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RESPONDENDO AO DESAFIO DO AMANHÃ: 
revestimentos de superfície para 
elementos de fixação usados em 
veículos elétricos

Lançamento 
pretende 
solucionar os 
problemas 
inerentes aos 
fixadores em 
carros elétricos, 
como prevenção à 
alta condutividade 
e à corrosão 

A BSTRACT
According to Marklines, by 2023, some 20% of all vehicles produced will be electric 
(vs. gas), bringing with it new challenges for fastener coating engineers working on 
electric vehicles. Considerations include electrical conductivity, the use of lighter 
materials to maximize vehicle range per charge, contact corrosion, galling, premature 
corrosion and warranty. Specifiers need to select the right surface coatings for 
fasteners in electric vehicles to ensure effective grounding, resistance to galvanic 
corrosion, and predictable coefficient of friction coupled with excellent corrosion 
protection. And these factors must be consistent throughout an electric vehicle’s life.

RESUMO
De acordo com a Marklines – empresa que produz informação global sobre indústria 
automotiva – em 2023, cerca de 20% de todos os veículos produzidos serão elétricos 
(vs. gás), trazendo novos desafios para os engenheiros de revestimento de fixadores 
que trabalham com eles. Considerações incluem condutividade elétrica, o uso de 
materiais mais leves para maximizar o alcance do veículo por carga, corrosão de 
contato, escoriação, corrosão prematura e garantia. Os especificadores precisam 
selecionar os revestimentos de superfície corretos para fixadores em veículos elétricos 
para garantir aterramento eficaz, resistência à corrosão galvânica e coeficiente de 
atrito previsível, juntamente com excelente proteção contra corrosão. Ademais, 
esses fatores devem ser consistentes ao longo da vida de um veículo elétrico.
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Lammert de Boer é diretor global ZinKlad, DecoKlad & XMAPP. Tem mais 
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Se, de acordo com a empresa 
Marklines, que em 2023 cerca 
de 20% de todos os veículos 
produzidos serão elétricos, 

é imperioso destacar que eles, junta-
mente os veículos híbridos, precisarão, 
naturalmente, de mais componentes 
elétricos e eletrônicos. Placas de Cir-
cuito Impresso (PCBs), circuitos inte-
grados e conectores estão sendo cada 
vez mais utilizados para esse propósi-
to, mas também são necessárias co-
nexões de aterramento confiáveis. Re-
vestimentos em fixadores para veículos 
elétricos precisarão ser extremamente 
confiáveis em termos de prevenção de 
isolamento de parafusos – esse é um 
fator crítico no uso cada vez maior de 
componentes elétricos nos veículos 
atuais. Componentes com proteção de 
superfície devem, portanto, oferecer a 
proteção mais longa possível contra o 
desgaste e a corrosão, para evitar o ris-
co de propriedades elétricas mudarem 
com o tempo.

A construção leve também é essencial 
para o desenvolvimento de veículos 
elétricos. Mas, metais leves represen-
tam um desafio adicional para a tec-
nologia de tratamentos de superfície 
– eles não apenas precisam ser prote-
gidos contra a corrosão, como seu po-
tencial negativo também pode causar 
corrosão galvânica quando eles são 
instalados com um material que tem 
potencial eletroquímico diferente. Ou-
tra abordagem para a construção leve 
é o uso de materiais de fixação de aço 
de alta resistência ou ultra alta resis-
tência. Para esses materiais, os siste-
mas de pré- tratamento e proteção de 
superfície devem ser selecionados com 
base em sua capacidade de minimizar 
o risco de fragilização por hidrogênio. 
Isso requer não apenas informações 
sobre os respectivos componentes 
envolvidos, mas também conheci-
mento detalhado sobre a conexão de 
componentes, condições ambientais e 
estresse em uso. Normalmente, essas 
decisões precisam ser tomadas duran-
te a fase de design.

APOIANDO OS ENGENHEIROS 
DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO 
AUTOMOTIVOS
É um desafio crucial para a indústria 
automotiva inovar e adotar o uso de 
soluções de tecnologia de revestimen-
to de superfície comprovadas e con-
sistentes que darão suporte a especi-
ficadores e engenheiros de elementos 
fixação para atender aos requisitos de 
veículos elétricos. 
A MacDermid Enthone Industrial Solu-
tions, por exemplo, lançou o ZinKlad® 
750 – o mais recente padrão do port-
fólio ZinKlad de classe mundial des-
envolvido para revestimentos de 
fixadores de aço em aplicações de ate-
rramento elétrico.
O ZinKlad® 750 é um revestimento 
sacrificial rico em estanho que passa 
por rigoroso teste de corrosão cíclica 

Tradução

FLAVIANA VENTUROLI ZANINI AGNELLI
Diretora técnica e operacional da MacDermid Enthone Brasil

flaviana.zanini@maqcdermid.com

3 /  



automotiva e 1.000 horas de névoa 
salina neutra, enquanto ainda é capaz 
de executar sua funcionalidade de ate-
rramento elétrico. Após a aplicação de 
um passivador trivalente, um top coat 
duplo proporciona uma excelente re-
sistência à corrosão e um coeficiente 
de atrito consistente. Nos fixadores, o 
revestimento retém seu acabamento 
por longos períodos sem a presença 
excessiva de corrosão branca ou ver-
melha, mantendo assim o contato me-
tal-metal.

TESTE
O ZinKlad® 750 concluiu o teste de condutividade GMW3200 para 
aplicações de aterramento de fixadores, resultando em atender os 
requisitos de fragilização por hidrogênio previsto pela norma GMW4700. 
O ZinKlad® 750 oferece uma combinação de resistência à corrosão, 
baixa resistência elétrica, boa condutividade e reduzida formação de 
produtos de corrosão. Os benefícios disso incluem a manutenção da 
condutividade e o baixo coeficiente de atrito para evitar o desgaste 
durante a montagem do fixador. Esses benefícios estão sendo realizados 
nos veículos de passageiros altamente conectados de hoje. Com esse 
revestimento, a indústria poderá fornecer fixadores de alta qualidade 
e consistentes, que atendem aos requisitos desafiadores de amanhã.
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