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RESUMO 

Com a descoberta da camada de pré-sal, o potencial de produção e exploração brasileiro 

alavancou, tornando o petróleo ainda mais presente na matriz energética brasileira. Por conta 

disso, a indústria de óleo e gás brasileira é majoritariamente baseada na exploração offshore, 

região onde encontram-se os maiores reservatórios. A corrosão é um dos principais desafios da 

indústria de óleo e gás, uma vez que pode causar grandes prejuízos ambientais, humanos e 

econômicos por meio da deterioração de estruturas fundamentais das unidades de produção 

offshore e dos navios de suporte. Uma parte relevante do aço produzido no mundo é utilizado 

para reposição de materiais deteriorados pela corrosão. Com isso, é imprescindível a utilização 

de métodos de proteção que busquem manter a integridade das estruturas e garantir a segurança 

para as instalações. A utilização de tintas como revestimento anticorrosivo é uma das 

alternativas mais utilizadas devido às vantagens econômicas. O presente trabalho visou reunir 

informações técnicas relevantes para o correto tratamento de situações de corrosão e 

implementação do sistema de pintura, por meio de estudo de casos de acidentes relacionados à 

corrosão em sistemas offshore, levando em consideração as especificidades dos ambientes de 

acordo com sua agressividade. Como resultado deste trabalho, foi possível demonstrar que um 

plano de implementação de um sistema de pintura em conformidade com os requisitos das 

normas técnicas deve ser realizado para que haja um gerenciamento da integridade de estruturas 

e sejam prevenidas falhas por corrosão e consequentes acidentes, por meio de um sistema de 

proteção anticorrosiva eficiente. 

Palavras-chaves: Petróleo; Corrosão; Revestimento; Anticorrosivo; Pintura. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

With the discovery of the pre-salt layer, the potential for Brazilian production and exploration 

leveraged, making oil even more present in the Brazilian energy matrix. As a result, the 

Brazilian oil and gas industry is mostly based on offshore exploration, the region where the 

largest reservoirs are located. Corrosion is one of the main challenges of the oil and gas 

industry, as it can cause major environmental, human and economic losses through the 

deterioration of fundamental structures of offshore production units and its support vessels. A 

relevant part of the steel produced in the world is used to replace materials deteriorated by 

corrosion. Therefore, it is essential to use protection methods that aim to maintain the integrity 

of structures and ensure safety for the installations. The use of paints as an anticorrosive coating 

is one of the most used alternatives due to its economic advantages. The present work aimed 

to gather relevant technical information for the correct treatment of corrosion situations and 

implementation of the painting system, through case studies of corrosion-related accidents in 

offshore units, considering the specificities of the environments according to their 

aggressiveness. As a result of the present work, it was possible to demonstrate that an 

implementation plan for a painting campaign in accordance with the requirements of the 

technical standards must be carried out in order to have the management of the integrity of 

structures and that failures due to corrosion and consequent accidents are prevented, through 

of an efficient corrosion protection system. 

Keywords: Oil; Corrosion; Coating; Anticorrosive; Paint. 
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 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 INTRODUÇÃO 

A indústria de óleo e gás brasileira é majoritariamente baseada na exploração offshore. 

Em 2020, o Brasil atingiu a marca de 3026 barris de óleo por dia produzidos, um aumento 

significativo em relação a 2019, quando produziu 2876. Já a produção de gás natural sofreu 

uma leve redução de 25,7 para 23,9 bilhões de metros cúbicos (BP, 2021). Estes dados ilustram 

que, embora haja um constante apelo pela substituição de combustíveis fósseis por renováveis, 

o petróleo ainda ocupa um papel fundamental na matriz energética brasileira. 

O Brasil possui diversas jazidas de petróleo em grandes profundidades, tais como as 

presentes na seção de pré-sal. Para a recuperação desse óleo do fundo do mar são perfurados 

poços a mais de 3.000 metros de profundidade e necessários equipamentos que suportem as 

mais diversas condições marinhas, dentre elas a atmosfera corrosiva (MORAIS, 2013). 

O processo corrosivo pode causar grandes prejuízos econômicos por meio da 

deterioração de estruturas fundamentais das unidades de produção offshore e dos navios de 

suporte, sendo necessário reparo constante e substituição de peças. De acordo com Nunes e 

Lobo (apud CARDOSO, 2013), estima-se que mais de 30 % do aço produzido no mundo seja 

usado para reposição de peças e partes de equipamentos e instalações industriais, deterioradas 

pela corrosão. 

A corrosão se não tratada com os devidos cuidados pode comprometer a integridade de 

uma estrutura e, consequentemente, colocar em risco a vida das pessoas envolvidas. No caso 

de plataformas de produção de petróleo, 50% das falhas de materiais tem como causa a corrosão 

(TERZI, 2008).  

Neste cenário, torna-se imprescindível métodos de proteção que busquem estender a 

vida útil de equipamentos e garantir a segurança dos operadores das instalações e de todo o 

meio ambiente no entorno. Uma das formas amplamente utilizadas de combate `a corrosão é a 

aplicação de campanhas de pinturas com tintas que conferem ao material ou equipamento 

resistência à corrosão. Além disso, também são utilizadas amplamente para sinalização, 

estética, identificação de fluidos e tubulações, dentre outras propriedades (GENTIL, 1996). 
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 OBJETIVO  

Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica apresentando os principais tipos 

e mecanismos de corrosão, métodos de proteção anticorrosiva com destaque para tintas com 

tais propriedades e conceitos de processos da indústria de óleo e gás offshore.  

