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RESUMO 

A corrosão tem um elevado impacto econômico, ambiental e de segurança na sociedade. O 

gasto gerado por ela é tão significativo que pesquisas mostram que este chega a representar de 

3% a 5% do PIB em alguns países. Sendo assim, é fundamental a aplicação de técnicas de 

proteção contra a mesma. 

 

O setor mais impactado pela corrosão é o naval tendo em vista que os cascos dos navios 

são fabricados em aço naval, navegam em água salgada e podem transportar cargas altamente 

corrosivas. Por isso, cada vez mais desenvolvem-se novas tecnologias que visam minimizar 

os efeitos da corrosão nestes equipamentos, entre outras a mais difundida é a pintura 

anticorrosiva. 

 

Outro inconveniente é o acúmulo de cracas no fundo dos navios. Pois o escoamento da 

água no casco é alterado devido à incrustação, piorando assim a navegabilidade, fazendo com 

que haja perda significativa na performance da embarcação, que por fim aumenta o consumo 

de combustível, gerando custos indesejáveis. Mais uma vez, a pintura agora anti-incrustante é 

a técnica mais utilizada para amenizar este problema.  

 

Dessa forma, o trabalho sugere uma exposição destes esquemas de pintura, junto com a 

análise de casos reais que levaram a uma melhora da operação. 

 

Palavras-Chave: corrosão; tintas anticorrosivas; tintas anti-incrustantes; pinturas navais. 
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ABSTRACT 

Corrosion has a high economic impact, environmental and security in society. The 

spending generated by it is very significant that research shows that this can represent up to 

3% to 5% of GDP in some countries. Thus, the application of techniques for protection is 

critical. 

 

The sector most affected by corrosion is the maritime considering that the ship hulls are 

made of naval steel, sailing in salt water and can carry highly corrosive loads. So increasingly 

are developing new technologies aimed at minimizing the effects of corrosion in these 

devices, among others the most widespread is anti-corrosive paint. 

 

Another drawback is the accumulation of barnacles on the bottom of ships. For the 

drainage of water on the hull is changed due to fouling, thus worsening the seaworthiness, so 

that there is significant loss in performance of the vessel, which ultimately increases the fuel 

consumption, causing undesirable costs. Again, the antifouling paint now is the technique 

used to alleviate this problem. 

 

Thus, this work suggests an exhibition of these paint schemes, along with analysis of real 

cases that have led to an improvement of the operation. 

 

Key-Words: corrosion; anticorrosive paints; antifouling paints; marine paintings. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A navegação tem sido utilizada pelas principais potencias mundiais desde a época do 

descobrimento. Como na época era a única tecnologia conhecida para a exploração do 

continente, a navegação foi muito difundida para a comercialização de especiarias e 

exploração de novas terras, levando trabalhadores e trazendo as riquezas das suas colônias. 

Chegando aos dias de hoje, apesar de novos meios de transporte, a navegação continua 

sendo muito explorada pelos países para aquecer suas economias. É a porta de entrada de 

matérias primas e porta de saída para suas exportações. Não há como pensar em alavancar as 

exportações nem tornar um país competitivo sem investimentos significativos em navegação e 

construção naval. O Brasil, por exemplo, concentra 95% de seu comercio exterior por via 

marítima, segundo Sergio Machado presidente da TRANSPETRO em entrevista à revista 

Corrosão e Proteção publicada pela ABRACO em Maio de 2010. 

Porém, um desafio enfrentado por este segmento é a corrosão dos equipamentos e dos 

navios. Os cascos dos navios são fabricados em aço naval, navegam em água salgada e podem 

transportar cargas altamente corrosivas. Falhas na proteção contra a corrosão no casco podem 

provocar contaminação da carga e ao meio ambiente, sem falar no custo de construção e 

manutenção destes equipamentos.  

A corrosão tem um elevado impacto econômico, ambiental e de segurança na sociedade e, 

por este motivo, é fundamental a aplicação de técnicas de proteção contra a corrosão e o 

investimento em novas técnicas. 

As figuras 01 e 02 mostram o quanto a corrosão pode ser agressiva ao equipamento 

metálico, tornando impraticável a sua operação, caso a mesma não seja controlada. 
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Figura 01 – Navio Completamente Oxidado  Figura 02 – Navio Protegido pela Pintura 

Fonte: Disponível em:  

http://pt.dreamstime.com/ 

Acesso em: 30/05/2015 às 11:00 horas. 

 

1.1 CUSTOS DA CORROSÃO 

 

A corrosão tem um elevado impacto, econômico, ambiental e de segurança na sociedade, 

que pode ser quantificado através da análise dos seus custos diretos e indiretos. 

Os custos diretos são os custos atribuídos aos proprietários ou operadores das estruturas, 

fabricantes de produtos e fornecedores de serviços, relacionados com: 

 Seleção de materiais mais resistentes e aumentos de espessuras;  

 Utilização de revestimentos, inibidores de corrosão, técnicas eletroquímicas; 

 Inspeção, manutenção e reparação; 

 Controle das condições ambientais; 

 Perdas de produtividade. 

 Os custos indiretos são os custos não pagos pelos donos ou operadores e frequentemente 

ignorados, relacionados com: 

 O impacto no ambiente, na qualidade da água e do ar; 

 A preservação de monumentos; 

 A segurança das pessoas e bens; 

 A saúde publica; 

 Sustentabilidade dos recursos naturais. 

Podemos concluir que a corrosão é essencialmente um problema econômico. Existem os 

custos para evitar a corrosão, custos para controlar a corrosão e os custos indiretos, 

consequentes da corrosão. 

http://pt.dreamstime.com/
http://pt.dreamstime.com/
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Alguns institutos de pesquisa fizeram estudos para dimensionar o custo da corrosão 

fazendo um comparativo com o PIB de um país. A tabela1 apresenta estimativas do custo de 

corrosão em alguns países 

 

Tabela 1: Custos de Corrosão – PIB Valores em Bilhões de dólares 

 

Fonte: Banco Mundial, 2000. 
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2 APRESENTAÇÃO DO COMBOIO 

 

Os comboios de embarcações são muito difundidos no mundo inteiro, pois permitem uma 

maior flexibilidade no transporte de cargas. Geralmente estes eram compostos por duas ou 

mais embarcações que para navegarem juntas eram unidas através de cabos (Figura 03). 

Exemplos deste tipo de transporte são os comboios balsa/chata com rebocadores. No entanto 

na década de 70 surgiram as conexões mecânicas, conhecidas como sistema integrado barcaça 

e empurrador (Integrated Tug/Barge System - ITB), na mesma época apareceu o conceito de 

união articulada (ATB), ver figuras 04 e 05. Este último será o objeto deste estudo.  

