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Resumo 

As embalagens de folha-de-flandres são muito utilizadas no mercado das tintas, solventes, 

inseticidas, sendo também muito utilizadas na cosmética, principalmente no acondicionamento 

de aerossóis. Contudo, a utilização deste tipo de embalagem implica o uso de revestimentos 

anticorrosivos de forma a prevenir a corrosão da embalagem. Com o objetivo de avaliar o 

desempenho, a segurança e a eficácia, é necessário a realização de testes de compatibilidade 

entre o produto e o revestimento empregue.  

Este projeto teve como principal objetivo desenvolver metodologias que permitissem 

determinar a compatibilidade entre os diferentes revestimentos e produtos embalados, de 

forma que os resultados obtidos sejam passíveis de serem qualitativamente e 

quantitativamente analisados. Para tal foram utilizados dois testes de envelhecimento 

acelerado, o teste de armazenamento e o método AC-DC-AC. A utilização da técnica de 

espectroscopia de impedância eletroquímica, em ambos os testes de envelhecimento, foi 

essencial porque permitiu monitorizar a degradação das embalagens metálicas e assim obter 

valores quantitativos que podem ser relacionados com a qualidade de um revestimento sobre o 

substrato metálico. Foram estudados dois revestimentos diferentes empregues em aerossóis de 

folha-de-flandres e que são atualmente utilizados pela empresa Colep.  

Conclui-se que a espectroscopia de impedância eletroquímica é uma ferramenta importante no 

estudo da compatibilidade entre o sistema metal/revestimento e produto embalado, uma vez 

que permite monitorizar ao longo do tempo o fenómeno de corrosão. O método AC-DC-AC 

permitiu avaliar de uma forma expedita as propriedades anticorrosivas das embalagens 

metálicas revestidas. 

Os resultados obtidos pelos dois métodos de envelhecimento (teste de armazenamento e AC-

DC-AC) permitiram retirar conclusões concordantes acerca da evolução da degradação das 

embalagens; indicando que existe uma correlação entre ambas as técnicas. Neste estudo 

conclui-se que a lata C com duas camadas do verniz Y é a que apresenta melhor desempenho. 

 

Palavras Chave: Folha-de-flandres, Corrosão, Teste de armazenamento, EIS, AC-DC-AC
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Abstract 

The tinplate packaging is widely used in the paints, solvents, insecticides, and cosmetics 

markets, the latter is usually stored in an aerosol packaging. However, this type of packaging 

involves the use of anticorrosive coatings that prevents the metal container to corrode. Aiming 

to evaluate the performance, safety and effectiveness, it is required to perform some tests to 

evaluate the compatibility between the packaged product and the coating employed. 

This project aimed to develop methodologies that allow determining the compatibility between 

the coating and the packaged product, so that the obtained results are capable to be 

qualitatively and quantitatively analysed. For this propose, we used two different accelerated 

aging tests, the storage test and the AC-DC-AC method. The electrochemical impedance 

spectroscopy technique was of great importance since it allowed to monitor the phenomenon 

of metallic corrosion and the quantitative values obtained were capable to be correlated to the 

quality of the applied coating. Two different coatings applied on tinplate aerosol cans were 

studied. 

It was concluded that electrochemical impedance spectroscopy technique is an important tool 

to study the compatibility between metal/coating system and packaged product, since it allows 

monitoring over time the phenomenon of corrosion. The AC-DC-AC method permitted to 

evaluate the anticorrosive properties of a coated metal packaging in a short period of time. 

The results obtained by the two aging methods (storage test and AC-DC-AC) allowed withdraw 

consistent conclusions about degradation progress of tinplate packages; indicating that there 

is a correlation between both techniques. In this study it was concluded that can C coated with 

two layers of varnish Y presents the best performance. 

 

Keywords: Tinplate, Corrosion, Storage Test, EIS, AC-DC-AC.
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Introdução 1 

1 Introdução 

No mercado atual as principais embalagens metálicas são geralmente feitas de alumínio ou 

de aço. O uso de folhas metálicas para a produção de embalagens surgiu no século XVIII através 

de experimentações rudimentares. As características oferecidas, pela utilização de metais, 

como por exemplo a resistência mecânica torna o uso deste tipo de embalagem muito promissor 

na composição da imagem e na qualidade de produtos que fazem parte do nosso quotidiano.[1] 

Existem atualmente diferentes tipos de folhas metálicas, tais como: a folha-de-flandres, folha 

cromada, folha stancrom e a folha não revestida. A folha-de-flandres é o material metálico 

mais utilizado no fabrico de embalagens metálicas, sendo o objeto de estudo deste projeto.[1] 

Folha-de-flandres 

A folha-de-flandres consiste numa folha fina de aço com um baixo teor de carbono 

revestida, em ambas as faces,  por estanho puro depositado electroliticamente, combinando 

assim  a força e a maleabilidade do aço com a resistência à corrosão e soldabilidade do 

estanho.[2] Assim, a folha-de-flandres apresenta uma estrutura estratificada composta por uma 

liga FeSn2 que protege o aço contra a corrosão galvânica das espécies oxidantes, uma camada 

de estanho livre, uma camada de óxido de estanho, um filme de passivação constituído por 

óxido de cromo e zinco, que impede o crescimento do óxido de estanho e, finalmente, por um 

filme de óleo que funciona como uma barreira entre o produto embalado e os substratos da 

folha-de-flandres. (Figura 1).[3] 

 

Figura 1 - Estrutura da folha-de-flandres (adaptada de [2]). 

A embalagem de folha-de-flandres apresenta diversas vantagens: permite uma decoração 

atrativa, é fácil de manusear, resistente a choques e quedas, resistente a altas temperaturas, 

não é inflamável e fornece uma barreira física e química que permite que a conservação do 

produto. Contudo, este tipo de embalagem metálica também apresenta algumas desvantagens, 

sendo as principais: a corrosão, a perda da integridade de vedação ou a descoloração. O 
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processo de corrosão da folha-de-flandres é um processo complexo devido à sua estrutura 

estratificada e à sua heterogeneidade física e química.[2] A presença de uma grande quantidade 

de ferro e estanho, bem como a existência de descontinuidades nos revestimentos orgânicos, 

permitem que o produto acondicionado na embalagem entre em contacto com estes dois 

metais, formando-se assim uma pilha galvânica, onde o produto embalado atua como 

eletrólito.[3]  

Corrosão Metálica 

A corrosão é um processo natural nos metais e é o principal fenómeno de degradação de 

uma embalagem metálica. A corrosão de um material pode ser definida como um processo 

espontâneo que ocorre devido a uma ação química ou eletroquímica.[4]  

Em embalagens metálicas a corrosão ocorre, na maior parte dos casos, por processos 

eletroquímicos. Neste último, o processo de corrosão pode ser comparado a uma célula 

eletroquímica constituída por um ânodo e um cátodo, ambos imersos num eletrólito condutor, 

e onde ocorrem reações de oxidação-redução. Em embalagens metálicas os processos de 

oxidação e redução ocorrem em pontos separados da embalagem, existindo um fluxo de 

eletrões através do metal, desde as regiões anódicas até as regiões catódicas.[5] 

A Figura 2 esquematiza o processo de corrosão do metal ferro em meio aquoso. Neste 

exemplo, no ânodo dá-se a oxidação; os átomos de Ferro, Fe, transformam-se em iões Fe2+e 

desta reação ocorre também a libertação de eletrões por parte do metal (-0,44 V): 

Fe(s) → Fe2+(aq) + 2e−                                               (1) 

Os eletrões libertados de acordo com a reação (1), fluem através do metal para uma zona 

com potencial elétrico mais baixo, o cátodo, que na presença de oxigénio e água é 

desencadeada a reação de redução do oxigénio:[5] 

 O2(g) + 2H2O + 4e− → 4OH−(aq)                                      (2) 

Os iões hidroxilo migram através da solução para o ânodo e reagem com os iões ferrosos 

ocorrendo a precipitação do hidróxido de ferro:[5] 

Fe2+(aq) + 2OH−(aq) → Fe(OH)2(s)                                  (3) 

O hidróxido de ferro oxida rapidamente na presença de oxigénio e forma óxido de ferro, 

comummente conhecido por ferrugem:[5] 

4Fe(OH)2(s) + O2(g) + 2H2O → 4Fe(OH)3                                   (4) 

2Fe(OH)3(s) → Fe2O3 ∙ H2O + 2H2O                                      (5) 
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Figura 2– Processo de corrosão do ferro (adaptada de [6]) 

A corrosão é um problema com grande impacto no sector das embalagens metálicas e 

como tal existe a necessidade de controlar e/ou evitar que este processo de degradação ocorra, 

através da inibição da reação anódica e/ou catódica. Para tal recorre-se a mecanismos de 

proteção, por forma a impedir o contacto entre o metal e o produto embalado. Ao longo dos 

anos têm sido desenvolvidos vários mecanismos de proteção, entre os quais, o mais utilizado é 

o uso de revestimentos. [7] Este tipo de proteção tem como principais vantagens a fácil aplicação 

e manutenção, bem como uma boa uma boa relação custo-benefício.[8] 

Revestimentos anticorrosivos 

Ao longo das últimas décadas, o uso de revestimentos tem sido muito utilizado como meio 

de proteção contra o fenómeno de corrosão, sendo o uso de revestimentos orgânicos o mais 

comum a nível industrial.[9][10] Os revestimentos aplicados devem resistir à deformação 

mecânica e aos tratamentos térmicos e não devem apresentar qualquer risco de toxicidade 

para o produto embalado.[1] Os revestimentos podem atuar de formas distintas no que toca à 

prevenção da corrosão, sendo que os principais métodos de controlo de corrosão incluem a 

proteção por efeito barreira, proteção anódica e/ou catódica e a utilização de inibidores de 

corrosão.[1] O tipo de proteção utilizado nas embalagens metálicas estudadas neste projeto é 

de efeito barreira, i.e., o revestimento tem a função de impedir que os agentes corrosivos 

entrem em contacto com a superfície metálica. Através deste mecanismo é possível controlar 

a corrosão e impedir a passagem de material iónico e de oxigénio até à interface 

metal/revestimento.[4] 

Os revestimentos são constituídos por agentes reticulantes, aditivos, solventes e por 

resinas, que são o principal componente dos revestimentos. Existe uma variada gama de resinas 

utilizadas e cada tipo de resina confere propriedades distintas ao revestimento, sendo que as 

principais resinas aplicadas nos revestimentos interiores de uma embalagem metálica são: as 

epóxi-fenólicas, epóxi-amínicas, epóxi-acrílicas, epóxi-anídricas, poliésteres e organosóis.[11][12] 
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As resinas epóxi são as mais utilizadas na área de revestimentos anticorrosivos uma vez 

que possuem uma elevada aderência, causada pela presença de grupos polares, flexibilidade e 

uma grande resistência química, consequência da estrutura linear não reticulada.[10] [13] Neste 

projeto foram analisados aerossóis com revestimentos interiores de base epóxi-fenólica que 

apresentam boa resistência mecânica, adesão, resistência ao escoamento e processamento. 

No desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos surgiu a necessidade de desenvolver 

metodologias que permitissem avaliar o comportamento de um revestimento face ao produto 

embalado; um dos métodos mais utilizados a nível industrial é o teste de armazenamento – 

storage test.[14] 

Métodos de Avaliação 

De forma a avaliar o efeito de proteção à corrosão de um revestimento recorre-se a 

técnicas de envelhecimento acelerado, que consistem em expor o material sob ambientes 

extremos de modo a acelerar a sua deterioração.[15] Um dos objetivos primordiais dos testes de 

envelhecimento acelerado consiste em fazer com que o revestimento degrade num período de 

tempo mais curto do que em condições normais, sem alterar os mecanismos de falha.[16] 

O principal teste utilizado a nível industrial consiste num teste de armazenamento. Este 

tem como objetivo submeter o sistema embalagem/produto durante um tempo e temperatura 

pré-determinados, de forma promover a degradação da embalagem metálica.[11] As elevadas 

temperaturas a que o sistema embalagem/produto são submetidas aceleram as reações 

químicas e eletroquímicas que podem ocorrer tanto no interior como no exterior da 

embalagem, em contacto com o produto e com o meio ambiente, respetivamente. As principais 

desvantagens deste método são: i) o fator tempo, uma vez que é necessário um longo período 

de tempo para se obterem conclusões sobre a compatibilidade entre a embalagem e o produto 

embalado, e ii) a qualidade das conclusões obtidas, isto porque, os resultados obtidos através 

deste método são meramente visuais e não fornecem quaisquer informações sobre as causas 

que levaram à degradação da embalagem metálica. 