Em seguida, serão analisados casos reais relacionados à corrosão, sendo proposta uma 

solução viável por meio da utilização de tintas como revestimentos de proteção contra corrosão. 

Além disso, serão avaliadas as propriedades das tintas que justificam sua utilização e eficácia 

para resolução de tais problemas. 

Dessa forma, o trabalho tem como objetivo reunir informações técnicas relevantes para 

o correto tratamento de situações de corrosão bem como avaliar requisitos das normas 

aplicáveis aos casos estudados. Com isso, serão evidenciados pontos de atenção essenciais na 

implementação de uma campanha de pintura, levando em consideração os desafios e 

especificidades de cada caso.  

Por fim, apresentará um plano de implementação de uma campanha de pintura para 

adequação aos requisitos contemplados pelas normas técnicas, sistematizando as etapas e 

evidenciando a relevância do acompanhamento e controle de corrosão como proposta de 

gerenciamento da integridade de estruturas. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo introduz os assuntos abordados ao longo do presente trabalho de 

conclusão de curso e tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca da corrosão, 

sua classificação, seus tipos e formas de proteção. Além disso, são apresentados a descrição e 

os conceitos relacionados à indústria de óleo e gás offshore. 

 

 CORROSÃO 

A corrosão pode ser definida como a deterioração de um material, normalmente 

metálico, por ação química ou eletroquímica do meio em que está associado. Esta deterioração 

causa alterações físico-químicas, estruturais e desgaste do material, tornando-o impróprio e 

inseguro para uso (GENTIL, 1996). 

Segundo Pannoni (2015) e Gentil (1996), a corrosão é um fenômeno que afeta a 

dinâmica das instalações industriais de diversas maneiras, podendo gerar danos ao meio 

ambiente, colocar em risco a vida de pessoas, além de causar perdas econômicas significativas 

como: necessidade de manutenção preventiva, como a aplicação de tintas anticorrosivas, 

manutenções corretivas, substituição de peças, utilização de materiais mais “nobres” e 

custosos, parada temporária da utilização do equipamento ou da unidade, contaminação de 

produto, perda de eficiência, perda de credibilidade, entre outros. 

Em alguns casos também é possível interpretar a corrosão como um processo inverso 

ao metalúrgico, que tem como objetivo principal a extração do metal a partir de seus minérios 

e outros compostos, enquanto que a corrosão tende a oxidar o metal. De uma perspectiva 

puramente termodinâmica, a tendência de decréscimo energético é a principal força 

encorajadora da corrosão metálica (PANNONI, 2015). A Figura 2.1 representa um 

esquemático da relação entre a metalurgia e o processo corrosivo. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 2.1 - Esquema da relação entre metalurgia e corrosão. 

 

A corrosão pode ocorrer em diversos tipos de materiais, sejam metálicos como o aço, 

as ligas ou não metálicos como cerâmicas, polímeros, borracha e madeira. O foco do presente 

trabalho será a corrosão sofrida pelos materiais metálicos. A corrosão pode ser classificada 

tanto de acordo com seu mecanismo, quanto de acordo com sua aparência. 

 

 CLASSIFICAÇÃO POR MECANISMO 

 

2.1.1.1. CORROSÃO QUÍMICA 

A corrosão química consiste na ação de um componente químico diretamente sobre o 

material, sem o deslocamento de elétrons, o que não gera uma corrente elétrica. Para um metal 

ou liga, esse processo se dá por meio de uma reação química entre o material e o meio corrosivo 

(GENTIL, 1996). 
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Este tipo de corrosão é menos frequente na natureza e costumam ocorrer em 

temperaturas mais elevadas, acima da temperatura de orvalho da água. Tal processo se 

caracteriza pela ausência de água líquida, por isso é conhecida também como corrosão “seca”. 

O petróleo e seus derivados são, de modo geral, pouco agressivos aos aços utilizados 

na fabricação de tubulações e equipamentos, assim, esta forma de corrosão se mostra menos 

presente na indústria de óleo e gás offshore (GENTIL, 1996). 

 

2.1.1.2. CORROSÃO ELETROQUÍMICA 

Este mecanismo de corrosão é o mais presente na indústria de óleo e gás, e ocorre 

quando o material metálico entra em contato com ambientes aquosos, onde há uma grande 

disponibilidade de elétrons livres, favorecendo o movimentos destas cargas (POPOOLA et al., 

2013). Este  trânsito de elétrons de uma região para outra  pode ser destrinchado em 3 partes 

(GENTIL, 1996):  

● Processo anódico - Passagem de íons para a solução;  

● Deslocamento dos elétrons e íons - Observa-se a transferência de elétrons da região  

anódica para a catódica em um circuito metálico e uma difusão de ânions e cátions na solução; 

● Processo catódico - Recepção de elétrons, na área catódica, pelos íons ou moléculas 

existentes na solução. 

As ligas metálicas quando em contato com qualquer eletrólito, ionizam-se 

superficialmente, gerando uma diferença de potencial entre o material metálico e o eletrólito. 

Além disso, como os metais apresentam heterogeneidade estrutural, se estabelecem regiões 

com diferentes potenciais no próprio metal, sendo possível a formação de uma pilha 

eletroquímica (TELLES, 2003). 

