
CARACTERIZAÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE RESINA HÍBRIDA COM A ADIÇÃO
DE NANOCARGAS DE MICA MUSCOVITA E MONTMORILONITA

Oscar de Almeida Neuwald (PROBITI - FAPERGS), Natanael Relosi, Eliena Jonko Birriel,
Sandra Raquel Kunst (Orientador(a))

 Uma das vantagens de se utilizar um revestimento em pó é de não ter em sua formulação solvente o que
torna  o  produto  ecologicamente  correto  devido  ao  teor  de  VOC  ser  nulo.  Além  disso,  a  resina  híbrida
(epóxi/poliéster) ao ser utilizado em uma tinta em pó concilia as propriedades mecânicas e químicas com
a resistência ao intemperismo de cada resina. Nos revestimentos pode se adicionar cargas para melhorar
as  propriedades  térmicas,  mecânicas  e  químicas.  Uma  dessas  cargas  são  os  argilominerais  que  ao  ser
adicionado  às  tintas  aprimoram  suas  propriedades.  Esta  pesquisa  elaborou  uma  tinta  híbrida
(epóxi/poliéster)  adicionando  diferentes  concentrações  dos  argilominerais  mica  muscovita  e
montmorilonita 30B (MMT). A caracterização das tintas foi através dos seguintes ensaios a espectroscopia
de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e a microscopia eletrônica de varredura por emissão
de  campo (MEV-FEG)  para  se  observar  a  morfologia  do  revestimento.  O  ensaio  de  névoa  salina  e  o  de
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) teve como objetivo analisar à proteção da tinta quanto
a resistência a corrosão. Na névoa salina as amostras foram imersas em uma solução de NaCl 5% (m/v)
durante 850 horas. As medidas de EIE realizou-se ao expor os revestimentos em uma solução de NaCl 3,
5%  (m/v)  por  50  dias.  O  ensaio  de  chama  realizou-se  adaptando  as  normas  DIN  4102/B2  e  EN  ISO
119225-2.  Pelos  resultados  obtidos  observou-se  que  a  mica  ao  ser  adicionada  não  introduziu  novas
bandas  de  absorção  em  comparação  a  tinta  híbrida  pela  análise  de  FTIR,  já  a  MMT  aumentou  a
intensidade  da  banda  em  460  cm-1.  A  imagem  obtida  no  MEV-FEG  do  revestimento  contendo  a  mica
apresentou  arestas  mais  arredondadas  do  que  a  da  tinta  híbrida.  A  tinta  com  MMT  apresentou
irregularidades na morfologia podendo estar relacionado à dispersão da MMT na matriz polimérica. Após
as 850 horas  de exposição na névoa salina os  revestimentos  não apresentaram pontos  de corrosão na
superfície  mostrando  a  eficiência  do  efeito  barreira  das  tintas.  A  EIE  mostrou  que  os  revestimentos
contendo mica e o híbrido obtiveram valores de impedância maiores que as tintas com MMT em 30 dias
de imersão, porém com 50 dias a MMT teve menor alteração nos valores de impedância do que os outros
sistemas  estudados  devido  a  dispersão  do  argilomineral  na  matriz.  O  ensaio  de  chama  mostrou  que  a
mica  teve  a  maior  capacidade  de  evitar  a  propagação  da  chama em relação  aos  outros  revestimentos
analisados.
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