Nos últimos anos, as propriedades dos revestimentos desenvolvidos são cada vez melhores 

e consequentemente os testes de armazenamento utilizados não conseguem, pelas 

desvantagens supramencionadas, fornecer informações acerca da compatibilidade do 

revestimento com o produto embalado em tempo útil. 

Mais recentemente, um teste eletroquímico que combina medições AC e DC foi 

desenvolvido, permitindo uma avaliação das propriedades anticorrosivas de um revestimento 

num período de tempo muito curto (24 h).[16][17] 
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A utilização de técnicas eletroquímicas combinadas com ensaios de envelhecimento 

acelerados permite obter novas informações sobre os mecanismos de degradação dos 

revestimentos em ambientes corrosivos. Desta forma, a avaliação da degradação de uma 

embalagem pode ser visual, mecânica, eletroquímica, entre outras. Em particular, a 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) tem vindo a demonstrar ser uma técnica 

muito útil para o estudo do desempenho de revestimentos anticorrosivos.[16][18] 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

Este projeto tem como principal objetivo desenvolver metodologias de análise da 

compatibilidade entre o revestimento e o produto embalado, capazes de identificar os 

processos de degradação envolvidos, e onde os resultados sejam passiveis de ser qualitativa e 

quantitativamente analisados, em tempo útil.  

No processo de desenvolvimento de produtos na indústria de embalagens metálicas é cada 

vez mais importante a utilização de novos métodos de ensaio que permitam estudar o fenómeno 

da corrosão e avaliar a resistência dos sistemas metal/revestimento, num curto período de 

tempo. Atualmente, o método AC-DC-AC, comparativamente ao teste de armazenamento, 

permite obter informações sobre o desempenho anticorrosivo dos revestimentos de forma mais 

rápida e com resultados promissores. Neste projeto foram estudadas as duas técnicas, de forma 

a encontrar uma relação entre ambas. 

Uma vez que os resultados obtidos pelo teste de armazenamento são meramente visuais 

torna--se imperativo quantificá-los. Para tal, recorre-se à utilização de técnicas 

eletroquímicas, que combinadas com ensaios de envelhecimento acelerados, permitem 

monitorizar os mecanismos de degradação dos revestimentos em ambientes corrosivos ao longo 

do tempo. Para tal, neste projeto, foi utilizada a técnica de espectroscopia de impedância 

(EIS), uma vez que tem vindo a demonstrar ser uma técnica muito útil para o estudo do 

desempenho de revestimentos anticorrosivos.  

1.2 Apresentação da Empresa  

A Colep, Sa é uma empresa multinacional portuguesa, fundada em 1965, em Vale de 

Cambra, pelo Eng. Ilídio Leite de Pinho – Figura 3. Iniciou a sua atividade no fabrico de 

embalagens metálicas, sendo esta gradualmente diversificada na área das embalagens 

metálicas industriais, alimentares, aerossóis e plásticas.[19] 
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Figura 3 - Empresa Colep, Sa (extraída de [19]). 

A Colep ocupa uma posição de liderança no mercado mundial de produtos de higiene 

pessoal, cosmética, higiene do lar e de parafarmácia de venda livre. Na Europa a empresa tem 

uma relevante atividade no fabrico de embalagens metálicas, sendo líder Ibérico na produção 

de embalagens industriais e um dos maiores fornecedores europeus de embalagens aerossol.[19] 

Desde 2010, a Colep, em parceria com a brasileira ZM Participação, S.A., é também 

líder do mercado brasileiro de contract manufacturing de produtos de higiene pessoal e 

doméstica.[19] 

Em 2013, a empresa alargou a sua atividade à América do Norte, através da aquisição 

de uma unidade industrial em Querétaro, México, e ao Médio Oriente, ao efetuar uma joint 

venture, em Sharjah, EAU, com o grupo local Albatha, para a fabricação de produtos de base 

aerossol. Ainda em 2013 estabeleceu uma Aliança Estratégica com a One Asia Network, que se 

traduz na partilha das melhores práticas e na transferência de conhecimento nas áreas da 

Inovação, Manufacturing e Supply-Chain.[19] 

A Colep dispõe de 3 unidades industriais no Brasil e 8 na Europa, às quais se juntaram 

as unidades do México e Sharjah. Em conjunto com a One Asia Network, a empresa faz parte 

de uma rede de 19 unidades industrias, situadas na Alemanha, Espanha, Polónia, Portugal, 

Brasil, México, EAU, Índia, Japão, China, Tailândia e Austrália, que lhe permitem apoiar os seus 

clientes à escala global – Figura 4.[19] 
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Figura 4 - Posição mundial da empresa Colep, (retirada de [19]). 

Em Vale de Cambra a Colep encontra-se dividida em duas áreas de negócio, o Packaging 

onde está incluída a produção e impressão de embalagens metálicas, assim como a fabricação 

de embalagens plásticas e o Contract Manufacturing que inclui o enchimento de produtos 

líquidos e de aerossóis. Na Figura 5 é apresentado o organigrama da estrutura da empresa, 

evidenciando as respetivas divisões. 

 

Figura 5 - Organigrama representativo da estrutura organizacional da Colep 

A Colep tem como missão colaborar com os clientes para proporcionar bem-estar aos 

consumidores. Para garantir o sucesso da sua missão, a Colep elege como valores:[19] 

 Foco no cliente; 

 Ética; 

 Aprendizagem e criatividade 

 Criação de valor 

 Paixão pela excelência 

Este projeto foi desenvolvido na Packaging Division, mais concretamente na Litografia, que 

é o setor onde a folha-de-flandres é envernizada, impressa e sujeita a um corte secundário, de 

modo a estar pronta para a produção. 

1.3 Contributos do Trabalho 

Neste projeto foi possível avaliar a qualidade de dois revestimentos aplicados nas 

embalagens de folha-de-flandres produzidas na Colep, através do uso de testes de 

Colep

Packaging

Plasticos

Metálicas

General Line

Alimentares

Industriais

AerossoisContrat 
Manufacturing
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envelhecimento acelerado combinados com medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS). Através do teste de armazenamento em estufa foi provocada a degradação 

das embalagens e através da técnica de EIS foi possível caracterizar e monitorizar a evolução 

da degradação individualmente, para cada uma das embalagens analisadas. No final do período 

de envelhecimento em estufa as embalagens foram abertas e visualmente analisadas. A 

combinação de ambos os testes, permitiu obter informações mensuráveis, pela técnica de EIS, 

e qualitativas, resultantes da observação do interior da embalagem no final do período de 

experimentação.   

Embora a combinação do teste de armazenamento com a técnica eletroquímica de EIS 

seja muito promissor, o fator tempo ainda é uma desvantagem para responder à necessidade 

de respostas mais rápidas para qualificar uma nova embalagem/revestimento. Assim, este 

projeto propõe a um novo método de envelhecimento acelerado, o método AC-DC-AC. Este 

método é amplamente utilizado pela indústria de tintas como forma de avaliar o desempenho 

de revestimentos anticorrosivos. O método AC-DC-AC permitiu obter conclusões acerca do 

revestimento em menos de um dia. 

Este projeto permitiu, não só complementar o teste de armazenamento com resultados 

mensuráveis e passíveis de serem comparados ao longo do tempo através da técnica de EIS, 

como também, permitiu obter informações relevantes acerca do desempenho dos 

revestimentos em menos de 24 h através do teste de AC-DC-AC. OS resultados obtidos, 

permitiram estabelecer uma correlação entre os testes de armazenamento e o AC-DC-AC, uma 

vez que se verificou que estes dois métodos produzem resultados finais concordantes 

relativamente ao melhor revestimento. Contudo, é, no entanto, necessário um estudo mais 

aprofundado, de forma a validar o uso do método AC-DC-AC em substituição ao teste de 

armazenamento.  

1.4 Organização da Tese 

O primeiro capítulo consiste numa breve introdução ao projeto, onde é descrito o 

contexto em que surge o problema em estudo, é descrito o fenómeno da corrosão e realçada a 

importância do uso de revestimentos anticorrosivos na proteção de metais, bem como a 

importância da utilização de métodos de envelhecimento acelerado e de métodos 

eletroquímicos no estudo da compatibilidade do revestimento com o produto embalado. Ainda 

no primeiro capítulo é feita uma breve apresentação da empresa Colep e são referenciados 

quais os objetivos pretendidos com a realização deste projeto. 

No segundo capítulo é apresentado o contexto e estado da arte, onde são expostos os 

fundamentos teóricos dos métodos utilizados neste projeto, a espectroscopia de impedância 
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eletroquímica (EIS), o teste de armazenamento e o método AC-DC-AC. Neste capitulo é ainda 

feita uma pequena abordagem ao estado atual das técnicas utilizadas. 

O terceiro capítulo consiste na descrição técnica do projeto onde são referenciados os 

procedimentos experimentais seguidos, bem como a descrição detalhada dos métodos 

utilizados no estudo da compatibilidade entre o revestimento e o produto embalado.   

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos referentes aos métodos de AC-

DC-AC e teste de armazenamento com análise de EIS, bem como a discussão dos mesmos.  

Por fim, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões finais do projeto realizado, bem 

como algumas limitações à sua concretização e sugestões para trabalho futuro. 
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Contexto e Estado da Arte 

As propriedades anticorrosivas dos revestimentos podem ser estudadas através de testes 

de envelhecimento acelerado, estes testes incluem métodos como o nevoeiro salino, o teste de 

corrosão cíclica, teste UV, teste de armazenamento, entre outros. O principal método utilizado 

a nível industrial é o teste de armazenamento. Estes métodos necessitam de várias semanas de 

exposição para ser possível obter conclusões sobre a compatibilidade entre a embalagem e o 

produto embalado. Para tal, são necessários métodos de ensaios mais rápidos que permitam 

avaliar a resistência à corrosão do sistema revestimento/metal em tempo útil.[16] [17] 

Como alternativa, surgem os métodos eletroquímicos que permitem avaliar mais 

rapidamente o desempenho anticorrosivo dos revestimentos. A principal técnica eletroquímica 

frequentemente utilizada na área da corrosão é o método AC-DC-AC, uma vez que permite 

avaliar as propriedades dos revestimentos aplicados em substratos metálicos e permite 

monitorizar a atividade eletroquímica que ocorre na interface metal/revestimento em menos 

de um dia. 

1.5 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 

A espectroscopia de impedância eletroquímica é uma técnica não destrutiva que permite 

monitorizar o estado de um metal revestido.[20] Esta técnica é muito útil na área dos 

revestimentos, uma vez que permite identificar diferentes etapas elementares intervenientes 

nos processos globais que ocorrem na interface metal/solução.[21] 

A técnica eletroquímica de EIS consiste na aplicação de uma pequena perturbação ao 

sistema, sob forma de uma onda sinusoidal. A perturbação aplicada deve ser pequena para que 

a resposta obtida possa ser considerada linear. Num sistema linear a resposta em corrente a 

um potencial sinusoidal será uma sinusoide com a mesma frequência, mas com um atraso de 

fase (Figura 6).[22] 
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Figura 6 - Representação da perturbação de potencial, aplicada sob a forma de uma onda 

sinusoidal, e da respetiva resposta de corrente (extraído de [22]). 