Todos os metais têm a tendência de sofrer corrosão em menor ou maior escala, 

representado pelo potencial de oxidação. Na presença de um eletrólito e ao se estabelecer uma 

ligação elétrica, o material que apresenta maior potencial de oxidação se torna o pólo negativo 

(anodo) onde há a liberação de elétrons com a reação de oxidação. O acúmulo destes elétrons 

gera uma diferença de potencial entre os pólos, provocando o fluxo de cargas através do 

condutor até o polo positivo (catodo), onde o excesso de elétrons é neutralizado pela reação de 

redução ou pelos íons do eletrólito, estabelecendo a corrosão eletroquímica (BRONDEL et al., 

1994). A Figura 2.2 ilustra a configuração de uma pilha de corrosão. 
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Fonte: Adaptado de Gentil (1996). 

Figura 2.2 - Pilha eletroquímica. 

 

Para exemplificar o equacionamento químico de uma corrosão, tem-se o caso do ferro, 

principal constituinte do aço carbono, amplamente utilizado na confecção de equipamentos 

presentes em unidades de produção offshore. Sendo ε o potencial químico da reação: 

● Oxidação do ferro ocorre no anodo: 

                                        𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒−                                      ε° = +0,44 V 

● Redução do oxigênio ocorre no catodo: 

                                𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) +  4𝑒− → 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)
−                            ε° = +1,23 V 

● Equação global da pilha eletroquímica: 

                      2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝑂2(𝑔) + 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− → 2𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻(𝑠) +  2𝐻2𝑂(𝑙)       ε = +1,67 V 

 

2.1.1.3. CORROSÃO ELETROLÍTICA 

A corrosão eletrolítica, também conhecida como corrosão por corrente de fuga, pode 

ser encarada como um processo eletroquímico não espontâneo. É caracterizada pela existência 

de uma corrente elétrica de interferência, também chamada de corrente de fuga, na superfície 

em que o material se encontra instalado (GENTIL, 1996). 

Este tipo de corrosão é presente em sistemas de tração elétrica que não apresentam, ou 

apresentam em más condições, sistemas de aterramento ou isolamento, como trens, metrôs e 
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bondes. A corrente de fuga proveniente destes meios de transporte migra para o solo e vai de 

encontro a dutos enterrados, causando sua corrosão (GENTIL, 1996). 

 

2.1.1.4. CORROSÃO GALVÂNICA 

 A corrosão galvânica ocorre quando dois metais de diferentes potenciais eletroquímicos 

estão em contato e expostos a um ambiente eletrolítico. Esta situação forma um pólo negativo 

no material com maior potencial de oxidação e um pólo positivo no de menor potencial, 

estimulando o fluxo de elétrons. (POPOOLA, 2013). 

 

 CLASSIFICAÇÃO POR APARÊNCIA 

Algumas formas de corrosão podem ser classificadas através de seus aspectos visuais, 

muitas das vezes a olho, porém em alguns casos é necessário uma visão microscópica para que 

se possa determinar a forma em que o processo ocorreu (ROBERGE, 2008). 

 

2.1.2.1. UNIFORME 

A corrosão uniforme se processa em toda a extensão do material, se caracterizando por 

perdas homogêneas de espessura e massa do material, como pode ser observado na Figura 2.3 

(GENTIL, 1996). 

 

Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.3 - Esquema de corrosão uniforme. 

 

É a forma de corrosão mais presente e que traz mais custos à sociedade. Pode ser de 

natureza eletroquímica, ou, por vezes, puramente química, úmida ou seca (PANNONI, 2015). 

Vale ressaltar que a corrosão uniforme é a mais fácil de ser identificada por meios 

visuais, e seus efeitos são relativamente previsíveis, tornando-se menos problemática. É 

possível estipular um grau de tolerância à corrosão durante o design de tubulações ou estruturas 

metálicas para se lidar com este fenômeno (ROBERGE, 2008). 
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2.1.2.2. PUNTIFORME 

A corrosão puntiforme se processa em pontos ou pequenas áreas localizadas na 

superfície do metal, gerando cavidades com fundo de forma angular e com profundidade 

maiores que seu diâmetro, como pode ser observado na Figura 2.4 (GENTIL, 1996). 

 

 

Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.4 - Esquema de corrosão puntiforme.. 

 

Este tipo de corrosão é de difícil identificação, pois superficialmente não aparentam ter 

as dimensões reais. 

 

2.1.2.3. FILIFORME 

A corrosão filiforme se processa sob a forma de finos filamentos, mas não profundos, 

que se propagam em diferentes direções, entretanto, não ultrapassam uns aos outros (GENTIL, 

1996). 

Isso ocorre devido a repulsão gerada entre eles pela carga positiva do produto de 

corrosão. Esse tipo de corrosão acontece, normalmente, em metais revestidos com tintas e 

provoca o deslocamento do revestimento (GENTIL, 1996). A Figura 2.5 apresenta este tipo de 

corrosão.  

 

Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.5 - Esquema de corrosão filiforme. 
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Essa forma de corrosão é mais observada em ambientes com umidade relativa do ar 

superior à 85% e em revestimentos mais permeáveis à entrada de oxigênio e água (GENTIL, 

1996). 

 

2.1.2.4. PLACAS 

A corrosão por placas se localiza apenas em algumas regiões da superfície metálica, 

como pode ser observado na Figura 2.6 (GENTIL, 1996). 

 

Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.6 - Esquema de corrosão por placas. 

 

2.1.2.5. ALVEOLAR 

A corrosão alveolar se processa na forma de sulcos, ou alvéolos, de fundo arredondado 

e diâmetro maior que a profundidade na superfície do metal (GENTIL,1996). A Figura 2.7 

representa este tipo de corrosão. 

