe)5H2(PO4)4.4H2O];

•

Fosfato tricatiônico: (Zn, Ni, Mn);

•

Fosfato de zinco e nióbio: (Zn, Nb).
Muitos processos de fosfatização empregam uma etapa de proteção

final, com a finalidade de selagem, ou seja, passivação da camada de fosfato. É
um complemento e ao mesmo tempo um nivelamento dos cristais, que é
empregado com o intuito de aumentar a resistência à corrosão das peças
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tratadas. Geralmente, a passivação é efetuada pela imersão de amostras
fosfatizadas em um banho de trióxido de cromo. A passivação com íons de Cr6+
deverá encontrar alternativas ambientalmente amigáveis, uma vez que gera
resíduos/descartes tóxicos.
Tabela 1. Características de alguns revestimentos de fosfato empregados
industrialmente.
Característica

Tipo de revestimento
Fosfato de ferro

da 0,16-0,8 g/m

Massa

Fosfato de zinco

2

1,4-4,0 g/m

Fosfato pesado

2

7,5-30 g/m

2

camada
Tipos

Desengraxante/revestimento

Padrão

Fosfato

de

Padrão

Modificado por Níquel

manganês

Fosfato orgânico

Modificado por cálcio

Fosfato de zinco

Baixo zinco

Fosfato de ferro

Modificado por manganês
Aceleradores

Nitrito/nitrato

Nitrito/nitrato

Clorato

Clorato

Clorato

Nitrato

Molibdato

Ácido

nitrobenzeno Nitroguanidina

sulfônico
o

o

o

Temperatura

Ambiente-70 C

Ambiente-70 C

60-100 C

Acidez livre

2.0-2.0 pontos

0,5-3,0 pontos

3,6-9,0 pontos

Acidez total

5-10

10-25

20-40

Fosfato de titânio.

Fosfato

Condições de
-

pré-

manganês
Fosfato de titânio.

fosfatização
Principal uso

Base

para

pintura

para Base para pintura para Não é empregado

ambientes de baixa corrosão.

ambientes

de

alta como

corrosão.
Limitações

de

Baixa resistência à corrosão Baixa
sem pintura e após pintura

base

para

pintura.
resistência

corrosão sem pintura.

à Processo

caro

e

tempo de processo
longo.

Material

dos Aço baixo carbono.

Aço baixo carbono, aço Aço baixo carbono
inoxidável e aço revestido ou aço inoxidável.

tanques

com plástico.
Método
aplicação

de Nebulização ou imersão.

Nebulização ou imersão.

Somente imersão.
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No início, os processos de fosfatização eram muito demorados, mas o
estudo detalhado das reações envolvidas permitiu a diminuição do tempo de
imersão e a obtenção de revestimentos em temperaturas menores, próximas da
ambiente [11]. A adequação do processo aconteceu devido à alteração das
condições de operação para obtenção dos revestimentos e a principal
modificação realizada nos banhos de fosfatização foi em relação à sua
composição. Essa alteração se deu pelo uso de aditivos que são empregados
para acelerar o processo (aceleradores) e obter melhores propriedades dos
revestimentos [11].
Os aceleradores apresentam duas funções: (1) despolarizar a
superfície do metal, agindo em particular nas áreas de densidade eletrônica
elevada (catódicas) e (2) oxidar os metais dissolvidos nas regiões de ataque
anódica, causando a precipitação de sais insolúveis de fosfato [11].
Além

dos

aceleradores,

podem

ser

utilizados

outros

aditivos

dependendo da aplicação do revestimento. O aditivo que gera maiores problemas
é o níquel, pois seu uso torna difícil o controle dos resíduos gerados, visto que
este elemento é agressivo ao meio ambiente.
Na literatura [28] foram relatados os seguintes riscos relacionados à
contaminação com níquel:

•

alergias;

•

rinites, sinusites e enfermidades respiratórias;

•

cânceres das cavidades nasais, de pulmão e de outros órgãos;

•

distúrbios renais e hepáticos;

•

infertilidade;

•

apatia, insônia, diarréia e náuseas.
As principais fontes de contaminação de níquel [28] são as seguintes:

•

exposição ao fumo;

•

baterias de níquel;

•

ligas metálicas;

•

poluição industrial.
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Devido aos problemas ambientais gerados e aos riscos à saúde
humana, as possibilidades de substituição do níquel por outros aditivos orgânicos
ou inorgânicos, em banhos de fosfatização, devem ser estudadas. O emprego de
substâncias menos agressivas ao meio ambiente pode se tornar uma inovação
tecnológica de grande importância para a indústria de tratamento de superfícies
metálicas. A potencialidade do uso de nióbio e do benzotriazol (BTAH) é uma
alternativa a ser avaliada para substituição do níquel em banhos de fosfatização.
O presente trabalho dedicou-se ao desenvolvimento, caracterização e
otimização de novas formulações para banhos de fosfato de zinco. As novas
soluções fosfatizantes foram obtidas através da substituição do níquel presente
nos banhos de fosfatização por niobatos, oxalato de nióbio e amônio e
benzotriazol. Foi empregado, como referência, um banho de fosfato de zinco com
níquel (PZn+Ni). Os banhos de teste foram de fosfato de zinco em presença de
niobato (PZn+Nb) e de fosfato de zinco em presença de oxalato de nióbio e
amônio e de benzotriazol (PZn+Ox+BTAH). Além da substituição do níquel,
também foi proposto um banho passivador alternativo ao banho de cromo
hexavalente

empregado

tradicionalmente.

Como

aspectos

inovadores,

destacaram-se a substituição do níquel, devido aos problemas ambientais
gerados por este elemento e a substituição de um passivador agressivo ao meio
ambiente, à base de íons de cromo, por outro à base de oxalato de nióbio e
amônio (Ox).
O emprego de compostos de nióbio, para a substituição do níquel e do
banho passivador à base de cromo, poderá ser uma alternativa com vantagens
ambientais. A compatibilidade ambiental pode ser observada através das fichas
de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) do pentóxido de
nióbio, apresentada no anexo A, e oxalato de nióbio e amônio, no anexo B, que
foram empregados neste trabalho.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral
Os

objetivos

gerais

desta

tese

foram

o

desenvolvimento,

a

caracterização e a otimização de novas formulações para banhos de fosfato de
zinco.
2.2. Objetivos específicos
Os objetivos específicos do presente trabalho foram:
1) Substituição do níquel presente em banhos de fosfato de zinco por
niobatos obtidos através de fusão alcalina.
2) Substituição do níquel presente em banhos de fosfato de zinco por oxalato
de nióbio e amônio.
3) Avaliar a viabilidade da utilização de benzotriazol como aditivo para banho
de fosfato de zinco.
4) Testar um banho passivante em substituição ao banho passivador à base
de cromo hexavalente tradicionalmente utilizado.

CAPÍTULO 3
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3. REVISÃO DA LITERATURA E ASPECTOS DE ALGUMAS TÉCNICAS
UTILIZADAS

3.1. Fosfatização
Os

revestimentos

de

conversão

de

fosfato

apresentam

suas

propriedades associadas aos aditivos adotados e ao substrato a ser fosfatizado.
Na literatura [27], foram apresentados o efeito da adição de íons divalentes, tais
como: Zn2+, Ni2+ e Mn2+ na composição de camadas de fosfato e a aplicação
destas camadas em diferentes substratos metálicos.
Na Tabela 2, é relatada a composição de camadas de fosfato de
acordo com o tipo de substrato e íon divalente metálico [27].
Tabela 2. Composição das camadas de fosfato de acordo com o tipo de substrato
e íon divalente metálico.
Substrato metálico
Tipo de camada
Ferro/Aço
Zinco
Alumínio
Fosfato de ferro Fe3(PO4)2.8H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
AlPO4
(isento de íon óxidos de ferro
divalente)
Fosfato de zinco Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
2+
(Zn )
Zn2Fe(PO4)2.4H2O
Fosfato de zinco Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
2+
2+
(Zn , Ni )
Zn2Fe(PO4)2.4H2O Zn2Ni(PO4)2.4H2O
Zn2Ni(PO4)2.4H2O
Zn2Ni(PO4)2.4H2O
Fosfato de zinco Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
(Zn2+, Ca2+)
Zn2Fe(PO4)2.4H2O Zn2Ca(PO4)2.4H2O Zn2Ca(PO4)2.4H2O
Zn2Ca(PO4)2.4H2O
Fosfato de zinco Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
2+
2+
(Zn , Mn )
Zn2Fe(PO4)2.4H2O Zn2Mn(PO4)2.4H2O Zn2Mn(PO4)2.4H2O
Zn2Mn(PO4)2.4H2O
Fosfato
de Mn5H2(PO4)4.H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
manganês (Mn2+) Fe5H2(PO4)4.4H2O
Zn2Mn(PO4)2.4H2O Zn2Mn(PO4)2.4H2O
Fosfato de ferro Fe5H2(PO4)4.4H2O
Zn3(PO4)2.4H2O
2+
(Fe )
FePO4
Zn2Fe(PO4)2.4H2O Fe5H2(PO4)4.4H2O
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Entre os aceleradores químicos, podem ser citados o nitrito de sódio
[1,7,14,29-31], os nitratos [3,7,8,14,15,29,30,32,33] e os cloratos [32,34]. Outras
podem ser usadas, como aditivos, para obtenção de propriedades específicas.
Entre estes aditivos se empregam os íons de cálcio [7,34-37], íons de manganês
[19, 21, 23, 32, 37-39], ácido tartárico [8,15], íons fluoreto [8,14-16,29,31], íons de
níquel [1,16,19,30,32,34,40], íons de cobre [41], íons de molibdênio [15,39].
A fosfatização também pode ser acelerada pelo emprego de corrente
elétrica [2,5,7,17,18], entretanto o consumo de energia deste procedimento faz
com que seja pouco utilizado e aplicado industrialmente.
A Tabela 3 relata as vantagens e desvantagem de alguns aceleradores
utilizados em banhos de fosfatização [27].
Tabela 3. Vantagens e desvantagens de alguns aceleradores empregados em
banhos de fosfatização.
Acelerador

Vantagens

Desvantagens

Nitrito

Não gera subprodutos prejudiciais, É instável no banho, constante adição
remove ferro dos banhos, é muito deve ser feita.
ativo.

Clorato

É estável no banho, remove o ferro, Subprodutos prejudiciais.
é muito ativo.

Nitrato

Não gera subproduto prejudicial, é Baixa acidez e não remove o ferro.
estável no banho.

Peróxido de Não gera subproduto prejudicial, é Instável no banho deve haver constante
hidrogênio
muito ativo e remove o ferro do adição.
banho.
Nitroguanidi
na

Muito ativo

Não viável como líquido concentrado,
não remove o ferro e não deve ser
transportado puro.

Acido
Nitrobenzen
o sulfônico

Muito ativo

Não remove o ferro e gera subproduto
prejudicial.

A fosfatização é um processo de cristalização. A velocidade de
formação dos cristais de fosfato depende do número de núcleos formados e da
velocidade de crescimento desses núcleos [11].
Os fatores que influenciam a velocidade de formação dos cristais são:
composição do metal base; preparação da superfície; composição do banho de
fosfato e controle e execução do processo. Os cristais são formados mais
rapidamente em banhos com oxidante. Com estes banhos, é possível obter
camadas de fosfato em alguns tipos de aços, os quais não são atacados em
banhos sem oxidante.
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O aumento no teor de ferro, no banho de fosfato, produz camadas
porosas e de pouco valor de proteção. Entre os diferentes íons metálicos, os de
zinco, manganês e níquel são os que oferecem melhor proteção.
O estado da superfície do metal base tem grande influência na
obtenção da camada de fosfato, pois, para se conseguir uma fosfatização de
qualidade, a superfície metálica deve estar totalmente limpa. A limpeza superficial
pode ser obtida de três maneiras: desengraxe alcalino, decapagem ácida e ação
mecânica [11].
No desengraxe alcalino, há a remoção dos óxidos leves e sujidades
orgânicas, além do condicionamento da superfície. Os resíduos alcalinos atuam
até certo ponto de modo benéfico, criando condições mais favoráveis para a
formação da camada de fosfato. Porém, em quantidades elevadas, podem formar
depósitos pulverulentos e soltos, pois a boa formação da camada de fosfato
depende muito das condições do pH na interface metal/solução [11].
A decapagem ácida destina-se à eliminação de depósitos de produtos
de laminação e óxidos ou outros produtos de corrosão. As principais objeções
relacionadas a este processo de limpeza estão relacionadas com a grande
ativação superficial. Logo após esse tratamento a superfície tende a mostrar
sinais de corrosão ao ar. Objeta-se também a ação corrosiva dos banhos, que,
além de atacar as películas de óxidos, também atacam o metal base,
consumindo-o e fragilizando-o devido à liberação de hidrogênio. Na maioria das
vezes, são adicionados inibidores de corrosão aos banhos de decapagem ácida
para diminuir o efeito do ataque corrosivo à superfície metálica. Os principais
ácidos utilizados são o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o ácido fosfórico, o ácido
nítrico e o ácido fluorídrico [11].
Decapagens ácidas prolongadas têm a tendência de influir na
fosfatização, pois geram cristais de fosfato muito grandes. Já uma decapagem
moderada, com uma distribuição uniforme nos pontos de ataque, atua de maneira
benéfica, pois pode gerar núcleos de deposição [11].
Outro processo de limpeza da superfície metálica é a ação mecânica,
pela qual os óxidos e outros tipos de sujidades presentes na superfície do metal
são retirados por abrasão, produzindo uma superfície limpa [11].
Os processos que empregam ação mecânica podem ser divididos em
processos manuais (escovas, martelos, lixas, etc) e processos mecanizados
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(raspadeiras, lixadeiras, politrizes, etc). Entre os processos mecânicos, o
jateamento é o processo mais adotado para a remoção das sujidades. É o método
preferido por apresentar melhores características, tanto em rapidez como em
rendimento, e por apresentar melhores características de limpeza. O jateamento
deixa a superfície com certa rugosidade, bastante propícia para a ancoragem da
camada de fosfato [11].
A temperatura também tem grande influência na formação dos
revestimentos de fosfato. Os revestimentos formam-se com maior facilidade em
temperaturas mais altas. Com o abaixamento da temperatura de um banho, sem
alteração

de

composição,

o

valor

de

proteção

das

camadas

diminui

sensivelmente. Isto ocorre porque a constante de dissociação depende da
temperatura

e

aquela

é

responsável

pela

deposição

da

camada.

Consequentemente, a composição do banho deve estar de acordo com a
temperatura na qual o banho será usado [11].

3.2. Formas de obtenção dos revestimentos e etapas envolvidas
A etapa de fosfatização dura entre 2 min e 60 minutos, podendo ser
realizada via imersão ou aspersão, à temperatura ambiente ou em temperaturas
elevadas próximas ao ponto de ebulição da água [11, 12].
Como nos processos de imersão o tempo é mais longo, os cristais são
maiores e as camadas mais pesadas. O grande questionamento industrial sobre
essa forma de aplicação é referente à agilidade de produção. Esta agilidade nem
sempre é conseguida, devido à necessidade de cumprir fielmente os tempos de
imersão para garantir a eficiência do tratamento.
O processo via imersão é mais econômico, pois é manual,
apresentando baixo consumo de energia, além dos custos com equipamentos e
manutenção serem reduzidos. Nessa forma de aplicação, tem-se um constante
cuidado com o lodo gerado que permanece no tanque e que pode aderir às
peças. Um sistema de recirculação da solução de fosfato para um decantador é
empregado, para a retirada constante do lodo.
O tempo das aplicações de fosfato em peças metálicas via “spray” não
excede a 90 segundos, gerando camadas mais finas e densas. As aplicações via
spray têm alta capacidade de produção, melhor limpeza e arraste do lodo
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reduzido, porém exigem alto investimento com cabines e bombas para a
aplicação e, muitas vezes, este é o fator que impede a utilização deste tipo de
processo industrial em pequenas empresas. Todavia, essa técnica apresenta
várias vantagens que podem justificar sua utilização, tais como: maior rendimento
no processo, camadas uniformes e boa eficiência de fosfatização.
Um processo normal [24] de fosfatização por imersão pode ser descrito
através das seguintes etapas:
1) Desengraxante alcalino a 70 oC, t = 5 min;
2) Enxágüe à temperatura ambiente, t = 1 min;
3) Refinador a 25 oC, t = 90 seg;
4) Fosfatização a 25 oC, t = 5 min;
5) Enxágüe à temperatura ambiente, t = 1 min;
6) Passivação a 35 oC, t = 60 seg;
7) Enxágüe à temperatura ambiente, t = 1 min.
Os desengraxantes têm como finalidade remover todos os tipos de
óleos e graxas das peças e, sem eles, a fosfatização não seria possível. O mais
usado no tratamento de superfícies é o desengraxante alcalino, não só pelas
facilidades que apresenta, como também pelo seu baixo custo [11].
A composição e a natureza dos desengraxantes variam de acordo com
o tipo de trabalho. Os chamados alcalinos pesados são usados em peças de aço
ou ferro fundido, sendo ideais para grandes quantidades de sujeira de natureza
severa. Já os alcalinos médios são usados em alumínio, latão e zinco, enquanto
os alcalinos leves são totalmente isentos de alcalinidade por hidróxidos e são
indicados para metais e ligas facilmente atacados [11].
As camadas de fosfato apresentam, em geral, granulação grosseira e o
refinamento destas pode ser obtido através de soluções coloidais de fosfato de
titânio, constituídas por Na4TiO(PO4)2.0-7H2O. Estas aumentam o número de
cristais de fosfato, e diminuem o tempo de obtenção do revestimento [42,43].
Na literatura [42-46], alguns autores afirmam que partículas de fosfato
de titânio são adsorvidas na superfície metálica durante a ativação e atuam como
agentes de nucleação durante a fosfatização, orientando a superfície para uma
deposição da camada de fosfato com cristais menores e maior homogeneidade.
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A fosfatização propriamente dita é a etapa que resulta no recobrimento
do substrato metálico com fosfatos mono ácidos e neutros de zinco, ferro,
manganês, ou cálcio, aumentando a área superficial, o que permite uma boa
penetração da tinta, melhorando a sua aderência e a resistência da superfície à
corrosão. Sendo pouco solúveis em água, os fosfatos depositam-se sobre a
superfície metálica em contato com as soluções, sob a forma de finas camadas
de cristais.
Muitos processos de fosfatização empregam uma etapa de proteção
final, que é um processo que tem como finalidade a selagem, ou seja, passivação
da camada de fosfato.
A passivação é um complemento e, ao mesmo tempo, um nivelamento
dos cristais da camada de fosfato. As regiões descobertas (poros, fissuras) são
responsáveis pelo início da corrosão e estas áreas tornam-se mais resistentes
quando seladas. Historicamente, o selador utilizado é o cromo hexavalente na
forma de trióxido de cromo [27].
Há dois tipos básicos de banhos selantes à base de cromo [27]. O
primeiro tipo contém somente cromo hexavalante e o outro é composto por uma
mistura de cromo hexavalente/trivalente. Banhos selantes de cromo hexavalente
são os mais utilizados. São empregados sem enxágüe antes da pintura e podem
ser aplicados para muitos tipos de fosfato, mas são mais benéficos para
revestimentos mais frágeis [27].
Banhos de cromo hexavalente/trivalente são usados quando as
amostras são enxaguadas após a passivação. A resistência à corrosão promovida
por este banho é diminuída após o enxágüe, provavelmente devido à solubilidade
do cromato. A adição de cromo trivalente reduz este efeito pela formação de
compostos insolúveis [27].
A preocupação com os problemas ambientais e os custos envolvidos
com o tratamento dos resíduos dos banhos para evitar contaminação ambiental
conduz à necessidade de desenvolvimento de passivantes livres de cromo
hexavalente. Um grupo efetivo de passivantes isentos de cromo no estado de
oxidação +6 são os banhos que contêm cromo +3. Porém, os problemas gerados
no tratamento dos rejeitos indicam que estudos devem ser realizados para o
desenvolvimento de soluções isentas do elemento cromo em qualquer estado de
oxidação. Existem dois tipos básicos de banhos isentos de cromo sendo
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desenvolvidos: sais de metais ambientalmente amigáveis e polímeros ou
oligômeros [27].
3.3. Reações envolvidas no processo
Quando um metal é imerso em banho fosfatizante, teem-se um ataque
ácido ao metal base, devido à presença de íons H+ que compõem o banho. As
equações químicas que descrevem as reações químicas que iniciam o processo
de fosfatização são apresentadas abaixo:
2H+(aq) + 2e  H2(g) (1)
M(s)  M2+(aq) + 2e

(2)

onde M representa o metal ativo do substrato metálico a ser fosfatizado e a
concentração de H+ é obtida através da acidez livre presente no banho de fosfato.
Considerando uma solução fosfatizante constituída de ácido fosfórico
diluído, há a seguinte reação:
M(s) + 2H3PO4(aq)  M(H2PO4)2(aq) + H2(g)

(3)

Conforme pode ser observado pelas equações, o ácido fosfórico atua
apenas como agente corrosivo, formando o fosfato primário (solúvel) do metal
ativo. Além disso, tem-se a formação de fosfatos secundários e terciários
(insolúveis), que podem depositar-se na superfície do metal base [11].
A reação de corrosão (oxidação) do metal ocorre nas regiões anódicas,
o que causa o enriquecimento destas regiões com íons de Fe2+. A reação de
redução de íons hidrogênio ocorre nas regiões catódicas, o que determina o
aumento de pH da solução nestas regiões. Este conceito é muito aceito pelos
pesquisadores que estudam os mecanismos de fosfatização [47].
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Para o caso do substrato metálico de aço carbono (SAE 1010), podese admitir as seguintes reações:
Fe(s) + 2H3PO4(aq)  Fe2+(aq) + 2H2PO4-(aq) + H2(g)
Fe2+(aq) + H2PO4-(aq)  Fe(H2PO4)2(aq)

(5)

Fe(H2PO4)2(aq)  FeHPO4(aq) + H3PO4(aq)

(6)

(4)

3Fe(H2PO4)2(aq)  Fe3(PO4)2(s) + 4H3PO4(aq)

(7)

3FeHPO4(aq) Fe3(PO4)2(aq) + H3PO4(aq)

(8)

Os primeiros núcleos de fosfato são formados nas regiões catódicas,
devido ao aumento de pH [12].
A solução fosfatizante é acida com pH entre 1,5 e 3,0 e, para que
ocorra a precipitação da camada de fosfato, o pH deve ser elevado para valores
entre 4 e 6 [12,47]. Entretanto, em processos de fosfatização por aspersão, esta
elevação de pH, muitas vezes, não pode ser atingida, pois as condições
operacionais destes banhos não permitem que estes valores de pH sejam
alcançados.
Quando o metal base reage com os íons H+ presentes em solução, há
um consumo destes íons, com um conseqüente aumento do pH na interface.
Inicialmente, haverá a formação de Fe(H2PO4)2, que é solúvel, para então, em pH
ao redor de 4-5, formar-se o FeHPO4, que é insolúvel e deposita-se na forma de
cristais [11].
Quando é utilizada a fosfatização à base de zinco, tem-se:
Fe(s) + 2H+(aq)  Fe2+(aq) + H2O(l) + H2(aq) (9)
Fe2+(aq) + HPO42-(aq)FeH(PO4)(s)

(10)

3Zn2+(aq) + 2PO43-(aq)  Zn3(PO4)2(s)

(11)

Somando as equações (8), (9) e (10), tem-se:
xFe + (x+2y)HPO42- + 3yZn2+ + zH2O  xFeHPO4.yZn3(PO4)2.zH2O + y H2 (12)
onde xFeHPO4.yZn3(PO4)2.zH2O é o depósito de fosfato

36

As equações químicas anteriores mostram que nem todos os íons Fe2+
formados serão aproveitados na formação da camada de fosfato, com isso,
haverá um aumento progressivo na concentração deste íon em solução. Isto
causará uma mudança no equilíbrio descrito pela equação (9), que se desloca
para a esquerda. Como esta reação é a de partida do sistema de fosfatização, em
um dado momento o processo cessará. A fim de solucionar este problema, são
utilizadas substâncias oxidantes, como por exemplo, o nitrito de sódio (NaNO2) [17,14,29-31,48], que oxidam os íons de ferro II (Fe2+) da solução para ferro III
(Fe3+), formando FePO4, insolúvel e responsável pela lama dos banhos
fosfatizantes [11].
A deposição do revestimento de fosfato na forma de fosfatos
secundários e terciários ocorre nas regiões catódicas, onde ocorre também a
evolução de hidrogênio (equação química 1). A adsorção de bolhas de hidrogênio
à superfície forma um filme que inibe o crescimento do revestimento de fosfato
sobre a superfície metálica [48]. A reação é então polarizada pelo hidrogênio e
pode ser despolarizada pela adição de agentes oxidantes, podendo ser
empregado peróxido de hidrogênio, cuja reação de despolarização pode ser
descrita pela seguinte equação:
H2O2 +H2  2 H2O

(13)

A despolarização da reação catódica também acelera a reação anódica
com o aumento das áreas catódicas disponíveis [48].
Para o caso do emprego de nitrito de sódio como oxidante em meio de
ácido fosfórico, a equação que descreve a reação de despolarização do
hidrogênio é a seguinte:
2NaNO2(aq) + 2H3PO4(aq) + H2(adsorvido)  2NaH2PO4(aq) + 2H2O(l) + 2 NO

(14)
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3.4. Níquel empregado como aditivo em banhos de fosfatização
A adição de pequenas quantidades de íons de níquel no revestimento
de fosfato melhora a adesão dos revestimentos de tinta. A maioria dos banhos de
fosfato de zinco contém pequenas quantidades de níquel (0,15 a 0,5 gL-1),
principalmente devido ao seu alto custo. Entretanto, maiores quantidades deste
elemento podem ser adicionadas (0,6 a 4,0 gL-1) para melhorar as propriedades
das camadas obtidas [27].
A presença de Ni2+ em banhos de fosfatização promove o surgimento
de microregiões anódicas e catódicas, com a subseqüente formação de
micropilhas Fe-Ni, que aceleram o ataque corrosivo, dando início ao processo de
fosfatização. As micropilhas são formadas quando o ferro (oriundo do substrato
metálico) desloca os íons de Ni no banho, promovendo sua redução para o
estado de oxidação zero e, conseqüentemente, sua deposição sobre a superfície
metálica [11].
Existem duas formas descritas na literatura para a atuação do níquel
sobre as propriedades dos revestimentos de fosfato. A primeira atribui um efeito
de acelerador de deposição, atuando sobre a superfície metálica com a formação
das micropilhas com metal ativo do substrato. Na segunda, o Ni entra na
composição dos cristais de fosfato, alterando sua morfologia e a rugosidade do
revestimento.
Na literatura [49, 50], encontram-se trabalhos cujos autores estudaram
a solubilidade de camadas de fosfato em função da presença de níquel e
manganês, em meio de NaOH 0,1 molL-1 utilizando a técnica de ICP e
espectroscopia Raman, respectivamente. Observou-se que os íons Ni2+ diminuem
a solubilidade do revestimento devido à sua pequena incorporação aos cristais de
fosfato. Os autores propuseram que o Ni2+ diminui a solubilidade da camada
aumentando sua resistência devido à deposição de níquel metálico nos poros,
onde o substrato está exposto, atuando da mesma forma que o banho passivador
de cromo hexavalente.
Segundo trabalhado publicado na literatura [30], os íons de Ni2+, nos
banhos de fosfatização, podem ser incorporados à estrutura do revestimento ou
podem ser depositados sobre a camada. Empregando a técnica de fluorescência
de raios-X, estes autores determinaram a concentração de níquel incorporado ao
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revestimento de fosfato e observaram que a maior quantidade deste elemento
encontra-se incorporada à camada de fosfato.
Os íons de níquel atuam nas propriedades dos revestimentos de
fosfato, reduzindo a massa depositada, as taxas de corrosão, a solubilidade e a
porosidade. A mudança nas propriedades pode ser atribuída à mudança de
morfologia dos cristais, da estrutura e composição química do revestimento
devido à aceleração das reações envolvidas no processo [31].
3.5. O emprego do benzotriazol em banhos de fosfatização
O benzotriazol (BTAH), cuja estrutura é ilustrada na Figura 1 é um
inibidor de corrosão muito conhecido e eficiente para a proteção do cobre e suas
ligas [51-57].
N
N

N

H
Figura 1. Estrutura do benzotriazol.