O sinal de excitação, expresso como uma função do tempo, tem a forma: [23] 

𝐸(𝑡) = 𝐸0 sin (𝜔𝑡)                                                    (6) 

Em que 𝐸0  é a amplitude do sinal e ω é a frequência angular (𝜔 = 2π𝑓). É medida a 

corrente resultante dada por: [23]  

𝐼(𝑡) = 𝐼0 sin (𝜔𝑡 + ∅)                                                 (7) 

Em que 𝐼0  é a amplitude do sinal de corrente e  𝛷 a diferença de fase entre os dois sinais. 

Uma expressão análoga à lei de Ohm descreve a impedância (Z) do sistema como: [23] 

𝑍 =
𝐸(𝑡)

𝐼(𝑡)
=

𝐸0 cos(𝜔𝑡)

𝐼0 cos(𝜔𝑡−∅)
= 𝑍0

cos(𝜔𝑡)

cos(𝜔𝑡−∅)
                                          (8) 

A impedância é, por conseguinte, expressa em termos de uma magnitude (Zo) e um 

deslocamento de fase (Φ).  

Recorrendo à relação de Eulers: 

exp(𝑗∅) = cos∅ + 𝑗sin∅                                               (9) 

É possível expressar a impedância como uma função complexa. O potencial é descrito 

como: [23]  

𝐸𝑡 = 𝐸0 exp(𝑗𝜔𝑡)                                                    (10) 

E a resposta da corrente como: [23]  

𝐼𝑡 = 𝐼0 exp(𝑗𝜔𝑡 + 𝑗∅)                                                (11) 

 

A impedância pode, desta forma, ser representada como um número complexo: [23]  
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𝑍(𝜔) =
𝐸

𝐼
= 𝑍0 exp(𝑗∅) = 𝑍0 (cos∅ + 𝑗sin∅)                               (12) 

A representação gráfica da impedância, equação (12), é normalmente feita através de 

diagramas de Nyquist, onde a componente real (resistência óhmica) é representada em função 

da componente imaginária (resistência dinâmica), para cada frequência de excitação. [24] 

Contudo, neste tipo de diagrama não está implicitamente visível a variação da impedância 

com a frequência.[20] [24] Informação complementar pode ser extraída, do diagrama de Bode; 

outra forma de representar graficamente os dados experimentais obtidos pela técnica de EIS. 

O diagrama de Bode descreve a resposta do sistema dada pelo log|𝑍| e ângulo de fase ∅ em 

função da frequência, 𝑓, este tipo de diagrama fornece uma descrição mais clara do 

comportamento dependente da frequência do sistema eletroquímico relativamente ao 

diagrama de Nyquist. [8] [18] 

Os resultados experimentais obtidos pela técnica de EIS podem ser interpretados através 

de dois métodos distintos: i) através de modelos matemáticos, desenvolvidos com base na 

cinética das reações heterogéneas e ii) através do uso de circuitos elétricos equivalentes. Neste 

trabalho, foi apenas considerado o segundo método de análise, uma vez que, os processos 

eletroquímicos que ocorrem na interface metal/eletrólito são passíveis de serem representados 

por um conjunto de resistências e condensadores, i.e., através de análogos elétricos. [24] 

Contudo, a interpretação dos dados de impedância dos revestimentos tem sido causa de 

alguma controvérsia na literatura. Vários investigadores não concordam com a atribuição da 

impedância aos processos físicos que podem ocorrer numa célula eletroquímica. Sendo por isso 

a escolha do circuito um dos problemas encontrados no uso desta abordagem. 

Um revestimento com porosidade, mas que não permite o contacto entre o metal e o 

eletrólito, é representado pelo circuito elétrico equivalente representado na Figura 7.[24] 

 

Figura 7 - Circuito elétrico equivalente de um substrato metálico com um revestimento 

ideal. 

Na Figura 7, 𝑅Ω é a resistência do eletrólito, 𝐶𝑐 é a capacitância do revestimento que está 

associada à permeabilidade do revestimento, ou seja, mede a entrada do eletrólito no 
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revestimento. A 𝑅𝑝 é a resistência dos poros, sendo que à medida que o eletrólito penetra o 

revestimento e preenche os poros ocorre uma diminuição deste parâmetro.[8] 

Quando o eletrólito entra em contacto com o metal começam a ocorrer as reações de 

corrosão na interface metal/eletrólito, e para tal é necessário a introdução dos elementos 

elétricos relacionados com a interface recém-criada no circuito equivalente. Este circuito 

equivalente encontra-se na Figura 8, e consiste na introdução de 2 elementos elétricos -  

capacitância de dupla camada (𝐶𝑑𝑙) e a resistência à transferência de carga (𝑅𝑐𝑡), que 

descrevem as reações eletroquímicas que ocorrem na interface metal/eletrólito.[24] 

 

Figura 8 - Circuito elétrico equivalente para uma interface metal revestido/eletrólito na 

ausência de difusão. 

Na Figura 8, a  𝑅𝑐𝑡 está associada à transferência de carga entre o substrato metálico e a 

superfície e é inversamente proporcional à taxa de corrosão do metal. A 𝐶𝑑𝑙 é uma medida 

associada à delaminação do revestimento, sendo este parâmetro indicativo da existência de 

corrosão na superfície metálica.[8][25] 

Na Figura 9 é apresentado um exemplo de diagrama de Nyquist e diagrama de Bode da 

resposta deste circuito equivalente.  

 

Figura 9 - a) Diagrama de Nyquist e b) Diagrama de Bode para uma interface metal 

revestido/eletrólito na ausência de difusão. Extraído de [7]. 
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Com o aumento da degradação, ocorre a acumulação dos produtos de corrosão na 

interface metal/revestimento e verifica-se a existência de uma componente difusional (difusão 

de Warburg) nas zonas das baixas frequências. Esta componente representa a transferência de 

massa das espécies eletroativas que se aproximam/afastam da superfície do elétrodo.[25] Neste 

caso o circuito equivalente representado na Figura 8 não é o mais adequado para representar 

a interface metal/eletrólito. A difusão traduz-se pela inclusão no circuito equivalente da 

impedância de Warburg (𝑍𝑤) - Figura 10. [8] 

 

Figura 10 - Circuito elétrico equivalente para uma interface metal revestido/eletrólito na 

presença de difusão. 

O diagrama de Nyquist e de Bode para este caso encontram-se representados na Figura 

11. 

 

Figura 11 - a) Diagrama de Nyquist e b) Diagrama de Bode para uma interface metal 

revestido/eletrólito na presença de difusão. 

1.6 Testes de Envelhecimento Acelerado  

O principio dos testes de envelhecimento acelerado consiste na aplicação de tensões 

específicas (temperatura, humidade, raios UV, sais, entre outros) que aceleram o processo de 

degradação de forma a avaliar o desempenho a longo prazo (tempo de vida operacional), de 

um produto num curto período de tempo.[15] 
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1.6.1 Teste de Armazenamento 

O teste de armazenamento baseia-se na teoria de Van’t Hoff, que afirma que, para um 

aumento de temperatura de 10º C, a velocidade de uma reação química duplica. No entanto, e 

devido à diversidade de materiais que compõem as embalagens, não é possível fazer uma 

extrapolação direta desta relação, visto que esta só é aplicada quando há ocorrência de apenas 

uma reação química.[8]  

Na prática, este teste consiste no preenchimento e armazenamento da embalagem com 

produto durante um tempo e temperatura pré-determinados. Desta forma, as reações químicas 

e eletroquímicas que podem acontecer tanto no interior da embalagem, em contacto com o 

produto, como no exterior da embalagem, em contacto com o meio ambiente, e que levam 

normalmente à sua degradação, são favorecidas, i.e., desencadeiam-se mais rapidamente. 

De acordo com a norma Indiana, IS 9209-1979, as embalagens são sujeitas a uma 

temperatura constante de 45ºC por longos períodos de tempo, que podem ir ate um ano.[11][26] 

Após armazenamento, as embalagens são abertas e verificadas visualmente quanto à presença 

de corrosão, à formação de bolhas ou desgaste do revestimento.  

Uma vez que, os resultados obtidos são meramente visuais, estes não permitem obter 

informações sobre as causas que levaram à degradação da embalagem metálica. Outra 

desvantagem deste teste de envelhecimento acelerado é o longo período de tempo que é 

necessário para se obter conclusões sobre a compatibilidade entre a embalagem e o produto 

embalado.[11] 

1.6.2 Método AC-DC-AC 

O teste AC-DC-AC foi desenvolvido por Hollaender et al., em 1922, com o objetivo de 

estudar as propriedades anticorrosivas de um revestimento, num curto espaço de tempo. [24] 

O trabalho iniciado por Hollaender foi posteriormente desenvolvido por Suay et al., que 

conseguiram aplicar uma versão modificada da técnica de AC-DC-AC para a avaliação do 

desempenho dos revestimentos orgânicos na proteção dos metais.[27][28] 

Esta técnica de envelhecimento acelerado consiste num primeiro ensaio de EIS para 

potencial de circuito aberto, obtendo-se o estado inicial do revestimento e do substrato, de 

seguida ocorre uma polarização catódica, durante um tempo e potencial definido, que provoca 

a degradação do revestimento e a corrosão do substrato. Posteriormente à polarização catódica 

segue-se uma fase de estabilização onde o potencial estabiliza num novo valor de equilíbrio. 

Por fim é realizado um novo ensaio de EIS por forma a conhecer o novo estado do revestimento 

e do substrato.[16] 
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A Figura 12 esquematiza a técnica de AC-DC-AC, incluindo o passo de relaxamento 

proposto por Suay et al. 

 

Figura 12 - Esquema das etapas do método AC-DC-AC em função do tempo (extraído de [28]). 

Estas etapas são repetidas, por meio de ciclos programados, até se observar a perda das 

propriedades protetoras do revestimento no espectro de impedância obtido na etapa AC. A 

evolução do espectro de impedância é geralmente atribuída a dois fatores, primeiro à 

degradação do revestimento devido à formação de poros nos revestimentos e segundo devido a 

um processo de delaminação, que é acelerado pela produção de OH-.[25] Quanto maior for a 

qualidade do revestimento em estudo, maior será o número de ciclos necessários para provocar 

a sua degradação. [25] 

 

Ao longo dos anos tem-se verificado um esforço considerável no desenvolvimento de 

novos métodos para caracterizar e avaliar as propriedades anticorrosivas dos revestimentos, 

que permitam obter resultados quantitativos, reprodutíveis e precisos. [17] 

Uma das primeiras aplicações da técnica de EIS para o estudo dos revestimentos foi 

publicada em 1973 por Menges e Schneider.[29] Desde então o poder desta técnica tem sido 

reconhecido por muitos autores e sendo considerada uma ferramenta fundamental na 

caracterização da proteção à corrosão. [30] [31] 

Para além da necessidade de desenvolver técnicas que permitissem obter resultados 

quantitativos, nos últimos anos verificou-se uma preocupação constante na procura de 

alternativas mais rápidas ao teste de armazenamento. Em 1977 Jochen Hollaender do instituto 

Fraunhofer de Freising utilizou a técnica de EIS para estudar a interação entre os alimentos e 

as embalagens metálicas de alumínio. O autor desenvolveu um método que combinava 

medições de corrente alternada (AC) com corrente direta (DC), o método AC-DC-AC.[32] Os 
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resultados deste estudo demonstraram que a redução catódica (corrente DC) provoca um 

processo de delaminação entre a superfície metálica e o revestimento.[8] [32] 

Em 2003, Barilli et al., estudaram a adesão de revestimentos utilizados nas embalagens 

alimentares de folha-de-flandres, comparando três métodos: adesão seca, adesão molhada e o 

método AC-DC-AC. Este estudo conclui que o método AC-DC-AC permite avaliar e comparar a 

qualidade dos revestimentos utilizados nas embalagens alimentares, de uma forma 

quantitativa, recorrendo ao uso de soluções modelo de alimento.[33] 

