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INTRODUÇÃO

O sucesso comercial e a crescente popularidade da tinta em pó são
fatores importantes para realização de estudos focados no desenvolvimento
de tintas em pó com composições alternativas. Sendo que a tinta em pó é
utilizada com a finalidade de proteção ao substrato e melhoramento do
aspecto visual, além de apresentar baixo custo, menor consumo energético
e fácil aplicação. A crescente utilização de embalagens de poli tereftalato de
etileno (PET) tem como consequência elevada geração de resíduos sólidos e,
o descarte inadequado, resulta em um acúmulo de milhões de toneladas de
embalagens, tornando-se um problema ambiental. O PET pós-consumo
(PETpc) é um material polimérico que pode ser utilizado como componente
na formulação da tinta em pó base resina poliéster em substituição parcial
da carga mineral, a partir de dois diferentes processos produtivos de
obtenção, visando a sustentabilidade .

OBJETIVO

Incorporar pó de PETpc (2,5, 5 e 7,5% (m/m) na composição de tintas em
pó como uma alternativa no desenvolvimento de revestimentos orgânicos(
tinta em pó).

• As tintas obtidas pelo processo 2 apresentaram os melhores

resultados quanto à aparência visual, e com o processo de

moagem e homogeneização obteve-se o pó na granulometria

adequada, os corpos de prova não apresentaram grânulos na

superfície e filmes com maior brilho.

• Com a adição de pó de PETpc em diferentes concentrações as
tintas apresentaram aumento no brilho.

• Nos ensaios de EIE evidenciou-se que as tintas com adição de
teores acima de 2,5% de pó de PETpc apresentaram melhores
propriedades de proteção à corrosão .
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MATERIAIS E METODOS 

• A tinta em pó do processo 1 apresentou menor brilho, a diminuição do
brilho das tintas pode ser devido ao tamanho das partículas de pó de
PETpc serem superiores ao tamanho das partículas da carga BaSO4 ;

• As tintas obtidas no processo T2, a adição de pó de PETpc ocasionou
aumento do brilho com o aumento na concentração de pó de PETpc,
possivelmente devido a uma melhor incorporação do pó de PETpc a matriz
polimérica no processo de extrusão.
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Tabela1- Composição das 
Amostras

Fluxograma do processo 1 de produção da tinta em pó

• A tinta T1/0 ( Figura 2) apresentou a formação de arcos
capacitivos (semicírculos) para todos os tempos de imersão
apresentados no diagrama nas tintas sem adição de PETpc .

• A tinta em pó do processo 1 com adição de 5% de pó de PETpc
(T1/5/PET) foi a que apresentou os melhores comportamentos
de proteção à corrosão verificados que e não apresentou arcos
capacitivos durante os tempos de imersão estudados.

• As tintas obtidas no processo 2 ( Figura 3) nos tempos de
imersão estudados, apresentaram comportamento ideal de
impedância sendo mais evidenciado nas tintas T2/0 e T2/2,5/PET.

Palavras-chaves: pó PETpc, resina poliéster, tintas em pó, corrosão.

Matéria prima 1 2 3 4

Poliéster 55 55 55 55

TGIC 4,14 4,14 4,14 4,14

Dióxido de titânio 

(TiO2)

27 27 27 27

Agente alastraste 0,8 0,8 0,8 0,8

Sulfato de bário 

(BaSO4)

12,16 9,66 7,16 4,66

Cera de polietileno 0,3 0,3 0,3 0,3

Benzoina 0,5 0,5 0,5 0,5

Negro de fumo 0,1 0,1 0,1 0,1

PETpc 0 2,5 5 7,5
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Figura 2 - Diagramas de
Nyquist dos corpos de
prova após diferentes
tempos de imersão: (a)
T1/0, (b) T1/2,5/PET, (c)
T1/5/PET, (d) T1/7,5/PET.

Figura 3 - Diagramas de
Nyquist dos corpos de prova
após diferentes tempos de
imersão: (e)T2/0, (f)
T2/2,5/PET, (g) T2/5/PET e
(h) T2/7,5/PET.

CARACTERIZAÇAO DAS TINTAS EM PÓ

• Ensaio de Brilho
• Ensaio de aderência (ASTM D3359-09 método B)
• Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE);
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Figura 1- Aspecto dos corpos de prova submetidos ao teste de aderência  (a) T1/0, 
(b) T1/2,5/PET, (c) T1/5/PET, (d) T1/7,5/PET, (e) T2/0, (f) T2/2,5/PET, (g) T2/5/PET e 
(h) T2/7,5/PET

As tintas em pó obtidas pelo processo 1 e 2 apresentaram
aderência ao substrato e foram classificadas como 5B ( 0 % de
desplacamento) ( Figura 1).