 

 

Figura 03 – Comboio Unido por Cabos (rebocador e chata) 

Fonte: Disponível em: <http://vcvesteio.blogspot.com.br/2012_06_01_archive.html> 

Acesso em: 30/05/2015 às 11:00 horas. 

 

O comboio articulado é composto pela barcaça e pelo empurrador. Trata-se de um sistema 

de transporte integrado destinado ao carregamento de cargas gerais. O sistema funciona de 

forma a permitir o transporte otimizado da carga dentro de um tráfego fixo. A ideia básica 

para este transporte é que enquanto o conjunto empurrador-barcaça navega entre dois portos, 

http://vcvesteio.blogspot.com.br/2012_06_01_archive.html
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nestes mesmos portos outras barcaças estão sendo carregadas ou descarregadas 

simultaneamente. Com a chegada do conjunto ao porto, as barcaças são trocadas de modo a 

manter o sistema operando 24 horas por dia, minimizando o tempo em que o empurrador fica 

no porto. 

Uma vez acoplado, o conjunto articulado empurrador-barcaça funciona como uma unidade 

integrada. O sistema hidráulico de acoplamento está dimensionado para que a conexão entre 

empurrador e barcaça possa ser feita em qualquer condição de carregamento. 

 

 

Figura 04 – Esquema do Comboio Articulado  (conjunto acoplado) 

Disponível em: <http://www.ipen.org.br/downloads/XX/3D/CONEXAO.pdf> Acesso em: 

30/05/2015 às 11:10 

 

 

Figura 05 – Comboio Articulado (conjunto acoplado) 

Disponível em: <http://www.norsul.com/frota> Acesso em: 30/05/2015 às 11:50 

 

 

http://www.ipen.org.br/downloads/XX/3D/CONEXAO.pdf
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2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS COMBOIOS 

 

Neste trabalho será feito um estudo de caso sobre o comboio empurrador-barcaça da 

Companhia de Navegação NORSUL. 

As embarcações foram desenvolvidas pela NORSUL, juntamente com projetistas 

brasileiros. Sendo altamente dinâmico, o sistema de transporte integra-se a cadeia produtiva 

do cliente, com as barcaças funcionando como unidades de armazenagem. 

O fluxo do transporte é dimensionado de acordo com a necessidade de movimentação de 

carga do cliente, com a distância a ser navegada e com as características dos terminais de 

carga e descarga que serão operados.  

 

2.1.1 Sustentabilidade no transporte 

Importantes características que merecem destaque: 

 Melhor relação potencia (HP) demandada para o transporte da carga (toneladas) 

apresenta uma relação de cerca de 1,5 t/HP , mais eficiente que o modo rodoviário 

onde a relação é de cerca de 0,1 t/HP. 

 Menor consumo de combustível e de emissões de gases, frente ao modo rodoviário. 

 Menor índice de acidentes. 

 Melhor rastreabilidade da carga. 

 

2.1.2 Tráfegos 

Atualmente a NORSUL opera três tráfegos: 

 

2.1.2.1 Tráfego caravelas: 

Transporte de Madeira em toras entre Caravelas – BA e Aracruz – ES (CEL)  barcaças de 

6.500TPB  (aprox. 5.000 m³ de carga). Este transporte via navios-barcaças tem como 

principal benefício, a extensão do raio de florestas, tendo sido iniciado em Jan/ 2003, 

possibilitando ainda significativa redução do tráfego de carretas nas rodovias, pois cada 

barcaça deste tráfego transporta o equivalente a cerca de 100 carretas por viagem. 

Neste tráfego operam os empurradores NORSUL CARAVELAS e NORSUL ABROLHOS 

com as barcaças NORSUL 2, NORSUL 3, NORSUL 4 e NORSUL 5. 

A travessia dura 12 horas entre um terminal e outro. 

2.1.2.2 Tráfego Belmonte:  

Transporte de Celulose  entre Belmonte – BA e Aracruz – ES (CEL) em barcaças de 

7.300TPB. Em Jul./2005, a NORSUL começou a operar três barcaças oceânicas e um 

empurrador que estão fazendo o transporte de celulose em fardos desde o Terminal Marítimo 

de Belmonte, no sul da Bahia, até Portocel, no Espírito Santo. 
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Neste tráfego operam o empurrador NORSUL BELMONTE com as barcaças NORSUL 6, 

NORSUL 7, e NORSUL 8. 

A travessia dura 24 horas entre um terminal e outro. 

2.1.2.3 Tráfego Vega: 

Transporte de Bobinas de Aço entre Vitória - ES (TBMAR) e São Francisco do Sul- SC em 

barcaças de 10.300TPB. Em Jan/2006, a Norsul iniciou as operações com quatro barcaças 

oceânicas e dois empurradores para o transporte de bobinas de aço. Este sistema de transporte 

de bobinas de aço através de barcaças é também inédito no país. Cada embarcação pode 

transportar até 9.500 mil toneladas por viagem, num total de 1,1 milhão de toneladas por ano.  

Neste tráfego operam os empurradores NORSUL VEGA e NORSUL VITÓRIA com as 

barcaças NORSUL 9, NORSUL 10, NORSUL 11 e NORSUL 12. 

A travessia dura 72 horas entre um terminal e outro. 

2.1.2.4 Tráfego de contingência: 

A NORSUL ainda conta com duas embarcações de contingências que operam de acordo 

com as necessidades de seus clientes. Neste tráfego operam o empurrador NORSUL RIO com 

as barcaças NORSUL 14. 

Para efeito do trabalho este estudo de caso contemplará apenas o comboio NORSUL 

CARAVELAS com NORSUL 5. 
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2.2 EMPURRADOR NORSUL CARAVELAS E BARCAÇA NORSUL5 

 

2.2.1 Empurrador Norsul Caravelas 

 

- Armador / Operador: Companhia de Navegação Norsul 

- Classificadora: ABS 

- Bandeira: Brasil 

- Porto de Registro: Porto Seguro 

- Construtor: Estaleiro EISA 

- Dimensões: 

Comprimento total: 33,33 m 

Comprimento entre perpendiculares: 31,00 m 

Boca (Moldada): 15,20 m 

Pontal (Moldado): 6,00 m 

Calado de projeto: 4,00 m 

Calado de docagem: 4,29 m 

Fundo chato: 434 m² 

Fundo Vertical: 151 m² 

Costado: 162 m² 

- Deslocamento de docagem; 961 toneladas 

- Propulsão: 2 propulsores do tipo Hélice de passo controlável 

- MCP: 2 mecanismos com potencia máxima de 3264 BHP 

- Combustível: óleo diesel / óleo pesado 

 