 

Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.7 - Esquema de corrosão alveolar. 
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2.1.2.6. INTERGRANULAR 

 A corrosão intergranular se processa ao redor dos grãos que constituem a rede cristalina 

do metal, causando perda de suas propriedades mecânicas e possível fratura do material quando 

submetido à esforços mecânicos (GENTIL,1996). As Figuras 2.8 e Figura 2.9  representam 

este tipo de corrosão. 

 

Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.8 - Esquema de corrosão intergranular. 

 

Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.9 - Visão microscópica. 

 

Este fenômeno pode ser provocado pela existência de impurezas localizadas nos 

contornos dos grãos, provocando o aumento ou redução da concentração de um dos elementos 

de liga nessas regiões (FERREIRA et al., 2002). 

 

2.1.2.7. INTRAGRANULAR 

 A corrosão intragranular é semelhante à intergranular, porém ela se processa ao longo 

dos grãos que constituem a rede cristalina do metal, causando perda de suas propriedades 

mecânicas e possível fratura do material quando submetido à esforços mecânicos 

(GENTIL,1996). As Figura 2.10 e Figura 2.11 ilustram este tipo de corrosão. 
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Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.10 - Esquema de corrosão intragranular. 

 

Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.11 - Visão microscópica. 

 

2.1.2.8. EMPOLAMENTO POR HIDROGÊNIO 

 Esta forma de corrosão se processa na forma de “bolhas” formadas em razão da 

penetração de hidrogênio atômico na estrutura metálica que, ao encontrar regiões de 

descontinuidade, torna-se gás hidrogênio H2, exercendo pressão nestas regiões e causando o 

empolamento do material (GENTIL,1996). A Figura 2.12 representa este tipo de corrosão. 

 

Fonte: Gentil, 1996. 

Figura 2.12 - Esquema de empolamento por hidrogênio. 

 

 

 

2.1.2.9. ESFOLIAÇÃO 

 A corrosão por esfoliação se processa de forma paralela à superfície metálica. Ocorre 

em chapas ou componentes extrudados que tiveram seus grãos alongados ou achatados, criando 

condições para que inclusões ou segregações, presentes no material, sejam transformadas, 

devido ao trabalho mecânico, em plaquetas alongadas (GENTIL,1996). A Figura 2.13 

representa este tipo de corrosão. 
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Fonte: Gentil (1996). 

Figura 2.13 - Esquema de corrosão por esfoliação. 

 

 CLASSIFICAÇÃO POR ESFORÇOS MECÂNICOS 

Esforços mecânicos, como tração e compressão, combinados com ambientes corrosivos 

tornam-se fatores muito agravantes na deterioração do material metálico, reduz seu tempo de 

vida e é uma das causas mais comuns de fraturas em estruturas metálicas (ROBERGE, 2008). 

 

2.1.3.1. CORROSÃO SOB TENSÃO 

 A corrosão sob tensão (CST) é um processo mecânico-químico que causa a formação 

de rachaduras nas ligas metálicas, quando submetidas a tensões abaixo de seu limite de tração 

(ROBERGE, 2008). 

 Esta forma de corrosão está diretamente relacionada com a corrosão inter e 

intragranular, no que se diz respeito à formação das rachaduras ao redor e através dos grãos da 

estrutura cristalina do metal (ROBERGE, 2008). A Figura 2.14 apresenta uma tubulação com 

indícios de corrosão sob tensão. 

 

Fonte: Papoola et al. (2013). 

Figura 2.14 - Tubulação após ataque por CST. 
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 Quando um metal é submetido a solicitações mecânicas alternadas ou cíclicas pode, 

muitas das vezes, ocorrer um tipo de fratura denominada de fratura por fadiga (GENTIL, 1996). 

 Caracteristicamente, forma-se uma pequena trinca, geralmente num ponto de 

concentração de tensões, que penetra lentamente o material, perpendicularmente ao vetor da 

tensão. Após um certo tempo, há perda de material localizada nesta região, não podendo mais 

suportar a tensão resultando na fratura do material (GENTIL, 1996). 

 

2.1.3.2. CORROSÃO POR CAVITAÇÃO 

A cavitação é a ação dinâmica , no interior de um fluido, associada à formação e colapso 

de bolhas nas regiões que ficam abaixo da pressão de vapor do líquido (GENTIL, 1996). Ocorre 

normalmente em situações com escoamento turbulento de fluidos, onde o colapso das bolhas 

causa remoção direta do metal da superfície, propiciando a corrosão da estrutura (ROBERGE, 

2008). A Figura 2.15 apresenta uma hélice após sofrer ataque por cavitação. 

 

Fonte: Camargo (2018). 

Figura 2.15 - Hélice após ataque por cavitação. 

 

2.1.3.3. CORROSÃO - EROSÃO 

Esta forma de corrosão está associada com o escoamento de um fluido ao longo de uma 

superfície. Alguns fluidos quando se encontram em repouso ou em baixas velocidades não 

oferecem riscos à superfície de escoamento, porém quando estes fluidos apresentam maiores 

velocidades, tornando seu escoamento turbulento, há a possibilidade de desgastar a camada 

passivada do metal ou até mesmo um filme de proteção aplicado sobre o mesmo (TELLES, 

2003). Vale ressaltar que a presença de partículas ou bolhas de gases podem agravar este 
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fenômeno (ROBERGE, 2008). A Figura 2.16 apresenta uma tubulação de escoamento de água 

do mar com danos causados pela corrosão-erosão. 

 

Fonte: Roberge (2008). 

