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RESUMO 

 O trabalho consiste na realização de uma análise de casos de corrosão em 

cascos de navios, bem como seus métodos de revestimento e proteção. São 

mostrados os tipos de corrosão que podem vir a ocorrer nos cascos das embarcações, 

quais os tipos de revestimentos anticorrosivos e suas ferramentas de aplicação. 

Também é mostrado como é feito o esquema de pintura e como é executado o 

procedimento de pintura, ambos baseados nas normas vigentes para tais finalidades. 

Como abordagem prática, também é mostrado um estudo de caso, realizado com uma 

embarcação em construção em um estaleiro. A metodologia utilizada nesta obra foi 

de pesquisa com materiais didáticos e normas adotadas em todo o território nacional, 

além da aplicação realizada através do estudo de caso abordado. Ao final, pode-se 

verificar, com tudo o que foi apresentado, a importância do estudo e das técnicas 

anticorrosivas, não só para prolongar a vida útil dos cascos navais, como também 

para evitar acidentes que poderiam ser ocasionados devido à deterioração dos 

mesmos. 

 

Palavras-Chave: corrosão; revestimentos anticorrosivos; esquema de pintura. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The work consists in carrying out an analysis of cases of corrosion on ship hulls 

and their methods of coating and protection. Types of corrosion are shown that may 

occur in the hulls of boats, what types of anti-corrosion coatings and their application 

tools. It is also shown how is the paint scheme and how is the painting procedure, both 

based on existing norms for such purposes. As a practical approach, it is also shown 

a studying case involving a vessel under construction in a shipyard. The methodology 

used in this work was research on didactic materials and norms adopted throughout 

the country, besides the application performed by the studying case. In the end, it can 

be seen, with all that has been presented, the importance of the study of corrosion 

techniques, not only to extend the life of naval hulls, but also to prevent accidents that 

could be caused by the deterioration. 

 

Key-Words: corrosion; anti-corrosion coatings; painting scheme 

 

 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 2.1: Esquema de pilha eletroquímica, P.18 

Figura 2.2: Esquema de pilha eletroquímica, evidenciando-se a ponte salina,P.20 

Figura 2.3: Distribuição primária na experiência da gota salina de Evans, P.23 

Figura 2.5: Grau de intemperismo A, P.28 

Figura 2.6: Grau de intemperismo D, P.29 

Figura 2.7: Grau de preparação B St 2, P.29 

Figura 2.8: Grau de preparação B St 3, P.30 

Figura 2.9: Grau de preparação B Sa 1, P.30 

Figura 2.10: Grau de preparação B Sa 2, P.31 

Figura 2.11: Grau de preparação B Sa 2 𝟏 𝟐⁄ , P.31 

Figura 2.12: Grau de preparação B Sa 3, P.32 

Figura 3.1: Escorrimento, P.49 

Figura 3.2: Empolamento, P.50 

Figura 3.3: Enrugamento, P.50 

Figura 3.4: Fendimento, P.51 

Figura 3.5: Cratera, P.51 

Figura 3.6: Impregnação de abrasivo e materiais estranhos, P.52 

Figura 3.7: Descascamento, P.52 

Figura 3.8: Inclusão de pêlos, P.53 

Figura 3.9: Poros, P.53 

Figura 3.10: Calcinação, P.54 

Figura 3.11: “over spray”, P.54 

Figura 3.12: Tipos de Falha por Aderência, P.60 

Figura 5.1: Embarcação AHTS, P.66 



 
 

Figura 5.2: Casco do navio pintado, P.68 

Figura 5.3: Critério de Aceitação pelo Teste de Aderência por Corte em “X”, P.69 

Figura 5.4: Resultado final do esquema de pintura, P.70 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1: Tintas e espessuras utilizadas, P.46 

Tabela 3.2: Esquemas de pintura, P.47 

Tabela 3.3: Destacamento na interseção, P.57 

Tabela 3.4: Destacamento ao longo das incisões, P.58 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

NACE        National Association of Corrosion Engineers 

PIB            Produto Interno Bruto 

ICZ            Instituto Brasileiro de Informação do Chumbo e Zinco  

IUPAC       “International Union of Pure and Applied Chemistry” 

NBR          Denominação de norma da associação brasileira de normas técnicas 

ABNT        Associação brasileira de normas técnicas 

MPa           Mega Pascal 

Psi             Libra por polegada ao quadrado 

V                Volts 

AHTS         Embarcação de manuseio de ancoragem e reboque  

m                Metro 

mm             Milímetro 

μm              Micrômetro  



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO, P.16 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, P.17 

2.1. CORROSÃO ELETROQUÍMICA, P.18 

2.1.1. Anodo e catodo, P.19 

2.1.2. Ligação elétrica, P.20 

2.1.3. Eletrólito, P.21 

2.1.4. Corrosão por aeração diferencial, P.22 

2.1.5. Corrosão atmosférica, P.24 

2.1.6. Corrosão eletrolítica, P.25 

2.1.7. Águas, P.25 

2.2. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS, P.26 

2.2.1. Mecanismos básicos de proteção, P.27 

2.2.2. Tipos de revestimentos protetores, P.27 

2.2.3. Preparação da superfície, P.28 

2.2.4. Métodos de limpeza, P.32 

2.2.5. Método de aplicação das tintas, P.33 

2.2.6. Inspeção e teste dos revestimentos, P.34 

3. ESQUEMA DE PINTURA, P.35 

3.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, P.36 

3.1.1. Inspeção da preparação da superfície, P.39 

3.2. APLICAÇÃO DA TINTA, P.41 

3.2.1. Inspeção da pintura, P.49 

4. DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA DE PINTURA, P.63 

5. ESTUDO DE CASO EM UMA EMBARCAÇÃO DE UM ESTALEIRO, P.66 



 
 

6. COMPARATIVO ENTRE O ESQUEMA DE PINTURA DESENVOLVIDO E O DO 

ESTUDO DE CASO, P.71 

7. CONCLUSÃO, P.72 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, P.73 

 

 



16 
 

1. INTRODUÇÃO 

Em um mundo cada vez mais competitivo, com um ritmo acelerado em obras 

de grandeza astronômica, ainda se ouve muito falar de grandes falhas estruturais e 

acidentes em grandes construções. Hoje, com todos os recursos que um mundo 

moderno possa oferecer, torna-se cada vez mais necessário um projeto que não só 

contemple o produto final, mas também que previna o máximo de falhas e erros que 

causam a deterioração da estrutura e resulte em acidentes indesejáveis. 

Estima-se que em grande parte das construções, um dos agentes causadores 

da deterioração dos elementos industriais é o efeito corrosivo. Sabe-se também que 

tal efeito pode ser prevenido ou retardado com medidas de cautela. 

Atualmente, inúmeros países têm demonstrado um forte investimento no 

estudo da corrosão sob uma ótica econômica e no combate e prevenção de seus 

efeitos. Segundo dados da NACE [6], entre os anos de 1999 e 2001, os Estados 

Unidos da América destinavam cerca de 3,1% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em 

estudos, medidas preventivas e de combate à corrosão. No Brasil, esse percentual de 

investimento em relação ao PIB nacional foi alcançado somente no ano de 2011, 

segundo um relatório disponível na página do ICZ [4]. 

Os efeitos da corrosão são visíveis não só nas grandes áreas industriais, mas 

no dia a dia, em pequenas proporções, que muitas das vezes passam despercebidas. 

Esta obra tem o objetivo de estudar os impactos gerados pelos agentes 

corrosivos na indústria naval, analisando seus efeitos e suas medidas cautelares na 

estrutura de embarcações. Para tal, a metodologia utilizada foi de pesquisa com 

materiais didáticos e normas adotadas em todo o território nacional, além da aplicação 

realizada através do estudo de caso abordado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Inúmeros materiais utilizados em larga escala na indústria, à medida que o 

tempo vai passando, começam a apresentar deteriorações em sua estrutura, 

resultados de muitos fenômenos, naturais ou não, que podem acarretar em uma perda 

parcial ou até mesmo em uma perda total de sua funcionalidade. Dentre esses 

fenômenos, pode-se dizer que o principal deles é de natureza corrosiva, que impacta 

diretamente na estrutura dos materiais, causando-lhes, muitas das vezes, danos às 

suas propriedades metalúrgicas. 

Atualmente, a definição de corrosão que é universalmente aceita é “a 

deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica 

do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos.” (GENTIL; Vicente, 1996, p.1). 

Tais processos de deterioração podem ocorrer em diversos meios, sendo mais 

comumente encontrado em meios aquosos, que de acordo com o autor Stephan 

Wolynec em sua obra Técnicas Eletroquímicas em Corrosão, correspondem a 90% 

dos casos de corrosão ocorrentes na natureza, visto que a maioria dos fenômenos de 

corrosão ocorrem no meio ambiente, no qual a água é o principal solvente (p.13). 

Uma importante observação que deve ser feita é a diferença entre reações 

químicas e eletroquímicas. Define-se como uma reação química aquela na qual não 

ocorrem passagens de elétrons, enquanto que numa reação eletroquímica se verifica 

o oposto através de uma distância finita. 

Este trabalho destina-se à observação e à análise dos processos corrosivos 

eletroquímicos que ocorrem na estrutura metálica presente no casco de navios, tais 

como a aeração diferencial, a corrosão atmosférica e, em casos específicos, a 

corrosão eletrolítica, bem como seus danos, conseqüências e métodos de 

prevenção/proteção. 
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2.1. CORROSÃO ELETROQUÍMICA 

Para que haja um processo corrosivo eletroquímico é necessário que haja um 

anodo, um catodo, uma ligação elétrica entre ambos e um eletrólito, como mostrado 

na figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1:Esquema de pilha eletroquímica 

Fonte: Disponível em: <http://www.infoescola.com/quimica/pilha-de-daniell-pilha-
eletroquimica/exercicios/>.  

Acesso em 08/01/2015 

  

Na figura apresentada, o catodo é o eletrodo de cobre e o anodo é o eletrodo 

de cádmio, ou seja, o eletrodo de cobre é positivo e o eletrodo de cádmio é negativo. 

 Como se sabe, a pilha é caracterizada por uma diferença de potencial entre 

seus eletrodos, em circuito aberto – é sua força eletromotriz.  

 A ddp é, segundo a convenção de sinais da IUPAC, igual a: 

 Epilha = Ecatodo – Eanodo. 

 Onde Ecatodo e o Eanodo são os potenciais de redução dos eletrodos. 

 

http://www.infoescola.com/quimica/pilha-de-daniell-pilha-eletroquimica/exercicios/
http://www.infoescola.com/quimica/pilha-de-daniell-pilha-eletroquimica/exercicios/
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2.1.1. Anodo e catodo 

O anodo classifica-se como o eletrodo no qual ocorre a oxidação, isto é, onde 

há a ocorrência da perda de massa e de onde a corrente, na forma de íons metálicos 

positivos, entra no eletrólito. É nessa região onde há perda de elétrons. 

 Um exemplo clássico, largamente utilizado em materiais didáticos devido ao 

seu fácil entendimento, é a reação anódica do íon de ferro, descrita a seguir: 

Fe → Fe++ + 2e-  (1) 

 Pela equação (1), pode-se ver que o átomo de ferro sofreu um processo de 

oxidação, perdendo, dessa forma, dois elétrons. 