 

Figura 06 – Empurrador Norsul Caravelas 
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2.2.2 Barcaça Norsul 5 

 

- Armador / Operador: Companhia de Navegação Norsul 

- Classificadora: ABS 

- Bandeira: Brasil 

- Porto de Registro: Porto Seguro 

- Construtor: Estaleiro EISA 

- Dimensões: 

Comprimento total: 110,00 m 

Comprimento entre perpendiculares: 114,22 m 

Boca (Moldada): 22,00 m 

Pontal (Moldado): 6,00 m 

Calado de projeto: 4,00 m 

Calado de docagem: 1,24 m  

Fundo chato: 1560 m² 

Fundo Vertical: 1040 m² 

Costado: 900 m² 

- Deslocamento de docagem: 1833,6 toneladas 

- Bow Thruster:  

1 x Brunvoll  FU 45 - FU 45: 400kW @ 410 rpm 

1 x Brunvoll  FU 63 - FU 63: 700kW @ 374 rpm 

 

 

Figura 07 – Barcaça Norsul 5 

 



22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS DE COMBATE À CORROSÃO E INCRUSTAÇÃO, 

REVESTIMENTOS ORGÂNICOS 

 

3.1 CORROSÃO 

 

Basicamente podemos definir corrosão como a deterioração de um material, geralmente 

metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços 

mecânicos. A deterioração causada pela interação físico-química entre o material e o seu meio 

operacional representa alterações prejudiciais indesejáveis, sofridas pelo material, tais como 

desgaste, variações químicas ou modificações estruturais, tornando-o inadequado para o uso. 

Sendo a corrosão, em geral, um processo espontâneo, está constantemente transformando os 

materiais metálicos afetando diretamente a sua durabilidade e seu desempenho. 

A ênfase aqui descrita será sobre corrosão metálica que pode ser classificada em dois 

grupos de acordo com o tipo de ação do meio corrosivo sobre o material, sendo eles corrosão 

eletroquímica e corrosão química.  

 

3.1.1 Formas de corrosão: 

 

Os Processos de corrosão são considerados reações químicas heterogêneas ou reações 

eletroquímicas que se passam geralmente na superfície de separação entre o metal e o meio 

corrosivo.  

As formas de corrosão podem ser apresentadas considerando-se a aparência ou forma de 

ataque e as diferentes causas da corrosão e seus mecanismos. Assim, pode-se ter corrosão 

segundo: (GENTIL, 1983, p.39) 

 A morfologia – uniforme, por placas, alveolar, puntiforme ou por pite, intergranular, 

intragranular, entre outras; 

 As causas ou mecanismos – por aeração diferencial, eletrolítica ou por correntes de 

fuga, galvânica, associada a solicitações; 

 Os fatores mecânicos – sob tensão, sob fadiga, por atrito, associada a erosão; 

 O meio corrosivo – atmosférica, pelo solo, sob fadiga, por atrito, associadas à erosão; 
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 A localização do ataque 

 Meios corrosivos 

Os meios corrosivos em corrosão eletroquímica são responsáveis pelo aparecimento do 

eletrólito. O eletrólito é uma solução eletricamente condutora constituída geralmente de água 

contendo sais, ácidos ou bases.  

 

3.1.1.1 Principais meios corrosivos e respectivos eletrólitos  

 Atmosfera:  

O ar contém umidade, sais em suspensão, gases industriais, poeira, etc. O eletrólito 

constitui-se da água que condensa na superfície metálica, na presença de sais ou gases 

presentes no ambiente. Outros constituintes como poeira e poluentes diversos podem acelerar 

o processo corrosivo; 

 Solos:  

Os solos contêm umidade, sais minerais e bactérias. Alguns solos apresentam também, 

características ácidas ou básicas. O eletrólito constitui-se principalmente da água com sais 

dissolvidos;  

 Águas naturais (rios, lagos e do subsolo):  

Estas águas podem conter sais minerais, eventualmente ácidos ou bases, resíduos 

industriais, bactérias, poluentes diversos e gases dissolvidos. O eletrólito constitui-se 

principalmente da água com sais dissolvidos. Os outros constituintes podem acelerar o 

processo corrosivo; 

 Água do mar:  

Estas águas contêm uma quantidade apreciável de sais. Uma análise da água do mar 

apresenta em média os seguintes constituintes em gramas por litro de água, como pode ser 

observado no quadro 1, abaixo.  

Cloreto (Cl-)  18,9799 g/dm³ 

Sulfato (SO -)  2,6486 g/dm³ 

Bicarbonato (HCO )  0,1397 g/dm³ 

Brometo (Br-)  0,0646 g/dm³ 

Fluoreto (F-)  0,0013 g/dm³ 

Ácido Bórico (H3BO3)  0,0260 g/dm³ 

Sódio (Na+)  10,5561 g/dm³ 

Magnésio (Mg2+)  1,2720 g/dm³ 

Cálcio (Ca2+)  0,4001 g/dm³ 

Potássio (K+)  0,3800 g/dm³ 

Estrôncio (Sr 2+)  0,0133 g/dm³ 

Quadro 1 – Constituintes da água do mar - Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina 

Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 
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A água do mar em virtude da presença acentuada de sais, é um eletrólito por excelência. 

Outros constituintes como gases dissolvidos, podem acelerar os processos corrosivos;  

 Produtos químicos:  

Os produtos químicos, desde que em contato com água ou com umidade e formem um 

eletrólito, podem provocar corrosão eletroquímica. 

 

3.1.2 Corrosão eletroquímica 

Os processos de corrosão eletroquímica são mais frequentes na natureza e se caracterizam 

basicamente por:  

 Necessariamente na presença de eletrólito, geralmente meio aquoso.  

 Temperaturas abaixo do ponto de orvalho da água, sendo a grande maioria na 

temperatura ambiente; 

 Formação de uma pilha ou célula de corrosão, com a circulação de elétrons na 

superfície metálica. 

Em face do eletrólito geralmente conter água líquida, a corrosão eletroquímica é também 

denominada corrosão em meio aquoso. Nos processos de corrosão, os metais reagem com os 

elementos não metálicos presentes no meio, O2, S, H2S, CO2 entre outros, produzindo 

compostos semelhantes aos encontrados na natureza, dos quais foram extraídos. Conclui-se, 

portanto, que nestes casos a corrosão corresponde ao inverso dos processos metalúrgicos, 

conforme ilustrado na figura 08. 

 

 

Figura 08 – Processo de Corrosão – 

Disponível em: < http://www.iope.com.br/3i_corrosao.htm > Acesso em: 30/05/2015 às 

10:50 horas 

http://www.iope.com.br/3i_corrosao.htm%2023/05/15
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Figura 09 - Modelo de corrosão Eletroquímica.  

Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

3.1.2.1 Tipos de corrosão eletroquímica 

 

Existem vários tipos de corrosão eletroquímica, no entanto, para este trabalho as formas de 

corrosão eletroquímicas mais relevantes são:  

 Corrosão Galvânica 

 Corrosão Aeração Diferencial  

 Corrosão por Pite 

 Corrosão Atmosférica 

3.1.2.1.1 Corrosão Galvânica 

 

Corrosão galvânica ocorre quando dois materiais distintos estão em contato um com o 

outro e imersos em um eletrólito. Desse modo uma das ligas metálicas ou um dos metais fará 

o papel de anodo e o outro de catodo. O anodo é aquele material que, devido à perda de 

elétrons, apresenta perda de massa enquanto o catodo fica preservado. Abaixo, na figura10 é 

possível observar o modelo de corrosão Galvânica.  
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Figura 10 - Modelo de Corrosão Galvânica.  

Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

Nas figuras 11 e 12 abaixo, pode-se observar o anodo de sacrifício após o processo de 

corrosão galvânica. 

 

  

Figura 11 – Corrosão do Anodo de sacrifício  Figura 12 – Anodo Totalmente Consumido  

 

O potencial da célula não é apenas função dos materiais dos elétrodos, mas também do 

eletrólito, por causa da concentração iônica e efeitos de polarização. É desejável obter-se 

potenciais de células num meio ambiente simples e comum como a água do mar. Esses dados, 

em forma tabular, são chamados de Série Galvânica e são apresentados no quadro 2. 
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Quadro 2 - Seria Galvânica de metais em alto mar– Fonte: Notas de Aula, Rollin R., 

Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

 

3.1.2.1.2 Corrosão por aeração diferencial 

 

De acordo com Gentil (1983, p. 71) “tem-se a aeração diferencial quando um material 

metálico está imerso em regiões diferentemente aeradas, constituindo tipo frequente de 

heterogeneidade que conduz à formação de uma pilha de aeração diferencial. Como 

geralmente o oxigênio é que intervém no processo de aeração, é também chamada de pilha 

por oxigenação diferencial, sendo o anodo a área menos aerada e o catodo a área mais 

aerada”, conforme figura 13 abaixo.   
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Figura 13 – Processo de Corrosão por Aeração Diferencial – 

Disponível em: < http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAfYmcAL-12.jpg > Acesso em: 

30/05/2015 às 12:00 horas 

 

Outro tipo de corrosão por aeração diferencial é a corrosão por linha d’agua conforme 

figura 14 abaixo. 

 

 

Figura 14 – Processo de Corrosão por Linha D’Àgua – 

Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 
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3.1.2.1.3 Corrosão por pite 

 

Corrosão por Pite é uma corrosão localizada que leva à criação de pequenos furos no metal 

que apresentam o fundo em angulosa e profundidade maior do que o diâmetro. A camada 

passiva superior se torna catódica e a parte do fundo do furo se torna anódica. Podemos 

observar o modelo da corrosão por Pite na figura 15 e uma amostra de caso prático na figura 

16. 

 

Figura 15 – Processo de Corrosão por Pite 

Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

 

Figura 16 – Superfície Metálica Sofrendo Corrosão por Pite 
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3.1.2.1.4 Corrosão atmosférica 

 

Processo de corrosão que ocorre em estruturas aéreas. Geralmente o substrato fica exposto 

ao tempo devido à má aplicação da pintura ou até mesmo por conta de alguma avaria 

mecânica sofrida pelo material. Uma amostra deste tipo de corrosão segue abaixo na figura 

17. 

 

Figura 17 – Superfície Metálica Sofrendo Corrosão Atmosférica 

 

3.1.2.1.5 Reoxidação (flash rust) 

 

Reoxidação ou fluorescência de oxidação é uma leve oxidação do aço, que ocorre no 

período de secagem após o hidrojateamento. O aço muda rapidamente de aparência. A cor da 

oxidação pode variar dependendo da idade e da composição do aço do tempo em que o aço 

permaneceu molhado, antes da secagem. Podemos ainda, classificar o Flash Rust em leve, 

moderado e intenso, de acordo com a intensidade da oxidação.  

 

3.2 REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E ANTI-INCRUSTANTES 

 

Os revestimentos Anticorrosivos constituem-se em películas interpostas entre o metal e o 

meio corrosivo, ampliando a resistência à corrosão do material metálico. Os revestimentos 

podem ser: metálicos, não metálicos inorgânicos ou orgânicos e a sua utilização podem ser no 

aumento da resistência à corrosão atmosférica, na imersão e na corrosão pelo solo. Portanto a 

principal função do revestimento é a proteção do material, que se da através de três 

mecanismos de proteção: 

 Barreira Física: as películas não são totalmente impermeáveis, sendo a penetração dos 

gases e líquidos possível através das descontinuidades da película (poros e trincas). 

 Ação química de inibidores de corrosão: a adição dos inibidores de corrosão retarda este 

processo. Os principais inibidores são zarcão, cromato de zinco, fosfato de zinco e molibidato 

de zinco. 
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Existem inúmeros tipos de revestimentos anticorrosivos, dentre eles: tintas, lacas, vernizes, 

esmaltes sintéticos, resinas, dispersões, emulsões, óleos protetores, entre outros. 

 Tintas: qualquer composição líquida, pastosa ou em pó, que, aplicada em finas camadas 

sobre uma superfície, venha formar uma película seca, solida e aderente a esta 

superfície. 

 Lacas: tintas baseadas em polímeros termoplásticos, disperso em solventes. 

 Vernizes: diferem das tintas por não conter pigmentos. 

 Esmalte: sinônimo de tinta. 

 Dispersões: resinas líquidas ou solidas dispersáveis em solventes e dispersantes 

orgânicos. 

 Emulsões: são dispersões de um liquido em outro liquido que são miscíveis. 

 Os Revestimentos Anti-incrustantes são tintas aplicadas como sistema de proteção com a 

finalidade de combater a formação e o estabelecimento de comunidades bioincrustantes em 

superfícies em contato com a água. São de grande importância, pois estão diretamente ligadas 

à navegabilidade das embarcações. 

A não utilização de um revestimento anti-incrustante leva a aderência de organismos 

marinhos, conhecidos como cracas, que vão aumentar a fricção entre o casco das embarcações 

e a água, demandando assim, uma maior potencia dos motores e consequentemente um maior 

consumo de combustível. Também será necessário o aumento na frequência de docagens 

gerando um incremento de custos e de resíduos gerados, além de aumento da taxa de 

corrosão. 

