Corms. h t Mster Val 30. Nu1(201 11

SISTEMAS DE PROTEC~OEXTERIOR PARA EMBALAGENS

Resumo
Este trabalho apresenta os resultados do avaliaq60 de diferentes revestimentos anticorrosivos que sao actualmente aplicados em
latas de conserva de peixe. Identificaram-se e caracterizaram-se os processos pelos quais se da a degradaq60 dos revestimentos e
a corros6o do substrato met6lico quartdo expostos a soluqdes aquosas de cloreto de s6di0, utilizando a tecnica de espectroscopia
de impedhncia electroquimica

(EIE) e ensaios de nevoeiro salino. Para o estudo do efeito da deformacGo mec6nica no protecq60

anticorrosiva, desenvolveram-se celulas que permitiram a realizaqdo de medidas electroquimicas em regides particulares de uma
amostra estampada.

0 s resultados mostraram que a deformac60 provocou niveis distintos de degradacGo inicial nos diferentes zonas das amostras em
estudo. Contudo, a velocidade do degradac60 em imers6o nbo foi afectada significativamente pela deformaq60.
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Abstract
This work is focused on different anticorrosive coatings currently used in cans for fish preserves. The processes leading to the
degradation of coatings and to the corrosion of the metallic substrate when exposed to sodium chloride aqueous solutions were
identified and characterized, using electrochemical impedance spectroscopy

(EIS) and salt spray tests. In order to study the effect

of a mechanical deformation in the anticorrosive protection, special cells were developed, allowing to make electrochemical
measurements in specific zones of a swaged sample.
The results showed that the deformation caused different levels of initial degradation in the different zones of the samples under
study. However, when in immersion the degradation rate was not significantly affected by the deformation.
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uso de folhas met6licas para a

produq6o
de

Aluminium, Tinplate, Corrosion, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Salt Spray Tests

de

embalagens

experimentaqbes

realizadas

no

surgiu

rudimentares

s6culo XVIII.

Foi o

franc8s Nicolas Appert o primeiro a
constatar, em

1790, que alimentos

aquecidos

e

embalagens

acondicionados
devidamente

em

pelo pesquisador Louis Pasteur, que

seladas

baptizou o process0 de pasteurizaq60.

podiam ser guardados por mais tempo,

Desde entao, as embalagens de aqo e

livres da acc6o de certos tipos de

posteriormente tambem de aluminio s6o

bacterias.

0 metodo foi cientificamente

utilizadas para acondicionar, proteger

70 anos depois

e conservar os mais diferentes produtos.

comprovado mais de

$60 de umo barreira fisico, um inibidor

auto-catalitico: a rapida dissoluc60 do

do, neste tip0 de produto, e necessario

quimico e uma resistCncia electrica.

metal dentro dos picadas e a suo pos-

testar tombem amostras com deforma-

En1 termos electroquimicos, o esquenia

terior tiidrolise produzem uma elevada

coo que simulem a sua oplicaqdo real

01

uma resist&-

acidez e um excess0 de cargas positi-

[5&]. A

cia de polarizactio devido a alta re-

vas nessa zona, prornovendo a migro-

a deformaqdo afecta o desempenho

uma

~ 6 0a
, partir do exterior, de anices e,

de um esquenia de proteccdo e essen-

de protecqoo promove:

sistBncio electrica do sistema;

b)

cornpreens60 da fornia como

polarizaq60 cat6dica devido a redu-

em particular, de i6es cloreto, de forma

cia1 para a estimativa da vida i t i l dos

zida presenCa de oxigenio junto do

a restaurar u electroneutralidade. Desto

objectos produzidos e prevenir a sua

metal; c) uma polarizaqfio por concen-

forrna, passa a existir dentro do picada

talencia antecipada, quer estetico, quer

traq6o da reacqdo anodica, devido a

uma elevada concentrap% de cloreto

funcional.