Apesar de ser muito empregado como inibidor da corrosão do cobre, o
benzotriazol tem sido muito utilizado para a proteção de aços inoxidáveis [58, 59],
aço carbono [60-63], alumínio [64] e ferro [65].
Os elétrons deslocalizados e o elemento eletronegativo nitrogênio
podem ser os responsáveis pela característica inibidora do BTAH. A presença do
nitrogênio no BTAH permite que ligações químicas na interface metal/eletrólito
sejam formadas em virtude da sua habilidade para formar complexos, em
particular, com íons de metais de transição. Além disso, o equilíbrio envolvendo
os íons BTA- e BTAH2+ pode contribuir para a adsorção física, através de
interações eletrostáticas e de modificações da estrutura da dupla camada elétrica
[66, 67].
No processo de adsorção química, ocorre a formação de uma ligação
química coordenada entre o metal e o inibidor. Tal interação é mais forte que as
interações geradas por adsorção física, pois na adsorção química ocorre a
sobreposição de orbitais.
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O tipo de interação existente entre metal/inibidor vai depender de
alguns fatores como: tamanho das ramificações na cadeia carbônica do inibidor,
natureza do substrato metálico, presença de grupamentos que apresentam
elétrons livres e que se encontram fracamente atraídos.
Trabanelli, citado na revisão publicada por Cunha [66] e Rodrigues [67],
mostrou que compostos orgânicos homólogos, com diferenças apenas do grupo
funcional, geralmente apresentam a seguinte ordem de eficiência inibidora:
P>Se>S>N>O
A

ordem

da

seqüência

pode

ser

explicada

em

função

da

polarizabilidade e eletronegatividade dos elementos. Outra explicação para esta
ordem reside na teoria do orbital molecular, que através da série espectroquímica
a seguir, pode prever a força de ligação entre um metal de transição e um
ligante[68].
I-< Br-< S2- < Cl- < NO3- < F- < OH- < EtOH < oxalato< H2O < EDTA < (NH3
e piridina) < etilenodiamina < dipiridina < o-fenantroníla < NO2- < CN- < CO
A série permite indica que ligantes que apresentam elementos mais
eletropositivos, ou seja, com um maior número de camadas, apresentam a
formação de ligações mais fortes com metais de transição. Esse comportamento
se explica devido a esses ligantes possuírem orbitais com simetria adequada aos
orbitais t2g do metal, podendo formar, além de uma ligação π, uma ligação σ
metal/inibidor através da retrodoação.
O modelo para adsorção do benzotriazol sobre substratos metálicos
baseia-se nas condições em que é empregado este inibidor. O fator que contribui
para determinar se a adsorção será física ou química é, entre outros, o pH do
eletrólito.
Um modelo proposto [65] para adsorção do benzotriazol considerando
o meio ácido e neutro é apresentado na Figura 2.
Segundo os autores [65], em solução ácida (Figura 2 (a)), o BTAH se
adsorve sobre a superfície do ferro sob as formas neutras ou protonadas. Em
meio neutro, a adsorção do inibidor se dá preferencialmente pela forma neutra do
BTAH (Figura 3(b)). A adição de ânions como, por exemplo, o iodeto, promove
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uma competição pela superfície do metal, mudando a composição do filme
adsorvido e substituindo o BTAH da superfície. A substituição de BTAH torna-se
mais fácil com o aumento da concentração de íons de iodeto I- em solução. No
final do processo, um filme de íons I- adsorvido é formado, e o BTAH pode
interagir eletrostaticamente sob a forma de seu íon protonado na forma de
BTAH2+ [65].
Além do meio empregado, a concentração do inibidor também tem
grande importância no processo de adsorção e também no efeito inibidor do filme
formado. Concentrações elevadas de inibidor não são benéficas para o processo
de adsorção, pois interações inibidor/inibidor começam a ser favorecidas, além
das interações entre solvente/inibidor, que também podem começar a influenciar.
Se o favorecimento dessas interações paralelas for muito grande, essas podem,
em muitos casos, se sobrepor às forças e às energias liberadas no processo de
adsorção metal/inibidor, tornando a adsorção não espontânea.

Figura 2. Modelo para a adsorção do BTAH sobre eletrodo de Fe em (a) meio
ácido, (b) meio neutro e (c) meio ácido contendo íons Iodeto [65].
Normalmente, costuma-se trabalhar em concentrações abaixo da
concentração micelar crítica (CMC) para evitar a tendência do inibidor em formar
micelas. Para o caso do benzotriazol, a literatura mostra que são usadas
concentrações na faixa entre 10-2 e 10-4 molL-1 [55,57,63,69,70].
A literatura [55,57,60,63] relata alguns trabalhos nos quais foi estudado
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o efeito inibidor do banzotriazol da corrosão de variados materiais metálicos.
O efeito inibidor do benzotriazol adicionado a uma solução de
dodecilsulfato de sódio (SDS) foi avaliado [55]. A partir dos resultados obtidos de
ensaios de polarização de eletrodos de cobre, os autores mostraram que o
benzotriazol apresenta um efeito sinérgico para inibição da corrosão do cobre em
meio de HCl. O BTAH atuou na reação de redução de íons hidrogênio de acordo
com a reação descrita pela equação química (1) a seguir:
2H+ + 2e  H2

(1)

A maioria dos trabalhos empregando o benzotriazol apresenta o estudo
deste inibidor para o controle da corrosão generalizada do cobre e suas ligas.
Entretanto, na literatura [57] foi realizado um estudo sobre o efeito do BTAH como
inibidor da corrosão intergranular do cobre em meio de NaCl 3.5 % m/m.
Utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV) e técnicas eletroquímicas,
os autores [57] observaram que o benzotriazol passiva a superfície do cobre em
meio de NaCl 3.5 % m/m, sendo que, o efeito passivante aumenta com o aumento
da concentração de BTAH. Além de apresentar regiões passivas, o metal sofre
corrosão intergranular em presença de 1 mmolL-1 do inibidor.
Gomma [60] estudou o efeito da concentração do BTAH em soluções
de H2SO4 1 molL-1 no processo de inibição da corrosão do aço baixo carbono.
Usando-se medidas eletroquímicas, observou-se que o aumento na concentração
do inibidor aumentava a resistência à corrosão do substrato metálico, e a máxima
eficiência inibidora (98,5%) foi obtida para a concentração de 9.10-4 molL-1.
Papova [63] utilizou a espectroscopia de impedância eletroquímica
(EIE) e curvas de polarização para estudar o efeito inibidor do benzotriazol na
corrosão do aço carbono. Seus estudos foram realizados em meio de HCl e
H2SO4, e seus resultados mostraram que o efeito inibidor do BTAH está
relacionado com a quimissorção deste inibidor na superfície do eletrodo.
Para a proteção contra a corrosão do alumínio e suas ligas, o BTAH
também se mostrou eficiente [64]. Compostos triazólicos e tiazólicos vêm sendo
estudados para a proteção contra a corrosão do alumínio AA-2024 [64]. Entre os
compostos triazólicos estudados, foi empregado o benzotriazol. Em seus
resultados, os autores [64] mostraram que o BTAH diminuiu as taxas da reação
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anódica, aumentando o declive de Tafel anódico em três vezes. Este efeito é
atribuído à formação de um filme protetor sobre a superfície do alumínio AA-2024.
Segundo os autores [64], o benzotriazol atua nas regiões de intermetálicos e na
dissolução do cobre que constitui a liga, causando diminuição na velocidade da
reação de redução de oxigênio.
Apesar da escassez de trabalhos sobre substâncias orgânicas
adicionadas no processo de fosfatização, estudos recentes demonstram que
estas atuam de forma sinérgica com a camada de fosfato [1,25,71-81],
protegendo contra a corrosão dos substratos metálicos fosfatizados.
O benzotriazol está entre os inibidores utilizados em combinação com
os tratamentos de fosfatização. Em estudos recentes [1,71-81], foi constatado que
o BTAH é um aditivo eficiente contra a corrosão do aço carbono fosfatizado com
fosfato de zinco e fosfato tricatiônico.
O BTAH, quando adicionado em camadas de fosfato de zinco,
ocasionou uma melhora nas propriedades de proteção frente à corrosão do aço
carbono (SAE 1010). Melhora esta, promovida pelo revestimento, devido à
diminuição o tamanho dos cristais de fosfato depositados e tornando a camada
mais homogênea [1].
3.6. Química do nióbio e niobatos
O nióbio é um metal de cor prateada pertencente ao grupo do vanádio
que pode apresentar todos os estados de oxidação possíveis de (-1) a (+5). O
estado (+5) é, seguramente, o mais estável e o mais estudado, embora os íons
em estados de oxidação inferiores sejam conhecidos [82].
Entre os compostos de nióbio, o pentóxido de nióbio Nb2O5 é o mais
importante, sendo este caracterizado como inerte e não anfótero, embora reaja
com HF e também forme niobatos quando fundidos com NaOH [82]. Os niobatos,
em geral, possuem fórmula do tipo KNbO3 e K4Nb6O17 podendo ser obtidos por
fusão alcalina [82, 83, 84, 85] e síntese hidrotérmica [86-91].
Na fusão alcalina, os reagentes são misturados e fundidos em cadinho
de platina empregando-se temperaturas acima de 700 oC, por algumas horas,
obtendo-se como produtos os niobatos [83].
A síntese hidrotérmica é realizada em condições moderadas, não
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requer equipamentos caros e resulta em pós cristalinos homogêneos. Neste
método, a síntese procede a uma temperatura inferior a 300 oC [84].
O equipamento utilizado na síntese hidrotérmica é uma autoclave de
aço inoxidável com um compartimento interno de Teflon®, onde a reação procede
(Figura 3). A pressão interna promove a reação, que ocorre em temperaturas
menores que as empregadas na fusão alcalina.

Figura 3. Representação esquemática de uma autoclave utilizada em síntese
hidrotérmica.
Niobatos são materiais novos, com novas aplicações baseadas em
suas propriedades piezelétricas e ferroelétricas com promissoras aplicações em
eletromecânica, ótica não linear e outros campos de tecnologia, apresentando
compatibilidade ambiental [86,84,89,92]. Estes compostos podem ser utilizados
para decomposição de água em hidrogênio e oxigênio [87,93]. Propriedades
fotocatalíticas de niobatos têm sido estudadas para a degradação de corantes
utilizados em indústrias têxteis [93].
A escassez de artigos publicados e o fator ambiental justificam o
emprego de compostos de nióbio em substituição ao níquel, com possíveis
melhorias no comportamento de proteção da corrosão do substrato metálico
fosfatizado. A compatibilidade ambiental dos compostos de nióbio empregados
neste trabalho está relacionada à baixa toxicidade das substâncias utilizadas para
a obtenção destes compostos.
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3.7. Passivadores empregados nos processos de fosfatização
3.7.1. Passivadores à base de cromo
Após

a

fosfatização,

o

revestimento

deve

ser

enxaguado

cuidadosamente antes que qualquer outro tratamento seja realizado, como por
exemplo, a pintura. Usualmente dois estágios são empregados: no primeiro
utiliza-se água fria e corrente e, no segundo, água quente seguida de secagem.
Em muitos casos, o segundo processo pode ser substituído por um póstratamento em uma solução com alguns gramas por litro de inibidor de corrosão,
obtendo-se um considerável aumento na resistência à corrosão do revestimento
[12]. Pré-tratamentos e pós-tratamentos são operações que devem ser realizadas
e são essenciais para o processo de fosfatização.
O passivador mais amplamente empregado no tratamento pós
fosfatização é o cromo hexavalente na forma de óxido de cromo, dicromato ou
cromato [12, 27]. O cromo hexavalente inibe a ação de corrosão que ocorre no
ferro ou no aço, sendo a principal reação descrita pela seguinte equação química:
Fe0 + Cr6+  Fe3+ + Cr3+

(15)

Fisicamente, o revestimento de fosfato não é homogêneo, consistindo
de cristais que variam de composição e que são separados por regiões
intercristalinas

(Figura

4).

Estas

descontinuidades

produzem

fissuras

e

porosidades as quais podem se estender até o substrato, possibilizando a
ocorrência de corrosão deste, devido à penetração de agentes agressivos [12].

Figura 4. Representação do revestimento de fosfato passivado. Os números
indicados na figura referem-se a (1) substrato metálico, (2) cristais de fosfato, (3)
fissuras intercristalinas, (4) substrato metálico passivado; (5) bloqueio por fosfato
de cromo.
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O processo de fosfatização com finalidade de pintura ou aplicação de
óleo ou cera promove melhor resistência se os poros, onde o processo de
corrosão acontece, são tratados (passivados) para que estas áreas se tornem
mais resistentes à corrosão.
Os banhos passivadores são geralmente empregados na faixa de pH
entre 3,8 e 4,8 [27]; entretanto, a melhor condição de pH esta na faixa entre 2,0 e
4,0 [12].
A proteção promovida pela passivação com cromo hexavalente
acontece na base das regiões intercristalinas onde o metal encontra-se exposto,
como pode ser observado pelo modelo (Figura 4) de passivação encontrado na
literatura [12]. Em muitos casos, faz-se necessária a adição de solução de fosfato
de cromo para aumentar a proteção dos revestimentos. A passivação promove o
bloqueio das regiões intermetálicas por meio da reação com a camada de fosfato,
principalmente quando esta apresenta composto de ferro e cromo reduzidos,
formando fosfato de cromo, que sela as fissuras [12].
3.7.2. Passivadores isentos de cromo
A preocupação com os problemas ambientais e os custos com o
destino seguro para os resíduos dos banhos, tem despertado grande interesse no
desenvolvimento de passivantes livres de cromo hexavalente.
Um grupo efetivo de passivantes isentos de íons de cromo (+6) são os
banhos que contêm cromo no estado de oxidação (+3), entretanto, devido aos
problemas gerados para o tratamento e a disposição destes banhos, alguns
estudos têm sido realizados para o desenvolvimento de banhos isentos do
elemento cromo em qualquer estado de oxidação [27].
Quase todas as alternativas ao cromo hexavalente diminuem o
desperdício e os problemas de toxicidade. Entretanto, poucos banhos isentos de
cromo promovem a mesma resistência à corrosão, como os selantes baseados
em cromo (+6), todavia, os passivadores isentos de cromo provêem considerável
espectro de resistência à corrosão e adesão de tinta [94].
Na literatura, são relatadas algumas alternativas para a substituição do
cromo hexavalente, entre elas podem ser citadas: soluções ácidas contendo íons
molibdato [94], soluções contendo resina epoxi [94], difenolaminas [95], soluções
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que empregam alumínio e zircônio [96], polivinifenol [97], quelatos de titânio [98],
complexos de flúor [99].
A escolha do cromo como passivador relaciona-se com os níveis de
resistência à corrosão exigidos para um determinado sistema de pintura. Tal
escolha também deve levar em consideração a toxicidade e disposição final de
resíduos, selecionando um banho que promova um tratamento de passivação
quimicamente benigno [94].
3.8. Caracterização eletroquímica das camadas de fosfato
Apesar das indústrias não utilizarem as técnicas eletroquímicas como
ensaios padrões, elas podem ser utilizadas para a caracterização de
revestimentos de fosfato. Entre as mais utilizadas para esta caracterização, estão
as curvas de polarização [13,14,17-19,29,33] e a espectroscopia de impedância
eletroquímica [17,18,21,37,100-102].
A polarização potenciodinâmica é freqüentemente usada para testes de
corrosão de materiais metálicos. Esta técnica pode prover informação útil relativa
aos mecanismos de corrosão, taxa de corrosão e suscetibilidade à corrosão de
materiais específicos em determinados meios corrosivos [103].
Métodos de polarização envolvem o deslocamento do potencial do
eletrodo de trabalho, através da aplicação de uma polarização (Equação 2) e
monitoramento da corrente que é produzida em função do tempo ou potencial
[103].

∆E = E aplicado − Ecorr Equação 1
Existem três técnicas de polarização potenciodinâmica: (1) anódica; (2)
catódica e (3) cíclica [104]. Na polarização anódica, há uma varredura de
potencial em direção de potenciais mais positivos, com relação ao potencial de
corrosão Ecorr. Essa varredura faz com que o eletrodo de trabalho se torne o
ânodo, com conseqüente oxidação [103]. Ao contrário da polarização anódica, na
polarização catódica a varredura de potencial acontece em direção de potenciais
mais negativos com relação ao Ecorr. Nesse processo, o eletrodo de trabalho se
torna o cátodo, podendo em alguns casos haver eletrodeposição. Na polarização
cíclica são executadas polarizações anódicas e catódicas de forma cíclica [103].
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Os sistemas eletroquímicos também podem ser estudados com
técnicas baseadas em espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Estes
métodos envolvem a aplicação de uma pequena perturbação, enquanto nos
métodos baseados em varredura linear ou degrau de potencial o sistema é
perturbado para potenciais distantes do equilíbrio. Esta pequena perturbação
imposta pode ser ou do potencial aplicado, ou da corrente aplicada, ou da
velocidade de convecção e em eletrodos hidrodinâmicos. O fato de uma
perturbação ser pequena traz grandes vantagens em termos da solução das
equações matemáticas relevantes, pois é possível usar formas-limite destas
equações, que são normalmente lineares [104].
A resposta à perturbação aplicada no método de EIE, que é geralmente
senoidal, pode diferir em fase e amplitude do sinal aplicado. A medição da
diferença de fase e de amplitude permite a análise do processo de eletrodo em
relação às contribuições da difusão, da cinética, da dupla camada elétrica e de
reações homogêneas acopladas, entre outras [104].
As curvas de polarização [14, 17-19, 21, 29, 33, 39] e ensaios de
espectroscopia de impedância eletroquímica [3, 17, 18, 21, 37, 105, 100-102] tem
sido empregadas na literatura para a caracterização de camadas de fosfato
depositadas sobre superfícies metálicas.
O comportamento de impedância foi estudado por Wang et. al [3] em
meio de NaCl 3,5 % m/m para um revestimento de fosfato de manganês
depositado sobre o aço CrMoV controlando o potencial para a deposição da
camada de fosfato. Diversas condições de temperatura e potencial foram
avaliadas para a fosfatização do aço em estudo. Os autores [3] observaram
apenas um arco capacitivo, mas não explicaram a razão do comportamento
observado, nem foram apresentados os diagramas de ângulo de fase de Bode
que poderiam ajudar a elucidar os mecanismos de corrosão envolvidos.
Jegannathan et. al [17] determinaram os valores de valores de Ecorr e
icorr em NaCl 3,5 % m/m para amostras de aço doce revestido com fosfato de
zinco. Os autores [17] obtiveram os valores de 14 µAcm-2 e - 467 mV (ECS) para
icorr e Ecorr respectivamente, de amostras com revestimento de fosfato de zinco
depositado eletroquimicamente sobre aço carbono. Os autores [17] sugeriram,
através de espectroscopia de impedância eletroquímica, que nos estágios iniciais
de imersão no eletrólito houve dissolução do zinco presente na camada de
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fosfato. Segundo os autores [17], os produtos de zinco formados devido sua
dissolução foram responsáveis pelo comportamento de impedância em maiores
tempos de imersão.
Weng et. al [21] caracterizaram eletroquimicamente camadas de
fosfato de zinco e de fosfato de manganês depositadas quimicamente sobre a
superfície do aço ferramenta 55SiMo8. Os autores empregaram curvas de
polarização e ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica para
caracterizar as camadas de fosfato. Os ensaios foram realizados em meio de
H2SO4 0,1 molL-1, NaCl 0,5 molL-1 e de NaOH 0,1 molL-1. As camadas de fosfato
tiveram seu comportamento de corrosão determinado, sendo que, a camada que
promoveu maior proteção contra a corrosão do susbtrato metálico foi a camada
de fosfato de manganês, pois apresenatou menores densidades de corrente e
maiores valores de impedância, que segundo os autores [21] está relacionada
com a morfologia mais compacta e menos porosa desta camada. Os autores [21]
determinaram que as características de corrosão do aço revestido foi controlada
por difusão em meio ácido, difusão finita em meio neutro e básico. Observaram
também que, a principal forma de falha das camadas de fosfato esta relacionada
com a dissolução do revestimento que induz a corrosão do substrato metálico.
Totik [22] calculou o potencial de corrosão e a densidade de corrosão,
empregando curvas de polarização anódicas e catódicas em NaCl 0,5 molL-1,
para amostras de aço AISI 4140 submetido a diferentes tratamentos térmicos e
revestido com fosfato de manganês. O autor [22] obteve valores de icorr na faixa de
0,223-38,1 µAcm-2 para amostras revestidas.
Na literatura [39], foi relatado o efeito do uso de molibdato como aditivo
em banhos de fosfato de zinco. Calculou-se o valor de icorr, de curvas de
polarização obtidas em NaCl 5 % m/m para os revestimentos de fosfato de zinco
tradicional e fosfato de zinco modificado com molibdato, depositados sobre a
superfície do aço carbono 1008. As taxas de corrosão obtidas por aqueles autores
foram de 6,891 e de 5,132 µAcm-2 para o revestimento tradicional e para a
camada modificada com molibdato, respectivamente. Os resultados obtidos em
presença de molibdato mostraram que este aditivo não causa diminuição
significativa na taxa de corrosão, quando comparado com o revestimento
tradicional.
Na literatura [105], também foi avaliada a resposta de amostras de aço
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eletrogalvanizado e revestido com fosfato de zinco, utilizando-se ensaios de EIE
em NaCl 0,001 molL-1. Os resultados [105] mostraram semelhanças com os
obtidos no presente trabalho. Dois arcos capacitivos e um arco indutivo foram
observados naqueles estudos. O primeiro arco foi atribuído ao revestimento de
fosfato e o segundo, associado aos processos de transferância de carga. O arco
indutivo foi associado, pelos autores [105], à adsorção de espécies produzidas
por reações da água com zinco, formando Zn-H2O e Zn(OH)+, entretanto,
acredita-se que este arco também poderia estar relacionado à dissolução do Zn
eletrogalvanizado através dos poros das camadas de revestimento.
3.9. Emprego de circuitos elétricos equivalentes para a análise e ajuste dos
resultados de impedância
A análise quantitativa dos resultados experimentais de EIE pode ser
realizada por ajuste a circuitos elétricos equivalentes (CEE). O ajuste permite
descrever a resposta de um sistema eletroquímico empregando componentes de
um circuito elétrico tais como: resistores, capacitores e indutores. O CEE deve ser
proposto a partir dos dados de impedância obtidos experimentalmente, sendo que
este deve apresentar uma explicação física para cada componente proposto, a
partir de um modelo.
A modelagem e ajuste dos dados experimentais ao circuito proposto
apresentam certas dificuldades, principalmente porque vários CEE podem ser
ajustados aos dados experimentais de um sistema. Em geral, quanto maior o
número de componentes, melhor é o ajuste, entretanto, deve ser utilizado o
circuito que ajuste os dados experimentais com menor número de componentes
dentro de um limite de erro tolerável.
Na literatura [21,29,106], foram encontrados alguns trabalhos nos quais
se emprega o ajuste de resultados de EIE experimentais, obtidos para
revestimentos de fosfato ajustados a circuitos elétricos equivalentes.
Na literatura [21], foi encontrado o relatato do emprego do circuito
elétrico equivalente apresentado, na Figura 5, para resultados de impedância
eletroquímica, obtidos em meio de NaCl, de revestimentos de fosfato de zinco e
de fosfato de manganês.
No circuito elétrico proposto pelos autores [21], não foi mostrado os
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resultados dos ajustes, mas o erro relacionado foi de 0.6% e uma componente de
difusão de Warburg devido à difusão de oxigênio foi adicionada.

Figura 5. Ciruito elétrico equivalente, empregado para revestimentos de fosfato de
zinco e de fosfato de manganês.
Um circuito semelhante ao anterior também foi proposto em outros
trabalhos [29, 107], entretanto algumas alteraçôes foram realizadas. O circuito
empregado pelos autores é apresentado na Figura 6.

Figura 6. Circuito elétrico equivalente proposto para resultados de impedância de
revestimentos de fosfato obtidos em solução de borato pH= 9.2.
Em alguns casos, aconselha-se empregar um elemento de fase
constante em substituição ao capacitor ideal. No trabalho [29], foi proposta esta
alteração, em que a capacitância da dupla camada elétrica foi substituída por um
elemento de fase constante, que nada mais é que uma capacitância, entretanto,
este elemento de fase constante considera os desvios existentes em um capacitor
não ideal. Igualmente ao circuito sugerido pelos autores [21], foi atribuído uma
resistência de difusão de Warburg Zwd, associada à difusão do eletrólito através
dos poros do revestimento de fosfato [29].
Um circuito elétrico (Figura 7) com um número de componentes maior
foi empregado em um trabalho da literatura [106]. O CEE proposto teve a adição
de um componente de indução, que foi associado devido à adsorção de
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componentes da solução nos poros do revestimento. Os resultados experimentais
obtidos em NaCl 0,001 molL-1 foram ajustados ao circuito.