O maior desafio quanto a este tipo de revestimento é o impacto ambiental que este pode 

ocasionar. É necessário desenvolver uma tinta que garanta a não incrustação e que por outro 

lado não afete a fauna marinha.  

Os primeiros registros destes tipos de revestimentos são de 2 mil anos atrás, quando os 

cascos de madeira eram revestidos com chumbo e untados com óleo de baleia. Na década de 

60 foram desenvolvidas tintas à base de um composto organoestânico que eram extremamente 

eficientes, porém altamente toxicas. Desde a década de 80 foram desenvolvidas tintas que 

contemplam 16 diferentes compostos biocidas que não são tão agressivos ao meio ambiente. 
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3.2.1 Mecanismos de formação da película  

 

 Evaporação do solvente: após a aplicação da película, o solvente evapora com 

velocidade controlada permanecendo na película a parte da tinta não volátil que se aglomera 

formando a película. Este controle da velocidade de evaporação deve ser feito através da 

adição de mistura de solventes com características voláteis diferentes. Importante lembrar que 

os solventes atuam como dispersantes, uma vez que os polímeros são insolúveis, e são 

adicionados para dar a viscosidade desejável para a aplicação. 

Fusão pelo aquecimento: A resina aquecida funde-se ou amolece o suficiente para a 

aplicação e após resfriamento torna-se um revestimento sólido 

Coalescência: Ocorre nas tintas formadas por emulsão. Estas tintas são obtidas 

dispersando dois líquidos imiscíveis uns nos outros (a resina e o solvente). Com a evaporação 

do solvente as partículas da resina vão se aglomerando e formam uma película contínua, 

uniforme, coesa e bastante plástica. 

Oxidação: Ocorre em tintas que utilizam certos óleos que contêm uma ou mais duplas 

ligações nas suas moléculas (ex.: óleo de mamona, linhaça, etc.). Após a aplicação e a 

evaporação do solvente o oxigênio reage com as moléculas quebrando a dupla camada e 

fazendo a ponte entre as moléculas, interligando-as e fazendo o peso molecular aumentar. 

 

3.2.2 Natureza da aderência na pintura 

 

A aderência da pintura na superfície depende de dois processos, o processo químico 

representado pelas figuras 18 e 19 e o processo físico representado pela figura 22. Sendo o 

processo físico de maior peso para avaliação da aderência. 

Processo químico: 
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Figura 18 – Ligação Primária 

Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

 

Figura 19 – Ligação Secundária 

Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

Processo Físico: A aderência da pintura depende da rugosidade desta superfície e da 

molhabilidade da tinta. A rugosidade aumenta a superfície de contato e, para que a tinta possa 

preencher completamente as cavidades, é necessário que a tinta tenha uma viscosidade ideal 

conhecida como molhamento.  
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Figura 20 – Ligação Física 

Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

3.2.3 Pigmentos e aditivos 

 

Pigmentos são materiais sólidos finamente pulverizados com dimensões entre 0,1 a 1,0 mm 

e insolúveis nos veículos. Que conferem cor, opacidade e ação anticorrosiva às tintas. A 

tabela 02 abaixo ilustra os tipos de pigmentos mais utilizados. 

Tabela 02: Tipos de pigmentos 

 

Disponível em: < http://abiquim.org.br/corantes/cor_aplicacoes.asp> Acesso em: 

06/06/2015 às 15:00 horas 

 

3.2.3.1 Pigmentos anticorrosivos 

 

 Zarcão: usado como primer com óleo secativo. Tem características inibidoras 

de corrosão e baixo teor de cobertura e toxidade elevada 
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 Cromato de Zn: libera o íon cromato que atua como inibidor de corrosão. Em 

locais submersos pode provocar bolhas, principalmente se usado com primer. 

Possui alta toxidade. 

 Pó de Zn: atua como proteção catódica 

 Alumínio: Produzidos sob forma lamelar, atuam como barreira física e refletem 

os raios solares.  

 Antiincrustante: Pigmentos empregados nas tintas chamadas venenosas, que 

possuem esta definição por não permitem que organismos marinhos como 

cracas, mariscos, corais, ostras e algas consigam aderir aos cascos das 

embarcações, Estes pigmentos são compostos de mercúrio ou de cobre como, 

por exemplo, o óxido cuproso. Sua ação se baseia na lixiviação dos compostos 

venenosos pela água do mar, formando uma camada junto ao casco, que 

impede a aderência dos organismos vivos. 

3.2.3.2 Aditivos: 

 

“São os compostos empregados em pequenas concentrações, nas formulações das tintas 

com o objetivo de se lhes conferir, ou às películas, determinadas características que sem eles 

seriam inexistentes”. (GENTIL, 1983, p.247) 

Na tabela 2 apresenta os principais aditivos e suas finalidades. 
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Tabela 03: Tipos de aditivos 

 

Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

3.2.4 Solventes e dispersantes 

 

O Solvente é um veiculo volátil utilizado na fabricação da tinta que dissolve ou dispersa os 

pigmentos, aditivos e as resinas que vão constituir em um material líquido com uma certa 

viscosidade.  

Em uma tinta é usada uma composição de vários solventes. Os solventes mais voláteis (ou 

mais leves) deixem a película de tinta rapidamente após a aplicação, e não permitam que a 

tinta escorra em superfícies verticais. Os solventes mais pesados permanecem por um tempo 

mais longo na película, possibilitando o nivelamento de marcas de pincel ou desaparecimento 

de bolhas e crateras formadas durante a aplicação. 

 

Podem ser classificados em solventes verdadeiros, solventes auxiliares e diluentes: 

 Solventes verdadeiros: Capazes de interagir com as resinas, provendo a sua 

diluição, emulsão ou dispersão.  

 Solventes Auxiliares: Não interagem com as resinas, mas misturados com os 

solventes verdadeiros ajudam na velocidade de evaporação da mistura. 
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 Diluentes: Utilizados para adequar alguma característica da tinta (viscosidade). 

Custo mais baixo. 

Abaixo, o quadro 2 apresenta os tipos de solventes industriais. 

Alifático - aguarrás mineral, naftas

Aromáticos - tolueno, xileno, naftas 

aromáticas

Álcoois - etanol, butanol, 

isopropanol

cetonas - dimetilcetona, 

metiletilcetona, metilisobutilcetona 

e ciclo-hexano Ésteres - acetato de etila, acetato 

de butila e de etilglicol 

Éteres - etilenomonoetiléter, 

etilenomonobutiléter

Glicóis - éteres - celosolve (etileno 

glicolmonometiléter), oxitol

Inorgânico água

Solventes hidrocarbonetos

solventes polares oxigenados

Solventes Industriais

 

Quadro 3: Tipos de solventes - Fonte: Notas de Aula, Rollin R., Disciplina Revestimentos 

Anticorrosivos, Uff, 2015. 