restriqdo da migracoo atraves do reves-

que, aliada a elevada acidez d o nieio,

timento dos catices metalicos que se for-

estimulam aindo mais a dissoluqdo me-

mam por dissolu(;6o do metal. Generi-

t a k a , acelerando assim, de uma forma

camente, os principais factores para a

continua, o processo de corros6o.

acqdo anticorrosiva de um verniz e/ou

A protecq60 externa das embalagens

tinta s60 as suas propriedades barreira,

de aluminio n6o deve, portanto, ser

a o d e r h c i a ao substroto e a resistencia

subestimada, i6 que a presenqo de um

mecGnica e quimica
A degradacGo,

f2].

quer de urn verniz

quer de uma tinta, deve-se a falha de

processo corrosivo podera ter severas
consequ&cias,

mesmo que o aspecto

estetico n6o seja afectado.

2. PROCEDIMENTOEXPERIMENTAL

&t.Arnostras
0 s testes foram efectuados em latos produzidas, por estompagem, a portir de folhadeflandres ou de liga de aluminio.

um ou varios dos seus mecanismos de

N o caso da foltio-de-flandres, o estanho

As amostras em folhacteflandres t6m a

protecqdo e pode ocorrer por varios

funciona como um Bnodo sacrificial,

composic,aoreferida naTa&

processos em simultdneo: penetra~ao

i.e., no caso de hover exposi@o a um

uma estanhagem diferencial de 5,6/2,8,

de agua ou vapor de agua, oxigenio e

ambiente corrosivo sera este o primeiro

sendo a face interior da lata a mais rica em

loes atraves do revestimento, por accao

metal a ser atacado, protegendo o

estanho (5,6 g/m2). A espessura 6 de 0,18

da radiaqtio ultravioleta com destruicao

aCo. Mesmo que o processo corrosivo

mm, a gmpera utilizada e a T3

.-

1 e possuem

(TS275),

de cadeias do polimero, perdo de cor

avance ate oo consumo do estanho,

o tip0 de passivaqoo o 3 1 1 (tratamento

e brilho, perda de adergncio com em-

deixando o aqo desprotegido, este pas-

convencional] e o tratamento termico

polamentos e delaminactio, otoque de

sara a corroer-se uniformemente, ao

(recozimento) foi efectuado em continuo. A

agentes quimicos

(solventes, acidos,

contrario do que acontece no oluminio.

folhudeflandres foi fornecido pela Arcelor,

bases), agressoes mecdnicas, dilata-

Assim, no que respeita aos efeitos da

la com todas as caracteristicas acima

.,

~ 6 e se contrac~oes quer do sistema

corrosao, a desvantagem da folha-de-

referidas e corn lubrifica~doDOS.

protector quer do substrato metalico

flondres face ao oluminio 6 fundamen-

As amostras em aiuminio utilizaram a liga

devido as condicoes termicas do meio

talmente de ordern estbtica, ia que os

e corrosdo do substrato metalico, entre

produtos de c m r o s h

3 104, cujos principais elernentos de ligo
soo Si, Fe, M g e Mn, con1 gmpera H26

[3].

do

estanho e do

0,21 mm, sendo

aeo s6o 6xidos com cores escuras e,

e uma espessura de

Ha varios tipos de corrostio que podem

portanto, bastante visiveis {4].

fornecidas pela EVAL ja cobartas com

ocorrer na interface metal - revestimen-

As latas soo fabricadas apos pintura e

lubrificante DOS (dioctyl sebacate).

to que conduzem ao surgimento de em-

envernizamento de chapas metalicas,

Como referido na introduqtio, as chapas

polanientos, de delamino@o anbdica,

atraves de um processo de estampo-

metdicas foram previomente revestidas

de corrosoo filiforme e de delaminac60

gem. A estampogem pode ser definida

com diferentes t~posde vernizes, antes da

catodico.

