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Este estudo teve como objetivo elaborar uma tinta em pó epóxi/poliéster incorporando dois argilominerais separadamente: a mica muscovita e a 

montmorilonita (MMT 30B) em diferentes concentrações (2, 4, e 6%) visando melhorar o desempenho quanto à resistência à corrosão. A tinta foi misturada 

manualmente e após processada em uma extrusora dupla-rosca. O material extrusado foi moído e posteriormente peneirado. A aplicação da tinta ocorreu 

através do processo de pintura eletrostática. A cura do revestimento ocorreu pelo período de 15 minutos à 200°C. A caracterização das tintas em pó elaboradas 

foi realizada através da espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier e a microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV-

FEG). A resistência a corrosão foi analisada pelos ensaios de névoa salina e espectroscopia de impedância eletroquímica. A inflamabilidade também foi 

verificada com o ensaio de chama.  

METODOLOGIA 
A Tabela 1 apresenta como foram identificadas as amostras deste 

trabalho e as etapas de elaboração e aplicação das tintas em pó estão 

ilustradas na Figura 1. 

Amostra Descrição 

TH/0 Tinta híbrida sem adição de argilominerais   

TH/2/MICA Tinta híbrida com  adição de 2% de mica muscovita   

TH/4/MICA Tinta híbrida com  adição de 4% de mica muscovita 

TH/6/MICA Tinta híbrida com  adição de 6% de mica muscovita  

TH/2/MMT Tinta híbrida com  adição de 2% de MMT 30B 

TH/4/MMT Tinta híbrida com  adição de 4% de MMT 30B 

TH/6/MMT Tinta híbrida com  adição de 6% de MMT 30B 

Tabela 1.  Nomenclatura adotada para identificar  as amostras estudadas. 

 

Figura 1- Fluxograma do processo de elaboração e aplicação das tintas em pó. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As micrografias dos argilominerais e das tintas obtidas por MEV-FEG são 

apresentadas na Figura 2. A mica apresentou uma estrutura de placas 

paralelas sobrepostas, já na MMT observou-se aglomerados irregulares 

constituídos por folhas relativamente planas. A adição de  mica deixou as 

arestas mais arredondadas da tinta, a incorporação de MMT tornou a 

morfologia da tinta em pó mais rugosa. 

Figura 2.  Micrografias de MEV-FEG para a (a) mica muscovita,  (b) MMT, (c) TH/0, (d) TH/6/MICA e 

(e) TH/6/MMT em diferentes magnitudes. 

Observa-se que a mica não 

introduziu novos picos espectro em 

relação a TH/0, entretanto à medida 

que a concentração de MMT 30B 

aumentava, a intensidade da banda 

em 460 cm-1 ficava mais evidente. 

Figura 3. Espectro de FTIR para as tintas em pó híbridas com a incorporação de (a) mica 

muscovita e (b) MMT. 

Observa-se na figura 4 as imagens das amostras TH/0, TH/4 e TH/2/MMT 

após 850 horas de exposição à névoa salina. Observou-se que não ocorreu 

pontos de corrosão na superfície de nenhuma das amostras, evidenciando o 

efeito barreira das tintas.  

Figura 4. Imagens das amostras após 850 horas de exposição ao ensaio 

de névoa salina (a) TH/0, (b) TH/4/MICA e (c) TH/2/MMT. 

A Figura 5 apresenta os diagramas de Bode obtidos por espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE) em 30,45 e 50 dias. Observou-se que os 

valores diminuíram com o aumento do tempo de imersão, com exceção da 

amostra TH/2/MMT que se manteve estável.  

Figura 5. Diagramas de Bode das amostras (a) TH/0, (b) TH/2/MICA, (c) TH/4/MICA, (d) 

TH/6/MICA, (e) TH/2/MMT, (f) TH/4/MMT e (g) TH/6/MMT. 

A Figura 6 apresenta os gráficos de perda de massa do ensaio de chama nos 

períodos de 20s, 40s e 60s. Percebeu-se que a mica muscovita possui maior 

estabilidade térmica. 

Figura 8. Gráficos de perda de massa  no ensaio de chama durante (a) 20s, (b) 40, e (c) 60s . 

CONCLUSÕES 
A adição da mica musovita e da MMT nas concentrações analisadas não 

apresentaram melhorias significativas nas propriedades de resistência 

química das tintas em pó híbrida. Porém, os resultados obtidos mostraram 

que a adição de mica muscovita apresentou melhor resistência à 

inflamabilidade e a resistência do filme em relação aos revestimentos 

contendo a MMT. 
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