Zhang et al. (2004) recorreram à técnica de EIS e de FTIR-ATR para estudarem o 

transporte de água em metais revestidos com revestimentos de base epóxi. Como objeto de 

estudo recorreram a folhas de aço e de alumínio, sendo que ambas foram sujeitas a uma imersão 

em NaCl por um período de 533h, de forma a provocar a sua degradação. Os autores concluíram 

que a técnica de EIS permitiu acompanhar a evolução da capacitância do revestimento ao longo 

do tempo, o que possibilitou a determinação do coeficiente de difusão da água.[34] 

Em 2005, a técnica de EIS foi utilizada por Bernardo et al. para a estudar a influência 

de dois revestimentos e de dois vedantes na vida útil de uma embalagem de bebida. Recorreu-

se ao envelhecimento em estufa para provocar a degradação das embalagens de aço. Para tal, 

embalagens cheias com um refrigerante foram acondicionadas durante 6 meses numa estufa a 

37ºC. Foram realizadas medições de impedância antes e após o envelhecimento das latas, 

recorrendo a uma configuração experimental de 3 elétrodos. Através deste estudo concluiu-se 

que a técnica de EIS é uma técnica promissora no estudo da vida útil das embalagens metálicas, 

sendo que permite caracterizar as propriedades protetoras do revestimento.[35] 

Calderon e Buitrago em 2007 estudaram a suscetibilidade à corrosão das embalagens de 

folha-de-flandres recorrendo a diferentes métodos eletroquímicos. A evolução da corrosão foi 

feita recorrendo à técnica de voltametria cíclica, à espectroscopia de impedância 

eletroquímica e à análise das curvas de Tafel. A técnica de EIS e a polarização catódica foram 

realizadas numa configuração experimental de 3 elétrodos. Os autores concluíram que a técnica 

de EIS e a polarização catódica são ferramentas úteis para a avaliação do comportamento das 

embalagens de folha de flandres com diferentes produtos embalados.[22] [36] 

Vooys et al., em 2011 estudaram a compatibilidade entre aerossóis e os produtos 

embalados. O estudo foi realizado recorrendo à espetroscopia de impedância eletroquímica e 

foi realizado em aerossóis. Estes foram cheios com diferentes produtos (espumas de barbear, 

produtos de limpeza, entre outros) e posteriormente foram acondicionados numa estufa a 45 

ºC durante 2 semanas. Ao longo do tempo em estufa foram realizadas medições de impedância, 

numa configuração experimental de dois elétrodos. Os autores propuseram quatro modelos de 

circuitos elétricos equivalentes que representam os quatro tipos de degradação da embalagem 
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mais comuns: poros, remoção do revestimento, bolhas e degradação do revestimento. A 

conjugação do envelhecimento em estufa com a técnica de EIS forneceu informações acerca 

das causas que levam à degradação da embalagem e permite estudar a compatibilidade de 

diversos tipos de produtos com diferentes embalagens metálicas. [37] 

A revisão bibliográfica permitiu-nos concluir que ambas as técnicas de envelhecimento, o 

teste de armazenamento e o método AC-DC-AC, são importantes no estudo da compatibilidade 

entre revestimentos orgânicos e embalagens de folha-de-flandres, que é o objetivo principal 

de deste trabalho. Contudo, existe pouca informação sobre a utilização de ambas as técnicas 

em paralelo, assim, neste projeto recorreu-se ao envelhecimento em estufa combinado com 

medições de EIS e ao método AC-DC-AC, de forma a caracterizar e avaliar o processo de 

degradação do sistema metal/revestimento num curto período de tempo. 
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2 Descrição Técnica 

Neste capítulo apresenta-se uma descrição detalhada das técnicas e procedimentos 

experimentais adotados que visam o estudo do comportamento de um revestimento 

anticorrosivo quando em contacto com o produto embalado.  

Os aerossóis de folha-de-flandres (AFF) são constituídos por três componentes distintos: 

corpo, fundo e cúpula. Uma vez que, um destes três componentes é previamente revestido 

antes de serem montados, a embalagem pode apresentar um tipo de revestimento diferente 

em cada um dos três componentes que a constituem.  

No presente projeto foram estudados dois revestimentos diferentes de base epóxi aplicados 

no corpo da embalagem, designados por verniz Y e verniz Z.  

As especificações das embalagens estudadas são descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Especificações das embalagens estudadas 

Lata 

Corpo Fundo e Cúpula 

Dimensão 

(mm) 
Revestimento Verniz 

Número 

de 

Camadas 

Gramagem 

(g.m-2) 
Revestimento Verniz 

Número 

de 

Camadas 

A 

45x96 Epoxi-fenólica 

Y 1 4,7 

Epoxi-fenólica 2 

1 

B Z 2 9,2 2 

C Y 2 9,4 2 

D Z 1 4,6 1 

 

De forma a avaliar o desempenho de cada um dos revestimentos empregues, bem como 

a influência do número de camadas aplicadas recorreu-se a dois métodos diferentes de 

envelhecimento acelerado, o teste de armazenamento e o método AC-DC-AC, para promover a 

degradação das embalagens. Para comparar o grau de degradação provocado por cada um dos 

métodos realizaram-se ensaios de espetroscopia de impedância eletroquímica.  

Uma vez que a maior parte dos produtos embalados apresentam baixa condutividade 

elétrica, dificultando o uso das técnicas de EIS e polarização catódica, para além do produto 

foi também utilizada uma solução de Na2SO4 (20,4 g·L-1). 

Na Tabela 2 encontram-se detalhadas as especificações do produto e do eletrólito 

utilizados neste projeto. 
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Tabela 2 – Especificações do produto e eletrólito utilizados 

  pH (25 ºC) Condutividade (mS.cm-1) 

Produto 8,43 7,47 (23,3 ºC) 

Eletrólito 7,16 21,20 (24,2 ºC) 

2.1 Medição da Porosidade  

Na Colep a técnica utilizada para medir a porosidade é o porosímetro de aerossóis (ENR-

2000), que permite estimar a porosidade das embalagens. Inicialmente foram medidas a 

porosidade para 10 amostras de cada uma das embalagens, de forma a avaliar o estado inicial 

de cada uma delas. No entanto este método é destrutivo não permitindo o uso das mesmas após 

a medição. 

Este teste consiste em aplicar uma diferença de potencial de 6,3 V durante 4 s à 

embalagem cheia com eletrólito, permitindo quantificar a intensidade da corrente que 

atravessa o metal. Quanto maior for a intensidade da corrente medida maior é a 

descontinuidade do revestimento aplicado na embalagem, e consequentemente maior é a 

porosidade. assim uma maior porosidade. Utilizou-se como solução eletrolítica uma solução de 

Na2So4 a 20,4 g·L-1. 

Na Figura 13 encontra-se representada a instalação experimental utilizada para medir a 

porosidade de uma das embalagens.  

 

Figura 13 - Porosímetro de aerossóis. 
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2.2 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

Os ensaios de EIS foram realizados num potencióstato/galvanóstato IM6eX da marca 

Zahner-elektrik, em potencial de circuito aberto. As medições de impedância foram feitas numa 

gama de frequências de 1 Hz a 100 kHz, com uma amplitude de sinal de 10mV. 

As análises de EIS podem ser realizadas numa configuração de dois ou três elétrodos. Na 

configuração a dois elétrodos foi utilizado um elétrodo de trabalho (a embalagem metálica) e 

um contra elétrodo de aço. Esta configuração permite obter informações sobre todo o sistema. 

Contudo, e uma vez que, a distância entre o elétrodo de trabalho e o contra elétrodo é 

considerável, existe uma grande quantidade de eletrólito entre ambos, e a resposta dos 

elétrodos pode ser ocultada pelos altos valores impedância que daí advém.   

Por sua vez, numa configuração a três elétrodos o elétrodo de trabalho é curto-circuitado 

a um elétrodo de referencia de Ag/AgCl Sat. KCl e os resultados de EIS obtidos referem-se 

apenas ao elétrodo de trabalho e à interface metal/eletrólito.  

As medições de impedância, para os ensaios realizados apenas com produto, realizaram-

se numa configuração experimental de dois elétrodos de forma a evitar a danificação da 

membrana do elétrodo de referência pelo produto. Para os ensaios realizados com eletrólito 

recorreu-se a uma configuração experimental de três elétrodos. 

Na Figura 14 encontra-se a instalação experimental utilizada neste projeto para uma 

configuração experimental a três elétrodos. Todos os ensaios foram realizados numa gaiola de 

Faraday de forma a prevenir interferências externas.  

 

 

 

Figura 14 - Estação eletroquímica utilizada no projeto - 1- gaiola de Faraday, 2- elétrodo de 

trabalho, 3 - contra elétrodo, 4 – elétrodo de referencia e 5 – potencióstato/galvanostato 

1 

2 

3 

4 

5 

2 
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2.3 Teste de Armazenamento 

Este método foi conduzido segundo a norma Indiana IS 9209(1979) que consiste em 

submeter as embalagens metálicas numa estufa a 45ºC durante longos períodos de tempo. De 

acordo com o objetivo proposto e de forma a encontrar uma relação entre eletrólito usado e o 

produto em estudo o trabalho experimental foi desenvolvido em três fases: 

Teste 1 – Envelhecer a embalagem metálica com eletrólito e realizar a técnica de EIS com 

eletrólito 

Teste 2 – Envelhecer a embalagem metálica com produto e realizar a técnica de EIS com 

eletrólito 

Teste 3 – Envelhecer a embalagem metálica com produto e realizar a técnica de EIS com produto 

Para cada um dos testes foram analisadas cinco amostras para cada tipo de lata (A, B, C 

e D). Uma vez que o objetivo deste teste consiste em monitorizar a degradação das embalagens 

ao longo do tempo, foram realizados semanalmente medições de EIS. 

2.4 AC-DC-AC 

Como já referido anteriormente, no capítulo 2, o método AC-DC-AC consiste num ensaio 

de EIS, seguido de polarização catódica com fase de estabilização e termina com um ensaio de 

EIS, completando-se assim um ciclo que se repete até se obter a degradação do revestimento.  

Para a realização deste método recorreu-se a um potencióstato/galvanostato IM6eX da 

marca Zahner-elektrik com controlo potenciostático. Para as medidas de impedância do método 

AC-DC-AC foi aplicado um sinal de 10 mV numa gama de frequência de 1 Hz a 100 kHz. 

As etapas de polarização catódica e de estabilização foram iguais para as embalagens A, 

B, C e D. Desta forma, cada uma das embalagens sofreu uma polarização catódica durante 120 

s a um potencial de potencial de -2 V, seguida de uma fase de estabilização de 20 s. 

Este método foi realizado com uma configuração experimental de três elétrodos. 
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3 Resultados e Discussão 

O objetivo principal deste projeto consistiu no desenvolvimento de metodologias que 

permitissem analisar a compatibilidade entre metal/revestimento e o produto embalado, em 

aerossóis de folha- de-flandres, num curto período de tempo e que fornecessem resultados não 

só qualitativos como também quantitativos.   

Numa primeira fase recorreu-se aos testes de envelhecimento acelerado em estufa que 

é, atualmente utilizado na indústria de embalagens metálicas – teste de armazenamento, 

combinado com a técnica de EIS. Esta última, por ser uma técnica não destrutiva, permitiu 

recolher informações quantitativas do fenómeno de degradação do sistema metal/revestimento 

ao longo do tempo. Numa segunda fase foi utilizada a técnica de envelhecimento acelerado 

conhecida por método AC-DC-AC. Esta técnica consiste na combinação de diferente técnicas 

eletroquímicas e compreende um ensaio de EIS (AC) seguido de uma polarização catódica (DC) 

com subsequente fase de estabilização e por fim um novo ensaio de EIS (AC). Com esta técnica 

de envelhecimento acelerado, foi possível degradar o sistema metal/revestimento em menos 

de 24 horas. A utilização da técnica de EIS nos dois métodos de envelhecimento acelerado 

permitiu relacionar ambas as metodologias estudadas.    

3.1 Teste de armazenamento com Análise de EIS 

3.1.1 Estado Inicial das Embalagens 

Para estudar efetivamente o fenómeno de degradação de uma embalagem metálica 

revestida, um dos critérios mais importantes é conhecer o seu estado inicial. 