como um conjunto de operaqoes que

produ660, por estampcpm, dos cinco ti-

A corrosao por picadas e caracteristica

permitem a obtenqdo de uma p e p a

p s de embalagens me@lrcas estududas

das embalagens de aluminio. Este tip0

pariir de urna chapa planu mantendo a

de acordo com a T*

de corrosao pode ser dificil de detec-

sua espessuro sensivelmente constante.

outras

2 e a Tdmh 3.

tar, mas traduz-se frequentemente num

Estos operacoes t&m lugar gerolmente

22.Medidas de espectroscopia de

sever0 ataque localizado que pode,

em prensas niec8nicas ou hidraulicos.

impedincia electraquimica (EIE)

inclusivamente, levar a perfuraqao do

Estas prensas s6o compostas por- um

metal, pelo que e considerado urna das

punqao e por uma matriz que definem,

As

formos mais destrutivas de corrosoo.

respectivamente, os contornos interior e

realizadas utilizando um Gamry FASl

medidas de

imped8ncia

A detec~tiode uma picodo e normal-

oxterior de umo p e p . A maiorio dos

Femtostot

acoplado

a

uma

foram
placa

mente dificil devido as suas reduzidos

- testes efectuados para avaliar esque-

dimens6es e ao facto de que muitas

mas de pintura ou para estudar. a de-

multiplexer

vezes se encontra coberta por produtos

g r a d a q ~ ode revestimentos orgdnicos e

de dados e o controlo do sistema

de corrosdo. Este tip0 de corrosoo e

feita atraves de paineis planos. Contu-

utilizarorn

controladora

PC4 e

ligado

a

um

Gamry ECM8. A a q u i s i ~ a o
o

software

EIS300

da

la 1 - CornposicGo do aco utilizado na folha-de-flandres

-LA-

.7

- CaracterizacZio do esquerna de protecq60 exterior das arnostras de alum'-!-

Tipo: Polkter
Refer6ncia: 1
1;arga padrilo (g/rn2): 5 k 0,s
Farga aplicada: 5.5 dm2

7,l pn (aonas c/tinta)
4,5 pm (zonass/ tinta)

Tabla 3 - Caracteriza~Ziodo sisterna de protecc,do exterior das arnostras de folhda-Handms.

Garnry. 0 s ensaios forarn realizados

consistiu

corn as celulas electroquirnicas dentro

arnostras em estudo. Esta area variou

nurna

area

exposta

das

ensaio

de uma gaiola de Faraday.

conforrne o tip0 de c6lula usada. Para

desenvolvidas celulas que perrnitirarn

de reservatorio para a soluc6o de

(Figura lo). Forarn tarnbern

Utilizaram-se celulas de 3 electrodos:

superficies planas colararn-se tubos dn

a medic60 da resposta em superficies

corno refergncia utilizou-se um electrodo

polimetacrilato de rnetilo (PMMA) na

curvas seleccionadas do amostra

de calornelanos saturado (Hg I Hg,CI,,

su~erficie da arnostra, usando cola

1b).Ao todo, a arnostra deformada (lata)

KCI,,",];corno contra elkctrodo utilizou-

epox~dicaAraldite de secagem r6pida.

f o ~estudada em 4 regides diferentes

se urn el8ctrodo de platina na forrna de

Estes tubos, alern de delirnitarern a

fio enrolado e o electrodo de trabalho

area de trabalho,

tambern serviram

1 F
m2): top0 (1 ),

F@CI

lado (2),

esquina (3) e na curva do top0 (4).