 De maneira geral, as reações anódicas metálicas podem ser escritas da 

seguinte maneira genérica: 

M → M++ + 2e-  (2), 

Onde a letra M simboliza um metal qualquer. 

 Já o catodo classifica-se como o eletrodo onde ocorre a redução e o local do 

qual a corrente sai do eletrólito. É nessa região onde acontece o ganho de elétrons. 

 Diferentemente do anodo, existem quatro reações catódicas clássicas 

características, que se distinguem de acordo com o meio no qual se encontra o 

material, como discriminadas abaixo: 

Meio ácido não aerado: 2H+ + 2e- → H2 (3) 

Meio ácido aerado: O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O (4) 

Meio básico não aerado: 2H2O + 2e- → H2 + 2OH- (5) 

Meio básico aerado: O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- (6) 

 Como se pode notar nas reações acima, houve um ganho de elétrons em todas 

elas, o que caracteriza reações catódicas. 
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2.1.2. Ligação elétrica 

 Uma ligação elétrica é uma ligação metálica entre o anodo e o catodo por onde 

fluem os elétrons, no sentido do anodo para o catodo. 

Um exemplo básico muito difundido em materiais didáticos é a ponte salina, 

que consiste em um tubo de vidro, em formato de U invertido, com suas extremidades 

imersas no eletrólito. Sua função, basicamente, é permitir uma passagem de íons no 

sentido supracitado, fechando, assim, um circuito de corrente contínua produzida 

entre os eletrodos. A figura 2.2 representa um esquema clássico de ponte salina. 

 

 

Figura 2.2: Esquema de pilha eletroquímica, evidenciando-se a ponte salina. 

Fonte: Disponível em: <http://educacao.globo.com/quimica/assunto/eletroquimica/pilhas.html>.  

Acesso em 22/01/2015 
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2.1.3. Eletrólito 

Eletrólito é uma solução que permite a passagem de elétrons, podendo existir 

eletrólitos fortes, que praticamente não impedem a passagem dos íons, até eletrólitos 

fracos que se opõem fortemente à passagem dos íons. 

 Os principais meios corrosivos e seus respectivos eletrólitos são:  

 Atmosfera: sendo o eletrólito composto da água, que condensa na superfície 

metálica, com a presença de sais ou gases do ambiente. Como exemplos, tem-se a 

umidade do ar, sais em suspensão, poeira, gases industriais, dentre outros.   

 Solos: sabe-se que os solos contêm sais minerais, umidade e bactérias, logo, 

o eletrólito é composto basicamente de água com sais dissolvidos. 

 Águas naturais: águas provenientes de rios, lagos, lençóis freáticos, dentre 

outras fontes de água, podem conter inúmeros poluentes, resíduos industriais, 

bactérias e gases dissolvidos, os quais constituem, fundamentalmente, eletrólitos 

aquosos com sais dissolvidos. 

 Água do mar: caracteriza-se como eletrólito de excelência, devido sua enorme 

concentração de sais. 

 

SAIS QUANTIDADE EM GRAMAS POR LITRO DE ÁGUA (g/l) 

Cloreto (Cl-) 18,9799 

Sulfato (SO-) 2,6486 

Bicarbonato (HCO) 0,1397 

Brometo (Br-) 0,0646 

Fluoreto (F-) 0,0013 

Ácido Bórico (H3BO3) 0,026 

Sódio (Na+) 10,5561 

Magnésio (Mg2+) 1,272 

Cálcio (Ca2+) 0,4001 

Potássio (K+) 0,38 

Estrôncio (Sr2+) 0,0133 

 
Quadro 2.1: Constituintes em gramas por litro de água 

Fonte:http://www.iope.com.br/3i_corrosao.htm 

Acesso em 22/01/2015 

 

http://www.iope.com.br/3i_corrosao.htm
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2.1.4. Corrosão por aeração diferencial 

 Este tipo de corrosão ocorre toda vez que se tem variações na concentração 

de oxigênio no eletrólito. Como o potencial eletroquímico de um material metálico 

torna-se cada vez mais catódico quanto maior for a concentração de oxigênio no meio 

ao seu redor, as áreas com contato com maior concentração de oxigênio serão 

catódicas, enquanto que aquelas com contato com menor concentração serão 

anódicas. 

A corrosão por aeração diferencial ocorre com muita freqüência na interface de 

saída de uma estrutura do solo ou da água para a atmosfera. 

Um exemplo clássico da ocorrência da corrosão por aeração diferencial é a 

experiência da gota salina de Evans, realizada com solução de cloreto de sódio 

contendo o indicador ferroxil (mistura de fenolftaleína e ferricianeto de potássio) sobre 

chapas de aço. No início observou-se a ocorrência da corrosão generalizada do ferro 

em contato com a gota, visto que a concentração de oxigênio era uniforme. Esse fato 

foi indicado pela presença de pequenas regiões de coloração azul (devido ao 

ferricianeto, indicando a presença de íons de ferro) e outras de coloração rosa (devido 

ao fenolftaleína) , dispostas de maneira aleatória sobre a superfície metálica, como 

indicado na figura 2.3. 

Após alguns minutos, a região central da gota começou a concentrar uma 

coloração azulada enquanto a região periférica da gota começou a concentrar uma 

coloração rosada, como mostrado na figura 2.4. Este fato indica que a porção 

periférica, em que a gota possui um contato maior com o oxigênio atmosférico, é a 

região catódica, enquanto a região central da gota, na qual o contato com o oxigênio 

é menor, é a região anódica. 

Após algumas horas de contato com a solução salina, observou-se, na placa 

de aço, o fenômeno de precipitação de um produto marrom, mais conhecido como 

ferrugem, que é o produto final do processo corrosivo. 
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Figura 2.3: Distribuição primária na experiência da gota salina de Evans 

Fonte: Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_4/04-EA-191-12.pdf>.  

Acesso em 29/01/2015 

 

 

Figura 2.4: Distribuição secundária na experiência da gota salina de Evans 

Fonte: Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_4/04-EA-191-12.pdf>.  

Acesso em 29/01/2015 
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É importante salientar que o estudo da aeração diferencial nos cascos de 

navios é de extrema importância, visto que a estrutura naval está a todo momento em 

contato com regiões suscetíveis a diferença de concentração de oxigênio. 

Um fato bastante freqüente de aeração diferencial nos cascos dos navios é 

devido aos respingos de água que ocorrem nas estruturas mergulhadas parcialmente 

na água do mar. Observa-se que nas áreas cobertas pelas gotas, a concentração de 

oxigênio é pequena, tornando-se áreas anódicas em relação ao restante da estrutura, 

exposto diretamente ao oxigênio do ar. 

Há também a ocorrência de corrosão por aeração diferencial devido ao 

acúmulo de cracas nos cascos navais, em que as áreas cobertas pelas cracas 

encontram-se com um percentual de gás oxigênio inferior ao restante da superfície.  

E não menos importante, também pode haver a ocorrência de corrosão por 

depósito, devido à deposição de materiais sólidos que irá propiciar a diferença na 

concentração de oxigênio. 

 

2.1.5. Corrosão atmosférica 

 Corrosão atmosférica é o tipo de corrosão freqüente, em materiais metálicos 

expostos às condições climáticas adversas. 

Segundo a obra do autor Vicente Gentil [3], a corrosão atmosférica depende 

fundamentalmente dos seguintes fatores: 

 Umidade relativa; 

 Substâncias poluentes; 

 Temperatura; 

 Tempo de permanência do filme de eletrólito na superfície metálica; 

 

Além desses fatores, devem ser levados em conta outros, tais como 

intensidade e direção dos ventos, variações cíclicas de temperatura e umidade, etc. 

Shreir classifica a corrosão atmosférica em função do grau da umidade na 

superfície metálica, em seca, úmida e molhada. Para ele, a corrosão atmosférica seca 

ocorre em atmosfera isenta de umidade, a corrosão atmosférica úmida ocorrem 
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atmosferas com umidade relativa menor do que 100%. Já a corrosão atmosférica 

molhada ocorre quando a umidade relativa está próxima de 100%. 

 Assim, quanto maior tais propriedades, maior será a taxa de corrosão e a 

facilidade de obter corrosão atmosférica molhada, que é classificada como o pior tipo 

de corrosão atmosférica possível.  

A influência da umidade na ação corrosiva da atmosfera é acentuada, pois 

sabe-se que o ferro em atmosfera de baixa umidade relativa praticamente não sofre 

corrosão, em umidade relativa em torno de 60%, o processo corrosivo é lento, mas 

acima de 70%, tal processo já é acelerado. 

 

2.1.6. Corrosão eletrolítica 

Em casos específicos, poderá ocorrer esse tipo de corrosão em cascos de 

navios, como, por exemplo, quando há um trabalho de soldagem, que utiliza um 

gerador de corrente contínua para solda, situado no cais, onde o navio encontra-se 

atracado, para executar reparos na embarcação. Neste caso, pode ocorrer corrosão 

no casco do navio, devido ao fato do retorno da corrente seguir o circuito navio-água-

cais, o que faz com que o casco da embarcação funcione como área anódica. 

Sendo assim, define-se a corrosão eletrolítica como sendo o processo 

corrosivo causado por uma corrente elétrica, que comumente é denominada de 

corrente de fuga, que penetra no material, fazendo com que este funcione como anodo 

de uma pilha eletrolítica. 

 

2.1.7. Águas 

Ainda de acordo com a obra do Vicente Gentil, os materiais em contato com a 

água tendem a sofrer corrosão, a qual vai depender de várias substâncias que podem 

estar contaminando a mesma, tais como gases dissolvidos, sais dissolvidos, matéria 

orgânica de origem animal ou vegetal, bactérias, limos, algas e sólidos suspensos. 

 Ao examinar a ação corrosiva da água, deve-se analisar inúmeros fatores, tais 

como o pH, a temperatura, a velocidade, a ação dinâmica, se a água é potável ou não, 

dentre outras características. 
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2.2. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS 

 Os revestimentos anticorrosivos podem ser definidos como películas que são 

aplicadas sobre a superfície metálica e que dificultam o contato dessa superfície com 

o meio corrosivo. Tais revestimentos são aplicados com o objetivo de impedir a ação 

do agente corrosivo no material, aumentando a vida útil do mesmo. 

 Existem três tipos de revestimentos anticorrosivos, a saber, os metálicos, os 

inorgânicos e os orgânicos. Neste trabalho, a ênfase será dada aos revestimentos 

orgânicos, que consistem na interposição de uma camada de natureza orgânica 

(película de tinta) entre a superfície metálica e o meio corrosivo. 

 O principal tipo de revestimento anticorrosivo orgânico é a pintura industrial, 

que tem inúmeras finalidades, tais como: proporcionar proteção anticorrosiva, permitir 

a impermeabilização de recipientes e reservatórios, favorecer o aumento da 

segurança, impedir a aderência de seres marinhos como cracas, permitir uma maior 

ou menor absorção de calor numa área metálica. 

 Dentre as características indispensáveis de um revestimento anticorrosivo 

orgânico destacam-se: 

 Quimicamente inerte; 

 Contínuo; 

 Aderente; 

 Possuir boas propriedades mecânicas; 

 Ter uma espessura conveniente; 

 Impermeabilidade. 