Na Figura 15 são apresentados os diagramas de Nyquist obtidos para as diferentes 

embalagens estudadas, A, B, C e D, no instante inicial, antes de serem sujeitas a altas 

temperaturas; foram realizados 5 ensaios para cada tipo de embalagem A-D. 
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Figura 15 - Diagramas de Nyquist obtidos no instante inicial para cada uma das embalagens 

estudadas do tipo a) A; b) B, c) C e d) D. Foram realizados 5 ensaios para cada tipo de 

embalagem.  

 

Analisando a Figura 15 a), verifica-se que no instante inicial os valores de impedância 

obtidos para as 5 embalagens estudadas do tipo A diferem muito entre si. Este último resultado 

é também válido para as embalagens do tipo B, C e D - Figura 15 b) -d). 

Esta variabilidade dos valores de impedância no instante inicial pode dever-se ao facto 

de existirem zonas da embalagem metálica em que o revestimento não foi uniformemente 

aplicado, originando níveis de porosidade diferentes. Estes resultados, obtidos pela técnica não 

destrutiva de EIS, são concordantes com os obtidos através da técnica destrutiva atualmente 

utilizada na Colep com o porosímetro de aerossóis – ver anexo 1. Esta última técnica consiste 

na aplicação de uma diferença de potencial de 6,3 V durante 4 s, o que provoca a danificação 

da embalagem impossibilitando a utilização desta após a medição, sendo esta a sua principal 

desvantagem. A inconstância nos valores iniciais de porosidade obtidos por ambas as técnicas 

justifica o comportamento variável das embalagens ao longo do tempo, visto que quanto mais 

porosa for a embalagem, no seu estado inicial, maior será a probabilidade e/ou celeridade de 

esta se degradar. 
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3.1.2 Teste de envelhecimento em estufa 

Um dos requisitos para utilizar a técnica de EIS é que o eletrólito apresente condutividade 

elétrica. Uma vez que a maioria dos produtos embalados apresentam baixa condutividade 

elétrica, por vezes, podem ser completamente isolantes, foram realizados três testes de forma 

a encontrar uma alternativa para a caracterização do sistema embalagem/produto. O primeiro 

teste (Teste 1) consiste em envelhecer a embalagem metálica com um eletrólito condutor e 

realizar a técnica de EIS com esse mesmo eletrólito. Este teste funciona como um teste de 

referência onde a embalagem metálica é sujeita a condições extremas, propícias à sua 

degradação (eletrólito corrosivo com altas temperaturas). O segundo teste (Teste 2) 

compreende o envelhecimento da embalagem metálica com o produto a acondicionar e realizar 

testes de EIS com eletrólito; garantido que a resposta à técnica eletroquímica de EIS seja 

possível. Por fim, no Teste 3, o envelhecimento e a posterior caracterização EIS são conduzidos 

com o produto embalado. Esta última, só foi possível uma vez que o produto considerado neste 

projeto é um purificador de ar que apresenta condutividade elétrica.  

 

Teste 1 - Envelhecer a embalagem metálica com eletrólito e caracterização EIS com 

eletrólito 

Nas Figuras 16-19 apresentam-se os diagramas de Nyquist referentes às embalagens A, B, 

C e D, respetivamente, cheias com eletrólito (Na2SO4 20,4 g·L-1), para o tempo inicial e após 

exposição em estufa a 45 ºC durante 7 semanas. Aqui, é possível observar uma diminuição do 

módulo de impedância ao longo do tempo de exposição na estufa. O maior grau de degradação 

verifica-se entre as 0 h e a 1 h para todas as embalagens, sendo que as embalagens A e B 

tendem a estabilizar entre as 1-2 semanas, a embalagem C entre as 2-3 semanas e a lata D 

entre as 48 h-1 semana. Ou seja, a embalagem B com duas camadas do verniz Z tem um 

comportamento semelhante à lata A com apenas uma camada do verniz Y, Figuras 17 e 16, 

respetivamente. Mais ainda, é possível observar que a embalagem C, com duas camadas do 

verniz Y, é a que apresenta um melhor desempenho – Figura 18. Por fim, a lata D, com uma 

camada do verniz Z é a que tem pior performance – Figura 19. Informação complementar pode 

ser encontrada no Anexo 3 onde é apresentada a evolução do módulo de impedância em função 

da frequência para as embalagens A, B, C e D – Figuras A3.1-A3.4, respetivamente.  
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Figura 16 – Diagrama de Nyquist para a embalagem A sujeita ao Teste 1 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 

 

 

Figura 17 - Diagrama de Nyquist para a embalagem B sujeita ao Teste 1 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura 18 – Diagrama de Nyquist para a embalagem C sujeita ao Teste 1 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa.  

 

 

Figura 19 – Diagrama de Nyquist para a embalagem D sujeita ao Teste 1 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa 

 

Analisando com mais detalhe os diagramas de Nyquist, para todas as embalagens, verifica-

se a existência de dois momentos distintos. No momento inicial, verifica-se a existência de duas 

constantes de tempo, o que indica que o revestimento apresenta poros, como referido 

anteriormente na análise do estado inicial das embalagens. O segundo momento caracteriza-se 

pelo início do fenómeno de difusão de cargas entre o eletrólito e a superfície metálica que é 

representado pelo elemento de Warburg (𝑊), sendo que este elemento determina o início da 
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degradação das embalagens metálicas. Este segundo momento é observado ao fim de 1 semana 

para as embalagens A, B e C e ao fim de 48 h para a embalagem D.  

De forma a avaliar quantitativamente o fenómeno de corrosão ao longo do tempo, para 

cada uma das embalagens estudadas, procedeu-se ao ajuste dos dados experimentais obtidos 

pela técnica de EIS aos análogos elétricos apresentados nas Figuras 8-10, apresentados no 

capítulo 2. Os dados experimentais para os instantes entre as 0 h-48 h foram ajustados ao 

circuito elétrico equivalente representado na Figura 8 e os instantes entre 1 semana - 7 semanas 

foram ajustados ao circuito elétrico equivalente representado na Figura 10, presentes no 

capítulo 2. 

No ajuste dos resultados obtidos pela técnica de EIS, as capacitâncias foram modeladas 

recorrendo a um elemento de fase constante (CPE), uma vez que o condensador não apresenta 

um comportamento ideal. O CPE é matematicamente expresso por: [23] 

 

𝑍𝐶𝑃𝐸 =
1

𝜏(𝑗𝜔)𝑃                                                     (13) 

 

em que 𝜏 representa a constante de tempo do 𝐶𝑃𝐸, 𝑗 é a unidade imaginária, 𝜔 é a frequência 

angular e 𝑃 é uma constante relacionada com a rugosidade da superfície. A capacitância do 

revestimento pode ser determinada a partir dos parâmetros do 𝐶𝑃𝐸 obtidos: [23] 

𝐶𝑐 =
(𝑅𝑝 𝜏)

1
𝑃⁄

𝑅𝑝
                                                        (14) 

Os valores dos parâmetros ajustados para as Figura 16-19 são apresentados nas Tabelas 

3-6. 

Tabela 3 - Valores dos parâmetros correspondestes ao Teste 1 para a embalagem A numa 

configuração experimental de 3 elétrodos. 

Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

0 h 130,0 2,58×10-7 26534,0 5,5×10-6    

1 h 23,3 2,02×10-7 3398,0 4,9×10-4    

24 h 13,9 1,96×10-7 1692,0 3,6×10-3    

48 h 12,8 2,05×10-7 737,6 4,2×10-3    

1 sem 9,1 1,31×10-7 12,3 5,79×10-5 437,1 0,785 0,5 

2 sem 8,7 1,25×10-7 15,2 1,05×10-4 480,3 0,596 0,5 
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Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

3 sem 8,9 1,14×10-7 27,9 3,28×10-4 487,3 0,284 0,5 

4 sem 9,0 1,19×10-7 89,7 1,48×10-3 256,7 0,177 0,5 

5 sem 9,1 1,29×10-7 105,7 1,86×10-3 98,1 0,362 0,5 

6 sem 8,0 1,32×10-7 189,6 4,07×10-3 110,1 0,485 0,5 

7 sem 7,5 1.23×10-7 211,1 1,19×10-2 89,2 0,780 0,5 

 

Tabela 4 - Valores dos parâmetros correspondestes ao Teste 1 para a embalagem B numa 

configuração experimental de 3 elétrodos. 

Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

0 h 313,4 1,66×10-7 5494,0 5,38×10-6    

1 h 183,1 3,36×10-7 2424,0 3,89×10-5    

24 h 35,1 2,07×10-7 2056,0 1,82×10-3    

48 h 21,8 7,94×10-8 664,6 4,85×10-4    

1 sem 16,3 8,16×10-8 74,9 8,82×10-5 1683,0 0,860 0,5 

2 sem 14,1 8,22×10-8 54,4 8,92×10-5 1186,0 0,851 0,5 

3 sem 13,9 9,00×10-8 58,2 1,75×10-4 1831,0 0,753 0,5 

4 sem 13,4 8,71×10-8 33,9 8,84×10-5 1086,0 1,040 0,5 

5 sem 13,8 9,69×10-8 32,5 1,87×10-4 1163,0 0,984 0,5 

6 sem 13,5 9,46×10-8 26,0 1,08×10-4 1150,0 0,956 0,5 

7 sem 13.8 9.84×10-8 16.1 3.30×10-4 790.6 1.586 0.5 

 

Tabela 5 - Valores dos parâmetros correspondestes ao Teste 1 para a embalagem C numa 

configuração experimental de 3 elétrodos 

Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

0 h 237,9 2,52×10-7 8474,0 5,55×10-6    

1 h 193,2 6,35×10-7 2445,0 4,62×10-5    
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Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

24 h 32,9 7,16×10-8 750,4 3,82×10-5    

48 h 27,5 7,56×10-8 108,4 2,83×10-5    

1 sem 18,4 8,57×10-8 37,2 4,54×10-5 1206,0 0,647 0,5 

2 sem 18,1 8,61×10-8 26,7 5,03×10-5 1844,0 0,933 0,5 

3 sem 19,5 9,02×10-8 12,8 1,92×10-5 1535,0 0,502 0,5 

4 sem 20,2 9,45×10-8 12,8 3,82×10-5 1998,0 0,496 0,5 

5 sem 19,3 9,76×10-8 11,3 4,57×10-5 1472,0 0,005 0,5 

6 sem 18,8 9,27×10-8 10,8 5,26×10-5 847,3 0,021 0,5 

 

Tabela 6 - Valores dos parâmetros correspondestes ao Teste 1 para a embalagem D numa 

configuração experimental de 3 elétrodos. 

Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

0 h 166,6 2,41×10-7 4575,0 1,97×10-5    

1 h 102,5 3,21×10-7 3973,0 3,47×10-4    

24 h 26,7 3,16×10-7 1894,0 2,59×10-3    

48 h 12,6 1,44×10-7 36,1 1,20×10-5 692,5 0,572 0,5 

1 sem 14,1 1,52×10-7 24,2 3,15×10-5 895,9 0,962 0,5 

2 sem 14,6 1,46×10-7 64,1 1,65×10-4 1082,0 0,504 0,5 

3 sem 14,9 1,47×10-7 79,8 2,14×10-4 1119,0 0,511 0,5 

4 sem 14,5 1,47×10-7 135,1 3,80×10-4 1123,0 0,377 0,5 

5 sem 14,0 1,44×10-7 165,9 6,86×10-4 175,9 0,329 0,5 

6 sem 14,8 1,10×10-7 173,0 8,67×10-4 141,0 1,169 0,5 

7 sem 14,2 1,39×10-7 192,5 1,26×10-3 111,2 1,139 0,5 

 

Por análise das Tabelas 3-6 verifica-se uma grande diminuição da resistência dos poros, 

𝑅𝑝, ao fim de 1 h, esta diminuição corresponde à perda das propriedades barreira do 

revestimento e está associada à penetração do eletrólito nos poros do revestimento provocando 

um aumento da área destes. Verificou-se que, para todas embalagens, este parâmetro se 
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mantém praticamente constante ao longo do tempo a partir da primeira semana, indicando que 

a porosidade do revestimento não sofreu grande variação.  