O meio de ensaio usado neste trabalho

2.3.Testes acelerados de corrodo

foi a solucSio aquosa de cloreto de

em clmara de nevoeiro salino

s6dio preparada com 6gua Millipore

0s

e NaCl da Panreac Quimica SA. A

salino foram efectuados numa ctimara

utilizada foi de 0,03 %

Ascott ccl20t. Devido a necessidade

concentraq?io

(m/m).
As medicoes foram

realizadas

ao

testes

acelerados

de

os resultados de EIE obtidos para uma
tjnica zona de uma aniostra, efectuando-

nevoeiro

se em seguida a analise dos resultados,
.,

la

tratados,

obtidos

nos diferentes

condi~des. Para essa analise optou-

de se obterem resultados num breve

se por unia abordagem semelhante a

intervalo de tempo, os testes niio foram

adoptada por Mansfeld e Kendig 191,

longo do period0 de exposipio, ao

realizados de acordo com a norma

potencial de circuito aberto, com urna

ASTM 81 17

perturbocoo sinusoidal de potencial de

muito mais agressivas. Para to\, utilizou-

obtidos a urna frequ6ncia fixa (no zona

valor eficaz de 10 mV, numa gama de

se o teste de resistiincia ao nevoeiro

das baixas frequkncias, normalmente a

Copper

0,1286 Hz) e apenas para as zonas

14, mas

sob condiqoes

focando a analise na variacdo com o
tempo dos valores de impeddncia

( IZ 1 )

frequencias geralmente entre 100 kHz

salino cupro-acktico (CASS

e 0,01 Hz, com 7 pontos por decada

Accelerated Acetic Acid Salt Spray

mais significativas de cada urna das

distribuidos logaritmicamente.

(Fog) Test), de acordo com a norma

amostras.

ASTM 8368

[a]. As

-

h a s e amostras

planas foram colocadas no ciimara,
onde foi vaporizada urna solucoo de 5 %
de NaCl e 0,25 g/l de CuCI,.H,O,

3.1. Estudo electroquimico de urna
zona de urna amostra

cujo

F

i3 e F
m4 s i o apresenta-

3?1 3,3
atraves da adipio de acido acetico. 0

dos os espectros de impedtincia electro-

interior do ctimara foi mantido a urna

quimica obtidos para a amostra do tip0

pH foi acertado no intervalo

-

Nas

temperatura de (49" + 1 ) OC e o ensaio

D 0 s resultados referem-se apenas a

teve a duraqdo de quatro dias.

zona

1 do aniostra (topo).

O comportamento da amostra, tal como
se mostra na

3. RESULTADOS EXPERlMENTAiS

F&~cu 3

e na

F

~ 1,B

pode ser interpretado da forma que se
segue Ate um dia de imersio observase uma resposta puramente capacitiva,

Fiia

1

-

Tipos de celulas utilizadas

para os estudos de impedtincia.

ApSs os diversos ensaios de corrosao,

~ndicandoque o verniz esta pratica-

as amostras estampadas apresentom

mente ~ntacto, i.e., que protege com-

regides com diferentes estados de de-

pletamente a amostra (alihs, devido a

gradaqdo. Essas difereneas soo con-

elevada impedincia destas amostras,

sequ6ncia da desigual distribuicao de

ndo foi possivel prolongar estes en-

deforma@o do metal e, por consequgn-

saios ate ao limite inferior das frequen-

cia, do filme protector, devido ao pro-

cias) Para maiores tempos de lmersao

cesso de estampagem. A impedbncia

comeca a notar-se nos diagramas urna

do amostra estampada depende do

segunda constante de tempo, ~ n d ~ c a n -

resposta de cada uma das regides que

do o inicio da degradaqio do verniz,

a compdem, tornando-se Importante

com expos1q60 do metal que comeca

separar a contribui~oode cada regioo

a corroer-se

e identificar as regioes que mais con-

0 ajuste dos espectros exper~mentas

tribuem para degradacoo do amostra.

a circuitos equivalentes vem conf~rmar

Como ja

esta ideia. De facto, os resultados ob-

referido,

foram estudados

tidos ate

cinco amostras e,

ajustados a um circu~to com apenas

dentro de cada

amostra, estudaram-se quatro zonas

urna associac60 em paralelo RC @@m~

distintas. 0 s esquemas de protecqdo

54, relacionada

eram tambem distintos entre amostras.