 

 

3.2.5 Resinas e Extensores 

 

Resina é um fluido ou uma solução que forma um filme durante a secagem ou cura da tinta 

dando as características da tinta, se ela vai ser mais ou menos rígida. Além disso, une 

pigmentos e extensores formando um filme sólido. Fornece a adesão ao substrato e resistência 

à água, produtos químicos, solventes e ao raio UV.  

As resinas podem ser naturais (óleo, resina de madeira, betumem, etc.) ou podem ser 

resinas sintéticas (vinílica, acrílico, epóxi, poliuretano, silicato, etc.). 

Extensores são minerais utilizados para encorpar e reduzir o custo final do produto. 

Melhora as propriedades mecânicas da película. 
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4 ESTUDO DE CASO PRÁTICO, COMBOIO 

 

Neste capítulo serão apresentadas todas as etapas de pintura realizadas durante uma 

docagem de reparo. Desde a remoção da tinta velha (preparo da superfície) até a aplicação da 

última demão de tinta do novo esquema de pintura. Todos os boletins técnicos de cada tinta 

podem ser vistas no ANEXO 1. 

 

4.1 NORSUL CARAVELAS E NORSUL 5 

 

4.1.1 Norsul caravelas 

 

Devido ao tamanho reduzido da embarcação a única região que teve seu esquema de pintura 

refeito foi o casco. 

 

4.1.1.1 Casco 

 

 Áreas de pintura 

 

Fundo chato 434 m2 

Fundo vertical 151 m2 

Costado 162 m2 

Total 747 m2 

Quadro 4: Áreas de pintura  
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Figura 21– Áreas de Pintura Norsul Caravelas  

 

4.1.1.1.1 Raspagem do casco 

 

Foi realizada a raspagem em 100% do fundo. Esta operação teve em vista remover as obras 

vivas (cracas) que estavam presentes no casco da embarcação. Como pode ser visto nas 

figuras a seguir, o nível de incrustação da embarcação foi avaliado como moderado levando 

em consideração que a mesma estava navegando há cinco anos com o mesmo esquema de 

pintura.  

 

  

Figura 22 – Casco com Cracas     Figura 23 – Casco Após Ser Raspado  
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Figura 24 – Marcas de Desgaste do Hélice  Figura 25 –  Grande Acumulo de Craca no 

Devido o Acumulo de Craca       Fundo Vertical 

 

 

Figura 26 –  Raspagem Mecânica do Casco 

 

4.1.1.1.2 Lavagem com água a alta pressão 

 

Como visto anteriormente o chapeamento do fundo e fundo vertical apresentava níveis 

moderados de incrustação, possivelmente devido a falha no sistema do anti-fouling. Por este 

motivo realizou-se a lavagem com água a 400 bar de pressão, de modo a retirar o que restou 

de cracas após a raspagem e também para promover a dessalinização da região. 
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Figura 27 – Lavagem com Hidrojato  Figura 28 – Casco Após Hidrojateamento  

 

4.1.1.1.3 Desengorduramento do casco  

 

Como não havia contaminação por óleo e/ou outros contaminantes, não se fez necessário o 

desengorduramento do casco do navio. 

 

4.1.1.1.4 Tratamento de superfície  

 

Todo o tratamento do fundo da embarcação foi feita com jato abrasivo de granalhas 

esféricas de aço. Os padrões de trabalho utilizados para este respeitão aos indicados pela 

norma brasileira ABNT NBR 7348. 

Tendo em vista o custo em relação ao tratamento da superfície, é comum que as empresas 

donas dons navios (armadores) realizem uma inspeção visual que tem como objetivo definir 

áreas que apresentem melhor ou pior condições de pintura. Dessa forma não se torna 

necessário o tratamento com SA2 e ½ em toda superfície que receberá o novo esquema de 

pintura. Nestas regiões faz-se o jato comercial SA1 somente para que seja criado a rugosidade 

adequada para que o novo esquema de pintura ancore no anterior. 

 FUNDO 

Durante inspeção visual relatada acima, observou-se falha de aderência em algumas áreas 

entre o substrato revestido com zinco e o primer anteriormente aplicado além de outras 

regiões, entre o sistema antigo e o último aplicado. 

Foram constatadas bolhas osmóticas em áreas do casco. 

Grande área apresentando descolamento do sistema anterior por eventual motivo de alta 

espessura. 

Observado também que o revestimento anti-incrustante aplicado encontrasse ressecado e 

quebradiço consequentemente apresentando baixa resistência. 

Por isso, após a inspeção, aplicou-se o padrão de tratamento de superfície abaixo: 

 Cerca de 70% SA2 e 1/2 e 30% SA1. 
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 COSTADO 

Padrão do tratamento superficial: 

 Cerca de 15% SA2 e 1/2 e 85% SA1.  

 

  

Figura 29 – Jato Abrasivo (Granalha de Aço) Figura 30 – Casco Após Ser Jateado  

 

4.1.1.1.5 Proteção antes da pintura  

 

Antes da pintura do casco, os anodos, os hélices e sensores do ecobatímetro foram 

protegidos. Para que os mesmos não fossem danificados pelo esquema de pintura. 

 

4.1.1.1.6 Baldeação do casco 

 

Após o jato abrasivo, foi realizada a baldeação do casco de modo a retirar qualquer resido 

de pó de granalha que tivesse aderido à superfície.  

No entanto, devido à alta umidade, durante o período de secagem ocorreu formação de 

reoxidação (flash rust) intenso. Por este motivo fez-se necessária uma nova lavagem em 100% 

do casco com hidrojato de 400 bar. 

 

4.1.1.1.7 Pintura 

 

A pintura do casco foi aplicada com a tinta JOTUN, conforme seguinte esquema de 

pintura.  
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Quadro 5: Esquema de pintura norsul caravelas 

 

OBS: Foi aplicada uma demão de seaquantun na chapa do Blister BB e Caixa de mar BB. 

Esta aplicação foi feita a título de experiência para a verificação do desempenho da mesma. 

 

Durante toda a aplicação que foi realizada pela equipe de pintura do estaleiro (ENAVI), 

tiveram sempre um representante do fornecedor (JOTUN) e outros dois representantes do 

cliente/armador (NORSUL) que fiscalizaram todos os processos da obra. 
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Figura 31 – Casco Após Ser Jateado com   Figura 32 – Casco Após Receber a Primeira 

Granalha.             Demão 

 

   

Figura 33 – Casco Após Segunda Demão Figura 34 – Blister Após Receber a Tinta 

(Selante)  de Alta Performance  
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Figuras 35 e 36 – Casco Após Receber a Última Demão de Tinta.  