Figura 2.16 - Corrosão-Erosão em uma tubulação de escoamento de água do mar 

 

Para as formas de corrosão abordadas anteriormente, existem diversas medidas que 

podem ser adotadas, a fim de evitar sua ocorrência ou reduzir seus impactos. 

 

 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA 

Observando os desafios que a corrosão traz, principalmente para o meio industrial, é 

importante que existam métodos de controle da corrosão eficazes e que sejam capazes de 

impedir e/ou controlar a degradação corrosiva do metal. Pode-se considerar alguns métodos de 

assegurar a viabilidade e a utilidade de diversas estruturas, a um custo economicamente 

vantajoso (MUNGER, 1999), conforme apresentados a seguir:   

● Seleção e uso de materiais resistentes à corrosão;   

● Alteração do ambiente;  

● Utilização de barreira entre o material da estrutura e o ambiente; 

● Utilização de proteção catódica; 

● Utilização do princípio da corrosão para superdimensionar; 

● Modificação do design (projeto). 
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Grande parte dos métodos de controle da corrosão consiste em intercalar uma camada 

protetora entre o metal e o meio corrosivo. Essas camadas protetoras apresentam formação 

natural ou artificial e, em alguns casos, podem conter ambas as formações (GENTIL, 1996). 

Na proteção anticorrosiva da maioria dos metais mais comuns, a boa resistência à 

corrosão ocorre quando há formação de uma película, que normalmente é invisível, 

impermeável, contínua e insolúvel. Essas películas são provenientes de transformações 

químicas, em meios atmosféricos comuns, e resultam em compostos que são aderidos ao metal 

base (GENTIL, 1996). 

Para que os revestimentos protetores sejam eficientes é necessário um preparo da 

superfície receptora que apresenta as seguintes características: uma superfície bem limpa, livre 

de ferrugem, graxa, sujidades e umidade. Portanto, entende-se que o desempenho dos 

revestimentos é função direta da limpeza e preparo da superfície que irá proteger (GENTIL, 

1996). 

A seguir serão apresentadas algumas formas de proteção anticorrosiva, sendo elas: 

proteção catódica e anódica, revestimentos metálicos e não metálicos inorgânicos e orgânicos. 

Como o objetivo deste trabalho está relacionado com a tecnologia das tintas como proteção 

anticorrosiva, esse tópico será abordado com maior detalhamento. 

 

 PROTEÇÃO CATÓDICA 

Para proteção de estruturas que variam de pequeno a grande porte, a proteção catódica 

é amplamente utilizada para proteger os metais e, em particular, o aço contra a corrosão. Na 

maioria das vezes, pode-se utilizar uma corrente de proteção gerada por uma fonte de 

alimentação ou utilizar outro metal que oxida mais facilmente do que o metal a ser protegido, 

conhecido como metal de sacrifício (ROBERGE, 2008).  

Os protetores catódicos são substâncias compostas por íons metálicos que irão reagir 

com a parte alcalina do catodo, formando compostos insolúveis que protegem toda a área 

catódica. Dessa forma, a difusão do oxigênio e dos elétrons é impedida e, inibindo o processo 

catódico, conforme pode ser observado na Figura 2.17 (FRAUCHES-SANTOS et al.,2013). 
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Fonte: Adaptado de Frauches-Santos et al. (2013). 

Figura 2.17 - Representação da proteção catódica. 

Os dois métodos principais de proteção catódica são a proteção catódica galvânica e a 

proteção catódica por corrente impressa (PCCI), os quais serão detalhados a seguir. 

 

2.2.1.1. PROTEÇÃO CATÓDICA GALVÂNICA 

Os anodos galvânicos ou de sacrifício apresentam fácil instalação e são relativamente 

baratos, sendo possível a sua utilização sem uma fonte de energia. Esse método tem a vantagem 

adicional de que não há equipamento elétrico caro para comprar e a corrente não pode ser 

fornecida na direção errada (ROBERGE, 2008). 

Os anodos de sacrifício podem ser ligas de magnésio, zinco ou alumínio. É importante 

que apresentem um bom rendimento teórico, que a corrente não diminua com o tempo e que o 

rendimento prático não seja muito inferior ao teórico. De acordo com as características da 

estrutura a ser protegida e do eletrólito que estará em contato com o material metálico é definido 

o anodo a ser utilizado, que, em geral, apresenta as aplicações listadas na Tabela 2.1 (GENTIL, 

1996). 

Tabela 2.1 - Aplicações típicas dos anodos de sacrifício. 

Anodos Aplicações 

Alumínio Estruturas metálicas imersas em água do mar 

Magnésio 
Estruturas metálicas imersas em água doce, de baixa resistividade, ou 

enterradas em solos com resistividade elétrica até 3000 Ωcm 

Zinco 
Estruturas metálicas imersas em água do mar ou enterradas em solos 

com resistividade elétrica até 1000 Ωcm 

Fonte: Gentil (1996). 
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Por outro lado, a proteção catódica galvânica apresenta como desvantagens o fato de 

necessitar de trocas periódicas dos anodos, pois após o vencimento, perdem as suas 

propriedades e estarem restritos a aplicações em sistemas com baixas correntes (GENTIL, 

1996). 

 

2.2.1.2. PROTEÇÃO CATÓDICA POR CORRENTE IMPRESSA 

No processo de proteção catódica por corrente impressa, o fluxo de corrente fornecido 

pela fonte eletromotriz gera corrente elétrica contínua necessária à proteção da estrutura 

metálica. Por meio de anodos, ocorre a dispersão dessa corrente no eletrólito (GENTIL, 1996).  