do verniz intacto, enquanto para os

A apresenta~ao, neste trabalho,

de

todos os resultados de espectroscopia
de

imped6ncia

electroquimica

(EIE)

obtidos para as varias zonas de todos

Figura 2 - Ilustraqio das 4 zonas
dadas em cada amostra.

estu-

1 d ~ ade ~mersoopodem ser

dois tipos de substratos num total de

com as propriedades

restantes tempos foi ja necessario utilizar uni circuito mais complexo

Sirp

p i

que considera itr a ocorrhcia de

um process0 de c o r r o d o em algumas

os diferentes tipos de amostras seria

zonas onde, devido a deterioracao do

demasiado extensa. Assim, a titulo de

verniz, o metal ficou exposto a soluqio.

exemplo, apresentam-se em seguida

3.2 Estudo localizado da degrada@o das amostras estampadas

3&13 Amostras do tip0 D
Comparando a zona 1 e a zona 2,
verifica-se que as imped6ncias medidas,

a mesma frequgncia, nos duos zonas sao
bem distintas (Figura 61, apresentando
a

zona

1

uma

consideravelmente

menor impedgncia do que a zona 2. Em
ambas as zonas o metal sofre pouca ou
nenhuma deformasClo/estiramento, sendo
essencialmente dobrado/moldado.
N a zona
resist6ncia

2 verifica-se urna elevada
da

camada

0

2e7

1e7

3e7

protectora,

Z' Iohm cm2

apresentando urn valor elevado e sensivelmente constante de imped6ncia ao

Figura 3 - Diagrama de Nyquist para uma amostra do tipo D (zona 1 )

longo dos varios dias em que decorreu
o estudo ( l x 1 0 9ohm.cm2),indicando a
manuten~60das propriedades barreira
do esquema de proteccao (verniz/tinto). Pelo contrario, na zona 1, o valor
de impedgncia inicial

C

logo inferior e

diminui com o decorrer do ensaio, o
que indicia uma gradual degradaqao
do sistema verniz/tinta.
Uma outra forma de tratar e apresentar os resultados corresponde ao uso
do factor de deterioraq60 desenvolvido
por Mansfeld e Kendig [9]:

em que

Z, e Z, s6o os modulos do im-

pedtmcia obtidos, no inicio da imersao
e para um determinado tempo t, respec-

tivamente, a urna frequencia fixa

f

Frequhcia IHz

(nor-

malmente obtida 6s baixas frequ6ncias

FQqa 4 -

Diagramas de Bode para uma amostra do tipo

D (zona 1).

e que, neste trabalho, foi normalmente
de 0,1286 Hz). Note-se que D varia entre

0 (no caso em que

Z,= Z,,

ou seja,

no instante inicial) e infinito, no caso de
uma degradaqCio completa do amostra.
Uma das vantagens deste tipo de apresentaqio prende-se com a dificuldade
em determinar com exactid60 a area exposta da amostra, especialmente no caso
das celulas c~rres~ondentes
a zonas dobradas (zona 3 ou zona 4, por exemplo).
Assim, ao optar-se por uma raze0 entre

Figura 5 - Circuitos elktricos equivalentes usados no aiuste numeric0 dos resul-

valores obtidos na mesma zona a diferen-

tados.

n i o 6 liso, existindo urna ondulac,do
que db a loto maior resistgncia

b com-

pressao. Contudo, neste caso, durante
a formaqdo da Iota, o metal foi apenas moldado para odquirir a forma
pretendido (ondulacla), n6o tendo sido
usado quolquer carimbo. Analisando
a zona

1 ao microscopio, mesmo an-

tes dos ensaios de impedhncia, ja era
notoria alguma fragilidade do camada
de vernizes e tinta, sendo visiveis por
vezes pequenas fissuras no revesti-

w.