Além das características supracitadas, existem outras características que são 

classificadas como desejáveis, tais como: 

 Bom poder de cobertura; 

 Boa estética; 

 Durabilidade; 

 Secagem e cura; 

 Facilidade de aplicação; 

 Economia; 

 Facilidade de reparo e manutenção. 
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2.2.1. Mecanismos básicos de proteção 

 Existem três mecanismos básicos de proteção anticorrosiva, conferidos por 

uma tinta ou sistema de pintura, tomando o aço como substrato de referência. Estes 

mecanismos são classificados como:  

 Barreira física: Consiste na colocação de uma película mais impermeável 

possível entre o substrato e o meio corrosivo com uma altíssima resistência, 

fazendo com que se abaixe a corrente de corrosão a níveis desprezíveis. A 

eficiência desse tipo de mecanismo depende diretamente da espessura do 

revestimento e da resistência da tinta ao meio corrosivo. 

 Inibição (passivação anódica): Neste tipo de mecanismo, a primeira camada de 

tinta, também conhecida como tinta de fundo, contém determinados pigmentos 

inibidores que formam uma camada passiva sobre a superfície do metal, 

impedindo que este sofra corrosão. Os inibidores mais comuns são o zarcão, 

os cromatos de zinco e os de fosfato de zinco. 

 Eletroquímico (proteção catódica):Trata-se de uma técnica de proteção que 

reduz ou elimina a corrosão no aço através da adição de elevados teores de 

pigmentos metálicos anódicos. Somente tintas ricas em zinco são utilizadas, 

devido ao fato do mesmo ser o único que se mostra realmente eficaz, agindo 

como anodo, protegendo o metal. 

 

2.2.2. Tipos de revestimentos protetores 

 Existem inúmeros tipos de revestimentos protetores disponíveis no mercado, 

dentre os quais pode-se citar as tintas, as lacas, os esmaltes, os vernizes, os esmaltes 

sintéticos, as resinas, as dispersões, as emulsões, os óleos protetores e as 

recoberturas.  

 As distinções entre os revestimentos citados estão na sua composição, todavia, 

o funcionamento do mecanismo de proteção não se altera. 

 Vale ressaltar que nesse trabalho o foco será dado às tintas, visto seu largo 

emprego no revestimento dos cascos dos navios.  

 A tinta pode ser definida como qualquer composição líquida, pastosa ou em pó, 

que aplicada em finas camadas sobre uma superfície, venha a formar uma película 
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seca, sólida, e aderente à essa superfície. É constituída de veículo (ligante ou 

solvente), pigmento e aditivo. 

 

2.2.3. Preparação da superfície 

 O passo inicial para a aplicação da tinta consiste no preparo e na limpeza da 

superfície que receberá o revestimento. A limpeza tem como objetivo retirar as 

impurezas das superfícies, que podem ser impurezas oleosas (óleos minerais, óleos 

graxos, óleo de laminação, dentre outros), impurezas semisólidas (parafinas, graxas, 

ceras, sabões e protetores anticorrosivos comuns), impurezas sólidas (ocasionadas 

pela presença de massas de polimento, massas de estampagem e/ou resíduos 

carbonáceos de películas parcialmente carbonizadas) ou óxidos e produtos de 

corrosão (impurezas resultantes de tratamentos térmicos). 

 Os métodos de limpeza podem ser mecânicos (através de jato abrasivo, 

lixamento, escova, jato de água e ferramentas elétricas e de ar comprimido) ou 

químico (desengraxamento, decapagem ou fosfatização). 

 Dá-se o nome de grau de intemperismo ao estado de corrosão da superfície 

antes do preparo, podendo variar do grau A, figura 2.5, que é a superfície do aço com 

carepa de laminação e sem corrosão, até o grau D, figura 2.6, no qual a carepa de 

laminação tenha sido eliminada pela corrosão e que apresenta corrosão alveolar de 

severa intensidade. 

 

Figura 2.5: Grau de intemperismo A 

Fonte: Disponível em: <http://www.rennercoatings.com/hotsite/site/preparacao_superficies1.html>.  

Acesso em 08/04/2015 
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Figura 2.6: Grau de intemperismo D 

Fonte: Disponível em: <http://www.rennercoatings.com/hotsite/site/preparacao_superficies1.html>.  

Acesso em 08/04/2015 

 

 Também há a classificação de grau de preparação da superfície, a saber: grau 

St 2, figura 2.7, (superfície de aço completamente raspada com raspador ou metal 

duro), grau St 3, figura 2.8, (superfície completamente raspada e escovada 

manualmente), grau Sa 1, figura 2.9, (jateamento abrasivo ligeiro), grau Sa 2, figura 

2.10, (jateamento abrasivo comercial), grau Sa 2 1 2⁄ , figura 2.11, (jateamento 

abrasivo ao metal quase branco) e grau Sa 3, figura 2.12, (jateamento abrasivo ao 

metal branco). 

 

Figura 2.7: Grau de preparação B St 2 

Fonte: Disponível em: <http://www.rennercoatings.com/hotsite/site/preparacao_superficies1.html>.  

Acesso em 08/04/2015 
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Figura 2.8: Grau de preparação B St 3 

Fonte: Disponível em: <http://www.rennercoatings.com/hotsite/site/preparacao_superficies1.html>.  

Acesso em 08/04/2015 

 

 

Figura 2.9: Grau de preparação B Sa 1 

Fonte: Disponível em: <http://www.rennercoatings.com/hotsite/site/preparacao_superficies1.html>.  

Acesso em 08/04/2015 
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Figura 2.10: Grau de preparação B Sa 2 

Fonte: Disponível em: <http://www.rennercoatings.com/hotsite/site/preparacao_superficies1.html>.  

Acesso em 08/04/2015 

 

 

 

Figura 2.11: Grau de preparação B Sa 2 𝟏 𝟐⁄  

Fonte: Disponível em: <http://www.rennercoatings.com/hotsite/site/preparacao_superficies1.html>.  

Acesso em 08/04/2015 
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Figura 2.12: Grau de preparação B Sa 3 

Fonte: Disponível em: <http://www.rennercoatings.com/hotsite/site/preparacao_superficies1.html>.  

Acesso em 08/04/2015 

 

2.2.4. Métodos de limpeza 

 Os métodos de limpeza mecânicos se baseiam em técnicas muito utilizadas na 

engenharia mecânica para promover a limpeza da superfície a receber o revestimento. 

Abaixo, seguem os principais métodos utilizados: 

 Jato abrasivo: consiste na remoção da camada de óxidos e outras substâncias 

depositadas sobre a superfície do material, por meio da aplicação de um jato 

abrasivo, obtido pela projeção de partículas abrasivas, impulsionados por um 

fluido, que pode ser ar comprimido ou água. Pode-se ter jateamento seco ou 

jateamento úmido. 

As vantagens desse método são a versatilidade e a eficiência e a excelente 

rugosidade adquirida. 

 Lixas e escovas: servem para a remoção da ferrugem, sujeiras soltas, tintas 

antigas que são pouco aderentes, dentre outras impurezas. 

 Jato de água (ou hidrojateamento): consiste na limpeza com água a uma ultra 

pressão, lançada sobre a superfície do meta. São próprias para superfícies que 

já tem um perfil de rugosidade, pois não são usados abrasivos. 



33 
 

 Ferramentas elétricas ou pneumáticas: remove totalmente a carepa não 

aderente, óxidos e partículas soltas. Alguns exemplos dessas ferramentas são 

a pistola de agulhas, a lixadeira e a escova rotativa. 

Já os métodos de limpeza químicos consistem na utilização de produtos 

químicos e solventes para promover a limpeza da superfície, como os citados a seguir: 

 Desengraxamento: Consiste na remoção de graxas e óleos através da 

utilização de solventes e detergentes. 

As vantagens desse método são a facilidade de aplicação e o fato de não 

requerer grandes espaços para a aplicação. Entretanto, não possuem efeitos 

sobre a ferrugem e a carepa de laminação, também apresenta grande risco 

para a saúde e também para incêndio. 

 Decapagem: É usado em processos contínuos para a eliminação da carepa de 

óxido formado na fabricação do aço carbono e da ferrugem formada. Formam 

uma superfície lisa com baixa adesão. 

 Fosfatização: Processo utilizado normalmente após a decapagem. A utilização 

de uma mistura de ácido fosfórico mais fosfatos, reage com a superfície 

metálica, formando uma camada de fosfatos insolúveis com certa porosidade 

e rugosidade que favorecem a ancoragem da tinta.  

 

2.2.5. Método de aplicação das tintas 

 Antes da aplicação da tinta, algumas precauções devem ser tomadas, a fim de 

garantir que o processo de aplicação seja feito com a melhor qualidade possível. 

Algumas características devem ser observadas, tais como as discriminadas a seguir: 

 Umidade relativa 

 Temperatura 

 Força do vento 

 Cuidados com a maresia, nos casos a beira-mar 

Após serem observadas as características supracitadas, inicia-se o processo 

de aplicação da tinta, que podem ser efetuados de três maneiras usuais: por tricha, 

por rolo ou por pistola. 
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O processo de aplicação pela trincha é indicado para a aplicação da primeira 

demão de tinta nas regiões de solda, reentrâncias e cantos vivos. Uma observação 

que não pode ser ignorada, é que este processo apresenta um baixo rendimento. 

O processo a rolo é utilizado em superfícies planas ou de grandes raios de 

curvatura. Tal processo é simples e possui um bom rendimento. 

Já o processo por pistola pode ser feito com pistola a ar ou pistola hidráulica. 

Na pistola a ar, as gotículas de tinta são impelidas por um fluxo de ar comprimido em 

direção à superfície do metal. Este processo apresenta uma grande produtividade. Na 

pistola hidráulica, utiliza-se uma bomba para forçar a tinta a passar pelo orifício do 

bico da pistola a alta velocidade e pressão elevada. Neste caso, a queda de pressão, 

a velocidade elevada e a resistência do ar pulverizam o fluxo de tinta.  

 

2.2.6. Inspeção e teste dos revestimentos 

 Após serem aplicados, os revestimentos anticorrosivos precisam ser 

submetidos a inspeções e testes para que sejam averiguados quanto à qualidade e a 

proteção das superfícies. Estes testes seguem as normas técnicas vigentes no 

território nacional e são descritos a seguir: 

 Medição de espessura seca: se baseia na norma NBR 10443 e utiliza-se dos 

métodos de imã permanente, magneto indutivo e corrente parasita. 

 Teste de adesão: utilizado para determinar o grau de adesão da tinta ao 

substrato. Baseia-se na norma NBR 11003 e utiliza-se dos métodos de corte 

em X, do método do corte em grade e do método do “pull-off”. 

 Teste de descontinuidade de película de tinta: utiliza-se aparelhos elétricos, 

que podem ser de via seca (com alta tensão) ou via úmida (baixa tensão). O 

equipamento utilizado é conhecido como “Holiday detector”.  
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3. ESQUEMA DE PINTURA 

 O esquema de pintura consiste de um conjunto constituído por vários 

elementos e são baseados nas normas ABNT NBR 15158, ABNT NBR 1529, N-9 e 

N-13 e N-1192. De fato constitui-se de um roteiro para se efetuar, de maneira 

padronizada, o procedimento de pintura. 