Figura 7. Circuito elétrico equivalente, empregado para ajuste de dados de
impedância eletroquímica de revestimentos de fosfato de zinco.

CAPÍTULO 4
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Obtenção e caracterização dos niobatos
Os niobatos uitlizados neste trabalho foram preparados pelo método da
fusão alcalina, cujo procedimento foi descrito na literatura [83, 85]. Uma mistura
de 1 g de Nb2O5 (CBMM) e 5 g de KOH foi fundida por 6 horas em cadinho de
porcelana, à temperatura de 1000 oC, utilizando-se um forno mufla. O produto
obtido da fusão alcalina foi mantido dentro do forno até total resfriamento e após
24 horas foi pesado.
A caracterização dos niobatos obtidos através da fusão alcalina foi
realizada empregando-se a difração de raios-X com um difratômetro Rigaku 117
DEMAX 2000 usando radiação de CuKα( (1.5418 Å).
4.2. Preparação das amostras metálicas
O material metálico utilizado no presente trabalho como substrato para
tratamento de fosfatização foi o aço carbono (SAE 1010) empregado na forma de
chapa. A composição química do substrato metálico é apresentada na Tabela 4.

Tabella 4. Composição química do aço carbono (SAE 1010) utilizado como
substrato para a fosfatização.
Aço
SAE 1010
(%m/m)

C
0,118

Si
0,023

Mn
0,310

P
0,020

S
0,016

Cr
0,024

Ni
0,028

Mo
0,002

Anteriormente ao processo de fosfatização, as amostras foram lixadas
com lixas de SiC de granulometria #220, #320, #400 e #600, para posterior
imersão no banho desengraxante.
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4.3. Preparação dos banhos de fosfatização
4.3.1. Banho desengraxante e refinador
O desengraxante alcalino empregado foi o ES-70, que é um composto
comercial fornecido pela Eletra Industrial Química Ltda. O banho foi preparado
pela dissolução de 50 g de ES-70 em 1 L de água. As peças foram
desengraxadas durante 5 minutos a uma temperatura de (75 ±5) oC.
O refinador utilizado foi um produto comercial REFIN, fornecido pela
Eletra Industrial Química Ltda, constituído por sais de fosfato de titânio. Para a
preparação do banho de REFIN, adicionaram-se 3 g em 1 L de água deionizada e
fez-se a dissolução usando banho sonicador. As amostras de aço carbono (SAE
1010) foram submetidas ao processo de refinamento de superfície durante 90
segundos e a uma temperatura de (25 ±2) oC.
As condições de aplicação do desengraxante e refinador foram
especificados pelo fabricante.
4.3.2. Fosfato de Zinco
Os banhos de fosfato utilizados neste estudo foram banhos de fosfato
de zinco com agente acelerador de nitrito de sódio (NaNO2). As soluções
concentradas de fosfato foram preparadas através da mistura dos reagentes
apresentados na Tabela 5.
Tabela 5. Composição dos banhos concentrados de fosfato.
Composição (g/L)
PZn+Ni
PZn+Nb
PZn
H3PO4 – 85%
521,4
521,4
521,4
HNO3 – 33%
363,3
363,3
363,3
ZnO – 99%
160,0
160,0
160,0
NiCO3 – 47%
5,0
H2O2 – 30%
0,032
0,032
0,032
H2O
434,4
440,7
440,7
A composição dos principais elementos constituintes das soluções
concentradas de fosfato foi determinada por espectrometria de emissão óptica
com plasma induzido (ICP-OES).
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O banho de fosfato de zinco com níquel (PZn+Ni) foi utilizado como
referência, sendo sua formulação fornecida pela Eletra Industrial Química Ltda. O
fosfato de zinco sem níquel e com niobatos (PZn+Nb), de oxalato de nióbio e
amônio (NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O) (CBMM) e de benzotriazol (C6H5N3)
(PZn+Ox+BTAH) foram os banhos empregados como soluções teste. Para a
preparação de PZn+Nb, adicionou-se 0,5 g e 1,0 g de niobatos. As massas
empregadas foram selecionadas devido à baixa solubilidade destes compostos
nos banhos de fosfatização.
Na preparação do banho de PZn+Ox+BTAH, adicionou-se oxalato de
nióbio e amônio nas concentrações de 100, 50 e 5 mgL-1 a um banho de fosfato
de zinco isento de níquel (PZn) e a concentração de benzotriazol empregada foi
de 10-2 molL-1, 10-3 molL-1 e 10-4 molL-1. A concentração de oxalato de nióbio e
amônio adicionada foi determinada a partir de ensaios de MEV, nos quais foi
avaliado o grau de recobrimento das amostras.
Para a preparação da solução concentrada de fosfato, a partir das
quais foram preparados os banhos de fosfatização, misturaram-se os reagentes
apresentados na Tabela 5, usando-se um béquer de 1000 mL, sob constante
agitação até a completa dissolução. A composição química da solução
concentrada de fosfato, determinada por ICP-OES, é apresentada na Tabela 6.
Tabela 6. Composição das soluções concentradas de fosfato.
Soluções
Elementos (mgL-1)
Zn
185840 ±4375
Fe
1,199 ±0,005
PZn+Ni
Nb
0,038 ±0,002
Ni
4238 ±75
P
138500 ± 1600
Zn
168982 ±3141
Fe
1,542 ±0,018
PZn+Nb
Nb
136,4 ±0,5
Ni
0,249 ±0,039
P
131400 ±1600
Zn
166848 ±3874
-1
Fe (mgL )
1,512 ±0,035
-1
PZn
Nb (mgL )
<0,01
-1
Ni (mgL )
0,102 ±0,023
P
126600 ±1000
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Os banhos de fosfatização foram preparados pela diluição da solução
concentrada de fosfato e pela adição de hidróxido de sódio (NaOH) 50 % m/m. A
acidez livre e total dos banhos de fosfato foi padronizada por titulação do banho
diluído com NaOH 0,1 mol L-1. As condições em que os banhos de fosfato foram
aplicados são apresentadas na Tabela 7. A concentração de acelerador NaNO2
refere-se à concentração para a melhor condição de fosfatização.
Tabela 7. Condições para a aplicação das soluções diluídas de fosfatização.
Condições
PZn+Ni
PZn+Nb
PZn+Ox+BTAH
Acidez livre
1,6
1,6
1,6
Acidez total
28,0
28,0
28,0
Acelerador (NaNO2) g/L
0,5
2,0
1,5
Tempo de imersão (min)
5
3
5
Temperatura (oC)
25
25
25
Foram testadas quatro concentrações do acelerador de NaNO2, 0,5,
1,0, 1,5 e 2,0 gL-1, sendo que, a concentração no banho de referência não foi
variada, pois as condições empregadas foram especificadas pelo fabricante.
4.3.3. Padronização dos Banhos de Fosfato de Zinco
A solução concentrada de fosfato é uma solução ácida que foi diluída e
neutralizada para padronização. A padronização teve como finalidade controlar a
acidez livre e total dos banhos, pois a fosfatização só procede de maneira
desejável se a acidez, principalmente a livre, for bem controlada.
Para a preparação do banho de fosfato, mediram-se 40 mL da solução
concentrada de fosfato e transferiram-se para um béquer de 1000 mL.
Adicionaram-se ao béquer 940 mL de água deionizada para a diluição do xarope
de fosfato. Após esta diluição, 20 mL de uma solução de hidróxido de sódio a
50% m/m foram adicionados para o controle da acidez da solução. Após o
preparo desta solução, executou-se a padronização da acidez total e livre.
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Padronização e determinação da Acidez Total:
1) Pipetaram-se 10 mL da solução de fosfato e transferiram-se para um
erlenmeyer de 250mL.
2) Acrescentaram-se 50 mL de água deionizada.
3) Adicionaram-se 5 gotas de indicador fenolftaleína.
4) Fez-se a titulação com hidróxido de sódio 0,1 molL-1 até o ponto de
viragem.
O volume de hidróxido de sódio gasto na titulação foram os pontos
padrões de acidez total, sendo que, o padrão encontra-se entre 25 e 30 pontos.
Padronização e determinação da Acidez Livre:
1) Pipetaram-se 10 mL da solução de fosfato e transferiram-se para um
erlenmeyer de 250 mL.
2) Acrescentaram-se 50 mL de água deionizada.
3) Adicionaram-se 5 gotas de indicador azul de bromofenol.
4) Fez-se a titulação com hidróxido de sódio 0,1 molL-1 até o ponto de
viragem.
O volume de hidróxido de sódio gasto na titulação foram os pontos
padrões de acidez livre, sendo que, o padrão encontra-se entre 1,5 e 2,0 pontos.
Determinação da concentração de Nitrito de Sódio
Esta medida foi efetuada antes do processo de fosfatização através da
leitura no recarômetro (Figura 8) segundo o procedimento descrito a seguir:

Figura 8. Representação do recarômetro.
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1) Encheu-se o recarômetro com solução de fosfato, eliminando-se as bolhas
de ar.
2) Colocaram-se 2 gramas de ácido sulfâmico PA.
3) Fechou-se rapidamente a boca do aparelho com o dedo polegar e virou-se
a 180º para que o ácido alcançasse o topo da parte graduada.
4) Colocou-se o recarômetro na posição original e deixou-se em repouso por
alguns minutos até cessar a reação;
5) Executou-se a leitura do volume de gás formado na coluna de reação.
6) O padrão especificado foi obtido em valores entre 4 e 6.
4.4. Avaliação da citotoxicidade do benzotriazol
O ensaio de citotoxicidade foi realizado com solução estoque de
benzotriazol diluído em solução salina de fosfato (PBS) tamponada, com pH= 7,4
na concentração de 10-1 molL-1. A metodologia utilizada foi a da incorporação do
vermelho neutro, baseado em normas internacionais e procedimento descrito em
trabalho anterior [108,109]. Foi utilizada uma solução de fenol 0,02% como
controle positivo e, como controle negativo, PVC atóxico.
Primeiramente, foram feitas diluições da solução estoque nas
concentrações de 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5 molL-1 em meio de cultura celular (MEM).
O ensaio foi realizado colocando-se estas soluções em contato com cultura de
células de tecido conectivo de camundongo da linhagem (NCTC) L929 da
American Type Culture Collection (ATCC), em microplaca de 96 poços. A
microplaca foi deixada em estufa a 37 °C com atmosfera úmida e 5% CO2 durante
24 h. Após este período, as soluções foram substituídas pelo meio de cultura
MEM contendo vermelho neutro, e a microplaca foi deixada por mais 3h em
estufa. Decorrido este tempo, necessário para a incorporação e fixação do
vermelho neutro nas células íntegras, o meio foi descartado e a microplaca lavada
com tampão PBS. As células foram então rompidas para liberação do vermelho
neutro incorporado pelas células vivas com solução de ácido acético e etanol. A
densidade óptica (DO) dos poços da microplaca foi lida em espectrofotômetro
leitor de ELISA, em 540 nm. A partir das leituras de DO, foram calculadas as
porcentagens de viabilidade celular tendo como padrão de 100% um controle de
células na mesma microplaca. Com as porcentagens de viabilidade celular
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determinou-se a faixa de concentração em que o benzotriazol pode ser citotóxico.
Variando-se a concentração do extrato celular e de BTAH calculou-se, através de
medidas de DO, o IC50% para o benzotriazol.
4.5. Banhos passivadores
Para os banhos passivadores, foram empregadas soluções aquosas de
trióxido

de

cromo

CrO3

e

de

oxalato

de

nióbio

e

amônio

NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O (Ox) .
O banho contendo íons de Cr+6 é a solução passivadora empregada
tradicionalmente na indústria de fosfatização, por isso, neste trabalho, foi
empregado como banho passivador teste.
Na literatura [11,110], as condições encontradas para a aplicação do
banho passivador à base de cromo são as seguintes: concentração de cromo
[Cr6+] igual a 150-250 mgL-1; temperatura entre 35 a 80 oC e tempo de imersão
entre 30 e 60 segundos. Neste trabalho, foram adotadas as condições indicadas
na literatura para a aplicação do passivador tradicional. A imersão das amostras
fosfatizadas foi realizada em uma solução aquosa de CrO3, contendo 200 mgL-1
em íons de Cr+6 a uma temperatura de (35 ±2) oC por 60 segundos.
Para o banho passivador à base de (Ox), empregaram-se, como
referência, as condições utilizadas com o passivador tradicional. A aplicação do
passivador de NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O ocorreu através das seguintes
condições: imersão das amostras em uma solução aquosa de (Ox), contendo 150,
200 e 250 mgL-1 de nióbio, a uma temperatura de (35 ±2) oC, tempo de 60
segundos em dois valores de pH 3 e 8.
O pH= 3 foi obtido pela simples dissolução do complexo de oxalato de
nióbio e amônio em água deionizada, e a solução com pH= 8 foi obtida pelo ajuste
de pH através da adição de um tampão de fosfato, cuja composição é
apresentada na Tabela 8.
Tabela 8. Composição da solução tampão empregada para ajuste de pH.
Composição (V= 1 L)
pH
-1
NaOH (0,1 molL )
KH2PO4 (0,1 molL-1)
8,0
468,0 mL
500,0 mL
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O teste de pH foi realizado para avaliar a solubilidade do revestimento
de fosfato no banho passivador. Os testes para os banhos passivadores foram
realizados com o revestimento de fosfato de zinco tradicional PZn+Ni.
4.6. Ensaios gravimétricos
Os ensaios gravimétricos foram realizados de acordo com as seguintes
etapas e condições [24]:
1) Desengraxante alcalino a 70 oC, t = 5min;
2) Enxágüe à temperatura ambiente, t = 1 min;
3) Refinador a 25 oC, t = 90 seg;
4) Fosfatização a 25 oC, t = 5 min;
5) Enxágüe à temperatura ambiente, t = 1 min;
6) Pesagem em balança analítica (m1);
7) Solução de trióxido de cromo 0,5 gL-1 (m2);
8) Enxágüe à temperatura ambiente, t = 1 min.
Para a determinação da massa de fosfato depositada, o revestimento
de fosfato foi dissolvido em uma solução de concentração 0,5 gL-1 de trióxido de
cromo, obtendo-se m2, de acordo com a norma (ASTM B767-88) [111].
A massa da camada de fosfato foi obtida, utilizando-se a seguinte
equação:
m fosfato ( g / m 2 ) =

m1 − m2
A

Equação 2

onde:
m1 = massa da peça após fosfatização;
m2= massa da peça após desengraxante e posterior secagem;
A = área da peça dada em m2.

61

As massas das amostras foram determinadas empregando-se uma
balança analítica da Shimatzu modelo LIBROR AEL40-SM® com cinco casas de
precisão. As amostras empregadas nos ensaios gravimétricos possuíam área
geométrica de 15 mm x 10 mm x 2 mm. Os ensaios gravimétricos foram repetidos
quatro vezes.
4.7. Avaliação da passivação promovida pelos banhos contendo niobatos e
oxalato de nióbio e amônio
A passivação superficial, promovida pelos niobatos e oxalato de nióbio
e amônio, foi avaliada pela determinação da variação da concentração dos
elementos que constituem o banho de fosfatização em função do tempo de
imersão no banho fosfatizante. Após cada imersão das amostras nos banhos de
fosfatização, alíquotas foram analisadas através da técnica de espectrometria de
emissão óptica com plasma induzido (ICP-OES).
Os banhos estudados e os elementos analisados são apresentados na
Tabela 9.
Tabela 9. Condições empregadas para a avaliação da passivação superficial.
Revestimento
Tempo (min)
[NaNO2] gL-1
Elementos
PZn+Ni
0, 1, 2, 3, 4, 5
0,5
Fe
PZn+Nb
0, 1, 2, 3, 4, 5
0,5
Fe, Nb
PZn+Ox+BTAH
0, 1, 2, 3, 4, 5
0,5
Fe, Nb
PZn+Nb
0, 1, 2, 3, 4, 5
2,0
Fe, Nb
PZn+Ox+BTAH
0, 1, 2, 3, 4, 5
1,5
Fe, Nb
4.8. Caracterização físico-química dos revestimentos de fosfato
4.8.1.

Determinação

da

morfologia,

composição

semi-quantitativa,

espessura e tamanho dos cristais de fosfato
A morfologia das camadas de fosfato sobre a superfície do aço
carbono (SAE 1010) foi analisada por microscocopia eletrônica de varredura
(MEV)

com

um

microscópio

Philips

XL30®.

A

composição

elementar

semiquantitativa foi determinada pela técnica de espectroscopia de energia
dispersiva (EDS). Três regiões de 3 amostras diferentes foram analisadas,
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utilizando-se os aumentos de 500X e 1500X. Estas mesmas regiões tiveram suas
composições elementares quantificadas por EDS.
A espessura dos revestimentos de fosfato foi determinada por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) da secção transversal de amostras
fosfatizadas. A Figura 9 apresenta uma representação esquemática das amostras
preparadas para a medida de espessura.

Figura 9. Representação esquemática de amostras preparadas para a
determinação da espessura de revestimentos de fosfato.
Anteriormente ao processo de fosfatização, as amostras foram
pintadas com esmalte sintético para a proteção da área de secção transversal,
como pode ser observado na Figura 9 (a). Após o processo de pintura, as peças
foram fosfatizadas na área desprotegida. Posteriormente à fosfatização, o esmalte
foi removido com acetona. As amostras foram, então, presas a um clipe
metalográfico, deixando-se a secção transversal exposta para análise da
espessura dos revestimentos de fosfato por MEV, como pode ser observado na
Figura 9 (b). O tamanho dos cristais de fosfato foi medido a partir de micrografias
obtidas por MEV.
4.8.2. Determinação das fases presentes nos revestimentos de fosfato
As fases presentes nas camadas de fosfato foram investigadas por
difração de raios-X, empregando-se um difratômetro da Rigaku DEMAX 2000® e
radiação de CuKα (1.5418 Å), na faixa de 2θ de 5 a 70o e com varredura de 0,02o.
As amostras foram fosfatizadas de acordo com a seqüência descrita no ítem 4.6.
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4.8.3. Determinação da rugosidade dos revestimentos
A rugosidade dos revestimentos foi determinada utilizando-se um
rugosímetro da Mitutoyo Surftest J-301®. Foram preparadas 3 amostras de cada
camada de fosfato, e medidas 3 regiões de cada amostra, totalizando 9
determinações. As peças analisadas foram fosfatizadas empregando-se a
seqüência descrita no ítem 4.6.
4.8.4. Determinação da porosidade e fissuras dos revestimentos
4.8.4.1. Avaliação da solubilidade dos revestimentos de fosfato
A

porosidade

dos

revestimentos

de

fosfato

foi

medida

quantitativamente pela técnica de dissolução anódica voltamétrica (DAV). Uma
das condições necessárias para a aplicação da DAV é que a camada de fosfato
permaneça insolúvel na faixa de potencial em que ocorre a passivação do
substrato. Para a determinação da solubilidade do fosfato, foram realizados
ensaios gravimétricos nas soluções utilizadas como eletrólito.
A técnica de espectrometria de emissão óptica induzida por plasma
[47,48] foi utilizada para avaliar a solubilidade das camadas de fosfato nas
soluções de teste. Amostras revestidas com PZn+Ni foram polarizadas e as
soluções teste foram analisadas por ICP-OES, para a determinação da
concentração dos elementos Zn, Ni e Fe em solução.
A MEV foi utilizada para avaliar a morfologia dos revestimentos após
polarização anódica com sobretensão de 2 V de sobretensão em relação ao
potencial de corrosão. Micrografias foram obtidas para verificar possíveis ataques
à camada de fosfato de PZn+Ni. Todos os ensaios foram efetuados à temperatura
de (20 ± 2) oC com um tempo de imersão de 60 minutos.
4.8.4.2. Determinação da porosidade dos revestimentos
Os ensaios de porosidade consistiram na determinação e comparação
entre as densidades de carga envolvidas no processo de passivação do substrato
sem revestimento, e as envolvidas no processo de passivação do substrato
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revestido. As DC foram obtidas pela integração da área do pico de
dissolução/passivação. Foi utilizado o programa Echem Analyst® para a
integração da área dos picos. A integração foi efetuada para um sobrepotencial
de 1,4 V com relação ao potencial de corrosão.
A porosidade dos revestimentos foi determinada pela relação de cargas
de passivação do substrato sem e com revestimento, através da Equação1:

θ=

QP
× 100
QPo

Equação 1

onde Qp é a carga envolvida no processo de passivação do substrato revestido,
Qop é a carga envolvida no processo de passivação do substrato sem
revestimento e θ é a porosidade dos revestimento.
Eletrodos com área geométrica média de 1,5 cm2 foram utilizados para
os testes de porosidade. Um eletrodo de sulfato mercuroso (ESM) e um fio de
platina foram utilizados como eletrodo de referência e auxiliar, respectivamente.
Quatro soluções tampão com pH de 7, 8, 10 e 12, na faixa de pH em
que o revestimento de fosfato é pouco solúvel [26], foram utilizadas como
eletrólitos. A composição das soluções tamponadas é apresentada na Tabela 10.

pH
7
8
10
12

Tabela 10. Composição das soluções tampão empregadas nos testes.
Composição (v = 1Litro)
-1
NaOH (0,1 molL )
KH2PO4 (0,1 molL-1) Na2HPO4 (0,1 molL-1)
296,3 mL
500,0 mL
468,0 mL
500,0 mL
150,0 mL
500,0 mL
500,0 mL
500,0 mL

As medidas de DAV foram obtidas após 60 minutos de imersão,
partindo-se do Ecorr e aplicando-se uma sobretensão anódica até 2 V em relação
ao potencial de corrosão, com as velocidades de varredura de 30, 50, 100 e 150
mVs-1. Os ensaios foram realizados em um potenciostato PCI4/300 da marca
GAMRY® em condições de aeração natural, à temperatura de (20 ± 2) oC, sendo
que cada ensaio foi repetido por 6 vezes para se avaliar a reprodutibilidade.
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4.9. Caracterização eletroquímica
4.9.1. Célula eletroquímica
Para a caracterização eletroquímica, foi utilizada uma célula de três
eletrodos como mostra a Figura 10.

Figura 10. Representação da célula eletroquímica empregada.
Um fio de platina, em formato de espiral, foi empregado como contra
eletrodo. Este se encontra esquematicamente representado na Figura 11.

Figura 11. Representação esquemática do contra eletrodo utilizado.
Amostras de aço carbono (SAE 1010) com 1,5 cm2 de área de trabalho
foram empregadas como eletrodo de trabalho, ilustrado de forma esquemática na
Figura 12.

Figura 12. Representação esquemática do eletrodo de trabalho.
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Os eletrodos de trabalho foram embutidos em uma base de Teflon®
que foi conectada a um tubo de vidro, como pode ser observado no esquema
mostrado na Figura 13.

Figura 13. Representação esquemática do eletrodo de trabalho embutido para os
ensaios eletroquímicos.
Para os ensaios de porosidade e medidas eletroquímicas em meio de
H2SO4 0,1 molL-1, foi utilizado o eletrodo de referência de sulfato mercuroso
(Hg/Hg2SO4) (ESM), confeccionado no laboratório. Periodicamente, este eletrodo
foi testado contra o eletrodo de referência comercial de prata cloreto de prata
(Ag/AgCl). O eletrodo de Ag/AgCl foi utilizado para os ensaios em meio de NaCl
0,5 molL-1.
4.9.2. Soluções empregadas e condições dos ensaios eletroquímicos
Todas as soluções utilizadas neste trabalho foram preparadas com
reagentes de grau de pureza P.A.
A composição das soluções utilizadas como eletrólito nos testes
eletroquímicos é apresentada na Tabela 11.

pH

0.4
6.0
7.0
8.0
10
12

Tabela 11. Composição das soluções empregadas como eletrólito.
Composição (1000 mL)
NaCl
NaOH
KH2PO4
Na2HPO4
H2SO4
(0,1 molL-1) (0,5 molL-1)
(0,1 molL-1)
(0,1 molL-1) (0,1 molL-1)
1000 mL
1000 mL
296,3 mL
500 mL
468 mL
500 mL
150 mL
500 mL
500 mL
500 mL
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O comportamento eletroquímico das amostras fosfatizadas e não
fosfatizadas foi avaliado por medidas de potencial de circuito aberto em função do
tempo (ECA), curvas de polarização potenciodinâmica (anódica e catódica) e por
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Usou-se um analisador de
resposta de freqüência da Gamry modelo EIS 300®, acoplado a um potenciostato
da Gamry PCI4/300®.
As medidas de ECA foram realizadas até a estabilização do potencial,
considerando-se a estabilidade como uma variação inferior a 5 mV por pelo
menos 30 minutos.
Os ensaios de polarização potenciodinâmica foram realizados a partir
do potencial de corrosão (Ecorr) até sobretensões de ±400 mV para NaCl 0,5 molL1

, e de ±250 mV para o meio de H2SO4 0,1 molL-1, empregando-se uma

velocidade de varredura de 1mVs-1.
As medidas de EIE foram realizadas potenciostaticamente no potencial
de corrosão (Ecorr), com uma amplitude de perturbação de ±10 mV, na faixa de
freqüência de 10 KHz a 10 mHz, usando-se 10 pontos por década para aquisição
dos dados.
Todos os ensaios eletroquímicos foram conduzidos à temperatura de
(20 ± 2) oC.
4.9.3. Ajuste dos diagramas de impedância com circuitos elétricos
equivalentes
Os resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica foram
analisados quantitativamente, empregando-se o ajuste a circuitos elétricos
equivalentes com o software Gamry Echem Analyst ® versão 1.35. Através da
utilização do modelo de editor Model Editor® versão 1.31, foram obtidos os
diagramas de impedância teóricos, bem como os desvios e erros relativos de
cada componente do circuito ajustado.
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4.9.4. Corrosão acelerada
Para os ensaios de névoa salina, utilizou-se o procedimento descrito
pela norma ASTM B117 [112], empregando-se como solução cloreto de sódio a 5
% m/m. A área geométrica das amostras de aço carbono (SAE 1010) utilizadas
neste ensaio foi de 150 cm2. As peças foram pintadas com tinta líquida branca de
base poliéster, com espessura de cerca de 30 µm. Foram preparadas 3 amostras
para cada condição de fosfatização. Como referência, utilizou-se uma amostra de
aço carbono (SAE 1010) sem camada de fosfato.
O revestimento orgânico foi riscado em forma de X com estilete até
encontrar o substrato, como mostra a Figura 14. As amostras foram expostas à
névoa salina durante 504 horas. A cada 7 dias, as peças foram removidas da
câmara de névoa salina, fotografadas e analisadas com relação aos produtos de
corrosão presentes na região do corte do revestimento.