 

  

Figura 37 e 38– Blister de Bombordo Após Receber a Tinta de Alta Performance 

 

4.1.1.1.8 Nomes e outras marcações de casco 

 

Ao final de da aplicação do esquema de pintura, foram realizadas a abertura (pintura) das 

letras do nome e do porto de registro da embarcação assim como suas marcas de calado. 

Serviço de rotina. 
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Figura 39 – Pintura do Nome e do Porto   Figura 40 – Abertura de Letra e de Calado     

de Registro da Embarcação 
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4.1.2 Norsul 5 

 

Por ser uma embarcação maior, ter mais partes móveis e ainda receber carga e descarga de 

madeira fez-se necessária a pintura de mais itens além do casco (Pórtico, Rampa, Braçola, 

Tanques de lastro, Espaços vazio, Amarras, Paiol das amarras e Âncoras). 

 

4.1.2.1 Casco 

 

 Áreas de pintura 

 

Costado      900 m2 

Fundo vertical 1.040 m2 

Fundo chato 1.560 m2   

Total 3.500 m2 

Quadro 6: Áreas de pintura 

 

Figura 41 – Áreas de Pintura do Norsul 5 

 

Esquema de pintura aplicado nesta docagem foi da JOTUN.  

 

4.1.2.1.1 Raspagem do casco 

 

Assim como foi feito no Norsul Caravelas, foi realizada a raspagem manual em 50% do 

fundo com o intuito de remover a incrustação de craca. A condição do casco da embarcação 

no início da docagem pode ser vista abaixo nas figuras 42 e 43.  
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Figura 42 – Condição do Casco na Chegada  Figura 43 – Detalha da Incrustação (Craca) 

 

4.1.2.1.2 Lavagem com água a alta pressão 

 

Os chapeamentos do fundo e fundo vertical apresentavam níveis moderados de 

incrustação, possivelmente devido a falha no sistema do anti-fouling (falha na espessura e 

dano mecânico, descolamento). 

 

    

Figura 44 – Casco Após Hidrojateamento Figura 45 – Detalha do Anodo Pouco 

Desgastado 

    

Figura 46 – Pintura Descolando    Figura 47 – Regiões com Substrato Exposto  
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4.1.2.1.3 Desengorduramento do casco 

 

Não havia contaminação por óleo e/ou outros contaminantes. Por isso este procedimento 

não foi realizado. 

 

4.1.2.1.4 Tratamento de superfície 

Todo o tratamento superficial da embarcação foi feita com jateamento abrasivo com 

granalhas de aço. 

 

 FUNDO 

Padrão do tratamento superficial: 

 Cerca de 20% a 30¨% de corrosão 

 Com 20% a 30% de bolhas. 

 

Na região do fundo, principalmente no fundo vertical observou-se falha de aderência, em 

algumas áreas entre o substrato revestido com zinco e o primer anteriormente aplicado além 

de outras regiões, entre o sistema antigo e o último aplicado. 

Foi constatado bolhas intactas apresentando líquido no interior das mesmas. Este fenômeno 

é conhecido como bolhas osmóticas (Filho A., 1991, Osmose e Empolamento de Laminados). 

Observado também que o revestimento anti-incrustante aplicado encontrasse ressecado e 

quebradiço consequentemente apresentando baixa resistência. 

 

 COSTADO 

 

 Com 20% a 30% de corrosão na região de atracação a BB. 

 Com 30% a 50% de áreas apresentando descolamento. 

  

Seguintes percentagens de jato de granalha foram acertadas com o estaleiro: Os padrões de 

usados para o preparo da superfície foram definidos a partir da norma ABNT NBR 7348.  

1) Fundo chato:  

SA1 = 80% = 1248 m2 

SA2 e 1/2 = 20% = 312 m2 

2) Fundo vertical: 

SA1 = 85% = 884 m2 

SA2 e 1/2= 15% = 156 m2 

3) Costado: 

SA1 = 35% = 332,5 m2 

SA2 e 1/2 = 35% = 332,5 m2 

 

 As imagens do processo de jateamento pode ser visto abaixo na figura 44. 
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Figura 48 – Casco Sendo Tratado com    Figura 49 – Bulbo Após Ser Tratado com  

com Jato Abrasivo                                         Jato Abrasivo 

 

4.1.2.1.5 Baldeação do casco 

 

Por ser uma embarcação de maior porte e por conta da alta umidade do ar, ao final do 

tratamento fez-se necessária a baldeação em 100% do casco. 

Pois o navio apresentou oxidação em grandes partes do casco. Este fenômeno é conhecido 

como “flash rust” (ver figuras 50 e 51) que em baixa intensidade não traria problemas para a 

pintura porém no caso estudado a camada de oxidação havia atingido uma grande espessura o 

que poderia comprometer o esquema de pintura que foi aplicado.  

 

 

Figura 50 – Casco Sofrendo Oxidação por Conta da Elevada Umidade do Ar 
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Figura 51 – Casco com Camada de     Figura 52 – Casco Após Baldeação 

Oxidação “Flash Rust” 

 

4.1.2.1.6 Proteção 

 

Antes da pintura do casco, os anodos, os hélices, o sistema dos Bow Thrusters e sensores 

do ecobatímetro foram protegidos com uma fita adesiva. 

 

4.1.2.1.7 Pintura 

 

A pintura do casco foi aplicada com a tinta fornecida pela JOTUN, conforme seguinte 

esquema de pintura demonstrado no quadro 6 abaixo.  

 



52 

 

 

Quadro 7: Esquema de pintura norsul 5 

 

 

  

Figura 53 – Casco Após Hidrojato    Figura 54 – Casco Após Ser Tratado 



53 

 

  

  

Figura 55 e 56 – Primeira Demão (Anticorrosivo), Pintura Localizada  

 

  

Figura 57 – Segunda Demão (Selante)   Figura 58 – Terceira Demão (Selante) 
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Figura 59 e 60 – Pintura Finalizada 

 

  

Figura 61 – Condições da Repintura   Figura 62 – Condições Depois da Repintura 

 

4.1.2.1.8 Nomes e outras marcações do casco 

 

Foi feita a abertura das letras da embarcação. 

 



55 

 

 

Figura 63 – Pintura de Todas as Marcações Finalizada 

 

4.1.2.2 Pórtico, rampas e braçola 

 

Foi feito tratamento e pintura dos pórticos, pintura das nas emendas das rampas e também 

pintura da braçola nas regiões onde houveram reparos realizados internamente e externamente 

(estes tratados somente com anticorrosivo). Como podemos ver nas figuras 64 e 65. 