 Dentre os diversos elementos que compõem o esquema de pintura pode-se 

destacar: 

 Padrão de limpeza da superfície; 

 Especificações das tintas: de fundo, intermediária e acabamento; 

 Processo de aplicação das tintas; 

 Número de demãos de tintas e espessura seca por demão; 

 Intervalo entre demãos; 

 Ensaios para aceitação e qualificação do sistema de pintura (espessura seca 

final, aderência, descontinuidades e outros); 

 Cor 

Quanto à seleção ou à elaboração de um procedimento de pintura destinado à 

proteção anticorrosiva, deve-se levar inúmeros fatores em consideração, com o 

objetivo de se obter o desempenho esperado. Dentre tais fatores, pode-se destacar 

os mais importantes, que são: 

 Condições de exposição das superfícies (submersas, enterradas ou expostas 

à atmosfera); 

 Agressividade do meio corrosivo ao qual o material a ser protegido ficará 

exposto; 

 Condições operacionais de trabalho (temperatura, abrasão, pressão, regime de 

trabalho, etc); 

Existem diversas normas referentes à esquema de pinturas desenvolvidas pela 

Petrobras, devido ao grande número de equipamentos e estruturas existentes numa 

plataforma ou refinaria aos quais estão submetidos às diferentes condições de 

agressividade. Dentre essa gama de normas, aquela que se refere à pintura de 

embarcações e é bastante utilizada é a norma N-1192. 
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3.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

 Antes que se inicie qualquer tipo de serviço de preparação da superfície e de 

pintura, é imprescindível ressaltar que, de acordo com a norma N-13 da Petrobras 

(Requisitos Técnicos para Serviço de Pintura – Revisão K), deve ser elaborado e 

implementado pelo inspetor de pintura nível 2, ou profissional com o mesmo 

conhecimento em pintura industrial, um plano de treinamento com critério de avaliação 

para toda a mão de obra envolvida no serviço de pintura, que abranja os seguintes 

tópicos: 

 Conhecimento teórico: objetivo da pintura, conhecimentos de grau de 

intemperismo, atribuições e responsabilidades do pintor, condições ambientais, 

preparo e limpeza da superfície, tipos de abrasivos e de tintas, esquemas de 

pintura, métodos de aplicação das tintas, requisitos de segurança, dentre 

outros assuntos pertinentes. 

 Conhecimento prático: identificação dos graus de intemperismo, dos graus de 

preparo da superfície, das técnicas de aplicação das tintas de acordo com a 

finalidade que se deseja e das boas práticas. 

O procedimento de preparação da superfície é orientado pela norma N-9 da 

Petrobras (Tratamento de Superfície de Aço com Jato Abrasivo e Hidrojateamento – 

Revisão F), que tem por finalidade orientar o procedimento para a preparação das 

superfícies de aço, para os esquemas de pintura e de revestimentos anticorrosivos, 

seja por jato abrasivo (seco ou úmido) ou por hidrojateamento. 

Uma observação que deve ser frisada é que, de acordo com tal norma, uma 

portaria do Ministério do Trabalho de nº 99 e a NR-15 determinam que o serviço que 

utilize areia seca ou úmida está proibido em todo o território nacional. Todavia, 

contratos de procedimentos que forem feitos fora do território brasileiro deverão seguir 

a legislação vigente correspondente do país ao qual a obra for executada. 

Também cabe ressaltar que, de acordo ainda com a norma supracitada,      

deve-se evitar o uso de inibidores de corrosão no hidrojateamento ou no jato abrasivo 

úmido. Caso não seja possível evitar tal uso, deve-se indicar o tipo, a concentração e 

os métodos a serem utilizados para a remoção posterior, assim como os métodos para 

verificar a presença do inibidor na superfície. 
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Tendo em vista as observações dispostas acima, a norma N-9 estabelece as 

seguintes etapas a serem seguidas para a execução da preparação da superfície: 

1) Remoção de terra, salpicos de cimento, sais, limo o qualquer outro 

contaminante (com exceção de graxa e óleo) através da utilização de escovas 

de fibra ou arame, de raspagem, de hidrojateamento, ou aplicação de soluções 

alcalinas, sob a condição de, após essa aplicação, executar o enxaguamento 

com água doce neutra, ou pela utilização de uma combinação desses métodos. 

 

2) Remover o óleo ou a graxa pelo emprego dos seguintes métodos:  

a) No caso de contaminações oleosas, pequenas e concentradas, deve-se 

friccionar a superfície com panos ou escovas embebidas com o solvente e, 

posteriormente, a limpeza final deve ser feita com solventes limpos e panos 

e escovas limpas. 

b) No caso de generalizadas ou em grandes áreas, deve-se dar preferência 

ao uso de desengraxantes ou detergentes biodegradáveis adequados, com 

posterior lavagem com água doce neutra, em volume suficiente para a 

remoção dos contaminantes. 

 

3) Remover a carepa de laminação, a ferrugem, a pintura antiga e os outros 

contaminantes, de acordo com o grau de preparação especificado no esquema 

de pintura, por um dos seguintes processos: 

a) Jateamento abrasivo úmido, com utilização de areia molhada, com inibidor 

de corrosão, impelida por meio de ar comprimido através de bicos 

aplicadores, com as seguintes observações:  

- a areia deve apresentar cantos vivos, deve estar seca, peneirada, isenta 

de argila, mica, carvão, sal, pó ou outras contaminações; 

- a areia deve apresentar granulometria adequada, de maneira a conferir à 

superfície o perfil de rugosidade desejado, que é devidamente especificado 

na própria norma. 

b) Jateamento abrasivo seco com granalha de aço, impelidas por meio de ar 

comprimido através de bicos aplicadores, com a seguinte observação: 
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- a granalha de aço deve apresentar granulometria adequada de maneira a 

conferir à superfície o perfil de rugosidade desejado, especificado 

devidamente nesta norma. 

c) Jateamento abrasivo seco com óxido de alumínio sinterizado ou outros 

abrasivos adequados para a execução do preparo da superfície, com 

granulometria que confira à superfície o grau de rugosidade desejado, 

especificado na própria norma N-9. 

d) Hidrojateamento à alta ou à ultra alta pressão, para aquelas superfícies que 

já sofreram algum tipo de jato abrasivo. 

 

4) Após o jateamento, a superfície deve ser limpa através da utilização de escova, 

aspirador de pó ou jato de ar seco, com o objetivo de se remover os grãos de 

abrasivos e a poeira. 

 

5) Antes da primeira demão de tinta, a superfície a ser jateada deve ser 

examinada quanto à presença de traços de óleo, de graxa, de sujeira e de sais, 

que devem ser removidos, conforme disposto nas exigências da ABNT NBR 

15158. 

 

Ainda segundo a norma N-9, algumas observações devem ser respeitadas ao 

se proceder a preparação da superfície e seguem em suma logo abaixo: 

 O ar comprimido utilizado no jato abrasivo deve ser isento de água e de óleo. 

O equipamento para realizar o jateamento deve ser provido de filtros e 

separadores adequados para tal, ou prover aquecimento ou resfriamento do ar, 

com o objetivo de se retirar a água e o óleo. 

 Os trabalhos de preparação da superfície com a utilização de jateamento 

abrasivo ou hidrojateamento devem ser realizados de maneira a não causar 

danos às etapas de trabalho já executadas.  

 Não devem ser executados trabalhos de jateamento abrasivo seco em 

superfícies passíveis de ficarem molhadas antes da pintura, ou quando as 

superfícies estiverem a uma temperatura inferior em 3ºC acima do ponto de 

orvalho, ou ainda quando a umidade relativa estiver acima de 85%. 
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 No jateamento abrasivo seco, a aplicação da tinta de fundo deve ser realizada 

no menor espaço de tempo possível e enquanto a superfície jateada estiver 

atendendo ao padrão especificado em norma, pois, com o passar do tempo, a 

superfície tende a se oxidar, podendo existir a necessidade de um novo 

jateamento, dependendo do padrão especificado. 

 No jateamento úmido e no hidrojateamento, a aplicação da tinta de fundo 

precisa ser feita levando-se em consideração o estado de oxidação da 

superfície antes da pintura e seguindo-se as recomendações no documento do 

fabricante da tinta. O intervalo de tempo entre a lavagem da superfície com 

água doce e a aplicação da tinta de fundo precisa ser o menor possível nas 

condições de trabalho, pois em ambientes agressivos, tais como o ambiente 

marinho e o ambiente industrial marinho, é necessário diminuir a concentração 

de cloretos e outras substâncias indesejáveis na superfície, além a intensidade 

da oxidação superficial. 

 

3.1.1. Inspeção da preparação da superfície 

 Ainda de acordo com a norma N-9 da Petrobras, a superfície que irá receber o 

jateamento abrasivo ou o hidrojateamento precisa ser inspecionada tanto antes 

quando depois do procedimento de preparação da superfície, seguindo as seguintes 

etapas: 

 Inspeções antes do Jateamento ou do hidrojateamento: 

 

1) Inspeção visual: De acordo com as orientações da norma NBR 15185, com o 

objetivo de se averiguar a existência de óleo, graxa, gordura, tintas ou 

argamassa, em 100% da área a ser jateada ou hidrojateada e também para o 

grau inicial de oxidação da superfície (A, B, C ou D), conforme a ISO 8501-1 

(Proteção anticorrosiva de estrutura de aço por pintura). 

 

2) Inspeção dos abrasivos:  

a) No caso da areia, deve-se verificar se a areia está contaminada com argila, 

mica, pó ou algum outro contaminante. É importante destacar que várias 

características devem ser observadas nas areias, tais como a 
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granulometria, o tipo de peneira que foi usada para a areia, a salinidade, e 

se os fornecedores cumprem as especificações destinadas para tal. 

b) No caso das granalhas de aço, deve-se verificar a granulometria (que deve 

ser adequado para que se atinja o grau de rugosidade desejado), se a 

granalha encontra-se oxidada e a presença de outros contaminantes. 

c) No caso do óxido de alumínio, da escória de cobre, de abrasivos envolvidos 

com espuma de poliuretano e outros abrasivos, deve-se verificar se a 

granulometria é capaz de atingir o perfil de rugosidade previsto em norma e 

a presença de contaminantes. 

 

3) Inspeção da água: Neste caso, deve-se verificar se a água é limpa, doce, isenta 

de contaminantes e com pH variando de 6,5 a 7,5. 

 

 Inspeções após o jateamento ou do hidrojateamento: 

 

1) Inspeção visual: Deve ser executada de acordo com a norma NBR 15185, a 

toda a superfície, imediatamente após a aplicação da tinta de fundo, com a 

finalidade de se verificar se o padrão final de limpeza está de acordo com o que 

foi especificado no esquema de pintura. Também deve-se verificar se há 

vestígios de óleo, de graxa, de gordura ou de umidade. No caso de jateamento 

abrasivo úmido ou de hidrojateamento, deve-se verificar o aspecto final da 

superfície, e se o padrão de limpeza apresenta no máximo uma oxidação 

superficial muito leve e bem aderida. 

 

2) Perfil de rugosidade: Deve-se efetuar a medição do perfil de rugosidade no 

primeiro metro quadrado da área jateada, ou no primeiro metro linear (no caso 

de tubulações). Deve-se prosseguir com a medição para cada 30 m² ou 30 m 

lineares, respectivamente. Também deve-se determinar a altura da rugosidade, 

através do uso de um rugosímetro, com precisão de 5 µm ou com o auxílio de 

padrão visual da NACE TM 01-70. 
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3.2. APLICAÇÃO DA TINTA 

 Para o procedimento de aplicação da tinta, as normas vigentes que são 

utilizadas são as normas N-13 (Requisitos Técnicos para Serviços de Pintura, revisão 

K), da Petrobras, e a norma N-1192 (Pintura de Embarcações), também de autoria da 

Petrobras. 