Figura 14. Configuração das amostras para os ensaios de névoa salina.
4.9.5. Ensaios de aderência de tinta
Para a determinação da aderência do revestimento orgânico sobre a
superfície do aço carbono (SAE 1010) fosfatizado e não fosfatizado foi
empregada a norma NBR 11003/1990 [113], após ensaio de exposição das
amostras em névoa salina. Esta norma descreve o procedimento para a
determinação da aderência de tintas pelo método do corte em X e pelo corte em
grade, respectivamente.
No teste de aderência, foi utilizada fita adesiva filamentosa,
semitransparente, de 25 mm de largura, com adesividade de (32 ± 4) g/mm da
3M®. Os dois cortes foram feitos através de um movimento uniforme e contínuo
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até alcançar o substrato. O comprimento do X foi de 100 mm sendo cada corte
interceptado ao meio, formando-se um ângulo de 45o. A abertura entre uma ponta
e outra do X não ultrapassou 25 mm, mesma largura da fita filamentosa de acordo
com a representação apresentada na Figura 15.

Figura 15. Corte em X para os ensaios de nevoa salina e aderência de tinta.
Para a execução do ensaio, a fita foi aderida sobre o corte e, então,
removida no intervalo de 1 a 2 minutos após a aplicação. A avaliação do resultado
foi realizada pelo exame considerando-se destacamento de tinta da área
ensaiada, logo após a remoção da fita. As amostras foram fotografadas para o
registro e análise dos resultados.

CAPÍTULO 5
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1. Caracterização dos niobatos obtidos
Na Figura 16, é apresentado o difratograma de raios-X de amostras de
niobatos obtidos através de fusão alcalina.
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Figura 16. Difratograma de raios-X dos niobatos obtidos por fusão alcalina e picos
indexados para a fase de KNbO3, empregando-se as fichas (JCPDS 32-0822) e
para a fase K4Nb6O17 foi empregada a ficha (JCPDS 76-0977).
A análise do difratograma de raios-X da Figura 16 permitiu verificar que
os niobatos, obtidos por fusão alcalina, apresentaram as fases K4Nb6O17 e
KNbO3. Em adição a estes resultados, pôde ser observado que o pico mais
intenso está relacionado à fase KNbO3. Tal resultado indicou que esta fase está
presente em maior quantidade no produto de fusão alcalina.
As estruturas das fases cristalinas dos niobatos obtidos foram a
estrutura ortorrômbica de KNbO3 e de K4Nb6O17. Os principais picos encontrados
foram indexados utilizando-se o programa de análise de dados de difração de
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Raios-X PCPDFWIN®.

Os

resultados obtidos

da fusão alcalina

e da

caracterização por difração de raios-X são apoiados por resultados apresentados
na literatura [87, 89, 90, 114, 115].
Com base nos resultados obtidos com a caracterização dos compostos
por difração de raios-X e de resultados apresentados na literatura, o mecanismo
de formação dos niobatos pôde ser proposto, identificando-se as possíveis
reações que ocorrem durante o processo de obtenção de niobatos. Estas são
descritas pelas equações químicas são apresentadas a seguir:
Nb2O5 + 2KOH  2KNbO3 + H2O (16)
3Nb2O5 + 4KOH  K4Nb6O17 + 2H2O (17)
K4Nb6O17 + 2KOH  6KNbO3 + H2O (18)
5.2. Otimização dos banhos de fosfatização
5.2.1. Resultados obtidos com banho de fosfato de zinco em presença de
niobatos (PZn+Nb)
As condições adotadas para fosfatização com banho de fosfato de
zinco em presença de Níquel (PZn+Ni) foram as especificadas pelo fabricante.
Tais condições são apresentadas na Tabela 12.

Tabela 12. Condições para fosfatização com o banho de PZn+Ni adotado como
referência.
Condições
Acidez livre
Acidez total
Acelerador (NaNO2) g/L
Tempo de imersão (min)
Temperatura (oC)

PZn+Ni
1,6
28
0,5
5,0
25

Para os demais banhos de fosfatização testados, as condições de
deposição foram avaliadas para otimização e aplicação.
Inicialmente, foram testados os banhos de fosfato de zinco em
ausência de níquel e em presença dos niobatos PZn+Nb obtidos através da fusão
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alcalina. Foram adicionadas as quantidades de 1,0 e 0,5 g destas substâncias ao
banho de fosfato de zinco isento de níquel, sendo estas quantidades empregadas
devido à baixa solubilidade destes compostos nos banhos de fosfatização.
As condições de fosfatização empregadas foram as do banho de
referência que são relatadas na Tabela 12 e os resultados obtidos são
apresentados nas micrografias da Figura 17.

(A)

Cristal de fosfato

(B)

(C)

Figura 17. Micrografias, obtidas por MEV, da superfície do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado com (A) PZn+Ni e (B) PZn+Nb com 1,0 g de niobatos e (C)
PZn+Nb com 0,5 g de niobatos. Tempo de fosfatização = 5 minutos.
Para comparação, a Figura 17 (A) mostra a microscopia da superfície
do aço carbono (SAE 1010) fosfatizado com o banho de referência (fosfato de
zinco com níquel (PZn+Ni)).
A cristalização do revestimento de PZn+Ni (Figura 17 (A)) leva à
formação de cristais hexagonais em forma de lâminas, que aparentemente
deixam a superfície metálica exposta devido a porosidades do revestimento,
sendo esta uma característica da morfologia deste tipo de revestimento.
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As micrografias permitem observar o efeito promovido pela adição de
niobatos em substituição ao níquel, presente no banho de PZn+Ni. A superfície do
aço carbono (SAE 1010) não foi totalmente recoberta, observando-se apenas
alguns cristais depositados. Tal efeito foi mais acentuado no banho com adição de
1,0 g de niobatos (Figura 17 (B)), pois a superfície apresentou-se mais descoberta
que no banho com adição de 0,5 g de niobatos (Figura 17 (C)).
O efeito da presença de niobatos no banho de fosfatização pode estar
relacionado com a passivação superficial promovida por estes compostos.
Diferentemente do níquel, os niobatos em solução apresentam-se na forma
aniônica. Estes podem se adsorver na superfície, formando um filme protetor e
inibir as reações que dão início ao processo de fosfatização, descritas pelas
seguintes equações químicas:
Fe  Fe2+ + 2e-

(19)

2H+ + 2e- H2

(20)

Segundo Gentil [11], o níquel presente em banhos de fosfatização
promove o surgimento de microregiões anódicas e catódicas, com a subseqüente
formação de micropilhas Fe-Ni, que aceleram o processo corrosivo da reação que
dá início ao processo de fosfatização. As micropilhas são formadas quando o
ferro (oriundo do substrato metálico) desloca os íons de níquel do banho,
promovendo sua redução para o estado de oxidação zero, e conseqüente
deposição sobre a superfície metálica. Em presença de niobatos, não houve a
formação das micropilhas, o que promoveu a polarização da reação de oxidação
do ferro (equação 19), devido à formação do filme protetor. O filme protetor
gerado é provavelmente formado pela adsorção do ânion NbO3-, com Nb no
estado de oxidação (+5), pois, de acordo com a literatura [82], este é o estado
mais estável deste elemento.
Os resultados preliminares indicaram a inviabilidade da substituição do
níquel por nióbio para as mesmas condições de fosfatização empregadas com o
banho de referência de PZn+Ni. Desta forma, para solucionar este problema, as
condições de fosfatização (variáveis) para este novo sistema tiveram que ser
estudadas. Tais variáveis são: a concentração do acelerador NaNO2, a acidez
livre e total (pH) e a temperatura. Considerando-se a hipótese da passivação
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promovida pelos niobatos, decidiu-se inicialmente, investigar o efeito da
concentração de NaNO2, pois este é um oxidante e, com o aumento da sua
concentração no banho, a aceleração do processo poderia ser promovida.
Desta forma, variou-se a concentração de NaNO2 no banho e o efeito
desta variação no grau de recobrimento superficial do substrato foi avaliado.
Foram testadas as concentrações de 1,0, 1,5 e 2,0 gL-1 de NaNO2. O grau de
cobertura superficial foi analisado empregando-se microscopia eletrônica de
varredura (MEV). Foi selecionada a concentração de 0,5 g (Figura 17(C)) de
niobatos, pois, para esta massa, a cobertura superficial aparentemente foi maior
que para 1,0 g (Figura 17 (B)). O efeito da variação na concentração de NaNO2 na
morfologia do revestimento e no cobrimento do substrato pode ser observado nas
micrografias apresentadas na Figura 18.

(A)

(B)

(C)

Figura 18. Micrografias, obtidas por MEV, da superfície do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado com PZn+Nb em presença de 0,5 g de niobatos e (A) 1,0 gL-1
de NaNO2, (B) 1,5 gL-1 de NaNO2 e (C) 2,0 gL-1 de NaNO2. Tempo de fosfatização
= 5 minutos.
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As micrografias da Figura 18 mostram a evolução do grau de cobertura
superficial devido ao aumento na concentração de nitrito de sódio adicionado ao
banho de PZn+Nb. O aumento da cobertura superficial ocorreu devido à
aceleração do processo de fosfatização pelo NaNO2.
As Figuras 18 (A) e (B) mostram uma melhora significativa do
recobrimento superficial associado aos revestimentos obtidos nos banhos com
adição de 1,0 e 1,5 gL-1 de NaNO2, quando comparadas com a Figura 17 (C).
Entretanto, o melhor resultado foi obtido com a concentração de 2,0 gL-1 de
NaNO2 (Figura 18 (C)), com a qual toda a superfície parece ter sido recoberta.
As micrografias também mostram que a morfologia dos cristais de
fosfato foi alterada com aumento da concentração de nitrito. Enquanto uma
estrutura de lâminas hexagonais em forma de agulhas foi apresentada pelo
revestimento de PZn+Ni convencional (Figura 17 (A)), os cristais obtidos em
banhos com maiores teores de nitrito assumiram o formato de grãos, que, por
efeito dimensional, recobriram de forma mais eficiente a superfície metálica.
Apesar de ter ocorrido alteração de morfologia, algumas lâminas hexagonais
ainda foram observadas na morfologia do revestimento, como pode ser verificado
na micrografia da Figura 18 (C).
Os resultados obtidos com a variação de concentração de nitrito de
sódio permitiram selecionar as condições para fosfatização com o banho de
PZn+Nb, apresentadas na Tabela 13.
Tabela 13. Condições empregadas para a fosfatização com o banho de PZn+Nb.
Condições
PZn+Ni
Acidez livre
1,6
Acidez total
28
Acelerador (NaNO2) gL-1
2,0
Temperatura (oC)
25
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5.2.2. Resultados obtidos com banho de fosfato de zinco em presença de
oxalato de nióbio e amônio e de benzotriazol (PZn+Ox+BTAH)
O efeito da substituição do níquel por oxalato de nióbio e amônio nas
características do revestimento de fosfato foi avaliado, e os resultados obtidos são
apresentados nas micrografias da Figura 19. Foram testadas as concentrações de
100, 50 e 5 mg L-1 de nióbio adicionado na forma de oxalato de nióbio e amônio.
Comportamento similar ao observado pelo emprego de niobatos foi
apresentado quando oxalato de nióbio e amônio foi adicionado ao banho de
fosfato de zinco isento níquel. A superfície do aço carbono (SAE 1010) não foi
totalmente coberta e apenas alguns núcleos de cristais de fosfato foram
formados e detectados. Entretanto, a diminuição da concentração de Ox
melhorou o grau de recobrimento superficial, sendo que o melhor resultado foi
obtido com 5 mgL-1 de nióbio (Figura 19 (C)). Mesmo com o aumento da
cobertura superficial, algumas regiões do substrato permaneceram descobertas.
Cristal de fosfato

(A)

(B)

Cristal de fosfato

(C)

Figura 19. Micrografias, obtidas por MEV, da superfície do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado em banho de fosfato de zinco com 0,5 gL-1 de NaNO2 e oxalato
de nióbio e amônio PZn+Ox mais (A) 100 mgL-1 de Nb, (B) 50 mgL-1 de Nb e (C)
5 mgL-1 de Nb. Tempo de fosfatização = 5 minutos.
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O melhor recobrimento superficial foi observado com o banho com 5
mgL

-1

de Nb, por isso, esta concentração foi selecionada para os estudos

realizados neste trabalho. Entretanto, outras condições deveriam ser testadas
para melhorar o recobrimento superficial em presença de oxalato de nióbio e
amônio. O efeito da variação da concentração de nitrito de sódio e da adição de
benzotriazol (BTAH) também foi avaliado. A adição de benzotriazol é justificada
por estudos anteriores [1], em que este inibidor de corrosão mostrou-se como um
aditivo em potencial para emprego em banhos de fosfatização, melhorando as
propriedades dos revestimentos obtidos.
5.2.3. Avaliação da citotoxicidade do benzotriazol
Existem muitas controvérsias com relação à citotoxicidade do
benzotriazol, que é um conhecido inibidor de corrosão de cobre e suas ligas.
Segundo a ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),
apresentada no anexo C, o BTAH apresenta potencial tóxico, mas a concentração
a partir da qual esta toxicidade é verificada, não é especificada. Considerando-se
a preocupação com o meio ambiente e a conhecida efetividade deste composto
para inibição da corrosão de vários materiais metálicos, foi realizado o teste de
citotoxicidade para selecionar a concentração em que esta substância pode ser
empregada em banhos de fosfatização.
Os resultados foram obtidos utilizando-se as leituras de densidade
óptica (DO) obtidas no ensaio, e as porcentagens de viabilidade celular foram
calculadas e apresentadas na Tabela 14.
Tabela 14. Resultados da porcentagem de viabilidade celular de diferentes
concentrações de Benzotriazol no ensaio preliminar de citotoxicidade.
Concentração Benzotriazol ( molL-1) Viabilidade celular (%)
10-2
0±0
-3
10
73 ± 13
10-4
77 ± 17
-5
10
106 ± 9
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Projetando-se os valores de porcentagem de viabilidade das células
em função da concentração do benzotriazol, foi obtida a curva de viabilidade
celular da Figura 20.
125
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Figura 20. Curva de viabilidade celular do benzotriazol obtida do ensaio de
citotoxicidade in vitro pelo método de incorporação do vermelho neutro.
Esta curva permitiu a obtenção do índice de citotoxicidade (IC50%) do
composto na intersecção da curva de viabilidade com a linha correspondente a
50% de morte celular. O IC50% significa a concentração do benzotriazol que
provoca a morte de 50% da população celular utilizada no ensaio. As
concentrações que estão acima da linha do IC50% não apresentam toxicidade e as
que se encontram abaixo do IC50% são consideradas tóxicas.
Os resultados deste ensaio mostraram que o índice de citotoxicidade
do benzotriazol encontrou-se entre 10-2 molL-1 e 10-3 molL-1.

Adicionalmente,

observou-se que, na concentração de BTAH de 10-5 molL-1, a viabilidade celular
foi de 106 %, tal resultado indica que nesta condição houve reprodução celular.
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O ensaio foi repetido utilizando-se as concentrações de 5x10-2 molL-1 e
5x10-3 molL-1 e variando-se a concentração de extrato. Os resultados são
apresentados na Tabela 15 e nas curvas de viabilidade celular, da Figura 21.
Tabela 15. Porcentagem de viabilidade celular para diferentes concentrações de
benzotriazol.
Viabilidade celular (%)
Concentração
Controle
Controle
5x10-2 mol L-1 5x10-3 mol L-1
Extrato (%)
negativo
positivo
100
101 ± 18
0±0
34 ± 16
95 ± 15
50
93 ± 8
36 ± 18
73 ± 20
109 ± 13
25
96 ± 15
74 ± 10
83 ± 18
106 ± 11
12,5
75 ± 19
83 ± 13
68 ± 14
100 ± 9
6,25
86 ± 5
91 ± 11
92 ± 12
84 ± 8
Na Tabela 15 pode-se observar que, em algumas condições, houve
reprodução celular, pois os valores das porcentagens de viabilidade celular
medidas estão acima de 100 %.
C o n tro le n e g a tiv o
C o n tro le p o s itiv o
-2
-1
B e n z o tria z o l 1 0 m o lL
-3
-1
B e n z o tria z o l 1 0 m o lL
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Figura 21. Curvas de viabilidade celular do benzotriazol, obtidas do ensaio de
citotoxicidade pelo método de incorporação do vermelho neutro.
No gráfico da Figura 21, pode ser observado que o benzotriazol na
concentração de 5x10-3 molL-1 não apresentou toxicidade, pois todos os valores
de viabilidade celular estavam acima do valor de IC50%. Todavia, na concentração
de 5x10-2 molL-1, este inibidor apresentou toxicidade, e na diluição de 80%
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detectou-se morte de 50% da população celular deste ensaio. Isto significa que o
benzotriazol a 5x10-2 molL-1 apresentou o IC50% de cerca de 4x10-2 molL-1.
5.2.4. Avaliação do efeito do benzotriazol como aditivo para o banho de
fosfato de zinco
Os resultados dos testes de citotoxicidade mostraram que, para
concentrações abaixo de 4x10-2 molL-1, o benzotriazol não apresentou problemas
relativos à toxicidade, mas deve-se cuidar para que esta concentração não seja
excedida no descarte destes produtos. Tal resultado gera certa preocupação, pois
a concentração de BTAH empregada para inibição da corrosão encontra-se entre
10-2 molL-1 e 10-4 molL-1 [5,7,13,18,19].
Ainda com relação à preocupação com o meio ambiente, vale ressaltar
que a ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),
apresentada no Anexo C, alerta sobre efeitos ecotóxicos do BTAH da seguinte
forma: “Pode causar efeitos negativos em longo prazo no ambiente aquático”.
Com base neste alerta, seria recomendável a realização do teste de toxicidade
em Daphnia magna, que é um microcrustáceo, utilizando-se as condições do
ambiente da região para comprovar o dado contido na FISPQ.
A adição do benzotriazol ao banho de fosfato foi baseada em
resultados obtidos com os testes de citotoxicidade e através das concentrações
empregadas em trabalhos da literatura. Primeiramente, fixou-se a concentração
de nitrito em 0,5 gL-1, que é a utilizada como de referência, e variou-se a
concentração do inibidor. As concentrações de BTAH usadas foram de 1.10-4
molL-1, 1.10-3 molL-1 e 1.10-2 molL-1, já empregadas em trabalhos publicados que
envolveram o uso deste inibidor contra a corrosão de variados substratos
metálicos [55,57,63,69,70] e encontram-se dentro da faixa que não apresentou
toxicidade.
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A Figura 22 mostra a influência no grau de recobrimento superficial,
promovida pela adição de benzotriazol ao banho de fosfato em presença de
oxalato de nióbio e amônio.
(A)

(B)

(C)

Figura 22. Micrografias, obtidas por MEV, da superfície do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado em presença de 5 mgL-1 de Nb e 0,5 gL-1 de nitrito de sódio e
com (A) 1x10-4 molL-1, (B) 1x10-3 molL-1 e (C) 1x10-2 molL-1 de BTAH. Tempo de
fosfatização = 5 minutos.
Foi possível observar o aumento do recobrimento superficial com o
aumento da concentração de benzotriazol no banho de fosfatização. Não se
observou diferenças significativas entre as características do revestimento, como
mostram a micrografia da Figura 19 (C) e as micrografias da Figura 22 (A) e (B).
Tal resultado pode ser explicado pelas baixas concentrações de BTAH nestes
banhos (1x10-4 molL-1 e 1x10-3 molL-1), não se alterando, assim, as propriedades
da camada, que permaneceu com morfologia e recobrimento muito próximos da
camada obtida em banho sem BTAH.
O recobrimento foi mais eficiente na concentração do inibidor de 1x10-2
molL-1, como pode ser observado através da análise da micrografia da Figura 23
(C). Entretanto, em aumentos maiores, a camada de fosfato apresentou muitas
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regiões de imperfeições, onde o substrato metálico permaneceu descoberto. Tal
resultado pode ser observado na micrografia da Figura 23.
Substrato metálico

Figura 23. Micrografia, obtida por MEV, da superfície do aço carbono (SAE 1010)
fosfatizado em banho de fosfato de zinco em presença de oxalato de nióbio e
amônio e de benzotriazol (PZn+Ox+BTAH). [NaNO2] = 0,5 gL-1 e [Nb] = 5 mgL-1.
Tempo de fosfatização = 5 minutos.
Foram selecionadas as concentrações de 5 mgL-1 de Nb (através da
adição de oxalato de nióbio e amônio) e 1.10-2 molL-1 de BTAH, pois estas
resultaram em melhor recobrimento superficial. Após a seleção das condições
para fosfatização em presença de Ox e do inibidor, variou-se a concentração de
nitrito de sódio, testando-se os teores de 1,0 e 1,5 gL-1, para a obtenção de um
maior recobrimento superficial. Os resultados obtidos com a variação de NaNO2
são apresentados nas micrografias da Figura 24.
(A)

(B)

Figura 24. Micrografias, obtidas por MEV, da superfície do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado em banho de PZn+Ox+BTAH em (A) 1,0 gL-1 e (B) 1,5 gL-1 de
NaNO2. [BTAH] = 1x10-2 molL-1 e [Nb] = 5 mgL-1. Tempo de fosfatização = 5
minutos.
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Foi possível observar, através da comparação da micrografia da Figura
24 (A) com a da Figura 22 (C), um aumento no grau de cobertura superficial
devido ao aumento na concentração de acelerador de 0,5 gL-1 para 1,0 gL-1. Não
se observou alteração significativa na morfologia dos cristais de fosfato
depositados, os quais apresentaram formato de agulhas.
Resultados mais significativos foram obtidos quando a adição de
NaNO2 foi de 1,5 gL-1 (Figura 24 (B)), concentração com a qual a cobertura
superficial foi maior e uma mudança da morfologia foi observada, verificando-se
cristais em forma de grãos, que recobrem melhor a superfície. Entretanto, foi
possível observar algumas lâminas hexagonais em forma de agulhas, que são
características do revestimento de fosfato tradicional (Figura 17 (A)).
O baixo grau de recobrimento obtido em presença de oxalato de nióbio
e amônio provavelmente se relacionou a uma possível passivação superficial,
promovida pela formação de um filme protetor. Comportamento similar foi obtido
em presença de niobatos (Figura 17 (B) e (C)), o que apóia a hipótese de
passivação da superfície do aço carbono (SAE 1010) por nióbio.
O filme protetor atuou de maneira diferente do níquel, presente no
banho de referência, pois impediu a formação das micropilhas que aceleraram o
processo de fosfatização. Entretanto, a passivação não inviabilizou o emprego de
compostos de nióbio em banhos de fosfato de zinco para a substituição do Ni,
pois, após ajustadas as condições de fosfatização, foi obtida uma camada com
propriedades aparentemente melhores que as do revestimento tradicional.
O efeito do benzotriazol nos banhos de fosfato já era esperado, pois,
em estudos anteriores [1], foi observado que o uso do BTAH em banhos de
fosfato de zinco acelera o processo, com diminuição do tamanho dos cristais e
das taxas de corrosão e aumento dos valores de impedância.
Na literatura [26], reportou-se o efeito de compostos orgânicos
adicionados em banhos de fosfatização. Mostrou-se que o efeito de compostos
orgânicos em banhos de fosfatização está relacionado com o refinamento dos
cristais do revestimento e aumento considerável na proteção contra a corrosão.
Segundo os autores [26], os compostos orgânicos criam regiões de diferença de
potencial, que são o requisito para o crescimento dos cristais de fosfato. Os
resultados obtidos no presente trabalho estão de acordo com os resultados
desses autores, principalmente quando é feita a comparação entre a adição de
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niobatos e oxalato de nióbio e amônio em presença de benzotriazol. Com o
emprego de niobatos, foi necessária a adição de 2,0 gL-1 de NaNO2 para a
aceleração do processo de fosfatização. Utilizando-se Ox em presença do
inibidor, a concentração do acelerador foi de 1,5 gL-1, o que mostrou o efeito do
BTAH como acelerador da fosfatização. O benzotriazol provavelmente gerou
heterogeneidades no potencial superficial, devido à sua adsorção em sítios
específicos, promovendo a formação de micropilhas que aceleraram o processo.
Outro fator que deve ser considerado é a provável variação de pH,
promovida pela presença do BTAH na interface metal/banho fosfatizante. A
alteração do pH acontece devido à protonação do nitrogênio presente na estrutura
do BTAH, promovendo o condicionamento da superfície e a aceleração do
processo.
As condições adotadas no presente trabalho, para a fosfatização com o
banho de fosfato de zinco em presença de oxalato de nióbio e amônio e de
benzotriazol, são apresentadas na Tabela 16.
Tabela 16. Condições empregadas para a fosfatização com o banho de
PZn+Ox+BTAH.
Condições
PZn+Ox+BTAH
Acidez livre
1,6
Acidez total
28
Acelerador (NaNO2) g/L
1,5
o
Temperatura ( C)
25
Apesar dos resultados terem permitido a seleção das condições para
fosfatização, restaram algumas dúvidas sobre o efeito dos aditivos testados
(compostos de nióbio), uma vez que a passivação superficial poderia estar
relacionada com a ausência de níquel no meio de fosfatização, ou poderia ser
associada à variação de concentração de nitrito de sódio no banho. Foi então
avaliado o efeito da ausência de níquel no banho fosfatizante, efetuando-se a
fosfatização de amostras de aço carbono (SAE 1010) em um banho de fosfato de
zinco sem níquel. As micrografias das camadas obtidas são apresentadas na
Figura 25.
Os resultados permitiram observar que a ausência de níquel não
promove alteração na morfologia do fosfato de zinco. Tal resultado pode ser
evidenciado quando são comparadas as micrografias das Figuras 18 (A) e 26. Os
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cristais hexagonais de fosfato mantêm o formato de agulhas. Em contrapartida, a
camada de fosfato obtida em banho sem íons de Ni2+ (Figura 25) foi
aparentemente menos espessa do que a obtida presença destes íons, pois os
sulcos deixados pela lixa poderam ser observados, mesmo após a fosfatização do
metal base.