A vantagem desse método está atrelada ao fato de a fonte geradora de energia 

possibilitar potência e tensão de saída necessária, em função da resistividade elétrica do 

eletrólito. Portanto, torna-se possível a aplicação da proteção catódica por corrente impressa 

em estruturas com eletrólitos que variam de baixa a alta resistividade elétrica (GENTIL, 1996). 

 

 PROTEÇÃO ANÓDICA 

A proteção anódica foi demonstrada pela primeira vez em 1954 como viável e testada 

em uma caldeira de aço inoxidável de pequena escala projetada para armazenar ácido sulfúrico. 

Esse tipo de proteção anticorrosiva refere-se à manutenção de um metal ou liga em seu estado 

passivo, aplicando uma corrente anódica externa (ROBERGE, 2008), como ilustrado na Figura 

2.18. 

 

Fonte: Adaptado de Frauches-Santos et al. (2013). 
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Figura 2.18 - Representação da proteção anódica. 

A proteção anódica além da proteção contra corrosão também oferece meios que 

permitem monitorar a taxa de corrosão de um sistema, isso ocorre devido a algumas 

características específicas. Uma delas é que a corrente aplicada é, geralmente, igual à taxa de 

corrosão do sistema protegido. De acordo com Roberge (2008), as principais vantagens da 

proteção anódica são: 

- requer baixa corrente; 

- grandes reduções na taxa de corrosão (normalmente 10.000 vezes ou mais);  

- aplicabilidade a certos ácidos fortes e quentes e outros meios altamente corrosivos. 

Vale enfatizar que, de acordo com Gentil (1996), a proteção anódica só pode ser 

aplicada a metais e ligas que apresentam as condições necessárias listadas a seguir: 

- o metal precisa apresentar passivação no meio corrosivo em que vai ser utilizado;  

- todas as partes expostas devem ser passivas e mantidas nesta condição. Caso alguma 

parte metálica não for passiva, pode ocorrer um ataque localizado inconveniente da 

pequena área anódica ativa para grande área catódica inerte ou passiva. 

A dissolução do filme é impossível de ocorrer quando existe qualquer falha no filme ao 

utilizar-se a proteção anódica, isso porque quando há uma falha, esta é automaticamente 

reparada pela formação de novo filme/película protetora. Portanto, o êxito desse sistema 

depende do exato controle do potencial, uma vez que um potencial inadequado (muito alto) 

pode provocar a dissolução do metal. As condições ideais do material metálico são: baixa 

corrente requerida para manter o estado passivo, assegurando a resistência à corrosão e pequeno 

consumo de energia, o que torna o processo economicamente viável (GENTIL, 1996). 

 

 REVESTIMENTOS 

A utilização de revestimentos se dá devido à formação descontínua, permeável, solúvel 

e tendenciosa a crescer indefinidamente até que haja degradação do material metálico. Para que 

os revestimentos protetores sejam eficientes é necessário que a superfície a ser revestida esteja 

bem limpa, livre de ferrugem, graxa, sujidades, umidade, ou seja, qualquer impureza que possa 

interferir no desempenho protetivo do revestimento. Isso porque a performance da proteção 

está relacionada a limpeza e o preparo da superfície a proteger (GENTIL, 1996). Esse assunto 

será abordado com mais foco no capítulo de tintas. 
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Os revestimentos anticorrosivos têm suas ações protetoras explicadas pela formação de 

películas de óxidos, hidróxidos e outros compostos pela reação de metais como alumínio, 

cromo, níquel e zinco com os oxidantes do meio corrosivo. Além disso, os metais também 

podem ser utilizados como revestimentos e os mais adequados apresentam valores elevados de 

sobretensão ou sobrevoltagem sendo, dessa forma, mais resistentes ao ataque dos ácidos em 

meios não aerados, são exemplos, o estanho, chumbo, zinco e cádmio (GENTIL, 1996).  

Os revestimentos que serão abordados neste trabalho estão esquematizados na Figura 

2.19 e vale destacar que o foco será dado aos revestimentos com tintas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 2.19 - Divisão de revestimentos. 

 

2.2.3.1. REVESTIMENTOS METÁLICOS 

As propriedades anticorrosivas dos revestimentos metálicos são justificadas pelos 

seguintes fatores: formação de películas protetoras de óxidos, hidróxidos ou outros compostos 

por meio da reação com outros metais (Al, Cr, Ni e Zn) e elevadas faixas de 

sobretensão/sobrevoltagem o que aumenta a resistência a ácidos (GENTIL, 1996). 

Neste tópico, serão abordadas as principais técnicas de aplicação de revestimentos 

metálicos: cladização, imersão a quente, metalização, eletrodeposição e cementação. 
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1. Cladização ou cladeamento: depósito de um metal sobre outro em que é formado uma 

capa protetora. Esse método pode ser realizado pelo processo de explosão, por solda ou 

por laminação a quente. No processo de explosão, utiliza-se a energia explosiva para 

expulsar os óxidos e formar a interface de ligação sobre as duas chapas metálicas 

superpostas. No processo de laminação, ocorre conformação de metais ao percorrer dois 

rolos giratórios que os comprimem, diminuindo sua espessura e aumentando o seu 

comprimento. Após a preparação da superfície, intercala-se duas placas de clad, ou seja, 

duas chapas de revestimento metálico anticorrosivo e de alta qualidade, utilizando-se 

de Cr2O3 ou ZrO2 em pó para evitar que as duas placas se unam durante o processo. Os 

rolos dos laminadores não entram em contato com a chapa do CRA (liga resistente à 

corrosão), o que diminui a contaminação e permite a produção de chapas mais finas de 

aços cladeados (MONTEIRO, 2018) e (GENTIL, 1996). Na Figura 2.20 pode ser 

visualizado um material revestido por cladização. 