 A norma N-13 fixa as condições exigíveis na aplicação e no controle da 

qualidade dos esquemas de pintura em equipamentos industriais, dutos e tubulações, 

pintura de superfícies galvanizadas, ligas ferrosas e não ferrosas, materiais 

poliméricos, unidades marítimas de exploração e de produção, estruturas metálicas, 

embarcações, máquinas, equipamentos elétricos e de instrumentação, pintura de 

equipamentos submersos em água do mar, torre galvanizada, tanques, esferas e 

cilindros de armazenamento. 

 Assim como na etapa de preparação da superfície, antes do procedimento de 

pintura da tinta é indispensável que haja um plano de treinamento, elaborado pelo 

inspetor de pintura nível 2 ou algum outro profissional com o mesmo saber em pintura 

industrial, ofertado para toda a mão de obra, contemplando, no mínimo, os seguintes 

tópicos: 

 Conhecimento teórico: objetivo da pintura, atividades e responsabilidades do 

pintor, conceitos de corrosão e graus de intemperismo, condições ambientais, 

preparo da superfície, tipos de abrasivos, tipos de tintas e características 

gerais, preparo da tinta, esquemas de pintura, métodos de aplicação e boas 

práticas, principais falhas e defeitos, requisitos gerais de segurança, 

procedimento e execução. 

 Conhecimento prático: identificação dos graus de intemperismo, identificação 

dos graus de preparo da superfície, técnicas de aplicação da tinta e boas 

práticas. 

É importante salientar que, de acordo com a norma N-13, toda a tinta deve ser 

homogeneizada, antes e durante a aplicação, a fim de manter o pigmento em 

suspensão. Nas tintas de dois ou mais componentes, estes devem ser 

homogeneizados separadamente antes de se fazer a mistura das tintas. Após a 

mistura, não devem ser observados veios, ou faixas de cores diferentes e a aparência 

deve ser uniforme. Também vale ressaltar que a mistura e a homogeneização devem 
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ser realizadas por um misturador mecânico, admitindo-se homogeneização manual 

para recipientes de volumes até 3,6 L. Entretanto, para tintas ricas em zinco, esse 

procedimento deve ser executado sempre com o misturador mecânico. 

Outro ponto que deve ser salientado é que, como o objetivo desta obra visa a 

análise de efeitos corrosivos e métodos de prevenção em cascos de navios, as 

considerações feitas a respeito do procedimento de pintura estão baseadas na norma 

N-1192, que trata especificamente dos métodos de pintura para  embarcações. 

Segundo a referida norma, a pintura em embarcações seguem duas linhas, as 

condições gerais e as condições específicas, que estão dispostas a seguir: 

A. Condições gerais 

 

A.1. A aplicação das tintas pode ser realizada por meio de pistolas sem ar (air 

less).Para retoques em geral ou aplicação de “strip coat” em cantos, orifícios 

e cordões de solda, a aplicação deve ser feita à trincha, devendo ser evitado 

o uso de rolo. 

 

A.2. As cores das diversas superfícies, locais e regiões devem obedecer a norma 

vigente N-1503 (Cores para Pinturas de Embarcações). 

 

A.3. O intervalo de tempo para a aplicação de uma demão de qualquer tinta sobre 

outra já aplicada, deve ser o intervalo entre demãos exigido pela tinta já 

aplicada. 

 

A.4. No caso de pinturas de manutenção, caso não seja possível utilizar os 

esquemas das tabelas 1 e 2 da norma N-1192 (anexada abaixo) , deve-se 

utilizar o esquema anteriormente aplicado. 

 

A.5. As superfícies metálicas não ferrosas, como o bronze, o cobre e o latão, não 

devem ser pintadas. Neste caso, deve-se efetuar o polimento da superfície 

com materiais não abrasivos e, quando não for prejudicial ao asseio do 

ambiente, tais regiões podem ser engraxadas ou oleadas.  

A.6. Não devem ser pintadas as telas de arame, nem as partes rosqueadas em 

geral, tais como parafusos, porcas e cabos de aço. 
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A.7. Também não devem ser pintadas as juntas de borracha ou gaxetas das portas 

e vigias, escotilhas e agulheiros estanques. 

 

A.8. Os pinos ou copos de lubrificação devem ser preservados da tinta quando 

forem pintados os turcos, rodetes, piões de pau de carga e outras peças de 

giro. 

 

A.9. Devem ser removidos cuidadosamente quaisquer respingos que venham 

atingir os anodos instalados nos cascos do navio. 

 

A.10. Todas as tintas utilizadas para a marcação de chapas, seções e perfilados 

devem ser compatíveis com todo o sistema de pintura. Em particular, não 

devem ser usados lápis a base de óleo. 

 

B. Condições específicas: 

 

B.1. Navios em construção: O procedimento de pintura de navios em construção é 

dividido em 3 etapas, que serão discriminadas a seguir: 

 

B.1.1. Fase anterior à fabricação: Nesta fase, deve-se fazer uma rigorosa 

inspeção visual em todas as chapas, perfilados, e seções a pintar, 

seguindo as orientações da norma N-1204. Deve-se submeter as chapas, 

os perfilados e as seções a pintar a um processo de limpeza com solvente, 

conforme a norma N-5, apenas nas regiões onde foram constatados 

vestígios de óleo, graxa ou gordura através da inspeção visual precedente. 

Deve-se aplicar, então, jateamento abrasivo de grau 2 ½ , de acordo com 

a norma N-9, em toda a superfície a pintar, com o objetivo de se obter o 

acabamento desejado. Chapas, perfilados e seções com espessura menor 

que 6 mm poderão ser tratados com decapagem química. Deve-se, por 

fim, aplicar uma demão de “Shop Primer” do tipo e espessura indicados 

nas tabelas 1 e 2, de acordo com o local e que as chapas, seções e 

perfilados se destinam. 
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B.1.2. Fase de construção de blocos: Ao estarem prontos os blocos, deve-se 

fazer a inspeção visual em toda a superfície a pintar, de acordo com as 

orientações disponíveis na norma N-1204. Após as limpezas que forem 

necessárias para retirar eventuais vestígios de poeira, óleo ou graxa, 

deve-se tratar as áreas corroídas com escovas de aço ou abrasivos 

rotativos no padrão St 3 (caso as áreas corroídas sejam pequenas) e 

retocar com a demão subseqüente do sistema indicado para o local ao 

qual o bloco se destina. Para o caso de áreas corroídas grandes, deve-se 

jatear segundo a norma N-9 ao grau 2 ½ e aplicar a demão subseqüente 

do sistema. Deve-se destacar que é necessário que se deixe sem 

tratamento e pintura uma faixa de 100 mm a partir das linhas de emendas 

dos blocos. Após todas as considerações citadas, deve-se aplicar as 

demãos subseqüentes, de acordo com as orientações das tabelas 1 e 2, 

de acordo com o cronograma da obra. 

 

B.1.3. Fase de prontificação de compartimentos, tanques e superfícies no 

próprio navio: Nesta etapa, deve-se fazer uma inspeção visual rigorosa, 

limpeza e tratamento nas regiões corroídas e adjacentes aos cordões de 

solda anteriormente deixados sem pinturas. Deve-se, então, aplicar a 

demão subseqüente, conforme recomendações das tabelas 1 e 2, para o 

local em questão. Feito isso, deve-se aplicar as demãos subseqüentes de 

acordo com as tabelas 1 e 2, certificando-se que todo o trabalho estrutural 

em ambos os lados das anteparas, conveses e chapeamento, bem como 

que todas as redes e seus acessórios estejam instalados. 

 

B.2. Pintura em manutenção: Essa técnica visa realizar a operação de pintura em 

embarcações que estão passando por manutenção e possui algumas 

características que devem ser descritas, como a seguir: 

 

B.2.1. Fundo: Durante a docagem, deve-se fazer a limpeza do fundo com jato 

de água doce a alta pressão (13,8 MPa = 2000 psi, ou acima) com o 

objetivo de se remover incrustações, vegetações marinhas e tintas soltas. 

Logo após, deve-se realizar uma inspeção visual a fim de se detectar 
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possíveis regiões que precisem de limpeza adicional, através do auxílio de 

raspas e escovas. Também deve-se observar, através da inspeção visual, 

possíveis vestígios de graxas, óleos, gorduras, possíveis graus de 

corrosão ou pinturas danificadas. Caso haja vestígios de graxa, óleo ou 

gordura, deve-se utilizar solvente para a remoção e caso se observe áreas 

corroídas, deve-se aplicar um jateamento de grau Sa 2 ½, conforme 

orientações da norma N-9. Após isso, deve-se retocar as áreas jateadas 

com pintura de fundo e efetuar a primeira demão. Tendo secado a primeira 

demão, deve-se lavar toda a área com água doce, com o objetivo de se 

retirar a poeira e demais impurezas e, então, deve-se aplicar as demãos 

subseqüentes, conforme as orientações das tabelas 1 e 2, assim como a 

aplicação da tinta anti-incrustante. 

 

B.2.2. Costado: Nesta área, deve-se proceder com a inspeção visual, realizar 

a limpeza com solventes e jateamento de água doce, conforme descritos 

no item anterior. Em seguida, deve-se retocar as áreas jateadas com o 

sistema de tinta escolhido para costado, conforme orientações das tabelas 

3.1 e 3.2. Feito isso, deve-se aplicar a primeira demão de tinta e, após 

secagem, deve-se seqüenciar com as demãos seguintes, conforme 

orientações das tabelas 3.1 e 3.2. 

 

B.2.3. Demais regiões do navio: Primeiramente, deve-se proceder com uma 

rigorosa inspeção visual nas regiões a pintar, seguindo as orientações da 

norma N-1204, a fim de se detectar vestígios de graxa, óleo ou gordura, 

ou graus de corrosão em que se encontram as partes corroídas, ou partes 

com a pintura danificada. Em seguida, deve-se seguir com os tratamentos 

e as tintas indicadas nas tabelas 3.1 e 3.2 para a região a ser tratada ou, 

caso não sejam compatíveis com o sistema existente, deve-se repetir o 

esquema de pintura anteriormente aplicado. 

 

C. Esquemas de pintura: Estão descritos nas t abelas 3.1 e 3.2, conforme disposto 

abaixo. 
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Tabela 3.1: Tintas e espessuras utilizadas 

Fonte: Norma N-1192 da Petrobras. Acesso em 07/06/2015 
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Tabela 3.2: Esquemas de pintura 

Fonte: Norma N-1192 da Petrobras. Acesso em 07/06/2015 
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Tabela 3.2: Esquemas de pintura 

Fonte: Norma N-1192 da Petrobras. Acesso em 07/06/2015 
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3.2.1. Inspeção da pintura 

 Para que a atividade da pintura industrial, naval, venha surtir o efeito esperado, 

devem ser realizadas inspeções e testes para o controle de qualidade, isso pelo fato 

de existir uma série de interferências de ordem técnica que deve, para uma maior 

confiabilidade no processo, ser verificada por um inspetor de pintura qualificado, que 

com sua experiência e baseado em procedimentos, normas e padrões, acompanham 

todo o processo recebimento, preparo de superfície e aplicação de tintas.  