Relativamente à resistência de transferência de carga na interface metal/eletrólito,𝑅𝑐𝑡, 

verifica-se que para as embalagens A e D esta diminui até um certo instante de tempo (2 

semanas) e posteriormente começa a aumentar. Este aumento pode ser justificado pela 

formação e acumulação da camada de óxido de ferro no corpo da embalagem, que impede o 

fluxo de eletrões, criando uma resistência extra ao sistema. Este aumento apenas foi verificado 

nas embalagens A e D, pode dever-se ao facto destas embalagens apresentarem apenas uma 

camada de verniz. Para as embalagens B e C verificou-se uma diminuição da 𝑅𝑐𝑡 ao longo do 

tempo, sendo que a maior diminuição verificou-se entre a primeira e a segunda semana de 

ensaios, sugerindo que nesta fase dá-se um aumento da velocidade da corrosão. 

No que diz respeito à capacitância do revestimento, 𝐶𝑐, verifica-se que esta se mantém 

praticamente constante ao longo do tempo para todas as embalagens, indicando que 

possivelmente não houve uma absorção significativa de água pelo revestimento.  O elemento 

de Warburg apresentou uma variação irregular ao longo do tempo para todas as embalagens. 

Este parâmetro é obtido através da minimização do somatório do quadrado dos desvios, 

podendo esta variação irregular estar associada à forma como este parâmetro é obtido. 

Tal como verificado pela análise das Figuras 16-19, pelos resultados presentes nas Tabelas 

3-6 verificou-se que a embalagem C apresenta uma melhor proteção, uma vez que ao fim das 

7 semanas em estufa, esta apresenta uma maior resistência dos poros e uma menor capacitância 

do revestimento. No final dos ensaios de envelhecimento em estufa todas as embalagens foram 

abertas para proceder à análise visual do nível de degradação. No Anexo 1 são apresentadas as 

Figuras A1.1-A1.4 que exibem o estado final das embalagens após o envelhecimento na estufa. 

Verifica-se pela análise das imagens que houve a degradação da embalagem, uma vez que houve 

a formação de ferrugem. 

 

Teste 2 - Envelhecer a embalagem metálica com produto e realizar a técnica de EIS com 

eletrólito 

O principal objetivo do Teste 2 consiste em validar o uso de um eletrólito no caso do 

produto embalado não apresentar condutividade elétrica. Nas Figuras 20-23 são apresentados 

os diagramas de Nyquist referentes às embalagens A, B, C e D, envelhecidas em estufa a 45 °C 

com produto (purificador de ar) e analisadas por EIS com eletrólito, Na2SO4 a 20,4 g·L-1. No 

Anexo 3 é apresentada a evolução do módulo de impedância em função da frequência para as 

embalagens A, B, C e D – Figuras A3.5-A3.8, respetivamente. Analisando as Figuras 20-23, 

verifica-se que no Teste 2 não existe uma diminuição tão acentuada da impedância, como a 
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verificada no Teste 1. No entanto, observa-se uma diminuição da impedância ao longo do 

tempo, associada à perda das propriedades barreira do revestimento, como verificado no Teste 

1. 

 

Figura 20 – Diagrama de Nyquist para a embalagem A sujeita ao Teste 2 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa 

 

 

Figura 21 – Diagrama de Nyquist para a embalagem B sujeita ao Teste 2 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa 
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Figura 22 – Diagrama de Nyquist para a embalagem C sujeita ao Teste 2 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa 

 

 

Figura 23 – Diagrama de Nyquist para a embalagem D sujeita ao Teste 2 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa 

 

Contudo, quando as embalagens são envelhecidas com produto, não se verifica a 

existência do elemento de Warburg, o que indica que não houve a degradação da embalagem, 

e como pode ser comprovado nas Figuras A2.5-A2.8 – Anexo 2. Os resultados experimentais das 

Figuras 20-23 foram todos ajustados com o circuito equivalente representado na Figura 8 

(Capítulo 2) sendo os valores dos parâmetros ajustados apresentados no Anexo 4 para todas as 

embalagens estudadas. Os valores ajustados, mostram, à semelhança do Teste 1, que para 
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todas as embalagens ocorre uma diminuição da 𝑅p ao longo do tempo. Contudo, neste estudo 

só a partir das 5 semanas de ensaio é que este parâmetro se mantém praticamente constante, 

indicando que o verniz em contacto com o produto estudado é mais resistente do que em 

contato com o eletrólito. O mesmo se verificou na 𝐶𝑐, visto que esta se manteve praticamente 

constante ao longo do tempo, indicando que não houve alteração na espessura do revestimento, 

tal como verificado no Teste 1. 

Ao contrário do verificado no Teste 1, no Teste 2 observou-se uma variação irregular da 

𝑅ct  e da 𝐶𝑑𝑙 em todas as embalagens, esta variação pode estar associada à não remoção do 

produto aquando da preparação da embalagem para ser caracterizada por EIS. 

Através da análise das Figuras 20-23 verifica-se que as embalagens A e B apresentam 

comportamentos idênticos, enquanto que a embalagem C apresenta o melhor desempenho e a 

embalagem D apresenta o pior desempenho, tal como verificado no Teste 1. 

Por análise dos parâmetros ajustados para o Teste 1 (Tabelas 3-6) e para o Teste 2 

(Tabelas A4.1-A4.4), verifica-se que existe uma correlação entre os 2 testes, i.e., o estado final 

das embalagens no Teste 2 corresponde a um instante de tempo do teste 1. Na Tabela 7 são 

apresentadas as relações encontradas para cada uma das embalagens, entre o Teste 1 e Teste 

2. 

Tabela 7 – Relação do estado das embalagens ao fim de 7 semanas em estufa no Teste 2 com 

as embalagens no Teste 1  

EMBALAGEM TESTE 1 TESTE 2 

A 24 h 

7 sem 
B 48 h 

C 48 h – 1 sem 

D 24 h – 48 h 

 

Através do Teste 2 é possível concluir que é possível envelhecer a embalagem com o 

produto e monitorizar a evolução da degradação através da técnica de EIS utilizando um 

eletrólito condutor.  

 

Teste 3 - Envelhecer a embalagem metálica com produto e realizar a técnica de EIS com 

produto 

O Teste 3 tem como principal objetivo avaliar a influência do eletrólito no Teste 2, de 

forma a confirmar que o Teste 2 reflete o que realmente acontece no sistema 

embalagem/produto. Este teste foi realizado numa configuração experimental de 2 elétrodos 
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de forma prevenir a danificação da membrana do elétrodo de referência provocada pelo 

produto. Nas Figuras 24-27 são apresentados os diagramas de Nyquist referentes às embalagens 

A, B, C e D, cheias com produto (purificador de ar) após exposição na estufa a 45 °C, com 

posterior análise de EIS com o produto. 

 

Figura 24 - Diagrama de Nyquist para a embalagem A sujeita ao Teste 3 - evolução da 

degradação ao longo de 8 semanas em estufa 

 

Figura 25 - Diagrama de Nyquist para a embalagem B sujeita ao Teste 3 - evolução da 

degradação ao longo de 8 semanas em estufa 
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Figura 26 - Diagrama de Nyquist para a embalagem C sujeita ao Teste 3 - evolução da 

degradação ao longo de 8 semanas em estufa 

 

Figura 27 - Diagrama de Nyquist para a embalagem D sujeita ao Teste 3 - evolução da 

degradação ao longo de 8 semanas em estufa 

 

Através das Figuras 24-27 é possível estudar a evolução do comportamento do 

revestimento ao longo do tempo, no entanto isto só é possível a partir da primeira semana de 

ensaio, uma vez que entre as 0 h - 1 semana existe uma fase de estabilização entre o 

revestimento e o produto embalado. Nas altas frequências verifica-se uma diminuição da 

impedância ao longo do tempo, que corresponde à perda das propriedades barreira do 

revestimento, tal como verificado no Teste 1 e 2. 
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O Teste 1 e o Teste 2 vão ao encontro do Teste 3 (condições reais), contudo as 

características do produto e a contribuição resistiva da elevada quantidade de eletrólito não 

permitiram quantificar os parâmetros de ajuste para os dados experimentais de EIS 

apresentados nas Figuras 24-27.  

Mais ainda, por análise dos diagramas de Bode para cada uma das embalagens -  Figuras 

A.9-A3.12 no Anexo 3, verifica-se que nas baixas frequências existe a influência de outros 

fenómenos, uma vez que existem outras contantes de tempo para além das duas identificadas 

numa configuração a 3 elétrodos. Seria, portanto, necessário realizar ensaios complementares 

de forma a identificar estes fenómenos. 

Na Figura 28 é apresentado o diagrama de Nyquist para as embalagens A, B, C e D ao fim 

de 8 semanas em estufa. 

 

 

Figura 28 - Diagramas de Nyquist obtidos no instante 8 semanas para as embalagens A, B, C e 

D. 

Por análise da Figura 28, verifica-se que todas as embalagens apresentam valores de 

impedância praticamente iguais, ao fim de 8 semanas em estufa. Por análise das Figuras A2.9-

A2.12 presentes no Anexo 2, verifica-se que o produto não provocou a degradação de nenhuma 

das embalagens, tal como verificado no Teste 2. Como tal, pode concluir-se que os vernizes Y 

e Z são mais resistentes quando em contacto com produto. 

3.2 Método AC-DC-AC 

O método AC-DC-AC foi realizado apenas com eletrólito e recorrendo a uma configuração 

experimental de 3 elétrodos. O objetivo deste método consiste em verificar se o fenómeno de 

degradação do sistema é semelhante ao obtido com o teste de armazenamento. Como 
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mencionado anteriormente, no capítulo 3, este método permite através de ciclos de 

polarização catódica provocar a degradação do revestimento em menos de 24 h. Assim, o 

desempenho de um revestimento é avaliado consoante o número de ciclos de polarização (DC) 

que são necessários até ocorrer a sua degradação.   

Nas Figuras 29-31 são apresentados os diagramas de Nyquist referentes às embalagens A, 

B, C e D no seu estado inicial e após cada ciclo de AC-DC-AC. O uso da espectroscopia de 

impedância eletroquímica (AC) permitiu monitorizar o fenómeno de degradação do 

revestimento entre ciclos de polarização catódica (DC).  A evolução do módulo de impedância 

em função da frequência para as embalagens A, B, C e D é apresentada no Anexo 3 – Figuras 

A2.12-A2.15, respetivamente. 

 

 

Figura 29 – Diagrama de Nyquist para a embalagem A no estado inicial e ao longo dos ciclos 

AC-DC-AC. 
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Figura 30 - Diagrama de Nyquist para a embalagem B no estado inicial e ao longo dos ciclos 

AC-DC-AC. 

 

 

Figura 31 - Diagrama de Nyquist para a embalagem C no estado inicial e ao longo dos ciclos 

AC-DC-AC. 
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Figura 32 - Diagrama de Nyquist para a embalagem D no estado inicial e ao longo dos ciclos 

AC-DC-AC. 

 

Analisando as Figuras 29-32, verifica-se que, para todas as embalagens estudadas, o 

primeiro ciclo de -2 V aplicado provocou uma acentuada diminuição dos valores de impedância, 

o mesmo que dizer que o revestimento perdeu significativamente as suas propriedades barreira. 

A partir do segundo ciclo verifica-se que a impedância se mantém praticamente constante ao 

longo dos restantes ciclos para todas as embalagens. Contudo, o critério que define o número 

de ciclos necessários para degradar um revestimento é a fase de estabilização, i.e., apenas 

quando o valor de OCP medido após polarização catódica for constante entre ciclos é que se 

considera que o revestimento degradou – ver Anexo 5.  