Sulcos da lixa

Figura 25. Micrografia da superfície do aço carbono (SAE 1010) fosfatizado com
fosfato de zinco em banho sem Níquel (PZn). Tempo de fosfatização = 5 minutos.
A explicação para a obtenção de um revestimento menos espesso está
relacionada à menor ativação superficial, pois, em ausência de Ni2+, as
micropilhas que aceleram o processo não são formadas, diminuindo-se a
velocidade de deposição e, conseqüentemente, obtendo-se revestimentos mais
finos.
A variação da concentração de NaNO2 foi efetuada para avaliação do
seu efeito na morfologia da camada de fosfato, para investigar se a morfologia
apresentada pelo revestimento de fosfato quando em presença de niobatos
(Figura 18 (C)) ou em presença Ox e de BTAH (Figura 24 (B)), não se devia à
variação do teor de NaNO2. As micrografias da Figura 26 mostram o efeito da
variação na concentração de nitrito de sódio na morfologia do revestimento de
fosfato.
As micrografias da Figura 26 mostram que a variação da concentração
do NaNO2 não alterou a morfologia do revestimento de fosfato em comparação
com o revestimento obtido no banho de fosfatização de referência, em presença
de 0,5 gL-1 de NaNO2 (Figura 17 (A)). Este resultado revelou que a morfologia em
forma de grãos, adotada pela camada de fosfato de zinco em presença de
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niobatos ou de oxalato de nióbio e amônio e benzotriazol, se deveu ao
condicionamento superficial que estes aditivos promoveram quando formaram um
filme protetor sobre a superfície do aço carbono (SAE 1010) no estágio de
fosfatização.

(B)

(A)

(C)

Figura 26. Micrografias, obtidas por MEV, da superfície do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado em banho de PZn+Ni com (A) 1,0 gL-1 de NaNO2, (B) 1,5 gL-1 de
NaNO2 e (C) 2,0 gL-1 de NaNO2. Tempo de fosfatização = 5 minutos.
5.3. Avaliação da passivação superficial quando da substituição do níquel
por nióbio
A passivação superficial pode ser avaliada pela determinação da
variação da concentração dos elementos que constituem o banho de fosfatização
em função do tempo de imersão nesta solução. Durante a etapa de fosfatização,
a composição dos elementos que fazem parte das camadas de fosfato varia, pois
a formação do revestimento promove o consumo destes elementos. Entretanto,
se a superfície metálica é menos ativada durante a etapa de fosfatização, a
concentração destes constituintes praticamente não varia em solução. Tal
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pressuposto foi adotado para investigar o efeito da passivação superficial quando
se substituiu do níquel por niobatos ou oxalato de nióbio e amônio juntamente
com benzotriazol. As análises do banho, em diferentes tempos de fosfatização,
foram realizadas pela técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma
induzido (ICP-OES).
Os elementos analisados nos banhos foram o nióbio (constituinte das
soluções de PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH), cuja concentração diminui durante a
fosfatização e o ferro, cuja concentração aumenta com o tempo de imersão na
solução fosfatizante. A variação da concentração de ferro em função do tempo de
fosfatização á apresentada na Figura 27.
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Figura 27. Variação da concentração de ferro em função do tempo de imersão
nos banhos de fosfato de zinco estudados.
As maiores quantidades de Fe foram obtidas no banho de referência de
PZn+Ni, sendo tal resultado explicado pela ausência de passivação superficial
nesta solução. Foi possível observar que, após 2 minutos de imersão, a
concentração de ferro permanece constante, indicando que o processo de
fosfatização produz certo equilíbrio entre a dissolução e a redeposição deste
elemento.
A quantidade de Fe nos banhos com nióbio foi em geral menor que no
banho de referência, sugerindo que, em presença de nióbio, a superfície metálica
foi menos ativada, o que apóia a hipótese sugerida anteriormente (seção 5.2). A
estabilização da camada já pôde ser observada em 5 minutos de imersão nos
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outros banhos, exceto na solução de PZn+Ox+BTAH, acelerada com 0,5 gL-1 de
NaNO2. Esta apresentou um comportamento distinto quando comparado ao das
outras soluções de fosfato, pois a concentração de Fe aumentou continuamente
em função do tempo de imersão, atingindo valores acima dos medidos para o
banho de referência. O resultado observado pode ser explicado pelo efeito de
ativação promovido pelo BTAH, que acelerou o processo, mas não promoveu a
estabilização da camada em 5 minutos e, por isso, o teor de ferro variou
continuamente em solução.
O comportamento observado para os banhos de PZn+Nb e
PZn+Ox+BTAH com 2,0 e 1,5 gL-1 de NaNO2 respectivamente, com menores
teores de ferro, do ponto de vista de aumento do teor de acelerador (nitrito). O
aumento da ativação deveria acelerar o processo de fosfatização, o que
acarretaria aumento da concentração de ferro em solução.
A explicação para este resultado pode ser dada pelo efeito oxidante do
nitrito de sódio, causando a oxidação de Fe2+ para Fe3+, conforme proposto por
Gentil [11]. Isto proporciona a retirada deste íon da solução através da
precipitação de FePO4, insolúvel e responsável pela lama dos banhos
fosfatizantes.
Em todos os banhos acelerados por nitrito, tal efeito é observado e
ainda, com o aumento da concentração do acelerador, a oxidação do Fe2+ para
Fe3+ é intensificada e, por isso, nas soluções fosfatizantes de PZn+Nb e
PZn+Ox+BTAH com maior concentração de acelerador, a quantidade de ferro é
menor, pois o aumento na concentração de nitrito, promove uma maior formação
da lama de fosfato.
Nos banhos mais acelerados, o que se observou foi que o efeito de
passivação e de precipitação de FePO4 foi atuante, pois, em toda a faixa de
tempo de estudo, a concentração de ferro foi menor. Em adição, também pôde
ser observado na Figura 28, que, nos banhos com compostos de nióbio, houve
uma fase inicial de incubação em que as concentrações de ferro foram muito
baixas, sendo atingidas quantidades próximas às do banho de referência,
somente após 5 minutos de imersão. Tal incubação certamente foi promovida
pela passivação superficial causada pela presença de compostos de nióbio.
Além da concentração de ferro em solução, foi também avaliado o
efeito da variação na concentração de nióbio nos banhos de fosfato nos quais o
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níquel foi substituído. A Figura 28 mostra tal efeito nos banhos de PZn+Nb e
PZn+Ox+BTAH em função do tempo de fosfatização.
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Figura 28. Variação da concentração de nióbio nos banhos de fosfato de zinco de
(PZn+Nb) e (PZn+Ox+BTAH) em função do tempo de imersão.
A análise da Figura 28 mostra que a concentração de nióbio diminui
com o tempo de imersão. Nenhuma alteração significativa foi observada com o
aumento de nitrito de sódio em solução, sendo a mesma tendência observada
para todos os banhos de fosfato.
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5.4. Caracterização físico-química dos revestimentos de fosfato
5.4.1. Ensaios gravimétricos – determinação da massa e do tempo de
estabilização das camadas de fosfato
A massa de fosfato depositada por unidade de área é um dado muito
importante, pois através da sua determinação pode-se obter o tempo de
estabilização de formação do revestimento.
O tempo de imersão nos banhos de fosfatização estudados foi variado
e a massa depositada em função deste tempo foi determinada. Os resultados dos
ensaios gravimétricos para determinação da massa da camada depositada em
função do tempo são apresentados na Figura 29.
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Figura 29. Massa e tempo de estabilização das camadas de fosfato estudadas.
A massa média dos revestimentos obtidos em banhos contendo
compostos de nióbio foi maior que no banho de referência. Pôde ser observado
que a estabilização das camadas de fosfato iniciou-se a partir de 2 minutos de
imersão, sendo que, em aproximadamente 5 minutos do início do processo a
camada estava completamente formada, não havendo variação significativa na
massa de fosfato a partir desse período. A literatura [11,12,14,36,116] relata que,
para revestimentos de fosfato, a estabilização da camada de fosfato é alcançada
entre 5 e 10 minutos de imersão. As camadas estudadas neste trabalho
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apresentaram a mesma faixa de tempo de estabilização relatada na literatura, o
que reforça os resultados aqui obtidos.
Os resultados dos ensaios gravimétricos, apresentados na Figura 30,
permitiram determinar o tempo de imersão para estabilização das camadas de
fosfato, bem como a massa associada a este tempo de imersão. Na Tabela 17
são apresentados os valores de massa média de fosfato depositado e o tempo de
estabilização dos revestimentos de fosfato.
Tabela 17. Massa média e tempo de estabilização das camadas de fosfato.
Camada de fosfato
Massa média (g/m2) Tempo de imersão (min)
2,1 ±0,3
PZn+Ni
5
PZn+Nb
2,5 ±0,4
3
PZn+Ox+BTAH
5
3,56 ±0,04
Os revestimentos contendo compostos de nióbio apresentaram massa
média maior, pois, nestes banhos, as camadas de fosfato foram obtidas em
condições mais aceleradas, o que proporcionou maior deposição. Em presença
de oxalato de nióbio e amônio e de benzotriazol (PZn+Ox+BTAH), o efeito da
aceleração foi mais acentuado, pois, além da concentração de nitrito ter sido
maior, teve-se a presença de benzotriazol que também atuou como acelerador do
processo de fosfatização [1].
Na literatura, são apresentados valores de massa de camada de
fosfato de zinco entre 2,5 e 10 g/m2 [19,33,36,40,41]. Tais valores mostram que
os resultados obtidos com os banhos de fosfatização propostos neste estudo
estão de acordo com os resultados da literatura.
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5.4.2. Determinação das fases presentes nos revestimentos de fosfato
Os revestimentos de fosfato foram caracterizados por difração de raiosX determinando-se as fases presentes nos revestimentos. Os difratogramas
obtidos são apresentados na Figura 30.
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Figura 30. Difratogramas, obtidos por difração de raios-X, da superfície do aço
carbono (SAE 1010) revestido com as camadas de fosfato de zinco estudadas e
picos indexados empregando-se o programa de análise de dados de difração de
Raios-X PCPDFWIN. Para a fase de Zn3(PO4)2·4H2O (hopeite), foram utilizadas
as fichas (JCPDS 33-1474) e (JCPDS 37-0465) e, para a fase de
Zn2Fe(PO4)2·4H2O (phosphophyllite), foi empregada a ficha (JCPDS 29-1427).

Os difratogramas são característicos de revestimentos de fosfato de
zinco

com

as

seguintes

fases

principais:

Zn3(PO4)2·4H2O

(hopeite)

e

Zn2Fe(PO4)2·4H2O (phosphophyllite). A partir dos resultados obtidos dos
difratogramas, pôde-se propor o seguinte mecanismo para a fosfatização:
Fe(s) + 2H+(aq) → Fe2+(aq) + H2(g) (21)
3Zn2+(aq) + 2H2PO4-(aq) + 4H2O(l) → Zn3(PO4)2.4H2O(s) + 4H+(aq) (22)
Fe2+(aq) + 2Zn2+(aq) + 2H2PO4-(aq) + 4 H2O(l) → Zn2Fe(PO4)2.4H2O(s) + 4H+(aq) (23)
Evidentemente, outras reações poderiam ter acontecido antes do
depósito de fosfato ter se formado, entretanto, as equações químicas anteriores

94

descrevem as reações que efetivamente promoveram a formação dos
revestimentos de fosfato, embora outras reações intermediárias tenham ocorrido,
como exposto na seção 3.3.
A reação descrita pela equação 20 corresponde ao ataque ao ferro,
que compôs o substrato metálico, pela solução ácida de fosfatização; e as outras
reações (21 e 22) foram responsáveis pela formação dos cristais de fosfato e sua
deposição sobre a superfície metálica.
O pico de maior intensidade no difratograma corresponde à fase
phosphophyllite. Este resultado é apoiado pela literatura [117], segundo a qual,
em banhos de fosfatização sem agitação, como é o caso dos banhos empregados
neste trabalho, a proporção de phosphophyllite na camada de fosfato obtida é
maior que a de hopeite. Os resultados de caracterização das fases presentes no
revestimento de fosfato do presente trabalho, obtidos por difração de raios-X,
estão de acordo com os publicados na literatura [5,11,15,39,42].
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5.4.3. Determinação da morfologia dos cristais e composição da camada de
fosfato
A Figura 31 mostra as micrografias, obtidas por MEV, da superfície do
aço carbono (SAE 1010) sem revestimento e revestido com as camadas de
fosfato de zinco estudadas.
(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 31. Micrografias da superfície do aço carbono (SAE 1010) (A) sem
revestimento e revestido com (B) PZn+Ni (5 min), (C) PZn+Nb (3 min) e (D)
PZn+Ox+BTAH (5 min).
Pôde

ser observado

que

a

deposição

do

fosfato

altera as

características de rugosidade da superfície do substrato, Figura 31(A), tornando-a
mais rugosa, o que favorece a aderência de tintas. A formação da camada de
fosfato a partir de banhos de (PZn+Ni), Figura 31(B), ocorreu através da
precipitação de cristais em forma de lâminas hexagonais.
A substituição do níquel por compostos de nióbio promoveu o
condicionamento da superfície, permitindo a obtenção de revestimentos de fosfato
com morfologia diferente daquela apresentada pelos cristais de PZn+Ni.
O revestimento de PZn+Nb apresentou cristais em forma de grãos,

96

Figura 31 (C), que aparentemente recobriram de forma mais eficiente o substrato
metálico que os cristais de PZn+Ni, embora lâminas também puderam ser
observadas no revestimento de PZn+Nb.
A camada de fosfato de zinco em presença de oxalato de nióbio e
amônio e de benzotriazol (PZn+Ox+BTAH), apresentou morfologia similar à obtida
com o revestimento de PZn+Nb, entretanto, com PZn+Ox+BTAH, os cristais em
forma de grãos foram menores. Algumas lâminas também são observadas, mas a
quantidade destas foi menor que as apresentadas pela camada de PZn+Nb.
Aparentemente, o revestimento de PZn+Ox+BTAH recobriu de maneira mais
eficiente a superfície metálica, sugerindo que, possivelmente, esta camada
apresente maior proteção contra a corrosão do substrato metálico.
Os revestimentos de fosfato de zinco, em geral, apresentam cristais em
forma de lâminas hexagonais [2, 10, 13, 17, 30, 35], o que apóia os resultados
obtidos com o revestimento de PZn+Ni, sendo que esta morfologia foi atribuída à
fase de hopeite Zn3(PO4)2.4H2O [2,17].
Morfologia semelhante aos grãos dos cristais dos revestimentos de
PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH também foi observada com o usos de aditivos de
molibdato, sendo a forma de grãos atribuída ao aumento da concentração de
zinco na camada depositada, à medida que a concentração de molibdato
aumentava no banho [15].
A morfologia dos revestimentos de PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH
observada foi semelhante à dos revestimentos de polifosfato de manganês
estudados na literatura [4], que revela que, com revestimentos de fosfato
tricatiônico a morfologia dos cristais é afetada pela presença de manganês.
A composição elementar semiquantitativa das camadas de fosfato foi
avaliada por espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Os espectros com os
principais elementos presentes nos revestimentos são mostrados na Figura 32.
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Figura 32. Espectros, obtidos por EDS, da superfície aço carbono (SAE 1010)
sem revestimento (A); fosfatizado em (B) PZn+Ni por 5 min; (C) PZn+Nb por 3
min; (D) PZn+Ox+BTAH por 5 min.
Pela análise dos espectros, foi possível observar que os fosfatos
estudados foram compostos principalmente pelos elementos ferro, fósforo e zinco.
A composição das camadas foi determinada por EDS e os valores médios e
desvios padrões das porcentagens em massa são apresentados na Tabela 18.
Tabela 18. Composição química semi-quantitativa das camadas de fosfato.
Revestimento
Elementos (% m/m)
Zn
Fe
P
PZn+Ni
23,4 ±2,6
67,7 ±3,5
8,9 ±1,2
PZn+Nb
25,07 ±1,0
64,2 ±2,3
10,0 ±0,6
PZn+Ox+BTAH
28,3 ±2,5
61,4 ±2,9
10,3 ±0,5
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A Tabela 18 mostra aumento na concentração de zinco e fósforo nas
camadas obtidas em banhos com adição de compostos de nióbio, sendo os
maiores valores obtidos com o revestimento de PZn+Ox+BTAH. A explicação
para tal comportamento é o efeito de aceleração deste banho, obtido com o
aumento da concentração do acelerador NaNO2, que promoveu maior deposição,
o que foi comprovado pelos resultados gravimétricos apresentados na Figura 30,
segundo a qual as maiores massas foram obtidas para este revestimento.
Considerando-se os resultados apresentados na Tabela 18, pôde-se
supor que a morfologia das camadas de PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH poderia ser
atribuída à maior quantidade de zinco no revestimento, o que estaria de acordo
com um trabalho da literatura [15].
Outra explicação para a morfologia adotada pelas camadas de fosfato
obtidas em presença de Nb, residiria na maior quantidade da fase de
Zn2Fe(PO4)2·4H2O (phosphophyllite) formada nestas coberturas. Esta fase foi
determinada por difração de raios-X e poderia alterar a morfologia dos fosfatos de
agulhas hexagonais para cristais em forma de grãos.
5.4.4. Determinação do tamanho dos cristais
O tamanho dos cristais de fosfato foi estimado por MEV e os resultados
das medidas são apresentados na Tabela 19.
Tabela 19. Tamanho dos cristais de fosfato obtido por MEV.
Revestimento
Tamanho dos cristais (µm)
Lâminas
Grãos
PZn+Ni
4,8 ±1,3
PZn+Nb
11,2 ±3,2
4,0 ±1,1
PZn+Ox+BTAH
11,8 ± 2,8
3,1 ±0,8
Segundo os resultados da Tabela 19 a camada de PZn+Ni apresentou
somente cristais em forma de lâminas, que mediram 4,8 µm, enquanto os
revestimentos de PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH apresentaram cristais em ambos os
formatos, lâminas e grãos, sendo as lâminas maiores (aproximadamente 11 µm) e
os grãos menores medindo entre 3 e 4 µm.
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Em estudos da literatura [13, 20, 25, 39, 116] mostrou-se que o
tamanho dos cristais de revestimentos de fosfato, esta na faixa entre 5 e 70 µm,
dependendo das condições de deposição da camada. Os tamanhos dos cristais
obtidos nas camadas investigadas neste estudo estão, portanto, dentro da faixa
dos valores publicados na literatura, embora os cristais em forma de grãos,
observados no presente estudo, estejam um pouco abaixo do limite inferior
daqueles.
5.4.5. Determinação da espessura
A tabela 20 e as micrografias da Figura 33 mostram os resultados das
medidas de espessura das camadas fosfato.
Tabela 20. Espessura média determinada da seção transversal de amostras de
aço carbono (SAE 1010) fosfatizado.
Revestimentos
Espessura média (µm) Desvio (µm)
PZn+Ni
PZn+Nb
PZn+Ox+BTAH
Os

resultados

23,4
28,5
40,1
obtidos

±1,89
±3,78
±0,77

mostraram

que

o

revestimento

de

PZn+Ox+BTAH é o mais espesso entre os revestimentos estudados, seguido da
camada de PZn+Nb e PZn+Ni.
A espessura das camadas de fosfato depende das condições de
fosfatização, substrato empregado e tempo de imersão. Os revestimentos de
fosfato de zinco obtidos em presença de compostos de nióbio apresentaram
maior espessura, pois foram obtidos em condições mais aceleradas (maior
concentração de NaNO2), que promoveram a cristalização de uma camada mais
espessa.

Adicionalmente,

as

coberturas

de

PZn+Nb

e

PZn+Ox+BTAH

apresentaram massa de camada depositada maior e, como a espessura esta
diretamante relacionada a este parâmetro, estes revestimentos de fosfato foram
os mais espessos, com vantagem para aquele em presença de benzotriazol,
evidenciando o efeito acelerador deste aditivo.
Na literatura [3,15,39] foram encontrados valores de espessura de
revestimentos de fosfato na faixa de 5 a 40 µm. Apesar das condições diferentes
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adotadas no presente trabalho, as espessuras obtidas entre 23 a 40 µm se
encontraram dentro da faixa de valores publicados na literatura.

(A)

(B)
23,4 µm
28,5 µm

(C)
40,1 µm

Figura 33. Micrografias da seção transversal do aço carbono (SAE 1010)
fosfatizado em banho de (A) PZn+Ni (5 min), (B) PZn+Nb (3 min) e (C)
PZn+Ox+BTAH (5 min).
5.4.6. Determinação da rugosidade
A rugosidade superficial das camadas de fosfato é um parâmetro muito
importante, pois esta tem elevada influência na aderência de tintas. A aderência
de revestimentos orgânicos é maior, quanto maior a for rugosidade da superfície
em que são aplicados. Os resultados das medidas de rugosidade superficial do
aço carbono (SAE 1010) com as várias camadas de fosfato, obtidas no presente
trabalho, são apresentados na Tabela 21.
Tabela 21. Rugosidade da superfície do aço carbo (SAE 1010) revestido com as
camadas de fosfato propostas neste estudo.
Revestimentos
Rugosidade média Ra (µm)
Desvio (µm)
PZn+Ni
0,25
0,04
PZn+Nb
0,37
0,08
PZn+Ox+BTAH
0,49
0,05

101

Foi possível observar que as camadas de fosfato obtidas nos banhos
de PZn+Nb e de PZn+Ox+BTAH foram as mais rugosas. O comportamento
observado está aparentemente relacionado com a mistura de cristais de
morfologias diferentes nas camadas de PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH.
Apesar

de

existirem

poucos

trabalhos

relacionados

com

a

determinação da rugosidade de revestimentos de fosfato, os valores de
rugosidade superficial apresentados pelos revestimentos estudados neste
trabalho estão de acordo com os encontrados na literatura [116].
5.4.7. Determinação das descontinuidades dos revestimentos de fosfato porosidade
Para a determinação das descontinuidades dos revestimentos de
fosfato, foi empregada a técnica eletroquímica chamada de Dissolução Anódica
Voltamétrica (DAV) [13]. As condições necessárias para aplicação da DAV, foram
avaliadas antes da determinação da porosidade. Soluções tampão foram
selecionadas, com valores de pH na região de passividade do substrato para
garantir que o mesmo não sofra ataque químico na solução de estudo. A faixa de
pH empregada foi a mesma em que os revestimentos de fosfato são estáveis e
pouco solúveis.
5.4.7.1. Passivação do substrato metálico
Para a determinação da passivação do substrato metálico, curvas de
dissolução anódica voltamétrica (DAV) foram obtidas nas soluções tampão
empregadas. A Figura 34 mostra o comportamento de dissolução/passivação do
aço carbono (SAE 1010) sem revestimento de fosfato nestas soluções.
Esta figura mostra que, em pH= 7, o substrato apresentou dois picos
anódicos durante o processo de dissolução/passivação. O primeiro pico foi
observado em aproximadamente –1 V e corresponde à reação FeFe2++2e ,
enquanto o segundo pico pôde ser verificado em potenciais de –0,45 V,
correspondente à reação Fe2+Fe3++e.
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Nas soluções com pH 8, 10 e 12, apenas um pico foi observado em
potenciais próximos a –0,3 V, devido ao deslocamento do potencial de corrosão
de aproximadamente +0,4 V em relação ao Ecorr para o pH= 7.
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Figura 34. Curvas de dissolução/passivação do aço carbono (SAE 1010), obtidas
pela técnica de dissolução anódica voltamétrica (DAV).
Verificou-se que para todos os valores de pH, o substrato metálico
apresentou comportamento passivo, entretanto, as densidades de corrente
medidas nas soluções de pH 8, 10 e 12 apresentaram menores valores do que
em pH= 7, sugerindo que, naquelas condições, o ataque químico ao substrato foi
menor e satisfez as duas primeiras condições para a aplicação da DAV.
A terceira condição para aplicação do método de determinação de
descontinuidades foi avaliada através de ensaios de imersão, polarização
anódica, ICP-OES e MEV, considerando-se a solubilibidade dos revestimentos
como o parâmetro de reatividade. A camada de PZn+Ni foi usada para esta
avaliação, pois na seção 5.4.2 e 5.4.3 foi determinado que as fases presentes e
os elementos constituintes das camadas de fosfato estudadas eram os mesmos,
por isso, o comportamento de solubilidade dos revestimentos seria semelhante.
Para a determinação da solubilidade da camada de fosfato, foram
realizados ensaios gravimétricos para a imersão nas soluções tampão. Os valores
de perda de massa são apresentados na Tabela 22.
A partir dos valores de perda de massa observou-se que os
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revestimentos foram pouco solúveis nas soluções de teste, entretanto, para
valores de pH mais elevados, o revestimento foi mais solúvel. A menor perda de
massa foi obtida na solução de pH= 8, indicando que esta camada foi pouco
solúvel neste meio. Este comportamento pode ser explicado através da região de
estabilidade do revestimento de fosfato, que, de acordo com a literatura [19], está
entre os valores de pH de 3 a 12.
Tabela 22. Ensaios de perda de massa para o revestimento de PZn+Ni.
pH
Perda de Massa (g/m2)
Tempo de imersão (min)
Desvio
7
60
0,416
± 0,094
8
60
± 0,092
0,282
10
60
1,938
± 0,177
12
60
2,261
± 0,624
A solubilidade do revestimento de PZn+Ni foi avaliada após dissolução
anódica voltamétrica, utilizando-se espectrometria de emissão óptica com plasma
induzido

(ICP-OES).