 

 

Fonte: Felipo (2021). 

Figura 2.20 - Cladeamento. 

 

2. Imersão a quente: processo que consiste na imersão de um material em banho de metal 

fundido. Esse método é utilizado, principalmente, para revestimentos de aço com 

estanho, cobre, alumínio e zinco. A imersão em zinco é uma das mais conhecidas, e 

pode ser chamada de galvanização ou zincagem a quente. Nesse processo, forma-se 
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uma camada aderente de liga zinco-ferro na superfície do aço, onde uma camada de 

zinco é depositada de acordo com a espessura e agressividade do meio à qual o material 

será submetido (MONTEIRO, 2018) e (GENTIL,1996). Pode-se observar na Figura 

2.21 este processo. As reações envolvidas na Imersão a quente, onde ε é o potencial 

químico, são: 

 

Anodo:            2 Fe (s) →  2 Fe2+ + 4 e-                              ε° = - 0,44 V  

Catodo:           O2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH-                         ε° = + 0,40 V  

Reação global: 2 Fe + O2 + 2 H2O → 2 Fe(OH)2                ε = + 0,84 V  

  

Anodo:             2 Zn(s) →  2 Zn2+ + 4 e-                          ε° = - 0,76 V  

Catodo:            O2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH-                    ε° = + 0,40 V  

Reação global: 2 Zn + O2 + 2 H2O → 2 Zn(OH)2            ε = + 1,16 V   

 

Observando-se as reações, pode-se identificar que o potencial de redução do zinco é 

maior que do ferro, o que evidencia a maior tendência do zinco em se oxidar, o que  

evita a corrosão do ferro. 

 

 

Fonte: Goes (2018). 

Figura 2.21 - Processo de galvanização. 

 

3. Metalização: consiste na aplicação de um revestimento por meio de uma pistola de 

aspersão ou de metalização. Uma pistola de metalização é dotada de chama oxi-
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acetilênica cuja alimentação é feita com fio ou com pó do material metálico a ser 

utilizado como revestimento. O metal após sua fusão é projetado em um substrato, por 

meio de ar comprimido, que se liga à superfície metálica a ser protegida (MONTEIRO, 

2018) e (GENTIL, 1996). Na Figura 2.22 pode ser observado esse método de aplicação. 

 

Fonte: VGK Engenharia (2021). 

Figura 2.22 - Processo de metalização. 

 

4. Eletrodeposição: consiste em colocar o material a ser protegido como catodo de uma 

cuba eletrolítica, em que o eletrólito apresenta sal do metal do revestimento e o anodo 

pode ou não apresentar. Quando o metal é precipitado, forma-se uma película aderente 

à base metálica com espessura que depende da densidade da corrente, concentração de 

sais, temperatura do banho, presença de aditivos e natureza do metal base (catodo) 

(MONTEIRO, 2018) e (GENTIL, 1996). 

 

5. Cementação: nesse processo material metálico é inserido, em fluxo ideal, no interior de 

tambores rotativos em contato com mistura de pó metálico e então, ocorre o 
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aquecimento do conjunto, permitindo a difusão do metal no material metálico 

(GENTIL, 1996). Na Figura 2.23, é possível observar a técnica de cementação. 

 

 

Fonte: Mecânica Industrial (2021). 

Figura 2.23 - Cementação. 

 

2.2.3.2. REVESTIMENTOS NÃO METÁLICOS INORGÂNICOS 

Os revestimentos não metálicos inorgânicos consistem em cobertura aplicada a uma 

superfície metálica constituída por substâncias inorgânicas. Os principais processos para obter 

revestimentos inorgânicos por meio de reação são a anodização, cromatização e fosfatização. 

O produto dessa reação proporciona proteção anticorrosiva ao material metálico (GENTIL, 

1996) 

 

1. Anodização: coloca-se o material metálico como anodo para oxidação eletrolítica em 

solução ideal. Esse processo envolve, em geral, superfícies de magnésio ou de alumínio 

para formar uma camada de óxido com maior espessura e aderência. O que diferencia 

a galvanização da anodização é que o revestimento oxidado se torna parte integrante do 

substrato metálico enquanto os revestimentos metálicos são adicionados por deposição 

(GENTIL, 1996) e (ROBERGE, 2008). Na Figura 2.24  pode-se visualizar um exemplo 

de anodização. 
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Fonte: Pionner (2021). 

Figura 2.24 - Anodização. 

 

2. Cromatização: processo em que o revestimento é produzido por meio de soluções ricas 

em cromato. Pode ter o objetivo de aumentar a resistência à corrosão e proporcionar 

melhor aderência de tintas sobre o material metálico e de atuar na vedação de poros, 

aprimorando a proteção que as camadas provenientes de anodização ou fosfatização 

fornecem (GENTIL, 1996). Na Figura 2.25, tem-se uma representação de um material 

cromado. 

 

Fonte: Surface (2021). 