Os dados do estado inicial de cada uma das embalagens foram ajustados com o circuito 

equivalente apresentado na Figura 8, enquanto que os dados referentes aos restantes ciclos de 

AC-DC-AC foram ajustados com o circuito equivalente da Figura 10. Para as embalagens A e B 

foram necessários 5 ciclos, enquanto que para a embalagem C foram necessários 6 ciclos e a 

embalagem D degradou ao fim de 3 ciclos. Indicando que a embalagem C apresenta o melhor 

desempenho e a embalagem D a pior performance, tal como verificado no teste de 

armazenamento. 

Os valores dos parâmetros ajustados pelos circuitos elétricos equivalentes para as 

embalagens A, B, C e D são apresentados nas Tabelas 8-11, respetivamente. 
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Tabela 8 - Valores dos parâmetros correspondentes à embalagem A degradada pelo método 

AC-DC-AC. 

Ciclos 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

0 185,0 2,53×10-7 30948,0 2,97×10-6    

1 19,3 1,12×10-7 256,4 1,04×10-3 195,9 0,321 0,5 

2 13,0 1,10×10-7 93,9 1,39×10-4 74,0 0,061 0,5 

3 18,7 1,13×10-7 97,8 2,09×10-4 68,6 0,034 0,5 

4 15,7 1,10×10-7 74,3 1,51×10-4 44,0 0,034 0,5 

5 13,0 1,07×10-7 53,7 1,32×10-4 33,3 0,026 0,5 

 

Tabela 9 - Valores dos parâmetros correspondentes à embalagem B degradada pelo método 

AC-DC-AC. 

Ciclos 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

0 323,0 1,26×10-7 77116,0 3,67×10-6    

1 19,8 6,39×10-8 579,2 1,50×10-4 996,5 0,303 0,5 

2 21,1 6,51×10-8 412,6 3,16×10-4 954,4 0,099 0,5 

3 20,1 6,56×10-8 327,8 1,16×10-4 246,7 0,024 0,5 

4 24,0 6,64×10-8 188,4 1,35×10-4 255,8 0,020 0,5 

5 18,4 6,50×10-8 165,8 1,25×10-4 133,4 0,011 0,5 

 

Tabela 10 - Valores dos parâmetros correspondentes à embalagem C degradada pelo método 

AC-DC-AC. 

Ciclos 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

0 280,7 2,15×10-7 9650,0 7,80×10-6    

1 29,7 6,51×10-8 218,0 2,54×10-5 1055,0 0,191 0,5 

2 17,6 6,15×10-8 163,5 1,67×10-4 428,6 0,104 0,5 

3 22,9 6,20×10-8 189,0 1,33×10-4 281,3 0,062 0,5 

4 21,1 6,38×10-8 174,4 8,84×10-5 146,0 0,045 0,5 
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Ciclos 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

5 19,4 6,42×10-8 148,8 1,09×10-4 96,5 0,031 0,5 

6 19,1 6,40×10-8 162,8 8,55×10-5 110,0 0,029 0,5 

 

Tabela 11 - Valores dos parâmetros correspondentes à embalagem D degradada pelo método 

AC-DC-AC. 

Ciclos 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 𝑾𝒔−𝑹/Ω 𝑾𝒔−𝒕/Ω 𝑾𝒔−𝑷/Ω 

0 188,7 4,51×10-7 11497,0 8,35×10-6    

1 19,2 1,33×10-7 37,5 1,34×10-4 7,39 3,38×10-3 0,5 

2 18,6 1,31×10-7 35,5 1,02×10-4 4,53 2,41×10-3 0,5 

3 17,8 1,27×10-7 31,4 1,01×10-4 0,97 2,96×10-4 0,5 

 

Por análise das Tabelas 8-11, verifica-se que os valores obtidos pelo método AC-DC-AC 

estão em concordância com os obtidos no teste de armazenamento. Verifica-se uma diminuição 

acentuada da 𝑅p,  após o primeiro ciclo e esta tende a estabilizar a partir do segundo ciclo. No 

que diz respeito à capacitância do revestimento, 𝐶c, esta apresenta valores constantes ao longo 

de todo o método AC-DC-AC, isto deve-se ao facto de a degradação que ocorre por este método 

ser uma degradação física que não altera as propriedades do revestimento, mais propriamente 

a sua espessura. Os ciclos de AC-DC-AC provocam um aumento da atividade eletroquímica na 

interface metal/eletrólito resultando numa diminuição da resistência à transferência de cargas 

nesta interface, 𝑅ct, e num aumento da capacitância de dupla camada, 𝐶dl, em todas as 

embalagens.   

A análise e o ajuste dos resultados experimentais ao circuito elétrico equivalente, para o 

método AC-DC-AC, foi difícil uma vez que entre o primeiro e o segundo ciclo verifica-se uma 

acentuada diminuição da impedância resultante da degradação das embalagens apenas com um 

ciclo de polarização. Este fato torna difícil a identificação e monitorização dos fenómenos de 

corrosão que ocorrem em cada uma das embalagens, uma vez que, a partir do segundo ciclo 

verifica-se uma sobreposição dos parâmetros referentes à dupla camada. Esta dificuldade 

poderia ser ultrapassada através da redução do potencial (-2 V) e do tempo aplicado (2 min) na 

polarização catódica, no entanto por questões de tempo não foi possível. Esta última 

alternativa, permitiria avaliar melhor o fenómeno de degradação da embalagem metálica e 

facilitaria o ajuste dos resultados, minimizando possíveis erros experimentais. 
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Mais uma vez, e como tinha sido referido anteriormente, o teste AC-DC_AC permitiu 

concluir que a embalagem C é a que oferece uma melhor proteção anticorrosiva e que a 

embalagem D apresenta o pior desempenho. Apontando que a impregnação de 2 camadas do 

verniz Y é a melhor opção de revestimento para uma embalagem metálica, em comparação 

com os outros sistemas estudados.  

De forma a validar esta constatação foi estudada a evolução do potencial de circuito 

aberto após a fase de polarização para cada uma das embalagens, (Figura 33). Com o aumento 

da degradação do revestimento observa-se uma convergência do valor do potencial, durante a 

fase de relaxação, para um valor próximo do potencial de oxidação do metal. Verifica-se que a 

embalagem D apresenta um potencial no novo estado de equilíbrio próximo do potencial da 

reação catódica (-0,44 V), o que comprova que a embalagem D apresenta o pior desempenho 

de proteção à corrosão. Por outro lado, as embalagens A e C apresentam um potencial mais 

afastado do potencial da reação catódica, confirmando assim o bom desempenho anticorrosivo 

do verniz Y.   

 

 

Figura 33 - Evolução do potencial de circuito aberto para as embalagens A, B, C e D após 

degradação pelo método AC-DC-AC. 

 

3.3 Comparação de métodos de envelhecimento acelerado 

A degradação verificada por cada um dos métodos é diferente, sendo que a degradação 

pelo teste de armazenamento consiste numa degradação física e química, e no caso do método 

AC-DC-AC esta é apenas física.  
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A comparação dos dois métodos de envelhecimento foi realizada através da comparação 

do Teste 1 com o método AC-DC-AC, uma vez que são ambos realizados nas mesmas condições, 

i.e., mesmo eletrólito numa configuração experimental de 3 elétrodos. Para as embalagens 

degradadas através do teste de armazenamento verificou-se a formação de uma camada de 

óxido de ferro nos pontos frágeis da embalagem (zona da soldadura, cúpula e fundo), no método 

AC-DC-AC apenas se verificou a formação de bolhas nestes mesmos pontos frágeis. Isto porque, 

o método AC-DC-AC é um método muito rápido o que não possibilita a formação da camada de 

óxido verificada no teste de armazenamento. Estes resultados podem ser verificados pela 

análise da Figura 34, que mostra a degradação da embalagem C pelo teste de armazenamento 

– Figura 34 a), e pelo método AC-DC-AC – Figura 34 b). 

 

 
 

Figura 34 - Embalagem C degrada pelo a) teste de armazenamento e b) método AC-DC-AC. 

 

Contudo ambos os métodos são complementares, visto que através do método AC-DC-

AC é possível identificar os pontos frágeis da embalagem, sendo nestes pontos que ocorre a 

formação da camada de óxidos no teste de armazenamento. Adicionalmente, através dos dois 

testes foi possível concluir que a embalagem C apresenta o melhor desempenho anticorrosivo, 

por sua vez a embalagem D é a que apresenta a pior performance. 

Ambos os métodos permitiram envelhecer as embalagens metálicas, contudo só o teste 

de armazenamento é que fornece informações adicionais sobre a qualidade/interação do 

revestimento com o produto. Sendo que, por este motivo, não é possível a substituição do teste 

de armazenamento pelo método AC-DC-AC.  

 

  

a) b) 



Desenvolvimento de Mecanismos de Análise de Compatibilidade entre Revestimentos e Produtos Embalados 

Conclusões 45 

4 Conclusões 

Neste projeto foram utilizados dois métodos de envelhecimento para caracterizar as 

propriedades barreira dos revestimentos anticorrosivos estudados, o método AC-DC-AC e o teste 

de armazenamento. Neste último, o envelhecimento foi controlado visualmente e também pela 

técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica. Para o teste de armazenamento, 

foram realizados três procedimentos diferentes: o envelhecimento da embalagem com 

eletrólito e realização da técnica de EIS com o mesmo eletrólito (Teste 1); envelhecimento da 

embalagem com o produto e realização da técnica de EIS com eletrólito novo (Teste 2) e o 

envelhecimento da embalagem com produto e realização da técnica de EIS com o mesmo (Teste 

3).  

No teste de armazenamento os testes foram combinados com medições de EIS o que 

permitiu concluir que a utilização de eletrólito como produto de enchimento é um bom método 

para simular o sistema real, uma vez que se observou uma boa correlação entre os parâmetros 

obtidos entre o Teste 1 e Teste 2. Das 4 embalagens estudadas, a embalagem C apresentou, 

para ambos os testes, os melhores resultados, sendo por isso o melhor revestimento. Por outro 

lado, a embalagem D apresentou o pior desempenho. Por fim as embalagens A e B apresentaram 

resultados semelhantes para os 2 testes. Conclui-se assim que o verniz Y é a melhor opção de 

revestimento, uma vez que apresentou o melhor desempenho quando comparado com o verniz 

Z. De salientar que a melhor opção de revestimento é a impregnação de 2 camadas do verniz 

Y.  

O método AC-DC-AC provou ser um método bastante útil, uma vez que permitiu uma 

avaliação rápida (menos 24 h) da qualidade da interface metal/revestimento. Contudo, uma 

vez que as latas degradaram apenas com um ciclo de polarização catódica não foi possível, 

através da técnica de EIS, identificar as várias fases da degradação da embalagem. 

Comparando os resultados obtidos pelo teste de armazenamento com caracterização por 

EIS com os obtidos pelo método AC-DC-AC, verifica-se que existe uma correlação entre ambos, 

i.e., ambas as técnicas identificaram a lata C, com duas camadas do verniz Y, como sendo a 

que apresenta melhor desempenho. No entanto, importa referir que a degradação verificada 

por cada um dos métodos é diferente, sendo que a degradação provocada pelo teste de 

armazenamento consiste numa degradação física e química, e no caso do método AC-DC-AC 

esta é apenas física, como tal, estes testes de envelhecimento são complementares.   
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4.1 Objetivos Realizados 

Através deste projeto foi possível validar o uso de testes de envelhecimento combinados 

com a técnica de EIS como uma ferramenta de investigação do processo de degradação das 

embalagens metálicas. 

O teste de armazenamento permitiu verificar a possibilidade da utilização de eletrólito 

como produto de enchimento para realizar a técnica de EIS quando o produto embalado não 

possui condutividade elétrica. 

Foi possível verificar a complementaridade entre o teste de armazenamento e o método 

AC-DC-AC. Através do método AC-DC-AC é possível identificar os pontos frágeis da lata e este 

permite identificar num curto período de tempo o melhor sistema de proteção.  

Por fim, conclui-se que as técnicas utilizadas demonstraram ser adequadas para dar 

resposta ao objetivo proposto, tendo este sido alcançado. 