Foram

analisadas

alíquotas

da

solução

teste

e

determinadou-se a concentração dos elementos Fe, Ni e Zn, por serem estes os
principais constituintes da camada de PZn+Ni. Os resultados das análises de ICPOES são apresentados na Tabela 23.
Tabela 23. Concentração de Fe, Ni e Zn na solução teste após ensaios de DAV
obtida por ICP-OES.
Revestimento
pH
Elementos
-1
Fe (µgL )
Ni (µgL-1)
Zn (µgL-1)
7
<0,03
<0,01
<0,30
8
<0,03
<0,01
<0,30
PZn+Ni
10
<0,03
<0,01
<0,30
12
<0,03
<0,01
<0,30
Assim como que os resultados obtidos por perda de massa, as análises
realizadas por ICP-OES mostraram que o revestimento de PZn+Ni foi pouco
solúvel nas soluções teste. Entretanto, por esta técnica, não foi possível
selecionar a melhor solução para a determinação da porosidade das camadas de
fosfato, pois a relação entre o tamanho do eletrodo de trabalho e o volume de
solução utilizada foi pequena. Além do que, a baixa solubilização do revestimento
de PZn+Ni, fez com que a concentração dos elementos analisados em solução
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fosse extremamente baixa.
Tanto por perda de massa, quanto por ICP-OES, a condição de
estabilidade do revestimento na solução teste foi satisfeita.
Para

a

escolha

da

solução

teste,

curvas

anódicas

de

dissolução/passivação foram obtidas a partir do substrato revestido com PZn+Ni,
nas quatro soluções tampão, empregando-se a velocidade de varredura de 30
mVs-1, como é apresentado na Figura 35.
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Figura 35. Curvas de dissolução anódica voltamétrica (DAV) para o aço carbono
(SAE 1010) fosfatizado com PZn+Ni.
Nas quatro soluções com valores diferentes de pH, foi observado
apenas um pico anódico, provavelmente associado à reação FeFe2++2e. A
resolução do pico da reação Fe2+Fe3++e não foi observada devido à presença
do revestimento. Tal pico, entretanto, foi verificado em trabalhos da literatura
[13,118] e foi atribuído às mesmas reações, que acontecem na base dos poros do
revestimento de fosfato, região esta em que o substrato metálico está exposto ao
eletrólito.
Os resultados dos ensaios de DAV levaram à seleção da solução de
pH= 8 para a determinação da porosidade dos revestimentos, pois nesta solução
o comportamento do aço carbono revestido com PZn+Ni foi mais estável. Neste
meio, os valores de densidade de corrente foram mais estáveis, indicando um
comportamento passivo melhor definido em comparação às demais soluções.
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Para investigar a ocorrência de um possível ataque à superfície
durante a polarização anódica das amostras na solução teste, estas foram
observadas por MEV. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 36.
(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 36. Micrografias da superfície do aço carbono (SAE 1010) fosfatizado com
PZn+Ni após ensaios de polarização nas soluções com (A) pH= 7, (B) pH= 8, (C)
pH= 10 e (D) pH= 12.
As micrografias das amostras, após polarização, permitiram verificar
que o revestimento de PZn+Ni polarizado nas soluções de ensaio permaneceu
intacto, indicando que não houve ataque à camada de fosfato. Entretanto, uma
análise superficial mais detalhada mostrou que, nas soluções com pH de 7, 10 e
12, as amostras mostraram regiões onde a camada de fosfato foi atacada. A
Figura 37 mostra as regiões onde o revestimento de PZn+Ni foi atacado durante
os ensaios de dissolução/passivação.
O ataque às camadas de fosfato variou de intensidade de acordo com
o pH da solução. Maiores ataques foram detectados nas soluções com pH 10 e
12, nas quais o número de regiões do revestimento danificado foi maior. Na
solução de pH= 7, houve danos à camada de PZn+Ni, mas em menor
intensidade. O revestimento permaneceu intacto na solução de pH= 8,
satisfazendo a condição que exige que o revestimento permaneça inerte na faixa
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de potencial em que ocorre a dissolução/passivação do substrato. Tal observação
concorda com os resultados mostrados na literatura [19], em que autores
mostraram, através de ensaios de perda de massa, que os revestimentos de
fosfato são pouco solúveis em pH= 8.
(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 37. Micrografias da superfície do aço carbono (SAE 1010) revestido com
PZn+Ni e polarizado em (A) pH= 7, (B) pH= 8, (C) pH=10 e (D) pH=12.
Tanto os resultados de DAV, quanto os da análise superficial das
amostras após polarização mostraram que, entre as soluções testadas, a solução
tampão de pH= 8 foi a mais indicada como eletrólito para a determinação da
porosidade.
Além da concentração da solução, de acordo com a literatura [13], a
velocidade de varredura também tem grande influência na determinação da
porosidade dos revestimentos, pois a resolução do pico de dissolução/passivação
depende da velocidade e, geralmente, quanto maior a velocidade, mais bem
resolvido é o pico.
Foram realizados testes com a solução tampão de pH= 8, com quatro
velocidades de varredura, especificamente, 30 mVs-1, 50 mVs-1, 100 mVs-1 e 150
mVs-1. A Figura 38 mostra as curvas de dissolução/passivação para as quatro
velocidades de varredura.
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Figura 38. Curvas anódicas de dissolução/passivação para (A) aço carbono (SAE
1010) e (B) fosfatizado com PZn+Ni, obtidas em solução tampão de pH= 8.
Os resultados apresentados nesta figura mostram que o pico de
dissolução/passivação foi mais bem resolvido nas maiores velocidades, e que
maiores densidades de corrente foram medidas nestas condições.
Para todas as taxas de varredura o pico de dissolução/passivação é
observado em potenciais próximos de –0,30 V em relação ao eletrodo de sulfato
mercuroso, tanto para o substrato sem revestimento como para o revestido. A
fosfatização das amostras de aço carbono (SAE 1010) não causou o
deslocamento do potencial do pico de dissolução/passivação.
Para as amostras de aço não-fosfatizado (Figura 38 (A)) as taxas
medidas foram da ordem de 10-4 A cm-2 que podem ser consideradas típicas de
materiais no limiar da passividade, mas para o material revestido com PZn+Ni
(Figura 38 (B)) as densidades de corrente foram da ordem de 10-5 - 10-6 A cm-2,
que neste caso, são típicas de materiais passivos, justificando o emprego das
altas velocidades. A velocidade selecionada para a determinação da porosidade
foi a de 100 mVs-1.
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5.4.7.2. Determinação da porosidade
A

Figura

39

mostra

a

sobreposição

das

curvas

de

dissolução/passivação do aço carbono (SAE 1010) sem revestimento e revestido
com as camadas de fosfato de zinco.
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Figura 39. Sobreposição das curvas de dissolução/passivação do aço carbono
(SAE 1010), sem e com os revestimentos de fosfato de zinco testados.
As densidades de carga envolvidas no processo de passivação do
substrato, sem e com revestimento, foram estimadas das curvas de DAV,
apresentadas na Figura 39. Estas densidades foram determinadas através da
integração do pico de dissolução/passivação, utilizando-se o programa Echem
Analyst® para a integração. A porosidade dos revestimentos foi determinada pela
relação das densidades de carga de passivação do substrato, sem e com
revestimento, utilizando-se a Equação 1.
Os valores estimados para as densidades de carga são apresentados
na Tabela 24.
Tabela 24. Densidade de carga e porosidade média determinados por DAV.
Amostra
Carga (µC/cm2)
θ (%)
Substrato
6750 ±385
PZn+Ni
294,0 ±34,9
4,35
PZn+Nb
132,5 ±28,4
1,96
PZn+Ox+BTAH
92,5 ±22,5
1,37
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Os resultados apresentados na Tabela 24 indicam que a camada de
PZn+Ni foi a mais porosa entre as camadas estudadas, e tal resultado foi apoiado
pelas micrografias apresentadas na Figura 31. Nesta última figura, foi observado
que os revestimentos de PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH apresentaram morfologia
mais compacta que a camada de PZn+Ni, com cristais menores e com formato
granular, diferentemente das agulhas hexagonais típicas do fosfato de zinco.
Os valores de porosidade calculados estão de acordo com valores
apresentados na literatura, na qual a porosidade de revestimentos de fosfato esta
entre 2 e 10% [13,21,47,106].
Além dos valores de porosidade, os resultados obtidos com a técnica
de DAV permitiram avaliar o comportamento eletroquímico dos revestimentos na
solução tampão de pH= 8. Foi possível verificar, nas curvas de polarização
apresentadas na Figura 39, que as amostras com revestimentos de fosfato
apresentaram densidades de corrente menores que as do substrato, indicando
que as camadas de fosfato aumentaramm a resistência à corrosão do substrato
metálico.

Pôde-se

também

observar

que

houve

distinção

entre

os

comportamentos das camadas, notando-se que amostras com revestimento de
PZn+Ox+BTAH apresentaram menores densidades de corrente, seguindo-se a
estas as amostras com camada de PZn+Nb e de PZn+Ni.
5.5. Caracterização eletroquímica dos revestimentos de fosfato
Na

literatura,

diversos

eletrólitos

foram

empregados

para

a

caracterização eletroquímica de revestimentos de fosfato.
Neste trabalho, o comportamento eletroquímico do aço carbono (SAE
1010) não revestido e fosfatizado foi avaliado em condições de pH ácido, neutro,
e alcalino. Uma solução 0,1 mol L-1 de H2SO4 (pH= 0,4) foi empregada para a
avaliação das camadas em meio ácido. A caracterização eletroquímica em meio
neutro foi realizada empregando-se uma solução 0,5 molL-1 de NaCl (pH=6). Os
testes em meio alcalino basearam-se nos ensaios de porosidade que
empregaram a técnica de DAV, na qual os eletrólitos empregados foram soluções
tampão de valores de pH de 7, 8, 10 e 12, sendo que os resultados obtidos já
foram expostos na seção 5.4.7.
Inicialmente, foram feitos ensaios para seleção do eletrólito a ser
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empregado para a caracterização das camadas. Os testes foram realizados com
a camada de PZn+Ni, para posterior caracterização das outras camadas.
5.5.1. Carcterização eletroquímica - Seleção do eletrólito
Ensaios de polarização potenciodinâmica anódica, em meio 0,1 molL-1
de H2SO4, foram realizados para avaliação da resistência à corrosão de
amostras de aço carbono (SAE 1010) não revestido e fosfatizado com PZn+Ni.
Os resultados obtidos em meio de H2SO4 são apresentados na Figura 40.
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Figura 40. Curvas de polarização potenciodinâmica anódica, obtidas em meio 0,1
molL-1 de H2SO4, para o aço carbono (SAE 1010) não revestido e fosfatizado com
PZn+Ni.
Foi possível observar uma pequena diminuição nas densidades de
corrente medidas a partir amostra revestida com PZn+Ni, indicando que o
revestimento não promoveu uma proteção satisfatória em meio de H2SO4. O
potencial de corrosão da amostra revestida foi muito próximo do potencial de
corrosão obtido a partir substrato sem revestimento, o que também indicou a
baixa proteção promovida pela camada de fosfato, neste eletrólito.
Durante a varredura anódica, apenas observou-se comportamento
ativo para os materiais ensaiados. Tal comportamento também foi relatado na
literatura [21], em que os autores observaram baixa resistência para as camadas
de fosfato de zinco e de manganês em meio de H2SO4. Segundo os autores, a
baixa resistência à corrosão acontece devido ao ataque ácido ao revestimento, o
que promove o desplacamento do mesmo, com posterior dissolução.
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Ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foram
realizados em meio de H2SO4 0,1 molL-1, para avaliar o comportamento
eletroquímico de amostras de aço carbono (SAE 1010) em condições
estacionárias, ou seja, próximas do potencial de corrosão.
A Figura 41 apresenta os diagramas de Nyquist e de ângulo de fase de
Bode para as amostras de aço carbono (SAE 1010) sem revestimento e revestido
com PZn+Ni. Observou-se que, em meio ácido, o comportamento de impedância
das amostras foi relativamente simples.
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Figura 41. Diagramas de Nyquist e de ângulo de fase de Bode, obtidos em
solução 0,1 molL-1 de H2SO4, para amostras de aço carbono (SAE 1010) sem
revestimento e com camada de PZn+Ni.
No diagrama de Nyquist apresentado na Figura 41 (A), pôde ser
observado apenas um arco capacitivo com valores de impedância relativamente
baixos. Em baixas freqüências, pôde se observado um arco indutivo para as
amostras em ambas as condições, sem revestimento e com camada de PZn+Ni.
Os baixos valores de impedância medidos mostraram a baixa
resistência apresentada pelas amostras, inclusive as revestidas com PZn+Ni, em
condições estacionárias.
O arco indutivo estava, provavelmente, relacionado ao ataque corrosivo
ao aço, que, quando revestido, acontece em conjunto com a remoção da camada,
devido à agressividade do meio em questão.
Os diagramas de ângulo de fase de Bode (Figura 41 (B)) sugerem a
presença de apenas uma constante de tempo, com pico de ângulo de fase em
freqüências de aproximadamente 100 Hz. Tal constante de tempo pode ser
atribuída a reações de transferência de carga na interface metal/eletrólito em
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paralelo com a capacitância da dupla camada elétrica.
Baixos valores de ângulo de fase foram medidos e uma pequena
diferença foi observada entre os ângulos medidos para o substrato descoberto e o
revestido, apresentando maiores ângulos de fase para a amostra revestida.
Os ângulos de fase positivos, medidos em baixas freqüências, são
justificados pela presença do arco indutivo observado e descrito anteriormente
nos diagramas de Nyquist.
Os resultados de EIE do presente trabalho estão de acordo com os
relatados na literatura [21], e os valores de impedância medidos são da mesma
ordem de grandeza, embora na literatura não se notificou a presença de um arco
indutivo. A ausência deste arco pode estar relacionado ao fato de o substrato
metálico, empregado por aqueles autores, ser um aço ferramenta 55SiMo8, visto
que tal aço apresenta maior resistência ao ataque ácido do que o aço carbono
(SAE 1010) usado nesse trabalho.
O comportamento indutivo em baixas freqüências tem sido relatado na
literatura [119] como sendo ocasionado ao ataque corrosivo de materiais ferrosos,
com dissolução do ferro. Esta hipótese está de acordo com os resultados do
presente trabalho, obtidos em meio de H2SO4 0.1 molL-1.
A avaliação do ataque ao substrato foi realizada por microscopia
eletrônica de varredura (MEV) e de espectroscopia de energia dispersiva (EDS),
após 2 horas de imersão das amostras e, também, após polarização em meio de
H2SO4. As micrografias obtidas por MEV são apresentadas na Figura 42.
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(A)

(B)

Figura 42. Micrografias e espectros de EDS da superfície do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado com PZn+Ni após (A) 2 horas de imersão em 0,1 molL-1 de
H2SO4 e (B) 2 horas de imersão e polarização anódica em 0,1 molL-1 H2SO4.
Observou-se que, após 2 horas de imersão em solução de 0,1 molL-1
de H2SO4 (Figura 42 (A)), a superfície da amostra apresentou-se praticamente
isenta de camada de fosfato. O espectro obtido por EDS confirma o observado, e
apenas um pico referente ao ferro do substrato metálico foi detectado.
Comportamento similar foi observado com a amostra polarizada (Figura
42 (B)), mas a micrografia mostrou que, após polarização, a superfície
apresentou-se mais atacada e irregular, apresentando alguns pontos de possível
arrancamento de material. Estes resultados comprovaram os obtidos por métodos
eletroquímicos (curvas de polarização e EIE), nos quais as amostras
apresentaram baixa resistência à corrosão e indícios de ataque ao substrato.
Posteriormente à avaliação do comportamento eletroquímico em meio
de H2SO4 0,1 mol L-1, ensaios preliminares foram também realizados em meio de
NaCl 0,5 molL-1, para avaliar a resistência à corrosão em meio de cloreto aerado e
neutro.
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As curvas de polarização potenciodinâmica anódica obtidas são
apresentadas na Figura 43.
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Figura 43. Curvas de polarização potenciodinâmica anódica, obtidas em meio de
NaCl 0,5 molL-1, de amostras de aço carbono (SAE 1010) não revestido e
fosfatizado com PZn+Ni.
As curvas de polarização apresentadas na Figura 43 mostram
comportamento tipicamente ativo para ambos os tipos de amostras em meio de
NaCl. Maiores densidades de corrente foram medidas para o substrato sem
revestimento, indicando-se que a camada de PZn+Ni proporcionou certa proteção
ao substrato metálico. Pôde ser observado que a diferença entre as densidades
de corrente medidas para aço carbono (SAE 1010) sem revestimento e
fosfatizado com PZn+Ni foi maior que a observada para o meio de H2SO4,
verificando-se uma maior proteção ao substrato metálico promovida por PZn+Ni
em meio de NaCl do que em meio ácido.
Estes resultados estão de acordo com o exposto no trabalho da
literatura [21], no qual menores densidades de corrente foram obtidas em meio de
NaCl, quando comparado com H2SO4. Os autores também observaram
comportamento ativo em todas as amostras na varredura, no sentido anódico em
meio de cloreto.
Para avaliar o comportamento de corrosão das amostras em condições
próximas às estacionárias em meio de NaCl, ensaios de espectroscopia de
impedância eletroquímica foram realizados.

115

Os diagramas de Nyquist e de ângulo de fase de Bode obtidos são
apresentados na Figura 44.
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Figura 44. Diagramas de Nyquist e de ângulo de fase de Bode, obtidos em meio
de NaCl 0.5 molL-1, para o aço carbono (SAE 1010) não revestido e fosfatizado
com PZn+Ni.
O diagrama de Nyquist da Figura 44 (A) mostra o comportamento de
impedância da amostra de aço carbono (SAE 1010) sem revestimento e
fosfatizada com PZn+Ni. Apenas um arco capacitivo foi observado para o
substrato. Comportamento distinto, todavia, foi obtido para as amostras de aço
carbono revestidas com PZn+Ni. Dois arcos capacitivos foram observados e os
valores de impedância medidos foram maiores que os do substrato.
As maiores impedâncias medidas para as amostras com revestimento
de PZn+Ni (9 vezes maior), mostraram que esta camada proporcionou proteção
contra a corrosão do substrato metálico.
Os diagramas de ângulo de fase de Bode, apresentados na Figura 44
(B), mostraram comportamento distinto das amostras não revestidas e das
fosfatizadas com PZn+Ni. Apenas uma constante de tempo foi observada para o
substrato, com pico em freqüências próximas de 1 Hz, sendo tal constante
associada a reações de transferência de carga na interface metal/eletrólito.
O diagrama de ângulo de fase de Bode para a amostra de aço carbono
(SAE 1010) revestida com PZn+Ni apresentou uma região de ângulo de fase
aproximadamente constante, sugerindo a interação de mais de uma constante de
tempo. A primeira constante de tempo pôde ser observada em freqüências
próximas a 104 Hz, com ângulos de fase próximos de 60o e é atribuída aos poros
do revestimento de fosfato [119-123].
A segunda constante de tempo, observada em freqüências próximas
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de 10 Hz com ângulos de fase próximos a 50o, foi associada, neste trabalho, à
resposta de transferância de carga. A terceira constante de tempo foi relacionada
a processos corrosão em paralelo com a capacitância relacionada a este
processo. Tal constante pôde ser observada através do pico existente entre as
freqüências de 0,1 e 0,01 Hz.
O trabalho da literatura [21] mostra que estes resultados estão de
acordo, pois valores de impedância para revestimentos de fosfato de zinco da
mesma ordem de grandeza foram obtidos. Os autores [21] relataram da mesma
forma que em nossos estudos, a presença de dois arcos capacitivos, entretanto, o
segundo arco foi atribuído ao comportamento de difusão de Warburg, devido ao
transporte de oxigênio. Todavia, tal comportamento não ficou claro, pois, nos
diagramas de Nyquist, o segundo arco poderia estar associado a outros
fenômenos.
A avaliação da solubilização do revestimento de PZn+Ni em meio de
NaCl 0,5 molL-1 foi avaliada por MEV e EDS, após 2 horas de imersão na solução
teste e após polarização potenciodinâmica anódica. Os resultados são
apresentados nas micrografias e espectros apresentados na Figura 45.
(A)

(B)

Figura 45. Micrografias, obtidas por MEV e espectros de EDS, da superfície do
aço carbono (SAE 1010) revestido com PZn+Ni após (A) 2 horas de imersão e (B)
2 horas de imersão seguida por polarização em NaCl 0,5 molL-1.
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A micrografia da Figura 45 (A) permite observar que, após 2 horas de
imersão, a camada de PZn+Ni permaneceu aparentemente intacta, sem regiões
de ataque e de solubilização. Comportamento distinto foi observado para as
amostras imersas por 2 horas e em seguida polarizadas. A análise da Figura 45
(B) mostra que a polarização promoveu ataque ao revestimento de fosfato e sua
possível dissolução.
Os espectros de EDS confirmaram a presença da cobertura de fosfato,
uma vez que picos característicos de elementos que compõem a camada, mas
não participam do substrato, foram observados. A solubilização do revestimento
foi indicada pelos espectros de EDS, notando-se a diminuição na intensidade dos
picos com a imersão e a polarização das amostras.
Análise semiquantitativa dos elementos que constituem a camada de
fosfato, após os ensaios de imersão ou polarização, foi realizada por EDS para
avaliação da solubilização do revestimento. A Tabela 25 mostra os resultados dos
elementos detectados por EDS e confirma o ataque ao fosfato durante o ensaio
de imersão ou polarização, com diminuição dos teores de Zn e P e aumento no
teor de Fe pela maior exposição do substrato nas áreas atacadas da cobertura de
fosfato.
Tabela 25. Análise química semiquantitativa dos elementos detectados no
revestimento após ensaios de imersão e de polarização.
Revestimento
Composição
Condições
Elementos (%m/m)
Zn
23,4 ±2,6
Sem imersão
Fe
67,7 ±3,5
P
8,9 ±1,2
Zn
20,2 ±0,3
PZn+Ni
Imersão
Fe
71,5 ± 0,7
P
8,2 ±0,4
Zn
17,9 ±0,2
Polarizado
Fe
74,1 ±1,2
P
7,9 ±1,0
Os resultados da Tabela 25 também mostram que, apesar de ter
havido um ataque do revestimento de fosfato, parte deste permaneceu na
superfície, mesmo após polarização.
Os testes preliminares para a seleção do eletrólito mostraram que a
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solução de cloreto de sódio foi mais adequada para os ensaios de caracterização
eletroquímica da camada de fosfato que a solução de ácido sulfúrico, tendo sido a
primeira a escolhida para esta caracterização.
5.5.2. Curvas de potencial de circuito aberto em função do tempo
Curvas de variação do potencial de circuito aberto em função do tempo
de imersão do aço carbono (SAE 1010) em solução de NaCl 0,5 molL-1, sem e
com as camadas de fosfato investigadas, são apresentadas na Figura 46.
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Figura 46. Curvas de variação do potencial de circuito aberto em função do tempo
de imersão do aço carbono (SAE 1010) em solução de NaCl 0,5 molL-1, sem e
com os revestimentos de fosfato estudados.
Estas curvas mostram a tendência do potencial do substrato de se
deslocar para valores mais negativos, particularmente, para tempos maiores que
uma hora. Para o aço com camada de PZn+Ni, a tendência de deslocamento para
potenciais mais negativos ocorreu desde o início da imersão das amostras na
solução de cloreto. Comportamento distinto foi observado para as amostras com
camada de PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH nos primeiros tempos de imersão, período
em que o deslocamento do potencial ocorreu para valores mais positivos.
Todavia, após atingir um máximo em tempos inferiores a uma hora, o potencial
deslocou-se na direção de valores mais negativos. Os potenciais obtidos após
duas horas de imersão foram menos negativos para as amostras fosfatizadas do
que substrato.

119

O deslocamento do potencial de circuito aberto para valores mais
positivos, para as amostras revestidas, indicou um aumento da nobreza
superficial, promovido pelo recobrimento do metal base com os fosfatos
estudados. Um comportamento aleatório foi observado para as amostras de aço
carbono (SAE 1010) não revestidas com fosfato, sendo este comportamento
atribuído a continua alteração da superfície metálica devido ao ataque corrosivo.
Para as amostras metálicas revestidas um aumento inicial do potencial
foi observado, provavelmente associado com a dissolução do ferro na base dos
poros das camadas de fosfato. Adicionalmente, pôde ser observado que, nas
camadas obtidas em presença de compostos de nióbio, o potencial se manteve
em valores mais positivos durante todo o ensaio, sugerindo uma maior nobreza e,
possivelmente melhor proteção contra a corrosão do aço carbono (SAE 1010).
5.5.3. Curvas de polarização potenciodinâmica - anódicas e catódicas
Curvas de polarização anódicas, apresentadas na Figura 47, foram
obtidas em meio de NaCl 0,5 molL-1 para amostras de aço carbono (SAE 1010),
sem e com as camadas de fosfato estudadas.
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Figura 47. Curvas de polarização potenciodinâmica anódica, obtidas em NaCl 0,5
molL-1, de amostras de aço carbono, sem e com camadas de fosfato.
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Em

toda

a

faixa

de

sobrepotencial estudada, foi observado

comportamento tipicamente ativo para todos os materiais testados. As densidades
de corrente, para as amostras fosfatizadas, foram menores que para o aço sem
revestimento, o que se deveu à proteção promovida pelas camadas de fosfato. A
corbertura que apresentou menores valores de densidade de corrente foi a de
PZn+Ox+BTAH, seguida de PZn+Nb e finalmente de PZn+Ni, o que sugeriu a
seguinte

seqüência

de

proteção

provida

pelas

camadas:

PZn+Ox+BTAH>PZn+Nb>PZn+Ni.
Os resultados das curvas de polarização concordaram com os
indicados pela observação da superfície por MEV e os resultados de porosidade,
indicando que as camadas de fosfato promoveram a diminuição das densidades
de corrente apenas por efeito de barreira, sendo tal comportamento relatado na
literatura [21].
O resvestimento que apresentou a morfologia mais compacta e menor
porosidade foi o de PZn+Ox+BTAH, sugerindo ter sido este o que promoveu a
melhor barreira de proteção contra a corrosão. A camada de PZn+Nb apresentou
morfologia muito similar ao PZn+Ox+BTAH, entretanto, a porosidade do primeiro
foi maior, e as suas propriedades de proteção frente à corrosão do substrato
metálico foi ligeiramente inferior à da camada de PZn+Ox+BTAH. O revestimento
de PZn+Ni foi aquele que apresentou maior porosidade e morfologia menos
compacta, justificando, desta forma, a pior proteção contra a corrosão do metal
base entre os revestimentos testados.
Outra explicação para o comportamento apresentado pelas amostras
revestidas está relacionada com a espessura dos revestimentos. Foi mostrado, na
seção 5.4.5., que a maior espessura foi a do revestimento de PZn+Ox+BTAH
seguido de PZn+Nb e PZn+Ni. É provável que quanto maior a espessura da
camada, melhor seja o efeito de barreira de proteção contra a corrosão do
substrato.
A Figura 47 mostra valores de potencial de corrosão mais nobres para
as amostras revestidas quando comparadas ao aço carbono (SAE 1010) sem
revestimento. Valores mais positivos já haviam sido obtidos das medidas de
potencial de circuito aberto para as amostras revestidas, sendo que o mesmo
deslocamento de potencial foi verificado nas curvas de polarização anódica.
O comportamento frente à polarização catódica de amostras não
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revestidas e fosfatizadas também foi avaliado e os resultados são apresentados
na Figura 48.
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Figura 48. Curvas de polarização potenciodinâmicas catódicas, obtidas em NaCl
0,5 molL-1, para aço carbono (SAE 1010) não revestido e aço fosfatizado com as
várias camadas testadas.
As curvas de polarização catódicas indicaram controle por difusão para
sobretensões muito baixas, da ordem de 100 mV, a partir do potencial de
corrosão, o que sugeriu que o processo de corrosão é controlado pelo transporte
de oxigênio. Notou-se uma densidade de corrente limite (iL), medida para todos os
tipos de amostras testadas, cujos valores diminuiram na seguinte ordem: aço sem
revestimento,

com camada

de

PZn+Ni,

com

PZn+Nb

e

coberto

com

PZn+Ox+BTAH. Este resultado pode ser explicado pela diminuição da porosidade
e aumento da espessura das camadas, na mesma ordem em que ocorreu a
diminuição de iL. Os revestimentos de fosfato atuaram como uma intercamada
entre o substrato metálico e o eletrólito, desta forma, o transporte de oxigênio que
ocorreu nos poros da camada foi dificultado, pelo aumento da espessura e
diminuição da porosidade. Os resultados das curvas de polarização catódicas
indicaram, portanto, controle da reação catódica por difusão de oxigênio para o
substrato metálico, e, considerando que as sobretensões necessárias para
ocorrência do controle por difusão são muito baixas, a reação catódica controlada
por difusão deve também ter sido a etapa controladora da taxa de corrosão
(densidade de corrente de corrosão).
A eficiência de inibição da corrosão foi estimada através da equação 4, que
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foi empregada para o cálculo de eficência de inibidores de corrosão [67].