mento

Tempo de Irnersio Id

Fium 6 -

Ap6s os 36 dias

em que o amostra D sofreu o teste de

V a r ~ a s d ocom o tempo dos valores de impeddncia a uma frequgncia

impedbncia, anolisou-se de novo a lata
ao microscopio verificando-se corrosko

fixa (f=1,286 Hz) para a amostra D.

na zona

1 fFigwmaw, d a i os inferiores

valores de imped6ncia obtidos.
N o ensaio de nevoeiro salino forom
obtidos resultados semelhantes, ou seia,
a zono 1 tambem apresentou corrosdo
apos estar varios dias em contact0
com um ambiente fortemente salino e
agressivo, ao passo que a zona 2 se
manteve intacta.

'a12Arnostras do tipo C
A semelhanca das amostra d o tip0
D, tambdrn nestas amostras o zona
1 apresento um pior comportamento

Tempo de Irnersio Id

que

*.$

- Evoluqiio com o tempo dos factores de deterioraqao para a amostra D.

a

zona

2.

0s

valores

de

a mesma frequencia,
s ~ oconsideravelmente menores na
impedfincia,

zona do carimbo. Tal como referido
tes tempos, eventuais erros no deterrnina-

suposto de que no primeiro dia (leitura

cdo da area sko cancelodos, permitindo

ao fim de

a compara~aoentre diferentes zonas ou

6 i d b t i c o e niio existe ainda degrada-

tipos de amostras.

qao, o que por exemplo neste caso esta

E possivel verifi-

N o caso presente considerou-se para Zo o

lange de ser verdade.

valor de imped6ncia obtido, a frequ6ncia

car com base nos volores de ~mpeddncia

fixo escolhida, ao fim de Ih de imerstio.

apresentados no Figuro 6 que, ao fim do

0 s resultados obtidos encontram-se repre

primeira hora de imersio, o estado das

sentados no

-8.

onteriormente, a camada protectora

Ih) o estado das amostras

amostras ja era bastante distinto.

E possivel verificar o que j6 foi anteriormente referido, ou seia, que a zono 2 n6o

de impeddncia encontrados no zono

sofre praticamente nenhuma degradaqiio

e na zona 2 pode residir na presenca

ao longo do tempo de imersao mas que,

de um carimbo corn a palavra "Portu-

pelo contrario, a zona 1 sofre uma con-

gal" que e embutido mecanicamente

sideravel e exponenciol degradacao.

no zona

A utidizac60 do factor de deteriorocGo

deformondo-a.

e bastante btil para comparar degrada-

delimitou a area em estudo foi coloca-

cdes de um mesmo sistema em pontos

do exactamente sobre a palavra "Por-

Figura 8 - Zona d o carimbo (zona 1 )

distintos [9-I21. Contudo, pode apresen-

tugal".

A superficie onde foi colocado
o tub0 de PMMA na zona 2 tambem

ensaios de i m p e d i n c ~ a .

tar limitaqdes, relacionadas corn o pres-

A explicaqao para os diferentes valores

1

1 durante a formocdo da lata,

0 tub0

de PMMA que

antes (a) e depois

(b] da

imers6o para

nesta

zona

16 apresenta algurna

fragilidade rnesrno antes dos ensaios.

4, cujos resultados noo forarn inseridos
na Figura 9, os valores sdo sernelhantes

do Tipo A apresentararn, logo desde o

para os dois tipos de arnostra, ndo per-

inicio, urna baixa resisthncia do filrne

rnitindo a sua diferenciac60.