4.2 Limitações e Trabalho Futuro 

Ao longo do projeto houveram algumas limitações. A primeira foi o facto de existir uma 

grande variabilidade no estado inicial de cada uma das latas, o que comprometeu o 

comportamento de cada um ao longo do tempo e dificultou a análise dos resultados obtidos. 

Uma outra limitação encontrada ocorreu no ajuste dos resultados experimentais do Teste 

3, uma vez que não foi possível ajustar os resultados aos análogos elétricos equivalentes 

propostos e com significado físico para o sistema em estudo. Isto porque, através da análise 

dos diagramas de Nyquist e de Bode verificou-se a ocorrência de outros fenómenos associados 

com contantes de tempo diferentes, e apenas podem ser identificadas com a realização de 

testes complementares.  Como proposta para trabalho futuro, sugere-se a realização de mais 

ensaios no Teste 3, de forma a identificar esses fenómenos. 

Por fim, no método AC-DC-AC verificou-se que todas as embalagens degradam ao fim de 

um ciclo de polarização catódica, não sendo possível estudar em detalhe o fenómeno de 

degradação que ocorre através deste método. Para trabalho futuro, sugere-se uma redução do 

potencial aplicado na polarização catódica (-2 V), bem como do tempo que este é aplicado, de 

forma a ser possível monitorizar o fenómeno de degradação do sistema metal/revestimento. 

4.3 Apreciação final 

A realização deste projeto permitiu conhecer o teste de armazenamento, a técnica de 

EIS e o método AC-DC-AC. A técnica de EIS mostrou ser uma ferramenta fundamental na 

caracterização do estado das embalagens metálicas. O método de AC-DC-AC demonstrou ser 
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um método expedito e de extrema utilidade na avaliação do desempenho anticorrosivo dos 

revestimentos empregues numa embalagem metálica.  

Foi possível correlacionar o método AC-DC-AC e o teste de armazenamento, i.e., 

verificou-se que um determinado número de ciclos corresponde a um determinado número de 

horas de exposição em estufa. 
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Anexo 1 Porosidade Inicial das Embalagens 

Neste anexo encontram-se os resultados medidos de porosidade para as embalagens A, B, 

C e D, apresentados na Tabela A1.1. 

 

Tabela A1.1 – Valores medidos de porosidade para as embalagens A, B, C e D 

Porosidade (mA) 

Lata A Lata B Lata C Lata D 

0,01 0,95 1,65 1,34 

35,39 1,48 51,42 65,33 

0,84 105,39 65,78 73,13 

0,19 1,88 1,61 0,88 

1,56 47,62 1,46 1,09 

125,27 72,24 67,86 1,31 

0,92 77,76 113,08 64,52 

96,03 48,99 1,53 1,39 

0,75 81,28 105,11 1,47 

137,88 55,36 0,19 1,36 

1,56 304,20 119,36 63,82 

167,00 1,46 1,32 1,59 

1,56 50,61 108,24 1,22 

167,00 69,08 1,53 122,89 

56,62 65,89 45,72 26,85 
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Anexo 2 Fotografias das Embalagens após 

Degradação  

Neste anexo são apresentadas fotografias do estado final das embalagens após a 

degradação por ambos os métodos estudados, envelhecimento acelerado em estufa e método 

AC-DC-AC. 

Envelhecimento acelerado em estufa 

Teste 1  

 

 

Figura A2.1 – Embalagem A após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o eletrólito. 
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Figura A2.2 - Embalagem B após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o eletrólito. 

 

 

Figura A2.3 - Embalagem C após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o eletrólito. 
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Figura A2.4 - Embalagem D após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o eletrólito. 

Teste 2 

 

Figura A2.5 - Embalagem A após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com produto. 
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Figura A2.6 - Embalagem B após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o produto. 

 

 

Figura A2.7 - Embalagem C após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o produto. 
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Figura A2.8 - Embalagem D após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o produto. 

Teste 3 

 

Figura A2.9 - Embalagem A após 7 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o produto. 
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Figura A2.10 - Embalagem B após 8 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o produto. 

 

 

 

Figura A2.11 - Embalagem C após 8 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o produto. 
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Figura A2.12 - Embalagem D após 8 semanas em estufa a 45ºC em contacto com o produto. 

 

Método AC-DC-AC 

 

 

Figura A2. 13 - Embalagem A após degradação com o método AC-DC-AC. 
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Figura A2.14 -Embalagem B após degradação com o método AC-DC-AC. 

 

 

Figura A2.15 - Embalagem C após degradação com o método AC-DC-AC. 
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Figura A2.16 - Embalagem D após degradação com o método AC-DC-AC. 
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Anexo 3 Diagramas de Bode 

Neste anexo encontram-se as representações gráficas da evolução do módulo de 

impedância em função da frequência, diagrama de Bode, para as embalagens A, B, C e D 

degradadas através do teste de armazenamento e pelo método AC-DC-AC. 
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Figura A3.1 - Diagrama de Bode para a embalagem A sujeita ao Teste 1 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura A3.2 - Diagrama de Bode para a embalagem B sujeita ao Teste 1 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura A3.3 - Diagrama de Bode para a embalagem C sujeita ao Teste 1 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura A3.4 - Diagrama de Bode para a embalagem D sujeita ao Teste 1 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura A3.5 - Diagrama de Bode para a embalagem A sujeita ao Teste 2 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura A3.6 - Diagrama de Bode para a embalagem B sujeita ao Teste 2 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura A3.7 - Diagrama de Bode para a embalagem C sujeita ao Teste 2 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura A3.8 - Diagrama de Bode para a embalagem D sujeita ao Teste 2 - evolução da 

degradação ao longo de 7 semanas em estufa. 
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Figura A3.9 - Diagrama de Bode para a embalagem A sujeita ao Teste 3 - evolução da 

degradação ao longo de 8 semanas em estufa. 



Desenvolvimento de Mecanismos de Análise de Compatibilidade entre Revestimentos e Produtos Embalados. 

Diagrama de Bode 66 

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

  

 

 Frequência/Hz

th
e
ta

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

  

 

 

 0 h

 1 h

 24 h

 48 h

 1 sem

 2 sem

 3 sem

 4 sem

 5 sem

 6 sem

 7 sem

 8 sem

Frequência/Hz

|Z
|

 

Figura A3.10 - Diagrama de Bode para a embalagem B sujeita ao Teste 3 - evolução da 

degradação ao longo de 8 semanas em estufa. 
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Figura A3.11 - Diagrama de Bode para a embalagem C sujeita ao Teste 3 - evolução da 

degradação ao longo de 8 semanas em estufa. 
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Figura A3.12 - Diagrama de Bode para a embalagem D sujeita ao Teste 3 - evolução da 

degradação ao longo de 8 semanas em estufa. 
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Figura A3.13 - Diagrama de Bode para a embalagem A no estado inicial e ao longo dos ciclos 

AC-DC-AC 
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Figura A3.14 - Diagrama de Bode para a embalagem B no estado inicial e ao longo dos ciclos 

AC-DC-AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3.15 - Diagrama de Bode para a embalagem C no estado inicial e ao longo dos ciclos 

AC-DC-AC 
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Figura A3.16 - Diagrama de Nyquist para a embalagem D no estado inicial e ao longo dos 

ciclos AC-DC-AC 
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Anexo 4 Parâmetros de Ajuste – Teste 2 

Neste anexo encontram-se os valores dos parâmetros obtidos para o Teste 2 para as 

embalagens A, B, C e D. 

Teste 2 

Tabela A4. 1 - Valores dos parâmetros correspondestes ao Teste 2 para a embalagem A numa 

configuração experimental de 3 elétrodos. 

Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 

0 h 191,3 3,62×10-7 24682 2,61×10-6 

1 h 55,8 5,19×10-7 2524 2,47×10-5 

24 h 47,3 4,12×10-7 8085 7,35×10-5 

48 h 31,7 2,64×10-7 9874 9,30×10-5 

1 sem 24,4 2,58×10-7 8045 3,42×10-4 

2 sem 22,5 2,05×10-7 10059 2,38×10-4 

3 sem 18,2 1,80×10-7 7430 3,19×10-4 

4 sem 16,6 2,07×10-7 1974 1,77×10-4 

5 sem 16,8 1,67×10-7 24439 3,49×10-4 

6 sem 12,9 1,67×10-7 653 1,41×10-4 

7 sem 13,9 1,53×10-7 3471 1,99×10-4 

 

Tabela A4. 2 - Valores dos parâmetros correspondestes ao Teste 2 para a embalagem B numa 

configuração experimental de 3 elétrodos. 

Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 

0 h 372,5 1,90×10-7 17154 1,50×10-6 

1 h 253,3 3,98×10-7 57223 1,58×10-5 

24 h 90,7 2,44×10-7 4035 1,75×10-5 

48 h 84,9 1,76×10-7 2666 1,07×10-5 

1 sem 57,6 1,80×10-7 5042 5,25×10-5 

2 sem 31,2 1,24×10-7 5483 1,38×10-4 

3 sem 28,2 1,58×10-7 28396 1,28×10-4 
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Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 

4 sem 28,7 1,94×10-7 57419 4,49×10-4 

5 sem 23,1 1,27×10-7 1468 6,21×10-5 

6 sem 23,5 1,37×10-7 4095 1,95×10-4 

7 sem 23,4 1,47×10-7 8579 1,80×10-4 

 

Tabela A4. 3 - Valores dos parâmetros correspondestes ao Teste 2 para a embalagem C numa 

configuração experimental de 3 elétrodos. 

Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 

0 h 300,7 1,33×10-7 38796 4,16×10-6 

1 h 135,2 1,49×10-7 10224 3,07×10-5 

24 h 68,8 1,31×10-7 16736 6,95×10-5 

48 h 67,1 1,16×10-7 17498 1,50×10-4 

1 sem 45,0 1,05×10-7 2290 2,97×10-5 

2 sem 35,6 8,58×10-8 1926 5,16×10-5 

3 sem 29,0 7,93×10-8 9811 3,59×10-3 

4 sem 30,3 8,21×10-8 2848 1,61×10-4 

5 sem 31,7 9,98×10-8 11087 4,15×10-4 

6 sem 30,4 9,58×10-8 3058 2,73×10-4 

 

Tabela A4. 4 - Valores dos parâmetros correspondestes ao Teste 2 para a embalagem D numa 

configuração experimental de 3 elétrodos. 

Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 

0 h 182,6 2,42×10-7 25216 2,11×10-6 

1 h 91,9 2,67×10-7 13793 2,16×10-5 

24 h 52,8 1,80×10-7 97479 5,40×10-3 

48 h 47,9 1,94×10-7 6560 3,12×10-4 

1 sem 38,1 2,04×10-7 5079 2,13×10-4 

2 sem 24,8 3,17×10-8 7804 5,06×10-4 

3 sem 19,1 1,50×10-7 603,9 1,27×10-4 
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Tempo 𝑹𝒑/Ω 𝑪𝒄/F 𝑹𝒄𝒕/ Ω 𝑪𝒅𝒍/F 

4 sem 21,2 1,87×10-7 26363 2,90×10-4 

5 sem 14,3 1,54×10-7 1648 2,29×10-4 

6 sem 14,3 1,43×10-7 5389 4,95×10-4 

7 sem 13,1 1,43×10-7 3817 1,11×10-3 
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Anexo 5 Método AC-DC-AC – Fase estabilização 

Neste anexo é apresentada a evolução do potencial de circuito aberto para cada uma das 

embalagens estudadas ao longo dos ciclos de AC-DC-AC.  
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Figura A5. 1 – Evolução do potencial de circuito aberto da embalagem A, após 5 ciclos de AC-

DC-AC 
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Figura A5. 2 - Evolução do potencial de circuito aberto da embalagem B, após 5 ciclos de AC-

DC-AC 
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Figura A5. 3 - Evolução do potencial de circuito aberto da embalagem C, após 6 ciclos de AC-

DC-AC 
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Figura A5. 4 - Evolução do potencial de circuito aberto da embalagem D, após 4 ciclos de AC-

DC-AC 

 