θ=

0
icorr
− icorr
× 100 Equação 3
0
icorr

onde:
iocorr= taxa de corrosão do substrato;
icorr= taxa de corrosão do substrato revestido.
Os valores das densidades de corrente de corrosão (icorr) foram estimados
através da extrapolação da região linear das curvas catódicas para o potencial de
corrosão (Ecorr). Os valores médios de icorr e Ecorr foram estimados apartir de
quatro curvas de polarização catódicas e os resultados são apresentados na
Tabela 26.
Tabela 26. Valores médios de icorr, Ecorr e eficiência de inibição de corrosão (θ)
obtidos das curvas de polarização catódica.
Amostra
icorr (µA/cm2) Ecorr (V)
θ (%)
Substrato
28,3 ± 3,3
-0,597 ± 0,02
PZn+Ni
5,3 ± 1,3
-0,555 ± 0,01
81 ±2
PZn+Nb
1,7 ± 0,5
-0,527 ± 0,01
95 ±2
PZn+Ox+BTAH
0,31 ±0,24 -0,506 ±0,006 98 ± 0,7
Os resultados mostram que o revestimento de PZn+Ox+BTAH
apresentou as menores taxas de corrosão, seguido de PZn+Nb e PZn+Ni. Da
mesma forma foi possível constatar que a maior eficiência de proteção foi
associada à camada de fosfato obtida no banho de PZn+Ox+BTAH seguida de
PZn+Nb e PZn+Ni. Tais resultados já eram esperados, pois menores densidades
de corrente haviam sido medidas para a primeira camada.
Na literatura [17,22,39], alguns trabalhos mostraram valores dos
parâmetros de corrosão calculados através da extrapolação da reta de Tafel na
região linear, e os resultados foram semelhantes aos obtidos neste trabalho.
A comparação dos resultados deste trabalho com os da literatura
permitiu observar que os revestimentos aqui propostos apresentaram taxas de
corrosão e potenciais de corrosão muito semelhantes aos de outros trabalhos, e,
em alguns casos, os revestimentos aqui propostos apresentaram melhores
propriedades.
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Os resultados indicaram a viabilidade de substituição do níquel por
compostos de nióbio, com obtenção de revestimentos com propriedades muito
melhores quando comparadas às apresentadas pela camada de referência
tradicionalmente usada.
5.5.4. Ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE)
Ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica foram
realizados após quatro horas de imersão em solução de NaCl 0,5 molL-1 e os
resultados obtidos são apresentados na Figura 49 na forma de diagramas de
Nyquist e de ângulo de fase de Bode.
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Figura 49. Diagramas de Nyquist (A) e de ângulo de fase de Bode (B) obtidos em
NaCl 0,5 molL-1 para amostras de aço carbono (SAE 1010) não revestidas e
fosfatizadas nos banhos propostos para estudo.
A Figura 49 (A) mostra apenas um arco capacitivo achatado para a
amostra de aço não revestido. Para as amostras com camadas de fosfato PZn+Ni
e PZn+Nb, observou-se dois arcos capacitivos bem achatados. O segundo arco
capacitivo, a baixas freqüências (BF).
Os valores de impedância, estimados dos diagramas de Nyquist da
Figura 49 (A), indicaram que os revestimentos de fosfato promoveram uma
proteção significativa ao substrato metálico. As camadas de PZn+Ox+BTAH e de
PZn+Nb apresentaram comportamentos semelhantes e, maiores impedância que
a de PZn+Ni, indicando que o níquel pode ser substituído por compostos de
nióbio, com vantagens, nas propriedades de proteção contra a corrosão do aço
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carbono (SAE 1010). Uma das razões para estes resultados está relacionada com
a morfologia dos cristais de fosfato de cada camada. O revestimento de PZn+Ni é
composto por cristais em forma hexagonal que não recobriam totalmente a
superfície e, coincidentemente, esta camada foi a associada à menor proteção
frente à corrosão do substrato entre as testadas. Este revestimento de fosfato
também se mostrou muito poroso e menos espesso, promovendo uma barreira
menos eficiente contra a corrosão. Em contrapartida, os revestimentos de
PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH apresentaram cristais com morfologia arredondada,
que aparentemente recobriam melhor a superfície metálica. Estas camadas foram
menos porosas e mais espessas que a camada de PZn+Ni e também mostraramse como uma barreira mais eficiente à corrosão.
Os diagramas de ângulo de fase de Bode, apresentados na Figura 49
(B), mostram que para o aço sem revestimento houve apenas uma constante de
tempo, observada na faixa de freqüências próximas de 1 Hz, associada a
processos de transferência de carga. Todavia, diferentemente do substrato sem
revestimento, os aços com camadas de fosfato apresentaram pelo menos duas
constantes de tempo.
Para o aço com todos os tipos de fosfato testados, a primeira constante
de tempo em altas freqüências (AF) foi relacionada à presença da camada de
fosfato porosa, cujos poros foram preenchidos com eletrólito. A constante de
tempo observada em freqüências próximas de 10 Hz, ou seja, em médias
freqüências (MF), está associada à resposta de transferência de carga. A terceira
constante de tempo, em BF, aparente apenas nos diagramas das amostras com
camadas de PZn+Ni e PZn+Nb, está associada a processos de corrosão.
Para o aço com camada PZn+Ox+BTAH, houve uma maior separação
das duas constantes de tempo, e a segunda constante foi deslocada para
freqüências mais baixas em comparação às duas outras camadas testadas, o que
indicou o retardamento de processos de transferência de carga, associado a um
revestimento

com

melhores

propriedades

protetoras

contra

a

corrosão.

Comparando com os demais revestimentos, para o PZn+Ox+BTAH a terceira
constante de tempo BF, associada aos processos de corrosão, foi deslocada para
freqüências inferiores à investigada no presente trabalho.
Foi possível também observar que os resultados impedância para as
camadas de PZn+Ni e PZn+Nb foram muito diferentes, com maiores impedâncias
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associadas a esta última camada. Todavia, os diagramas de ângulo de fase de
Bode apresentaram formato similar eas constantes de tempo para os dois tipos de
camadas aparecem em freqüências próximas, o que sugere que a substituição de
níquel por niobatos não altera o mecanismo de corrosão.
Os resultados de EIE apoiaram os resultados apresentados nas seções
anteriores, indicando que as camadas obtidas em presença de compostos de
nióbio mostraram melhores propriedades de proteção contra a corrosão do aço
carbono (SAE 1010).
5.6. Substituição do passivador à base de cromo hexavalente
5.6.1. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), microscopia
eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS)
Camadas de fosfatização, na maioria das vezes, necessitam de uma
proteção final para a selagem da camada e melhoria da resistência à corrosão. A
selagem de revestimentos de fosfato é feita industrialmente com cromo
hexavalente, que devido aos problemas ambientais, vem sendo banido de
processos industriais. Neste trabalho, propôs-se um selante (passivador) isento
de cromo para a possível substituição do cromo (6+). Para isto, empregou-se
como substituto o oxalato de nióbio e amônio NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O (Ox). A
justificativa para o uso deste composto de nióbio reside no observado em seu
emprego em banhos de fosfatização. Na seção 5.2.2., foi mostrado que a adição
de pequenas quantidades de Ox em banhos de fosfato de zinco promoveu a
passivação do substrato com retardamento do processo de fosfatização. Desta
forma, decidiu-se empregar esta propriedade passivante em camadas de fosfato
de zinco (PZn+Ni), usadas como revestimento de teste para os banhos selantes.
Um banho contendo íons de Cr6+ foi empregado como passivador de referência,
pois este é empregado industrialmente como passivador.
Ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) em
NaCl 0,5 molL-1 foram realizados para avaliação do emprego dos aditivos como
selantes estudados e os resultados obtidos são apresentados na Figura 50.
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Figura 50. Diagramas de Nyquist (A) e de ângulo de fase de Bode (B), obtidos em
meio de NaCl 0,5 molL-1, para amostras de aço carbono (SAE 1010) fosfatizado
com PZn+Ni e passivado com CrO3 ou Ox.
Através dos diagramas de Nyquist da Figura 50 (A), foi possível
observar que o passivador a base de Ox não aumentou a resistência contra a
corrosão do aço carbono (SAE 1010) fosfatizado. Valores de impedância
menores que para a camada de PZn+Ni, sem passivação, foram obtidos para a
cobertura de PZn+Ni+Ox (PZn+Ni passivada com Ox), indicando que este
aditivo, nas condições em que foi empregado (pH= 3), não melhorou a
propriedade de corrosão do revestimento de PZn+Ni, diminuindo esta. Outra
condição de tratamento com Ox foi testada e os resultados serão apresentados
adiante. Maiores valores de impedância foram medidos para o revestimento de
PZn+Ni+CrO3 (PZn+Ni passivado com CrO3), sugerindo que este passivador foi
eficiente na proteção da corrosão do aço carbono (SAE 1010) fosfatizado com
PZn+Ni.
Os diagramas de ângulo de fase de Bode, apresentados na Figura 50
(B), indicam para a camada de PZn+Ni, a presença de três constantes de tempo,
a terceira aparecendo em freqüências inferires a 0,1 Hz.
Para as amostras de PZn+Ni passivadas com CrO3, os diagramas de
Bode sugeriram a presença das duas constantes, entetanto, houve um
deslocamento na constante de tempo MF para menores freqüências sugerindo o
retardamento da cinética dos processos de transferência de carga, indicando que
o passivador a base de Cr6+ aumenta a resistência contra corrosão do metal base
promovida pela camada de PZn+Ni. Para estas amostras, a constante de tempo
MF ocorre em freqüências entre 1 Hz e 0,1 Hz. Uma terceira constante de tempo
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pode estar presente em freqüências menores que 0,1 Hz o que é indicado pelo
achatamento do arco.
Os resultados obtidos com os passivadores estão de acordo com a
literatura [12, 27, 94-99], cujos relatos afirmaram que selantes de camadas de
fosfato atuam na base dos poros ou fissuras do revestimento, passivando estas
regiões e impedindo o início da corrosão.
Para avaliar o efeito dos passivadores sobre o fosfato de PZn+Ni,
amostras de aço carbono (SAE 1010) foram observadas por MEV e os
resultados são apresentados nas micrografias da Figura 51.
A Figura 51 (A) mostra a micrografia da superfície do aço carbono
(SAE 1010) fosfatizado com PZn+Ni e passivado com CrO3. Quando se compara
a morfologia desta camada com a da camada não passivada, apresentada na
micrografia da Figura 31 (B), houve indicação de que a passivação com CrO3 não
alterou a morfologia dos cristais de PZn+Ni. Aparentemente, nenhum ataque à
camada foi evidenciado pela observação da micrografia. O espectro de EDS,
associado a esta amostra, apresentou a composição elementar do revestimento
após passivação, somente os elementos Zn, Fe e P foram detectados.
O Cr não foi detectado devido à espessura muito fina da camada
passiva formada em solução de CrO3. Segundo a literatura [102], o cromo,
empregado como passivador de revestimentos de fosfato, forma um filme fino de
óxido de cromo na base dos poros da camada e, devido à pequena espessura
desse filme, o cromo não é detectado, sendo necessário para isto o emprego de
uma técnica de análise de superfícies mais sensível.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 51. Micrografias, obtidas por MEV, da superficie do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado com PZn+Ni e passivado com (A) 200 mgL-1 de Cr6+ e pH= 3,4 ,
(B) 150 mgL-1 de Nb e pH= 3, (C) 200 mgL-1 de Nb e pH= 3 e (D) 250 mgL-1 de Nb
e pH= 3. O nióbio foi adicionado através de Oxalato de nióbio e amônio.
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As micrografias das Figuras 51 (B), (C) e (D) mostram a morfologia do
revestimento de fosfato, após tratamento em soluções com diferentes
concentrações de Nb (adicionado através de Ox). A morfologia do revestimento
de PZn+Ni, após tratamento em solução com Ox, indicou que esta solução
aparentemente promoveu o ataque à camada, com possível dissolução.
Verificou-se que à medida que a concentração aumentava o ataque ao
revestimento era intensificado. Os espectros de EDS comprovaram tal
observação e os picos dos elementos que constituiam a cobertura de fosfato
foram menos intensos que os observados no espectro da Figura 32 (B), o que
sugeriu a dissolução do revestimento.
Os espectros da Figura 51 mostram a presença de picos que foram
associados aos elementos Zn, Fe e P. O pico de Nb, esperado para amostras
tratadas com Ox, também não foi observado, e a explicação é a mesma que foi
apresentada anteriormente para o passivador de CrO3, ou seja, filme muito fino.
A avaliação da dissolução dos revestimentos foi realizada pela
quantificação dos espectros de EDS cujos resultados são apresentados na Tabela
27. Os resultados comprovaram a dissolução parcial da camada devido ao ataque
promovido pelo banho passivador de Ox. Para o passivador à base de cromo, não
houve diferença significativa entre a composição dos constituintes da camada de
PZn+Ni e a composição de camada igual não passivada.
Tabela 27. Análise química elementar semi-quantitativa da surperfície do aço
carbono (SAE 1010) fosfatizado com PZn+Ni e tratado com CrO3 ou Ox.
Revestimento
Composição
Passivadores
Elementos (%m/m)
CrO3 (200 mgL-1 em Cr6+)
Zn
22,3 ±1,3
pH = 3,4
Fe
69,2 ±0,4
P
8,5 ±1,6
NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O - (Ox) Zn
18,4 ±0,8
-1
5+
(150
mgL
em
Nb
)
Fe
74,2 ±0,9
PZn+Ni
pH= 3
P
7,28 ±0,1
NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O - (Ox) Zn
14,5 ±3,14
(200 mgL-1 em Nb5+)
Fe
80,5 ±4,3
pH= 3
P
5,0 ±1,2
NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O - (Ox) Zn
8,71 ±2,5
(250 mgL-1 em Nb5+)
Fe
87,9 ±3,7
pH= 3
P
3,39 ±1,2
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Pôde ser observado que, à medida que a concentração de Ox
aumentava, a composição dos elementos Zn e P diminuia. Este resultado foi
semelhante aos apresentados na seção 5.5.1, em que a concentração dos
elementos Zn e P diminuia enquanto a do elemento Fe aumentava. Os resultados
apresentados mostraram uma maior dissolução da camada tratada em solução de
Ox, relacionada com o pH ácido da solução aquosa deste aditivo. Esta promoveu
um ataque mais severo ao revestimento, resultado que também foi observado nos
ensaios de imersão em meio de H2SO4, apresentados na seção 5.5.1..
A dissolução parcial do revestimento de PZn+Ni explicou os menores
valores de impedância para amostras passivadas com Ox. O efeito passivante do
Ox relatado na seção 5.2.2, não foi observado quando este composto foi testado
como possível passivador. Acredita-se que isto se devou às condições de pH da
sua solução aquosa, que apresentou (pH = 3). Segundo a literatura [19,124],
camadas de fosfato são solúveis em meios com pH abaixo de 3 e acima de 12.
Para a aplicação do passivador de oxalato de nióbio e amônio, o valor
do pH do banho passivante foi alterado. Uma solução tampão de pH= 8 foi
empregada como solvente para confecção do banho passivador contendo Nb.
A solubilização da camada de fosfato foi avaliada através da análise da
superfície por microscopia eletrônica de varredura. Na Figura 52, são
apresentadas as micrografias da superfície do aço carbono (SAE 1010) revestido
com PZn+Ni e passivado com Ox em solução tampão de pH= 8.
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(A)

(B)

(C)

Figura 52. Micrografias, obtidas por MEV, da superficie do aço carbono (SAE
1010) fosfatizado com PZn+Ni e passivado com (A) 150 mgL-1 de Nb e pH= 8,
(B) 200 mgL-1 de Nb e pH= 8 e (C) 250 mgL-1 de Nb e pH= 8. O nióbio foi
adicionado através de Oxalato de nióbio e amônio.
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Foi possível observar que, para todas as condições de passivação, não
houve indicação de ataque ou solubilização da camada. Os espectros obtidos por
EDS mostraram os picos característicos de Zn, Fe e P, que foram os constituintes
da camada de fosfato de zinco, e a composição semi-quantitativa destes na
camada foi determinada por EDS e os resultados são apresentados na Tabela 28.

Tabela 28. Análise química elementar semi-quantitativa da surperfície do aço
carbono (SAE 1010) fosfatizado com PZn+Ni e passivado com Ox em pH= 8.
Revestimento
Composição
Passivadores
Elementos
(%m/m)
NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O - (Ox)
Zn
23,4 ±2,2
(150 mgL-1 em Nb5+)
Fe
70,3 ±4,0
pH= 8
P
8,4 ±0,9
PZn+Ni
NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O - (Ox)
Zn
23,9 ±2,6
(200 mgL-1 em Nb5+)
Fe
65,3 ±3,5
pH= 8
P
10,0 ±1,7
NH4H2[(NbO)(C2O4)3].3H2O - (Ox)
Zn
23,7 ±2,9
(250 mgL-1 em Nb5+)
Fe
67,3 ±4,0
pH= 8
P
8,9 ±1,0
A quantificação mostrou que a concentração dos elementos presentes
na camada passivada com Ox foi muito próxima da apresentada pelo
revestimento de PZn+Ni (Tabela 18) não passivado, para todas as concentrações
testadas. Estes resultados indicaram que não houve solubilização da camada
durante a passivação em meio com Ox de pH= 8. Os resultados da Tabela 28
confirmaram o observado nas micrografias da Figura 52, nas quais a morfologia
da camada de PZn+Ni não apresentou sinais evidentes de ataque e solubilização.
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A caracterização eletroquímica de amostras com camada de fosfato
passivada em solução com oxalato de nióbio e amônio em pH= 8 foi realizada por
ensaios de EIE em solução de NaCl 0,5 molL-1. Os resultados são apresentados
na Figura 53.
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Figura 53. Diagramas de Nyquist (A) e de ângulo de fase de Bode (B), obtidos em
meio de NaCl 0,5 molL-1, de amostras de aço carbono (SAE 1010) fosfatizado com
PZn+Ni, sem e com tratamento de passivação.
Os resultados de EIE mostraram que a passivação da camada de
PZn+Ni em CrO3 ou em solução de Ox de pH= 8 melhorou a proteção contra a
corrosão conferida ao aço carbono (SAE 1010). Foi possível observar que o
passivador de Ox, em solução de pH= 8, promoveu maior proteção que o
passivador de CrO3 empregado tradicionalmente. Maiores valores de impedância
e de ângulo de fase de Bode foram medidos para as amostras passivadas em
banhos de Ox, sendo os melhores resultados obtidos para a camada selada em
meio com 250 mgL-1 de Nb.
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Após análise dos resultados da Figura 53, foi possível selecionar a
melhor condição para aplicação de Ox e os resultados são apresentados nos
diagramas de impedância da Figura 54.
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Figura 54. Diagramas de Nyquist (A) de ângulo de fase de Bode (B) e Nyquist
com um ângulo de 45º em relação ao eixo real (C), obtidos em meio de NaCl 0,5
molL-1, para a melhor condição de aplicação de Ox como passivador.
Os diagramas de Nyquist da Figura 54 (A) mostram um aumento
significativo nos valores de impedância para a camada de PZn+Ni+Ox, quando
comparada com as camadas de PZn+Ni e PZn+Ni+CrO3, o que sugeriu uma
maior proteção contra a corrosão promovida pelo passivador à base de nióbio.
A Figura 54 (B) mostra os diagramas de ângulo de fase de Bode que
indicam a presença de pelo menos três constantes de tempo para as amostras
não passivadas e passivadas com oxalato de nióbio e amônio. A constante de
tempo AF foi associada à camada de fosfato. Este resultado está de acordo com
os trabalhos apresentados na literatura [119-123], nos quais materiais porosos
apresentaram resposta similar.
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O comportamento observado para todos os três tipos de camadas
testadas, com ângulos de fase praticamente constantes e próximos a 45º em AF é
típico de materiais porosos. Os diagramas de Nyquist na faixa de freqüências até
aproximadamente 5 Hz, que mostram um ângulo de 45º em relação ao eixo real,
comprovam estes resultados, como é mostrado na Figura 54 (C).
A constante de tempo MF, observada em freqüências próximas de 10
Hz, foi associada neste trabalho a processos de transferência de carga, enquanto
a observada a BF, abaixo de 0,1 Hz, foi relacionada a processos de corrosão na
superfície do substrato exposto na base dos poros da camada de conversão de
fosfato.
Foi observado um deslocamento para menores valores de freqüência
da constante de tempo relacionada com processos de transferência de carga do
substrato revestido e passivado com Ox em comparação com o metal base sem
cobertura, indicando o retardamento destes processos pela presença do
revestimento, o que sugeriu o aumento na resistência à corrosão. Este
deslocamento para menores freqüências, deve provavelmente ao tratamento de
Nb que atuou nas regiões descobertas, dificultando as reações de transferência
de carga.
Para as amostras de PZn+Ni+CrO3 (passivadas com CrO3), observouse a presença das duas constantes, e o comportamento já foi descrito através dos
resultados expostos e discutidos Figura 50.
Considerando os resultados obtidos, foi possível verificar que o
passivador constituído por oxalato de nióbio e amônio apresentou resultados
melhores do que os obtidos para o passivador tradicional, sugerindo que o Ox
pode ser empregado para passivação de camadas de fosfato sem perda da
proteção da corrosão, mas com vantagens ambientais com relação ao cromo
hexavalente.
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5.6.2. Curvas de polarização potenciodinâmica anódicas
Para avaliação do comportamento eletroquímico do aço com camadas
de fosfato passivadas, foram realizados ensaios de polarização potenciodinâmica
anódica em solução de NaCl 0,5 molL-1 e os resultados são apresentados na
Figura 55.
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Figura 55. Curvas de polarização potenciodinâmica anódicas obtidas em solução
de NaCl 0,5 molL-1, para amostras de aço carbono (SAE 1010) fosfatizado com
PZn+Ni e passivado em CrO3 ou (Ox).
Os resultados apresentados mostraram que, no sentido de polarização
anódica, as amostras não apresentaram comportamento passivo em solução de
NaCl 0,5 molL-1. Menores densidades de corrente foram medidas para as
amostras revestidas e passivadas. Valores de densidade de corrente similares
foram obtidos para as amostras passivadas com CrO3 e com oxalato de nióbio e
amônio, sugerindo que este último poderia substituir o cromo em tratamentos de
passivação de camadas de fosfato.
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5.7. Ajuste dos dados experimentais de impedância eletroquímica a circuitos
elétricos equivalentes – Substrato metálico
Os resultados experimentais de espectroscopia de impedância
eletroquímica

foram

ajustados

a

circuitos

elétricos

equivalentes

(CEE)

relativamente simples e que já são aceitos por apresentarem significados físicos
para cada um dos sistemas estudados [125,126]. O objetivo do ajuste foi de
obtenção de valores quantitativos para os componentes do circuito que
permitissem uma comparação entre os vários tipos de tratamentos adotados.
O procedimento adotado para o ajuste consistiu em, a partir dos
resultados experimentais de impedância e com base no número de constantes de
tempo obtidas, determinar um circuito equivalente que ajustasse de forma
adequada os dados experimentais. Inicialmente, supôs-se um modelo físico
representativo do sistema. Os resultados de impedância, obtidos para o substrato,
foram ajustados ao circuito elétrico equivalente proposto na Figura 56.
Juntamente com o CEE, foi apresentado o modelo físico adotado para este
sistema.

Figura 56. Circuito elétrico equivalente e modelo empregados para ajustar os
dados de impedância em meio de NaCl 0,5 molL-1, obtidos para o aço carbono
(SAE 1010).
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No circuito da Figura 56, Rsol representa a resistência da solução, Rct
é a resistência de transferência de carga, CPE é um elemento de fase constante
que está relacionado à capacitância da dupla camada e α representa uma
constante ou termo exponencial que prevê a proximidade do CPE de um capacitor
ideal.
A literatura [127] apresenta circuito similar ao da Figura 56 para aço
carbono não revestido, porém com a diferença de utilizar um capacitor ideal ao
invés de um CPE. No presente trabalho, entretanto, o emprego de um capacitor
ideal no modelo de circuito equivalente não resultou em um bom ajuste, como
pode ser observado na Figura 57, com baixa correlação entre o modelo proposto
e os resultados experimentais. Substituindo-se o capacitor ideal por um CPE os
resultados foram bem ajustados, como pode ser visto na Figura 58.
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Figura 57. Ajuste dos resultados experimtais de impedância eletroquímica ao
circuito elétrico equivalente, considerando um capacitor ideal para o substrato não
revestido.
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Figura 58. Diagramas de impedância eletroquímica obtidos experimentalmente e
a partir do ajuste ao circuito elétrico equivalente proposto para o substrato.
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Os diagramas de impedância eletroquímica permitiram observar que os
dados experimentais apresentaram bom ajuste ao modelo proposto. Valores
quantitativos foram extraídos do ajuste ao circuito elétrico equivalente da Figura
55 e estes são apresentados na Tabela 29.
Tabela 29. Valores dos componentes de circuitos elétricos equivalentes, obtidos
através do ajuste dos resultados experimentais de impedância eletroquímica para
o substrato.
Amostra
Parâmetro
Média
Desvio
% Erro
2
Rsol (Ohm.cm )
12,6
1,98
0,64
2
Substrato
Rct (Ohm.cm )
1163,5
73,5
0,935
-2 -α
265,6
69,5
0,833
CPEdl (µF.cm .s )
0,806
0,005
0,365
α
A Tabela 29 mostra erros inferiores a 10% para cada componente do
circuito,

fato

que

reforça

os

resultados

apresentados

na

Figura

59.