Os defeitos que podem ocorrer na pintura podem ser classificados como: 

a) Escorrimento, figura 3.1,excessiva fluidez da tinta em superfícies verticais. 

Principais causas: excesso de espessura e diluição excessiva da tinta. 

 

Figura 3.1: Escorrimento 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

b) Empolamento, figura 3.2,a pintura apresenta protuberâncias semi-esféricas 

que variam de tamanho e intensidade. 
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 Principais causas: superfície quente e pintura sobre sal solúvel. 

 

Figura 3.2: Empolamento 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

 

c) Enrugamento, figura 3.3, a película com aspecto de pele ou couro enrugado. 

Principais causas: tinta aplicada em uma camada muito espessa e pintura     

realizada sob condições extremas de calor ou frio. 

 

Figura 3.3: Enrugamento 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

d) Fendimento, figura 3.4, a ocorrência de fratura, trincas, quebras, fissuras ou 

fendas na película. 

Principal causa: aplicações de acabamentos sobre “primers” inadequados 
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Figura 3.4: Fendimento 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

 

e) Cratera, figura 3.5, pequenas crateras ocorrem no filme de tinta originadas 

de bolhas que após romperem não mais se nivelam. 

Principal causa: oclusão de solvente ou ar durante a aplicação. 

 

Figura 3.5: Cratera 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

 

f) Impregnação de abrasivo e materiais estranhos, figura 3.6, a superfície fica 

áspera, arenosa como uma lixa. 

Principal causa: pintura em áreas contaminadas com abrasivos ou poeira. 
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Figura 3.6: Impregnação de abrasivo e materiais estranhos 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

 

g) Descascamento, figura 3.7, perda de aderência,separando uma ou mais 

demãos do sistema de pintura do substrato. 

      Principal causa: Intervalos máximos de repintura excedidos. 

 

Figura 3.7: Descascamento 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

 

 

h) Inclusão de pêlos, figura 3.8, a pintura fica impregnada por pêlos ou fiapos. 

Principal causa: superfície contaminada por pêlos, devido ao uso da trincha 

ou de panos. 
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Figura 3.8: Inclusão de pêlos com algumas bolhas 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

 

i) Poros, figura 3.9, a pintura apresenta diminutas descontinuidades em forma 

de orifícios, invisíveis a olho nu. 

Principais causas: oclusão de ar no filme e espessura insuficiente. 

 

Figura 3.9: Poros 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

j) Calcinação, figura 3.10, é caracterizado pela presença de pós soltos, 

removíveis, envolvidos da própria película. 

Principal causa: tinta de baixa qualidade e alta concentração de pigmentos.   
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Figura 3.10: Calcinação 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

 

k) “Over Spray”, figura 3.11, superfície sem brilho, áspera. 

      Principal causa: partículas da tinta quase secas atingem a superfície devido 

a  evaporação rápida do solvente. 

 

Figura 3.11: “over spray” 

Fonte: Orlando Viana, Inspetor de Pintura 

Para a identificação destes defeitos deve-se realizar uma inspeção visual e 

realizar testes de qualificação do esquema de pintura. 

Um teste a ser feito após a pintura ser realizada, é o teste de aderência. A 

medição da resistência da aderência é de vital importância, pois, dependendo da 

solicitação mecânica do revestimento, é necessário um maior nível de aderência.A 
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Norma N-13, da Petrobras, define que o teste deve ser corte em “X” ou corte em grade 

e também define os critérios de aceitação e rejeição. 

 

Segundo a N-13 deve-se utilizar os seguintes critérios: 

 Teste de corte em grade para especificação de pintura com espessura de 

película seca por demão até 100μm; 

 Para tintas com espessura de película seca por demão maior do que 100μm, 

deve ser feito teste de corte em “X”; 

 Para especificação de pintura que tenha como fundo tintas ricas em zinco a 

base de silicato, o teste deve ser feito em “X”, inclusive nas demãos posteriores. 

Isto é, especificação de pintura com tinta de fundo rica em zinco a base de 

silicato e todas as demãos devem ser testadas corte em “X”, 

independentemente da espessura; 

 A decisão para escolha do tipo de teste de aderência é pela espessura 

determinada na especificação de pintura. Caso não haja evidência da 

especificação de pintura, a escolha do tipo de teste deve ser baseada na 

espessura média da película; 

 A freqüência do teste de aderência deve ser de um teste a cada 250 m ou 

fração de comprimento da tubulação ou um teste para cada 250 m² ou fração 

da superfície do equipamento; 

 E o teste deve ser feito por demão, após o intervalo mínimo para repintura. 

 

Neste trabalho, então, deve-se utilizar o teste corte em “X”, pois a película seca 

possui espessura maior que 100 μm e por possui uma tinta de fundo rica em zinco e 

a base de silicato. 

Os equipamentos a serem utilizados durante o teste são:  

 Lâmina de aço, tipo Olfa, de aproximadamente 10 mm de largura e ângulo de 

corte com cerca de 17º; 

 Medidor de espessura de película seca; 

 Guia, gabarito ou régua de aço inox para traçar o corte; 
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 Lápis; 

 Borracha; 

 Lupa com aumento de sete vezes; 

 Fita adesiva, semitransparente, de 25 mm de largura com adesividade de (32 

+/- 4) g/mm, conforme ASTM D 1000; 

 Pincel com cerdas macias; 

 Trapo com solvente; 

 Cronômetro. 

 

O procedimento é, então, realizado, seguindo-se as seguintes etapas: 

 Seleciona-se uma área, a mais plana possível, livre de imperfeições, limpa e 

seca; 

 Efetuam-se dois cortes de 40 mm de comprimento cada um, interceptados ao 

meio, formando o menor ângulo entre 35 º e 45 º, devendo os cortes alcançar 

o substrato em apenas um movimento uniforme e contínuo; 

 Com auxílio da lupa, verifica-se se o substrato foi atingido observando o brilho 

nos cortes; 

 Remove-se duas voltas completas da fita no início de cada série de ensaio e 

descarta-se. Esta prática é devido a alteração na adesividade da fita com um 

certo período de estocagem na parte externa; 

 Limpa-se a superfície com trapo embebido com solvente (álcool), com a 

finalidade de remover eventuais contaminações oleosas; 

 Com uma tira de 10 cm (aproximadamente) da fita adesiva, aplica-se no centro 

da intercessão, na direção dos ângulos menores. 

 Pressiona-se a fita com o dedo e, posteriormente, esfrega-se firmemente com 

a borracha, a fim de se obter uma uniformidade na transparência da fita 

aplicada; 

 Após isso, deve-se aguardar 1 a 2 minutos da aplicação, puxando a fita firme e 

continuamente, manualmente, com uma velocidade de 20 cm/s, em um ângulo 

tão próximo de 180 º quanto possível; 
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 Por fim, a avaliação deve ser feita quanto ao descolamento, logo após a 

remoção da fita, podendo o descolamento ser analisado na superfície testada 

ou na fita. Classifica-se a aderência de acordo com as figuras a seguir: 

 

 

 

Tabela 3.3: Destacamento na interseção 

Fonte: ABNT NBR11003, Versão Corrigida de 07/04/2010 
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Tabela 3.4: Destacamento ao longo das incisões 

Fonte: ABNT NBR11003, Versão Corrigida de 07/04/2010 
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Quando o teste de aderência efetuado for pelo corte em “X”, os critérios para 

aceitação são os seguintes: 

 Avaliação ao longo das incisões: X1 (máximo); 

 Avaliação na interseção dos cortes: Y2 (máximo). 

Quando a tinta de fundo for rica em zinco, os critérios para aceitação por demão 

de toda especificação de pintura devem ser: 

 Avaliação ao longo das incisões: X2 (máximo); 

 Avaliação na interseção dos cortes: Y2 (máximo). 

Se algum teste de aderência for reprovado, é prática recomendável repetir o 

teste em 2 pontos diametralmente opostos, distanciados de 1 m do teste anterior.Se 

estes 2 testes derem resultados aceitáveis, aprovar a pintura e retocar a região 

danificada.Se 1 ou ambos testes acusarem resultados rejeitados, deve-se repetir 

novamente o teste em mais 2 pontos diametralmente opostos, distanciados de 1 m. E 

se após 3 ensaios consecutivos o resultado permanecer rejeitado, o teste deve ser 

repetido em outra região. Se, por ventura, o problema permanecer, a pintura 

correspondente a esta inspeção deve ser rejeitada. 

Outro teste de aderência existente, é o teste de aderência por tração, ou mais 

conhecido por “pull off”. O teste deve ser realizado logo após a aplicação do 

revestimento e decorrido o tempo de cura, sempre que a norma do procedimento ou 

exigências contratuais exigirem. Para a execução deste teste deve-se selecionar uma 

área plana livre de imperfeições e de resíduos. O teste deve ser realizado através dos 

seguintes passos: 

 Efetuar um leve lixamento, com lixa 400 para quebra de brilho; 

 Limpar a superfície do pino com jateamento abrasivo removendo o pó com 

escova macia; 

 Preparar o adesivo conforme recomendações do fabricante sendo o mesmo 

compatível com o revestimento, aplicar o adesivo em a área ensaiada; 

 Aderir no mínimo três pinos com espaçamento suficiente para acomodar o 

dispositivo de tração e observar o tempo de endurecimento do adesivo. É 

conveniente que entre o tempo de endurecimento e o tempo de cura do adesivo 

se mantenha uma pressão constante na peça de ensaio; 
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 Selecionar um dispositivo de ensaio, conectar a garra central do dispositivo a 

peça de ensaio; 

 Conectar o dispositivo ao mecanismo de controle se necessário. Caso a 

superfície não seja horizontal, deve-se apoiar o dispositivo de modo que seu 

peso não exerça força na peça de ensaio; 

 Alinhar a peça conforme recomendações do fabricante, colocar o indicador de 

força na posição zero; 

 Aumentar de forma suave, continua e progressiva a carga para a peça de 

ensaio, utilizando uma taxa inferior a 1MPa/s de modo que a ruptura ocorra ou 

que a tensão máxima (15 MPa) seja atingida em até 100 segundos; 

 

A figura 3.12 mostra os tipos de falhas de aderência. A falhar não aceitável é a 

falha do tipo A/B, a qual a tinta descola do substrato. 

 

Figura 3.12: Tipos de Falha por Aderência 

Fonte: Norma N-13, Rev.K  12/2012 

 

Outro teste a ser realizado é o de espessura seca. A espessura do filme de tinta 

seca é um parâmetro fundamental da pintura industrial, tendo influencia sobre: 

 O controle da corrosão, pois compõe a barreira; 

 O desempenho estético, por exemplo, a cobertura (sobretudo nas cores claras), 

o brilho, o acabamento, etc; 

 A tecno-economicidade, como o rendimento, o número de demãos, a 

velocidade e o ciclo de aplicação (secagem, repintura, etc), o desperdício e as 
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falhas devido à excessiva espessura e também falhas devido à insuficiência da 

barreira, seja em tintas comuns ou especiais, vernizes e correlatos; 

 Do ponto de vista da uniformidade, a espessura do filme seco revela a 

habilidade do pintor. 