U.13lnfluiincia do verniz

ndo estarern representados). As Iotas

protector, sendo tarnbern detectados
sinais de actividade electroquimica

Corn o intuit0 de avaliar a infludncia

no substrato desde as primeiras horas

!Alurninio

de irnersdo. 0 s resultados obtidos no

dos esquernas de protecqdo utilizados
nas arnostras de folha-de-flandresem estudo, forarn cornparados os resultados
de irnped6ncia das arnostras C e D, a

32Z.l Amostras dos tipos A e E ComparaqGo entre as zonas 1 e 2

nevoeiro salino reconfirmam a fragilidade do sisterna externo utilizado na
arnostra A, perrnitindo seriar as dife-

mesma frequgncia, ao Iongo dos v6rios

A semelhanca do verificado na folha-

rentes arnostras quanto a sua crescente

dias de ensaios. 0 s resultados encon-

de-flandres, tambem para qualquer
uma das amostras de aluminio em

resistgncia a corrosdo, na forrna A < B

tram-se resumidos na Figura 9.
Em termos de impeddncia, arnbas as

estudo os valores de imped6ncia sdo

Esta seria~doe coerente com as espes-

amostras apresentarn um comporta-

consideravelmente rnenores na zona do

suras dos revestirnentos, ou seia, urna

mento semelhante, ndo sendo por isso

carirnbo (zona I ) , como se rnostra na

rnenor espessura traduz-se nurn pior

possivel diferenciar os sisternas de

Figura 10, relativa a arnostras dos tipos
A e E.
0 s valores iniciais de irnpedhcia da
amostra A S ~ consideravelrnente
O
inferiores aos verificados no arnostra E e
B (apesar de os valores desta arnostra

cornportarnento da amostra nurn arnbi-

protec~doexternos utilizados em termos de eficacia contra a corrodo. 0
rnesrno aconteceria corn a representaqdo dos factores de deterioraq60. Por
outro lado, tarnbern para as zonas 3 e

c E.

ente agressivo e corrosivo. A arnostra

A, onde apenas se aplica urna carnada
de verniz, apresenta uma espessura de

7,l pm em

zonas corn tinta e verniz e

uma espessura de 4,5 prn em zonas s6
corn verniz. A arnostra B, que possui
urna tinta-base e um verniz de cobertura,

l,OE+10

:

+Amostra
+Amostra

-

D zona 1
C-zona t

+Amostra
-Amostra

apresenta urna espessura de 1 O,2 pm e

D - zona 2
C -zona 2

a amostra E possui urna espessura de

14 prn, devido as caracteristicas da
tinta-base e do verniz de acabamento
aplicados

r&

2).

~ A m o s t r a dos
s tipos A, B e EComparaqLo entre as zonas 3 e 4
Atraves de urna analise da variaqdo
com o tempo dos valores do rn6dulo da
impedbncia, obtidos a urna frequkncia
fixa, pode concluir-se que, em geral, os

Tempo de lmerslo Id

.F@w '9; -Valores de irnpeddncia obtidos a urna frequgncia fixa (f=1,286 Hz)
ao longo do tempo para as amostras C e D.

--+-AmodreA -zone 1
--4--AmoHraE -zone 1

-

valores de irnpeddncia sdo menores na
zona 3 do que na zona 4. Por outro
lado, para urna mesrna zona os valores

-

AmoslraA tona 2

+AmoslraE - tone 2

de irnpedancia aurnenta na sequ6ncia
AcBcE, o que confirma a superior resistgncia a corrosdo do sistema E.

E de notar que na zona 4 o metal sofre
estirarnento, sendo deformado plasticarnente, enquanto na zona 3 e apenas
0

-.-

dobrado (Figura 21. Uma vez que as
arnostras s6o obtidas a partir de urna
chapa plana corn revestimento e litografada, n6o 6 apenas o substrato que sofre
o efeito da deforrnaqdo mechnica, mas
tarnbern a rnatriz polimerica do revesti-

Tempo de ImersSo I d
Figura 10 - V a r i a ~ d ocom o tempo dos valores de imped6ncia a urna frequhcia
fixa (f=O,1286 Hz) para as arnostras A e E (zonas 1 e 2 das amostras).