Adicionalmente, pôde ser observado que o valor de α= 0,806 indicou um
comportamento não ideal que, segundo a literatura [128], para amostras de aço
carbono não revestido, está relacionado fisicamente à rugosidade e a
irregularidade superficial do substrato.
O valor da capacitância da dupla camada foi da ordem 2,66 10-4 F/cm2,
e este valor está ligeiramente acima dos valores típicos de capacitância da dupla
camada elétrica que geralmente situam-se entre 10-5 e 10-4. Por se tratar de uma
amostra desprotegida, o valor de Rct relacionado a reações de transferência de
carga foi relativamente baixo, da ordem de 1100 Ohm cm2 e está de acordo com o
valor experimental da componente real de impedância, que foi de 1037 Ohm.cm2
na freqüência de 0,01 Hz.
5.8. Ajuste dos dados experimentais de impedância eletroquímica a circuitos
elétricos equivalentes – Substrato revestido com fosfato
O mesmo procedimento adotado para o aço não revestido foi empregado
para o ajuste dos resultados de impedância ao CEE das amostras de aço carbono
(SAE 1010) revestidas.
Primeiramente,

foi

proposto

um

circuito

elétrico

equivalente

relativamente simples e representativo de materiais metálicos com revestimentos
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porosos, caso das camadas de fosfato. Este circuito levou em consideração o
número de constantes de tempo indicadas nos dados experimentais.
Na Figura 59 (A) é apresentado o circuito elétrico equivalente
empregado para o ajuste dos resultados de EIE para o aço carbono (SAE 1010)
com as camadas de fosfato de PZn+Ox+BTAH e de fosfato de zinco passivada
com CrO3 (PZn+Ni+CrO3). O componente Crev corresponde à capacitância do
revestimento de fosfato e Rrev é a resistência do revestimento. Neste CEE foi
adicionado um elemento de fase constante CPE, em substituição à capacitância
da dupla camada elétrica e uma resistência Rct relacionada à resistência dos
processos de transferência de carga.
Os resultados de EIE para as camadas de PZn+Ni, PZn+Nb e
PZn+Ni+Ox (PZn+Ni passivada com Ox) foram diferentes dos apresentados pelas
camadas de PZn+Ox+BTAH e PZn+Ni+CrO3, com a indicação de três constantes
de tempo, para os primeiros, e duas apenas para os dois últimos. Para estes dois
últimos tipos de camada, o circuito elétrico equivalente proposto é mostrado na
Figura 59 (A), enquanto para os três primeiros, foi adicionado ao circuito da Figura
59 (A) um elemento de fase constante CPE, em paralelo com uma resistência
Rcor, conforme indicado na Figura 59 (B). Neste último modelo, o CPE em
paralelo com Rcor, representa a capacitância relacionada aos processos de
corrosão, e Rcor é a resistência dos processos de corrosão do substrato metálico
exposto ao eletrólito na base dos poros dos revestimentos, como ilustrado na
Figura 59 (B).
Os diagramas de impedância obtidos dos resultados experimentais e
dos ajustes são apresentados nas Figuras 60 a 64. Foi possível observar nestas
Figuras que o ajuste dos resultados experimentais aos modelos propostos foi
adequado, o que sugeriu que os circuitos elétricos equivalentes propostos
representam fisicamente a resposta de impedância dos sistemas estudados. Os
resultados do ajuste possibilitaram extrair valores quantitativos para os vários
componentes dos CEE propostos a partir dos diagramas de impedância
experimentais, e os resultados são apresentados na Tabela 30.
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(A)

(B)
Figura 59. Circuitos elétricos equivalentes e modelos empregados para o ajuste
dos resultados experimentais de impedância eletroquímica para o aço carbono
(SAE 1010) (A) revestido com fosfato de PZn+Ox+BTAH e PZn+Ni+CrO3
(passivado com CrO3), (B) revestido com fosfato de PZn+Ni, PZn+Nb e
PZn+Ni+Ox (passivado com Ox).
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Figura 60. Diagramas de impedância eletroquímica, obtidos experimentalmente e
a partir do ajuste ao circuito elétrico equivalente proposto para o substrato
revestido com PZn+Ni.
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Figura 61. Diagramas de impedância eletroquímica, obtidos experimentalmente e
a partir do ajuste ao circuito elétrico equivalente proposto para o substrato
revestido com PZn+Nb.
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Figura 62. Diagramas de impedância eletroquímica obtidos experimentalmente e
a partir do ajuste ao circuito elétrico equivalente proposto para o substrato
revestido com PZn+Ox+BTAH.
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Figura 63. Diagramas de impedância eletroquímica obtidos experimentalmente e
a partir do ajuste ao circuito elétrico equivalente proposto para o substrato
revestido com PZn+Ni e passivado com CrO3.
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Figura 64. Diagramas de impedância eletroquímica, obtidos experimentalmente e
a partir do ajuste ao circuito elétrico equivalente proposto para o substrato
revestido com PZn+Ni e passivado com Ox.
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Tabela 30. Valores dos componentes de circuitos elétricos equivalentes, obtidos
através de ajuste dos resultados experimentais de impedância eletroquímica.
Amostra

PZn+Ni

PZn+Nb

PZn+Ox+BTAH

PZn+Ni+CrO3

PZn+Ni + Ox

Parâmetro
2
Rsol (Ohm.cm )
-2 CPErev (µF.cm .s α)
α
2
Rrev (Ohm.cm )
-2 CPEdl (µF.cm .s α)
α1
2
Rct (Ohm.cm )
-2 -α
CPE (µF.cm .s )
α2
2)
Rcor (Ohm.cm
2
Rsol (Ohm.cm )
2
CPErev (µF/cm )
α
2
Rrev (Ohm.cm )
-2 -α
CPEdl (µF.cm .s )
α1
2
Rct (Ohm.cm )
-2 CPE (µF.cm .s α)
α2
2
Rcor (Ohm.cm )
2
Rsol (Ohm.cm )
-2
Crev (µF.cm )
2
Rrev (Ohm.cm )
-2 -α
CPEdl (µF.cm .s )
α
2
Rct (Ohm.cm )
2
Rsol (Ohm.cm )
-2
Crev (µF.cm )
2
Rrev (Ohm.cm )
-2 -α
CPEdl (µF.cm .s )
α
2
Rct (Ohm.cm )
2
Rsol (Ohm.cm )
-2 CPErev (µF.cm .s α)
α
2
Rrev (Ohm.cm )
-2 -α
CPEdl (µF.cm .s )
α1
2
Rct (Ohm.cm )
-2 CPE (µF.cm .s α)
α2
2
Rcor (Ohm.cm )

Média
15,4
2,71
0,94
106,4
36,65
0,694
9159
2168
0,749
10753
18,9
2,20
0,899
169,5
16,6
0,701
29065
300,9
0,701
34207
34,1
0,926
253,8
43,32
0,612
32970
33,3
2,59
116,9
113,5
0,532
19943,3
17,5
4,70
0,905
167,3
26,6
0,771
15660
612,9
0,664
17187

Desvio
7,16
2,65
0,07
5,16
7,83
0,04
1492
546
0,08
1785
3,71
1,76
0,09
12,0
7,61
0,06
316
60,3
0,15
1376
12,6
0,534
45,5
23,95
0,041
3278,2
4,71
0,522
21,1
6,34
0,007
1817,1
1,39
1,47
0,09
6,43
5,26
0,11
1300
125,1
0,01
1151

% Erro
Fixo
5,94
1,04
Fixo
1,49
0,67
Fixo
5,57
2,94
Fixo
Fixo
4,17
1,33
Fixo
2,04
0,75
Fixo
5,76
2,81
Fixo
3,86
1,92
2,27
1,72
0,732
2,84
Fixo
2,41
5,92
1,38
0,953
3,14
Fixo
6,75
0,93
Fixo
1,97
0,69
2,51
5,35
2,92
Fixo

Os valores apresentados na Tabela 30 mostram que os erros obtidos
para os componentes dos circuitos foram baixos, não ultrapassando 7% para
nenhum dos elementos. Alguns componentes foram fixados para a melhoria do
ajuste, entretanto, buscou-se fixar a resistência da solução, pois seus valores
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poderiam ser estimados a partir dos diagramas de impedância experimentais, na
freqüência tendendo ao infinito.
A resistência dos revestimentos (Rrev) obtida foi muito baixa devido à
penetração do eletrólito nos poros e defeitos das camadas de fosfato. O valor da
resistência dos revestimentos permitiu avaliar o grau de porosidade dos
revestimentos, pois quanto maior a Rrev, menos defeituosa é a camada de
fosfato. Os valores obtidos com os ajustes mostraram que a camada de PZn+Ni
foi a que apresentou menor Rrev, seguida por PZn+Ni+CrO3, PZn+Ni+Ox,
PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH, indicando a mesma seqüência decrescente de
porosidade das camadas.
A substituição de íons de Ni2+ por compostos de nióbio e benzotriazol
promoveu o aumento da resistência à transferência de carga (Rct), com os
maiores valores associados à camada de PZn+Ox+BTAH. Estes resultados
indicam a melhora no comportamento de corrosão desta camada em relação à de
PZn+Ni. Em adição, foi possível verificar que a passivação da camada de PZn+Ni
com Ox ou CrO3, causou aumento de 1,5 a 2 vezes na Rct associada a esta
camada. Estes valores foram da mesma ordem para ambos os tratamentos de
passivação, com Ox ou CrO3. Estes resultados sugerem que o Ox pode substituir
como o passivador tradicionalmente usado, à base de cromo hexavalente, com
vantagens ambientais.
Não se encontrou, na literatura, trabalhos que tenham empregado os
circuitos propostos neste estudo, entretanto, os valores de CPE associados ao
revestimento (CPErev) puderam ser comparados com valores publicados. A
literatura [128] indica valores de capacitância da ordem de 10-5 F/cm2 para
camadas de fosfato. Valores de capacitância desta mesma ordem de grandeza
também foram encontrados na literatura para camadas de fosfato sobre aço
galvanizado [106] e depositadas sobre ferro [107]. A comparação entre os
resultados da literatura e os obtidos com este trabalho mostram concordância
entre si.
Os valores de α obtidos e apresentados na Tabela 30 são
característicos de materiais rugosos e porosos estando muito próximos de 0,7.
Tais

valores

podem

ser

relacionados

às

diferenças

nas

propriedades

macroscópicas dos sistemas, geradas por defeitos como: saliências; rugosidade;
porosidade; espécies adsorvidas; entre outros. Esses defeitos geram diferenças
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na distribuição de carga na superfície, fazendo com que o valor de α se afaste da
unidade.

Desta

forma,

a

capacitância

do

revestimento

Crev,

ajustada

anteriormente nos circuitos, provavelmente se ajuste de maneira mais adequada
considerando-se um comportamento não ideal através de um CPErev. Por isso,
no circuito da Figura 59 (A), o Crev foi substituído por um CPErev, para se levar
em consideração as imperfeições da camadas de fosfato (rugosidade e
porosidade), sendo tais modificações apresentadas na Figura 59 (B).
Em seções anteriores, foi atribuído para as amostras de aço carbono (SAE
1010) revestido com PZn+Ox+BTAH e PZn+Ni+CrO3 (PZn+Ni passivado com
CrO3), um comportamento de impedância com os diagramas de ângulo de fase de
Bode apresentando duas constantes de tempo. Entretanto, restaram algumas
dúvidas com relação à presença de uma terceira constante de tempo que estaria
acoplada na região de médias para baixas freqüências. Testou-se então o ajuste
dos resultados experimentais destas duas camadas com o modelo de circuito
elétrico equivalente da Figura 59 (B), considerando a possibilidade da existência
de uma terceira constante de tempo. Os resultados deste ajuste são
apresentados nas Figuras 65 e 66. Os valores dos componentes do circuito
equivalente foram obtidos e são apresentados na Tabela 31.
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Figura 65. Diagramas de impedância eletroquímica, obtidos experimentalmente e
a partir do ajuste ao circuito elétrico equivalente proposto para o substrato
revestido com PZn+Ox+BTAH.
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Figura 66. Diagramas de impedância eletroquímica, obtidos experimentalmente e
a partir do ajuste ao circuito elétrico equivalente proposto para o substrato
revestido com PZn+Ni e passivado com CrO3.
Tabela 31. Valores dos componentes de circuitos elétricos equivalentes, obtidos
através de ajuste dos resultados experimentais de impedância eletroquímica.
Amostra
Parâmetro
Média
Desvio
% Erro
2
Rsol (Ohm.cm )
17,4
4,06
Fixo
-2 -α
12,7
3,55
2,82
CPErev (µF.cm .s )
0,738
0,07
0,34
α
Rrev (Ohm.cm2)
280,2
8,57
3,14
-2 -α
8,74
2,32
4,27
CPEdl (µF.cm .s )
PZn+Ox+BTAH
0,788
0,06
3,15
α1
2
Rct (Ohm.cm )
28780
363,4
Fixo
-2 -α
510,7
30,1
1,52
CPE (µF.cm .s )
0,700
0,06
2,54
α2
Rcor (Ohm.cm2)
37277
947,7
Fixo
2
Rsol (Ohm.cm )
9,67
4,17
Fixo
-2 -α
26,1
5,30
5,05
CPErev (µF.cm .s )
0,782
0,13
1,23
α
2
Rrev(Ohm.cm )
117,4
6,23
Fixo
PZn+Ni+CrO3
-2 -α
32,3
9,99
3,10
CPEdl (µF.cm .s )
0,648
0,02
2,38
α1
2
Rct (Ohm.cm )
13430
1407
Fixo
-2 -α
485,2
154,6
6,39
CPE (µF.cm .s )
0,714
0,03
3,63
α2
2
Rcor (Ohm.cm )
17520
1797
Fixo
Através dos ajustes apresentados nas Figuras 65 e 66, foi possível
observar uma boa correlação entre os valores experimentais e os ajustes
propostos. Nenhum valor dos erros dos componentes ultrapassou 6,5%, o que
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reforça a boa correlação obtida e apóia a hipótese da existência de três
constantes de tempo.
Maiores valores de Rct foram medidos para a camada de PZn+Ni
passivada com CrO3, quando comparada com a camada de PZn+Ni não
passivada, mas os maiores valores para a passivada com Ox (Tabela 32),
indicam o maior bloqueio promovido por este selante em comparação ao CrO3.
As resistências de corrosão obtidas com os ajustes e apresentadas nas
Tabelas 30 e 31, indicam um aumento na proteção contra a corrosão do substrato
metálico. Os maiores valores foram obtidos para as camadas de PZn+Ox+BTAH
e PZn+Nb com vantagem para a camada de PZn+Ox+BTAH, sugerindo que esta
camada promoveu maior proteção contra a corrosão do metal base. Os
passivadores empregados apresentaram valores equivalentes de Rcor, indicando
que a resistência à corrosão promovida por estes foi semelhante, entretanto, os
valores de Rct indicaram que o passivador composto por Ox foi mais eficiente
contra a corrosão do aço carbono (SAE 1010), quando comparado com o
constituído por CrO3.
Os resultados de EIE indicaram a presença de uma terceira constante
de tempo, para amostras revestidas com PZn+Ox+BTAH e PZn+Ni+CrO3, porém
a terceira constante de tempo não foi bem resolvida, pois os processos não
puderam ser separados.
5.9. Ensaios de corrosão acelerada – névoa salina
Ensaios de névoa salina foram realizados para a avaliação da
resistência à corrosão de corpos-de-prova de aço carbono (SAE 1010) não
recoberto e fosfatizado com os banhos de fosfatização propostos e passivados
com CrO3 e com o passivador de Ox. Em todas as amostras, após os tratamentos
preliminares, foi aplicada tinta líquida de base alquídica da International Protective
Coatings, empregando-se a tinta Interlac-636. A ficha com as propriedades da
tinta aplicada é apresentada no anexo D.
O ensaio de névoa salina foi conduzido de acordo com a norma B11790 [112], e o tempo de exposição dos corpos-de-prova a este ensaio foi de 504
horas. Este tempo é determinado de acordo com o tipo de metal, revestimento e
tipo de aplicação do revestimento, sendo que, para tintas e vernizes automotivos

149

sobre aço-carbono, a duração da exposição pode variar entre 240 e 480 horas.
Tintas a pó, aplicadas eletrostaticamente e de comprovada maior durabilidade,
podem resistir a este ensaio por tempos de até 3000 horas [129].
A Figura 67 mostra as fotografias das amostras após 336 horas (14
dias) e 504 horas (21 dias) de exposição. Durante a primeira observação, após
336 horas, notou-se que os corpos-de-prova apresentavam algum sinal de ataque
corrosivo. O ataque, todavia, aconteceu somente na região do corte, onde o
substrato encontrava-se exposto. Nesta primeira análise, não foi possível
classificar os sistemas testados. Entretanto, foi possível observar que a presença
da camada de fosfato foi importante para as propriedades de corrosão, pois as
amostras não fosfatizadas e pintadas apresentaram intenso ataque corrosivo ao
final do ensaio.
Após 504 horas de exposição, os sistemas testados já puderam ser
classificados. Os resultados para este tempo de ensaio são apresentados na
Figura 67. Aparentemente, a comparação entre os revestimentos de PZn+Ni e de
PZn+Nb indicou que a camada de PZn+Ni apresentou melhor comportamento,
entretanto, os corpos-de-prova com este último tipo de fosfato (PZn+Ni)
apresentaram várias regiões de delaminação, que não foram observadas nas
amostras com revestimento intermediário de PZn+Nb.
Os resultados do ensaio de névoa salina indicaram que a camada de
PZn+Ox+BTAH (Figura 67 (D)) foi a que produziu melhor proteção do aço
carbono (SAE 1010) entre as camadas de fosfato testadas e reforçaram os
resultados obtidos com os ensaios eletroquímicos. As fotografias da peça
metálica recoberta com PZn+Ox+BTAH e tinta mostraram, que na região de corte,
a corrosão não foi intensa. Além disso, não se observou delaminação do
revestimento de tinta no topo da camada de fosfato, indicando maior resistência
contra corrosão e maior aderência de tinta a esta camada.
Os resultados obtidos neste trabalho para amostras de aço carbono
fosfatizadas e pintadas estão de acordo com a literatura [8,9,15,17,35,37,116],
principalmente quando se considera o tempo de exposição a que as amostras
testadas neste trabalho resistiram.
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Figura 67. Fotografias das amostras de aço carbono (SAE 1010)+Tinta (A) e
fosfatizado com (B) PZn+Ni+Tinta, (C) PZn+Nb+Tinta, (D) PZn+Ox+BTAH+Tinta e
pintado com tinta líquida branca de base poliéster.
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Os aditivos à base de cromo e de Ox foram avaliados e os resultados
são apresentados na Figura 68. Os resultados mostraram que os aditivos não
promoveram proteção extra para a camada de fosfato de PZn+Ni, observando-se
comportamento semelhante para as amostras passivadas ou sem passivação.
Início

336 horas

504 horas

(A)

(A)

(A)

(B)

(B)

(B)

(C)
(C)
(C)
Figura 68. Fotografias das amostras de aço carbono (SAE 1010) fosfatizado com
(A) PZn+Ni+Tinta, (B) PZn+Ni+CrO3+Tinta, (C) PZn+Ni+Ox+Tinta.
O efeito dos selantes não foi evidenciado neste ensaio, pois estes
atuaram nas porosidades do revestimento de fosfato, e o corte na camada de tinta
promoveu a ruptura do filme passivador, que, desta forma, não atou nesta região,
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como foi evidenciado nas fotografias da Figura 68 para PZn+Ni+CrO3 e
PZn+Ni+Ox. Entretanto, o efeito dos passivadores foi avaliado pelos ensaios de
aderência de tinta para avaliação da provável delaminação gerada pela corrosão
sob a tinta.
5.10. Ensaios de aderência de tinta
Os ensaios de aderência de tinta foram realizados antes e depois dos
ensaios de névoa salina. Os resultados dos ensaios realizados antes da
exposição à névoa salina podem ser observados na Figura 69. Estes mostraram
que a camada de tinta depositada sobre a superfície do aço carbono (SAE 1010)
não foi destacada pela fita adesiva, indicando boa aderência sobre a superfície
fosfatizada.

Figura 69. Fotografia de amostras de aço carbono (SAE 1010) fosfatizado com
PZn+Ni e pintado antes do ensaio de névoa salina e após teste de aderência de
tinta.
A classificação dos sistemas, segundo os resultados de aderência do
revestimento orgânico, não pôde ser efetuada com os ensaios realizados antes da
exposição à névoa salina. Conseqüentemente, após 504 horas de ensaio de
corrosão acelerada, as amostras foram submetidas a novos ensaios de aderência
e os resultados obtidos são apresentados na Figura 70.
Os ensaios de aderência realizados com os corpos-de-prova
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submetidos ao ensaio de névoa salina mostraram que não houve diferença
significativa na aderência dos revestimentos entre os diferentes tipos de fosfato
estudados. Entretanto, os tratamentos de fosfatização produziram grande
aumento na aderência em comparação às amostras não fosfatizadas. Na amostra
com revestimento de tinta aplicado diretamente sobre o substrato, grande parte
do revestimento orgânico foi destacado, evidenciando a grande área de
delaminação e baixa aderência da tinta ao metal base, Figura 70 (A), indicando
que o revestimento orgânico não aderiu de forma eficiente à superfície do aço
carbono (SAE 1010). Tal desplacamento não foi observado nas amostras que
foram fosfatizadas, indicando o efeito benéfico promovido pelas camadas de
fosfato para a aderência de tinta. Maior aderência foi obtida para a amostra com
camada intermediária de PZn+Ni e com acabamento de tinta, como pode ser
observado na fotografia da Figura 70 (B). Apesar de se notar uma região com
delaminação

e

destacamento

de

tinta,

este

sistema

apresentou

um

comportamento melhor que o da amostra sem revestimento de fosfato.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
(F)
Figura 70. Fotografias das amostras de aço carbono (SAE 1010) (A) fosfatizado
com (B) PZn+Ni, (C) PZn+Nb, (D) PZn+Ox+BTAH, (E) PZn+Ni+CrO3, (F)
PZn+Ni+Ox, pintadas e submetidas a 504 horas de ensaio de névoa salina e
testadas quanto à aderência de tinta.
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Não foram observadas diferenças significativas para as peças com
camadas de PZn+Nb+Tinta ou de PZn+Ox+BTAH+Tinta. Entretanto, algum
destacamento foi observado na região de corte para a amostra de PZn+Nb+Tinta,
o que indicou uma menor aderência nesta camada. Todavia, os resultados
mostraram que os revestimentos propostos são melhores que o de referência,
sugerindo que a substituição de níquel por compostos de nióbio promoveu
melhorias significativas na aderência do revestimento orgânico, pois a corrosão
observada na região do corte foi menos intensa, quando comparada à camada de
PZn+Ni, e as regiões de delaminação para esta última intercamada foi maior que
para PZn+Nb e PZn+Ox+BTAH. Os resultados de aderência apoiaram os de
névoa salina e estão de acordo com os resultados dos ensaios eletroquímicos.
O efeito da aderência de tinta com o emprego de passivadores também
foi avaliado e amostras com camada de PZn+Ni passivadas com composto à
base de Ox apresentaram melhor aderência ao revestimento de tinta do que as
passivadas com CrO3, como pode ser visto por meio da comparação entre as
fotografias da Figura 70 (E) e (F). A amostra de PZn+Ni passivada com CrO3
apresentou muitas regiões de delaminação onde o revestimento de tinta perdeu a
aderência com a formação de bolhas.

CAPÍTULO 6
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6. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos com o presente trabalho permitiram as seguintes
conclusões:

•

Os resultados do presente estudo permitiram concluir que o Nb pode substituir
o Ni em banhos de fosfatização com várias vantagens.

•

Revestimentos com melhores propriedades foram obtidos em presença de
compostos de nióbio.

•

Em presença de niobatos e de oxalato de nióbio e amônio e de benzotriazol
houve um aumento da massa de fosfato depositada com menor tempo de
imersão.

•

Os compostos de nióbio e o benzotriazol, quando adicionados às camadas de
fosfato de zinco, aumentaram resistência à corrosão e a eficiência de proteção
do aço carbono (SAE 1010) revestido, quando comparadas com a camada de
fosfato de zinco tradicional.

•

A maior resistência à corrosão e eficiência de proteção, promovidas pelas
camadas de fosfato de zinco em presença de compostos de nióbio e de
benzotriazol, foram associadas à morfologia arredondada adotada pelos
cristais de fosfato em presença destes aditivos.

•

A maior resistência contra a corrosão do aço carbono (SAE 1010), revestido
em presença de niobatos ou de oxalato de nióbio e amônio e benzotriazol,
esta relacionada a maior espessura e a menor porosidade das camadas de
fosfato de zinco obtidas em presença destes aditivos.

•

Os resultados do presente estudo permitiram concluir que o Ox pode substituir
o passivador a base de CrO3 dos processos de fosfatização com várias
vantagens.

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Como trabalhos futuros, são propostos:
1) Teste com o passivador à base de Ox para as camadas de PZn+Nb e
PZn+Ox+BTAH estudadas neste trabalho.
2) Caracterização do filme superficial formado sobre aço carbono (SAE 1010)
em presença de niobatos e de oxalato de nióbio e amônio.
3) Avaliação do efeito ecotoxicológico do benzotriazol nas condições
ambientais brasileiras para regulamentar o descarte das soluções
utilizadas no tratamento das ligas metálicas.

ANEXOS
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Anexo A - Ficha de segurança de produtos químicos - Nb2O5
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Anexo B - Ficha de segurança de produtos químicos – (Ox)
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Anexo C- Ficha de segurança de produtos químicos - BTAH
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Anexo D - Ficha de informações da tinta - Interlac 636
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