Para a escolha do instrumento com escala adequada ao valor da espessura 

seca a medir, deve-se seguir a norma N-2135. O tamanho da região selecionada para 

o teste deve ser de 200mm x 200mm e deve-se realizar, no mínimo, 8 medições, mas 

aconselha-se a executar 12 medições,  em regiões diferentes. Deve-se abandonar o 

maior e o menor valor e depois fazer uma média aritmética com os valores restantes, 

sendo esta média o resultado final da espessura da película. 

 O teste será validado se as áreas possuírem no máximo uma redução de 

espessura de até 10 %, desde que a área não seja superior a 10 % da superfície total, 

e áreas com aumento da espessura ate 30 % com exceção da tinta de Etil Silicato de 

Zinco que deve ser de 20 % no máximo. Se a redução da espessura for superior a 10 

%, deve-se aplicar uma demão adicional em toda a área afetada, exceto para a tinta 

de Etil Silicato de Zinco, que neste caso deve ser removida totalmente. 

Durante o processo de aplicação de tinta e também na formação do filme, 

podem ocorrer falhas na pintura, às vezes impossíveis de serem detectadas a olho 

nu. Estas falhas são pequenas porosidades que expõem o aço nestes pontos, 

podendo iniciar o processo de corrosão notadamente em ambientes agressivos, 

úmidos ou imersão. 

Para localização destas falhas, utilizam-se os seguintes equipamentos: 

 Para via úmida, deverá ser 67,5 volts, com precisão de 5%. O aparelho que 

usa tensão de 67,5 volts é o “Model M/1 Holiday Detector”. A Norma N-2137 

determina que o aparelho via úmida deve ser usado para sistemas de pintura 

com espessura de película seca inferior a 150 micrômetros, portanto, neste 

trabalho só se irá comentar sobre equipamento para via seca. 

 Os aparelhos de 500 a 5000 volts com precisão de 5% deverão ser usados 

para espessuras de película seca de 150 a 1000 micrometros. E aparelhos de 

3000 a 15000 volts com precisão de 2% para sistemas de pintura com 

espessura de película acima de 1000 micrometros. 
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 A indicação de falhas é feita por um alarme sonoro e pela faísca (o teste 

também é conhecido como “spark test” e “holiday detector”). A tensão é 

controlável, diferentemente da via úmida em que a tensão é fixa. O principio de 

funcionamento deve-se ao aterramento do equipamento à peça e utiliza-se o 

eletrodo como uma escova de arame ou mola (para tubulações). Passa-se a 

escova numa velocidade de 20cm/c máxima e, nos pontos com falhas, haverá 

um sinal sonoro do equipamento e visualmente constata-se que os feixes de 

faíscas se convergem ao ponto com falhas, tornando-se uma descarga 

bastante intensa e concentrada. 

 

Para determinar a voltagem para efetuar o teste, deve seguir o procedimento 

abaixo: 

 Seleciona-se, na superfície a ser testada, uma região isenta de falhas visuais 

e com espessura idêntica e especificada para o sistema de pintura; 

 Então, passa-se a escova metálica do aparelho detector, inicialmente com a 

voltagem mínima de 500 V, elevando-se de 500 em 500 V até o disparo do 

alarme, com um limite máximo de 15.000 V. Se a espessura for menor que 

1.000µm, a tensão máxima deve ser de 5.000 V; 

 Lixa-se, superficialmente, a película da tinta numa área mínima de 25 cm2, de 

modo a reduzir a espessura de 20% da espessura original; 

 Diminui-se a tensão de 500 volts e, em seguida, passa-se a escova na região 

não lixada e lixada; 

 O aparelho estará regulado quando o alarme soar na região lixada e não soar 

na região não lixada. Se não ocorrer como descrito, deve-se diminuir 

gradativamente a tensão e repetir a passagem do aparelho sobre a área lixada 

e não lixada. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA DE PINTURA 

 

Tendo visto todas as informações pertinentes à agressão corrosiva, seus tipos 

e efeitos e métodos de prevenção e controle da deterioração que possa ocorrer nos 

cascos das embarcações, pode-se prosseguir, então, com uma exemplificação de 

esquema de pintura, baseada nas normas citadas anteriormente, realizando-se a 

escolha de uma tinta que melhor atenda as características disponíveis. 

O primeiro passo consiste na preparação da superfície. Como foi visto 

anteriormente, a pintura de uma embarcação compreende três fases, cada qual com 

suas exigências. Neste momento, serão consideradas apenas as fases de construção 

de bloco e edificação. 

Entre o início da construção de blocos e a edificação, a superfície deve passar 

por duas etapas, a saber: 

1) Primeira preparação da superfície, que consiste no jateamento abrasivo com 

granalha de aço S230 (1% de C, 0,9%de Mn, tamanho nominal de 0,6 mm), 

com o objetivo de se obter o grau Sa 2 ½ , com perfil de rugosidade de 30 – 75 

µm e uma concentração de sais solúveis ≤ 3 µm / cm².Logo em seguida, aplica-

se a tinta “primer” de pré construção Etil Silicato de Zinco. 

2) Segunda preparação da superfície, que consiste no jateamento abrasivo, com 

o objetivo de se obter o grau Sa 2 ½  no “primer” de pré construção danificado 

e soldas e grau Sa 1 no “primer” de pré-construção, onde a superfície 

permanece intacta. 

Após a edificação, as juntas soldadas e as áreas com avaria devem ser 

preparadas a fim de se obter superfícies com grau St 3. 

Finalizado o processo de preparação da superfície, pode-se, então, iniciar o 

processo de aplicação da tinta.  

De acordo com as exigências da norma N-1192 da Petrobras, deve-se utilizar 

a tinta epóxi, sem solventes, tolerante a superfícies molhadas. 

Então, com essas condições, foi feita a escolha da tinta Afepoxi 4546, do 

fabricante Afetintas que atende às especificações citadas no tópico referente à 

aplicação da tinta. Segundo o boletim técnico da tinta, fornecido pelo fabricante, 

as seguintes recomendações devem ser seguidas: 
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 Cada componente deve ser homogeneizado separadamente; 

 Os componentes devem ser misturados conforme a relação de mistura: 3 

partes do componente A para cada 1 parte do componente B; 

 A tinta possui 15 minutos de tempo de indução a 25 ºC; 

 Sua vida útil é de, no mínimo, 3 horas a 25 ºC; 

 A tinta deve ser aplicada em uma temperatura ambiente entre 10 ºC e 35 ºC, 

com temperatura de substrato maior ou igual a 10ºC; 

 A tinta não possui restrições quanto a umidade relativa e ponto de orvalho; 

 A tinta é aplicada à superfícies secas, molhadas e com umidade residual; 

 Intervalo entre demãos: entre 12 e 120 horas a 25 ºC; 

 Espessura por demão: 150 – 250 µm úmida; 

 Espessura por demão: 150 – 250 µm seca; 

 A tinta leva 6 horas a 25 ºC para secagem ao toque e 16 horas a 25 ºC para 

secagem à pressão; 

As condições de uso destacadas pelo fabricantes na especificação da tinta são 

as seguintes: 

 

Métodos 

 

 

Especificação 

 

Proporção de 

Diluição 

Pistola airless 
Pressão de 2500 – 3000 psi, mangueira 3/8” 

diâmetro interno, bico 19–21mm 
Pronto para uso 

Pistola 

convencional 
Não recomendada 

 

Não aplicável 

 

Trincha Retoques de pequenas áreas 

 

Pronto para uso 

 

Rolo Rolo de lã especial para tinta epóxi Pronto para uso 

Quadro 4.1: Especificação para ferramentas de pintura 
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Retornando à norma N-1192, no número de demãos tem-se, no mínimo, um 

“strip coat” completo utilizando a trincha e, em seguida, duas demãos gerais com 

pistola sem ar. Na aplicação por pulverização, deve-se fazer uma aplicação de 50% 

em cada passe da pistola, com a finalidade de se evitar falhas, finalizando com um 

passe cruzado. 

Após tudo isso, realizam-se as inspeções, que consistem nas seguintes etapas: 

 Inspeção visual, que determina que se os seguintes critérios não atendidos, 

deve-se rejeitar a pintura:  

a) Escorrimento excessivo: isolado, sendo permitido 1 escorrimento a cada 10 

m, no máximo; 

b) “Pin-holes” (poros): nenhum permitido; 

c) Bolhas de ar ou crateras de bolhas de ar: nenhum permitido; 

d) Baixa espessura de película seca - EPS (“DFT - Dry Film Thickness”): 

nenhum permitido; 

e) DFT muito alto: nenhum permitido; 

f) “Blistering” (bolhas): nenhuma permitida; 

g) “Lifting” ou “peeling” (descolamento): nenhum permitido; 

h) Desumidificação, aquecimento e/ou ventilação insuficiente: nenhum 

permitido; 

i) Limpeza inadequada, presença de inclusões ou contaminação invisível em 

excesso à especificação: não é permitido. 

 Teste de aderência: deve-se utilizar o teste em corte e o “pull-off”; 

 Teste de determinação da espessura de película seca; 

 Teste de determinação de descontinuidade em película seca de tinta. 

Após serem realizados todos esses testes, e devidamente aprovados pelo 

inspetor de pintura responsável, o esquema de pintura pode ser liberado e a 

embarcação pode ser colocada em uso. 
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5. ESTUDO DE CASO EM UMA EMBARCAÇÃO DE UM ESTALEIRO 

 Foi realizado estudo de caso, sobre o esquema de pintura aplicado num navio 

de apoio “offshore”, construído em um estaleiro no Brasil, sendo o projeto, Norueguês. 

A embarcação é do tipo AHTS (“Anchor Handling Tug Supply”), que tem como função 

manipulação de ancoragem e reboque de unidades de perfuração “offshore” e 

unidades de produção flutuantes, podendo também transportar carga e volume (água 

e óleos). Esta embarcação possui 93,5 m de comprimento e 22,0 m de largura,a figura 

5.1 mostra a embarcação do tipo AHTS. 

 

Figura 5.1: Embarcação AHTS 

  O esquema de pintura utilizado na embarcação é descrito a seguir. 

1. Em relação à preparação da superfície, as seguintes especificações foram 

adotadas: 

a) A chapa de aço é jateada com granalha de aço esférica S390 (1% de C, 

1,2% de Mn, tamanho nominal de 1,0mm), para obter um perfil de 

rugosidade de 50-75 μm e grau de preparação da superfície Sa 2 ½.  

b) Após o jateamento aplica-se as tintas de fundo, a primeira camada pinta-se 

a tinta “shop primer” Interplate 855 da marca International, uma tinta a base 

de silicato de zinco. Para aplicar a tinta, a temperatura da superfície deve 

estar 3˚C acima do ponto de orvalho. A tinta deve possuir espessura de 

película umidade de 60μm e de 15μm para película seca, o tempo de 

secagem é de 5 minutos à 25˚C. Aplicar um “strip coat” com o uso da trincha 
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e depois usar pistola sem ar com bicos de0,38-0,58mm e pressão de 5,9 – 

9,8 MPa (850-1420 psi); 

2. Em relação à aplicação das tintas, as seguintes especificações foram adotadas, 

podendo ver o resultado na figura 5.2: 

a) Todas as tintas devem ser aplicadas com temperatura ambiente entre 5˚C 

e 52˚C e a temperatura da superfície do material não deve exceder 3˚C do 

ponto de orvalho; 

b) Para pintura abaixo da linha d’água, utilizou-se a tinta Intershield 300, da 

marca International, uma tinta epóxi puro, pigmentado com alumínio. 