rnento protector. 0 s revestirnentos vdo
sofrer urna deforrna@io,

o que, para

alkrn de dirninuir a sua espessura, pode

1-4 - Superficie exter~orde urna amostra do tip0 A ap6s ensalo de nevoelro
salino e porrnenor d a corrosdo por picadas na zona 4.

substrato. Atraves desta tecnica foi

espacos entre as cadeias polirn6ricas,

possivel estudar o efeito da deforrnaq6o

tensiks internas e rnenor ligaqdo pigrnento-

em latas produzidas por estampagem

polimero.

a partir de chapa previarnente pintada

Das 4 zonas analisadas. a zona 1 e a

tendo-se definido 4

que apresenta sernpre valores inferiores

diferentes zonas. 0 cornportamento de

de irnpeddncia, sinonirno de urna rnaior

e envernizada,

cada zona foi caracterizado e os agentes

degradaCiio da carnada polirnkrica.

responsaveis pela sua degradaciio forarn

Aquando da fabrica~dodas latas, e

identificados. Concluiu-seque a deformaqdo

embutido um carimbo corn a palavra

rnecinica tern urn efeito negativo na eficbcia

PORTUGAL na base da lata. Foi visivel

da protecqijo anticorrosiva, j6 que degrada

ao rnicroscopio que, rnesrno antes da

as propriedades barreira do revestirnento

imersr?lo dessa zona no rneio liquid0

protector.

corrosivo, j6 era notoria a fragilidade

0 s poros e os defeitos que existern nurn

e algurna ruptura nos revestirnentos

verniz e/ou tinta t6m varias origens: regibes

aplicados.

corn polirneriza@o incornpleta, bolhas de

indljstria conserveira nacional deixou de

0

uso deste carimbo na

facultative

96s aprisionadas no revestirnento, presenqa

ser obrigatorio, sendo agora

de

introduzidos

e urna questiio estetica e de marketing.

impurezas,

defeitos

pel0 manusearnento do material, entre

Assirn, os autores sugerern que seja

outras. N o caso das arnostras sujeitas a

devidarnente explicado aos industriais

h6 que acrescentar

o efeito nefasto que este carirnbo pode

deformaqdo mechica
o

desenrolarnento

e

estirarnento

de

ter no aparecimento de corrosdo, de

cadeias polirnericas e ruptura de ligac,bes

rnodo a que, progressivarnente, possa

quirnicas, corno consequdncia do process0

deixar de ser usado. A segunda zona

de estampagern. Estes processes ocorrern

que

preferencialrnente junto dos defeitos ja

de impediincia, em quase todas as

apresentou

piores

resultados

existentes e dos pigmentos e cargas, pois

amostras estudadas, foi a zona 3.

estes

representarn descontinuidades na

Trata-se dos cantos das latas, zonas que

rnatriz do polirnero. 0 nljmero e extensiio

sofrem urna consider6vel deforrnaqiio

dos defeitos deveriio ser tanto rnaiores

mecinica (estirarnento do metal]. Urna

quanto maior for a deforrnacdo aplicada.

vez que as arnostras sdo obtidas a

A exyosiqdo a um rneio aquoso aurnenta

partir de urna chapa plana previarnente

a dimensdo dos poros e defeitos atravbs de

envernizada

lixiviaqdo de alguns componentes solbveis

apenas o substrato que sofre o efeito

na tinta, aurnento do volume de tinta, criando

da deforrna~iiomeciinica, mas tarnbem

e

litografada,

niio

e

a rnatriz polirn&ica

do revestirnento

mais sensivel e perrnitir quantificar as

ing), 3rd edition, McGraw Hill Interna-

protector. 0 s revestirnentos voo sofrer

diferencas encontradas para os diversos

tional editions, N e w York

urna deforrnac60, o que pode originar

sisternas de vernizes, tanto na resist&-
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