 

  

Figura 64 – Braçolas Antes da Repintura  Figura 65 – Braçolas Depois da Repintura 
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Figura 66 – Rampas Velhas Descartadas  Figura 67 – Rampas Novas Pintadas 

 

4.1.2.3 Tanques de lastro e espaços vazios 

 

 

Figura 68 – Vista Lateral dos Tanques da Norsul 5 

 

 

Figura 69 – Vista Superior dos Tanques da Norsul 5 

 

 

Quadro 8: Esquema de pintura Tanques de lastro 
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Antes de qualquer trabalho de tratamento e pintura fez-se necessário alguns procedimentos 

padrões de segurança tendo em vista que os tanques da embarcação são classificados como 

espaço confinado segundo a norma NR 33. Primeiramente realizou-se a abertura e a 

ventilação forçada dos tanques de modo a remover o possível acúmulo de gases tóxicos. Após 

algumas horas mediu-se a atmosfera dentro de cada tanque (comumente chamado de gas free) 

conforme previsto na NBR 14787 confirmando assim a ausência desses gases, mesmo assim, 

a ventilação foi mantida por todo o tempo em que houve trabalho no local. Para cada trabalho 

realizado dentro dos tanques foi criada uma PT (permissão de trabalho). Todas as etapas 

descritas anteriormente foram feitas ou supervisionadas por um técnico de segurança do 

trabalho do estaleiro. Com relação aos trabalhadores que realizaram algum tipo de tarefa nos 

tanques, todos tinham ASO (atestado de saúde ocupacional) dentro da validade conforme 

previsto nas normas NR 07 e NR 31. Estes trabalhadores ainda tinham consigo os devidos 

EPIs (equipamento de proteção individual) específicos para cada atividade realizada.    

 

Nas áreas de substituição das chapas na região de carga do convés que corresponde aos 

espaços vazios num. 1, 3 e 5 BB/BE/C e 2 e 4 C, foram realizados tratamento com padrão 

ST3 e em seguida desengorduramento  e após aplicação do esquema completo de  pintura com 

duas demãos (JOTAGUARD 100, CINZA + JOTAGUARD 100, RED). 

 

 Nos tanques de lastro num. 2 BB e BE e 4 BB foi realizado jato de alta pressão com 400 

bar e em seguida, foi aplicado uma demão (JOTAGUARD 100, CINZA) e mais outra demão 

(STRIPE COAT). 

 

No tanque de lastro 4 BE foi realizado jato de ultra pressão com 36000 psi com padrão 

WJ3 e WJ4 em seguida aplicado duas demãos (JOTAGUARD 100, CINZA) e mais outra 

demão (STRIPE COAT). 

  

 

  

Figura 70 – Chapa Nova Sem Proteção Figura 71 – Condições da Pintura Velha 
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Figura 72 e 73 – Superfície Tratada com Hidrojateamento de 36000 psi nas Regiões de 

Pior Estado 

 

  

Figura 74 e 75 – Regiões Aonde a Pintura Foi Queimada por Causa da Soldagem 

 

      

Figura 76 e 77 – Regiões Repintadas 

 

4.1.2.4 Amarras, paiol das amarras e âncoras 
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Foi feito o tratamento e pintura das amarras, do paiol das amarras e das âncoras.  

 

  

Figura 78 e 79 – Pintura das Novas Amarras e Repintura da Âncora 

 

  

Figura 80 – Paiol de Amarras Antes da  Figura 81 – Paiol de Amarras Depois da 

Repintura             Repintura 
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4.1.3 Comparativo de Performance 

 

Após a docagem as embarcações retornaram a sua operação de origem (tráfego caravelas-

transporte de madeira) tornando possível a coleta de novos dados de navegação. Tais dados 

foram comparados com os anteriores à docagem e estão contemplados no quadro 9. 

 

  Antes da Docagem Depois da Docagem 

Tempo de viagem 12h 10h e 30 min 

Consumo  1325 l/h 1325 l/h 

Preço do Diesel 2,45 R$/l 2,45 R$/l 

Custo por viagem  R$ 38.955,00   R$ 34.085,63  

Custo por mês  R$ 2.337.300,00   R$ 2.045.137,50  

Custo por ano  R$ 28.047.600,00   R$ 24.541.650,00  

Quadro 9: Quadro Comparativo (SEAFORCE) 

 

Com os valores vistos acima junto com os custos totais relacionados a cada esquema de 

pintura obteve-se o gráfico (figura 82) que mostra a amortização do custo de pintura tendo em 

vista a economia com combustível proporcionada pela mesma devido à melhor 

navegabilidade. Observa-se que para um esquema de pintura tradicional (SEAFORCE) o 

retorno do investimento se concretiza ao final do segundo mês, já a pintura que está sendo 

testada (SEAQUANTUM) caso tenha o desempenho prometido pelo fabricante, cerca de 15% 

a mais de economia de combustível, este retorno se dá entre o terceiro e quarto mês porém ela 

proporciona uma economia acumulada maior no final de um ano. 

 

 

Figura 82 – Tempo de Retorno do Investimento 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O término deste estudo de caso permite concluir que: 

 

1.      Os revestimentos orgânicos são altamente eficientes na proteção contra a corrosão e 

também bons anti-incrustantes. O que faz com que mesmo tendo um valor comercial 

muito elevado ainda assim sua utilização é indispensável. 

2.      Após analisar os tempos de travessias feitos pelo comboio antes e depois da docagem, 

percebeu-se uma considerável melhora em sua performance. Pois dados extraídos do 

sistema de navegação GPS da embarcação mostrou que a mesma diminuiu em média 1 

hora e 30 minutos o tempo de viagem, o que representa entre 10 a 20% de redução no 

tempo de travessia. 

3.      A economia no tempo de travessia implica também em um menor gasto de combustível, 

algo em torno de 15%. Tendo em vista que o custo com combustível representa de 20 a 

30% do custo operacional, então o custo da pintura diluído em 5 anos (tempo estimado 

para a próxima docagem onde será feita uma nova pintura) acaba sendo pago com folga.   
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1.      Realizar estudo de caso de outro comboio do mesmo tráfego, com intuito de fazer um 

levantamento estatístico que comprove as conclusões relativas a performance apresentada. 

2.      Coletar e trabalhar os dados que serão obtidos nas próximas vistorias com relação a 

tinta anti-incrustante (SEAQUANTUM) aplicada no blister da embarcação. 
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ANEXO 1 - BOLETIM TÉCNICO DAS TINTAS 
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