Realizar um “strip coat” com o uso da trincha e depois utilizar a pistola sem 

ar, com bicos de 0,66 - 0,79 mm e pressão de 20,7 MPa (3000 psi). A 

espessura deve ser de 292 μm de película úmida e de 175μm de película 

seca. Em seguida aplica-se a tinta Intergard 263 da marca International,uma 

tinta epóxi intermediário, tendo um “strip coat” com o uso da trincha e depois 

utilizar a pistola sem ar, com bicos de 0,46 - 0,66 mm e pressão de 17,2 

MPa (2500 psi). A espessura deve ser de 132μm de película úmida e de 

75μm de película seca. E para o acabamento usou-se a tinta Intersmooth 

365, esta é uma tinta “Anti-Fouling”, isto é, uma tinta para proteger o casco 

contra incrustações. Deve-se aplicar um “strip coat” com o uso da trincha e 

depois três demãos com o uso da pistola sem ar com bico 0,46-0,66 mm e 

pressão de 20,7MPa (3000 psi), sendo o intervalo entre demãos de quatro 

horas à 25˚C. A espessura úmida deve ser de 250 μm e seca deve ser de 

100 μm. 

c) Para região acima da linha d’água, aplica-se uma camada da tinta 

Intershield 300, e uma camada da tinta Interfine 979, da marca International, 

uma tinta de acabamento de poliuretano. Realizando um “strip coat” com o 

uso da trincha e depois aplicar uma camada com a pistola sem ar com bicos 

0,28 - 0,53 mm e pressão de ≥15,2 MPa (2204 psi). A espessura úmida 

deve ser de 132 μm e a espessura seca de 100μm. O tempo de secagem 

total é de 12 horas à 25˚C.  
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Figura 5.2: Casco do navio pintado 

 

3. Em relação à inspeção da pintura, foram adotadas as seguintes especificações: 

a) Inspeção visual não deve encontrar os seguintes defeitos: 

- Escorrimento 

- Empolamento/Bolhas 

- Enrugamento 

- Cratera 

- Impregnação de abrasivo e / ou materiais estranhos 

- Descascamento 

- Oxidação / corrosão 

- Inclusão de pêlos 

- Poros 

b) Teste da medição de espessura seca. Deve ser realizado sempre após a 

aplicação de uma demão. O teste é realizado com um medidor de 

espessura DFT. O Critério de aceitação é que a espessura não tenha 

redução maior que 10%, e áreas com aumento de espessura até 30% da 

prevista no sistema de pintura; 
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c) Teste de aderência é realizado quando necessário. Utiliza-se o teste em “X” 

para o teste de aderência, e o critério máximo de aceitação é conforme 

ilustrado abaixo na figura 5.3; 

 

 

Figura 5.3: Critério de Aceitação pelo Teste de Aderência por Corte em “X” 

Fonte: Esquema de Pintura do Estaleiro 

As falhas mais comuns nas aplicações da tinta, pela aplicação do esquema 

depintura do estaleiro, são: escorrimento, baixa espessura, poros e “over spray”. 

 O “over spray”pode ser causado pelo forte calor do ambiente, causando 

a secagem rápida do solvente. Como solução deve aplicar solvente 

antes da secagem ou o uso de um solvente mais pesado, do tipo 

retardador, para o verão. 

 O escorrimento pode ser causado pelo excesso de tinta na camada e 

aplicação da pistola muito próxima a superfície. Podendo então corrigir 

ao remover o excesso da tinta com o uso da trincha e corrigindo a técnica 

de aplicação da tinta deixando a pistola a uma distância de     20 cm da 

superfície. 

 Baixa espessura pode ocorrer devido a falta de habilidade do pintor ou 

diluição incorreta. Para corrigir deve se aplicar uma nova demão. 

 A porosidade ocorre quando a superfície está contaminada, pela baixa 

espessura da camada de tinta ou pela alta temperatura na superfície. 

Para uma correção após a secagem deve-se lixar e aplicar outra demão 

ou remover a pintura toda dependendo do caso. 

O resultado final após a realização e aprovação, das inspeções e dos 

testes, é mostrado na figura 5.4. 
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Figura 5.4: Resultado final do esquema de pintura 
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6. COMPARATIVO ENTRE O ESQUEMA DE PINTURA 

DESENVOLVIDO E O DO ESTUDO DE CASO 

Tendo em vista o esquema de pintura desenvolvido pelos autores deste 

trabalho e o que de fato é executado no estaleiro, pode-se fazer uma comparação 

entre ambos, onde é possível ver algumas semelhanças e diferenças. 

 Na preparação de superfície ambos os esquemas procuram obter o grau     Sa 

2½, com jateamento abrasivo. O estaleiro usa granalha de aço 390, a fim de se obter 

perfil de rugosidade de 50 – 75μm e o esquema proposto usa granalha S230, para se 

obter um perfil de rugosidade de 30 – 75μm. Os dois usam tintas           “shop primer” 

a base de zinco. 

Na etapa da aplicação de tinta, os dois esquemas utilizam tintas a base de 

epóxi, tendo o estaleiro também a utilização de uma tinta “anti-fouling”, que protege a 

embarcação contra incrustações e uma tinta de acabamento a base de 

poliuretano.Aconselha-se a adição da tinta “anti-fouling” ao esquema proposto pelos 

autores desta obra, pois a ocorrência de incrustações intensifica o nível de corrosão 

no casco da embarcação, devido à aeração diferencial. 

A respeito das inspeções e dos testes, os dois realizam inspeção visual, nunca 

aceitando a ocorrência dos defeitos que acontecem na pintura, exceto escorrimento 

no qual o esquema proposto tem uma tolerância de um escorrimento a cada 10m. Os 

dois realizam testes de medição de espessura seca e tem o mesmo padrão de  

tolerância de que a espessura não seja menor que 10% e maior que 30% do proposto 

pelo esquema. A respeito do teste de aderência, o estaleiro só realiza quando 

necessário e só utiliza o teste de corte em “X”, já o esquema do trabalho sempre 

realiza o teste, utilizando tanto o teste de corte em “X” quanto o teste pelo “pull off”. O 

teste de determinação de descontinuidade só é realizado no esquema proposto, 

proporcionando um maior controle de qualidade então ao esquema. 

Observando essas características de cada esquema, pode-se concluir que o 

esquema proposto há de ter utilização na construção naval com um bom desempenho, 

entretanto pode-se fazer algumas modificações que implicam uma maior vida útil ao 

casco de navio, adiando o tempo de docagem para manutenção do revestimento. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Com tudo o que foi apresentado neste trabalho, pode-se concluir que é de 

extrema importância o estudo e o tratamento dos efeitos corrosivos nas estruturas das 

embarcações, devido à deterioração e a diminuição da vida útil do material que tais 

agentes poderiam causar. 

 Atualmente, se tem notado que cada vez mais os países ao redor do mundo 

têm se preocupado e investido em técnicas e estudos para desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de materiais anticorrosivos, sendo suas dimensões calculadas em 

função do produto interno bruto de cada nação e, com a complexidade dos projetos 

atuais, têm se tornado cada dia mais necessários.  

 Nos estudos dos revestimentos anticorrosivos, conforme foi visto, alguns 

materiais têm sido usados com um resultado bastante favorável no controle e na 

prevenção da corrosão, dos quais a tinta pode ser considerada uma protagonista. 

Para sua aplicação, foi proposto um esquema de pintura, baseado nas regras 

normativas destinadas a essa finalidade.  

 O esquema de pintura desenvolvido foi comparado com um esquema de pintura 

utilizado em um estaleiro, obtido através do estudo de caso, e pôde-se verificar a sua 

eficácia para a preparação e pintura da superfície, protegendo-a dos ataques dos 

agentes corrosivos provenientes do meio. 

 Portanto, pode-se reafirmar que a aplicação do esquema de pintura proposto, 

com todo o embasamento teórico abordado nesta obra, pode ser utilizado com a 

finalidade de dar a proteção devida à estrutura da embarcação, evitando, assim, que 

ocorra o ataque corrosivo, causador de acidentes outrora citados, devido à 

deterioração da superfície. E fica como uma sugestão para trabalhos futuros, o 

aprofundamento dos métodos de proteção catódica por corrente impressa. 

 

 

 

 



73 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1) FILHO, Orlando V. B. Apostila de Inspetor de Pintura Industrial.2009 

 

2) GEMELLI, Enori. Corrosão de Materiais Metálicos e Sua Caracterização.         LTC 

– Livros Técnicos e Científicos – Editora, 2001. 183p. 

 

3) GENTIL, Vicente. Corrosão. 3 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.A., 1996. 316 p. 

 

4) INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO DO CHUMBO E ZINCO, Aplicações 

internacionais da galvanização contra a corrosão.Disponível em:  

http://www.icz.org.br/upfiles/arquivos/apresentacoes/Bridges-Brazil-2013.pdf 

Acesso em 15/01/2015. 

 

5) INTERNATIONAL, Tintas. Especificações técnicas das tintas intershield 300, 

intergard 263, intersmooth 365 e interfine 979. Disponível em: 

http://www.intercoatings.com.br/ 

Acesso em 03/06/2015 

 

6) NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS, Corrosion costs and 

preventive strategies in the United States.Disponível em: 

http://www.nace.org/uploadedFiles/Publications/ccsupp.pdf 

Acesso em 22/01/2015 

 

7) PETROBRAS N-9. Tratamento de superfícies de aço com jateamento abrasivo e 

hidrojateamento. 2011. 

 

8) PETROBRAS N-13. Requisitos técnicos para serviço de pintura. 2012. 

 

9) PETROBRAS N-1192. Pintura de embarcações. 2010. 

 

10) ROLLIN, Ronaldo. Apostila de Corrosão, Universidade Federal Fluminense, 2009.  

78 p. 

http://www.icz.org.br/upfiles/arquivos/apresentacoes/Bridges-Brazil-2013.pdf
http://www.intercoatings.com.br/
http://www.nace.org/uploadedFiles/Publications/ccsupp.pdf


74 
 

11) SABESP, Norma técnica NTS 185, Preparo de superfícies metálicas – métodos 

alternativos ao jato de areia seca. 2002. Disponível em: 

http://www2.sabesp.com.br/normas/nts/NTS185.pdf 

Acesso em 17/05/2015 

 

12) TINTAS, Afe. Boletim Técnico. 2014. Disponível em: 

http://www.afetintas.com.br/site/pdf/boletins/AFEPOXI/BT-AFEPOXI4546-N2680.pdf 

Acesso em 13/05/2015 

 

13) WHITE, Metal. Steel Shot.Disponível em: 

http://metalwhiteme.com/?page_id=1139 

Acesso em 13/05/2015 

 

14) WOLYNEC, Stephan. Técnicas Eletroquímicas Em Corrosão. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo, 2003. 179 p. 

 

 

 

 

 

 

http://www2.sabesp.com.br/normas/nts/NTS185.pdf
http://www.afetintas.com.br/site/pdf/boletins/AFEPOXI/BT-AFEPOXI4546-N2680.pdf
http://metalwhiteme.com/?page_id=1139