Figura 2.25 - Cromatização. 
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3. Fosfatização: processo que permite a aplicação de uma camada de fosfato sobre um 

material metálico. A aderência do filme de tinta aplicado é significativamente maior 

quando comparada a uma superfície sem fosfato, isso ocorre porque há um aumento da 

porosidade. Portanto, entende-se que o revestimento fosfático combinado a outros 

métodos pode aumentar a proteção contra corrosão (GENTIL, 1996) e (ROBERGE, 

2008). 

 

2.2.3.3. REVESTIMENTOS NÃO METÁLICOS ORGÂNICOS 

 

2.2.3.3.1. POLÍMEROS 

Os polímeros são indicados em alguns casos associados à utilização de equipamentos 

em meios altamente corrosivos, podendo ser utilizados como revestimento ou até mesmo como 

material de construção do equipamento. Existem vantagens na utilização dos polímeros como 

seu peso reduzido, durabilidade, disponibilidade, fácil transporte e instalação, resistência a 

solos e agentes corrosivos, flexibilidade, dispensam pintura e são atóxicos. Entretanto, 

apresentam limitações que impedem de ser uma alternativa para os materiais metálicos, sendo 

as principais limitações a baixa resistência a solventes e a temperatura (GENTIL, 1996).  

 

2.2.3.3.2. TINTAS 

A utilização de tintas como técnica de proteção anticorrosiva é uma das mais 

empregadas devido a uma série de fatores como facilidade de aplicação e manutenção e custo-

benefício atraente. Além disso, pode proporcionar estética, auxiliar na segurança industrial, 

sinalização, identificação de fluidos e tubulações entre outras propriedades (GENTIL, 1996). 

Para que o revestimento por meio de tintas possa proteger uma estrutura ou 

equipamento, é necessário a aplicação de um esquema de pintura sobre a superfície a proteger. 

O esquema ou especificação de pintura é uma forma de detalhar aspectos técnicos a serem 

considerados na aplicação, como por exemplo, o tipo de preparo e o grau de limpeza da 

superfície; utilização de tintas de fundo (primers), intermediária e de acabamento (topcoat) 

entre outros parâmetros (CARDOSO, 2013). 

A Figura 2.26 ilustra um esquema de pintura genérico constituído por 3 tintas. A 

especificação de pintura varia de acordo com os requisitos necessários, podendo eliminar a 

utilização de um tinta intermediária. Além disso, na Tabela 2.2 é possível identificar a função 

de cada revestimento e seus requisitos. 
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Fonte: Adaptado de Cardoso (2013). 

Figura 2.26 - Representação de um esquema de pintura. 

 

Tabela 2.2 - Função dos revestimentos em um esquema de pintura. 

Revestimento Função Principal Requisito específico Requisito geral 

Primer 
Aderência e proteção 

anticorrosiva 

Aderência ao 

substrato compatível 

ao intermediário 

Aderência, coesão, 

resistência, 

flexibilidade e 

ligação interna 

Intermediário Espessura e estrutura 

Compatível ao 

primer e ao 

acabamento 

Coesão, ligação 

entre camadas, 

espessura, resistência 

química e elétrica 

Acabamento 
Resistência à 

atmosfera 

Resistência ao 

ambiente e/ou 

atmosfera 

compatível ao 

intermediário 

Selamento 

superficial, 

resistência, 

flexibilidade, 

aparência e dureza 

Fonte: Correa; Correa; Souza Neto (2016). 

 

2.2.3.3.2.1. MECANISMOS DE PROTEÇÃO 

A proteção contra a corrosão por meio de tintas pode funcionar por meio de três 

mecanismos, como a proteção por barreira, por pigmentos inibidores e por proteção catódica. 

1. Proteção por barreira: quando a tinta é aplicada sobre uma superfície metálica, forma-

se um filme que funciona como uma barreira aumentando a resistência no ciclo 

galvânico (CARDOSO, 2013), como pode-se observar na Figura 2.27. 



 

42 

 

 

Fonte: Adaptado de Cardoso (2013). 

Figura 2.27 - Revestimento de proteção por barreira. 

 

2. Proteção por pigmentos inibidores: consiste na formação de uma camada passiva sobre 

a superfície do metal a ser protegido. De acordo com Nunes e Lobo (apud CARDOSO, 

2013), esse mecanismo é encontrado em primers contendo pigmentos inibidores que 

protegem por meio da inibição anódica. 

 

3. Proteção catódica: o revestimento oferece o mesmo efeito de proteção catódica que os 

anodos de sacrifício. Esse mecanismo é comum em primers com alto teor de pigmento 

metálico anódico em relação ao substrato. Esses pigmentos reagem com a umidade e o 

aço formando carbonato de cálcio sobre os locais desprotegidos do aço, primers ricos 

em zinco apresentam bom desempenho na proteção do aço, segundo Nunes e Lobo 

(apud CARDOSO, 2013). 

 

2.2.3.3.2.2. TECNOLOGIA DAS TINTAS 

Uma tinta consiste, fundamentalmente, na mistura de resina, pigmentos, aditivos e 

solventes, com exceção para os casos em que 100% dos componentes são sólidos e não contém 

aditivos e solventes (ROBERGE, 2008). 

A formulação de uma tinta é realizada por meio da seleção dos componentes, que 

podem ser visualizados no esquema representado na Figura 2.28, qualitativa e 

quantitativamente para atender aos requisitos técnicos esperados (GENTIL, 1996). 
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Fonte: Adaptado de Gentil (1996). 

Figura 2.28 - Constituintes da tinta 

 

● Veículos não voláteis (VNV): resina 

O veículo fixo ou não-volátil (resina) é o componente que liga as partículas de 

pigmentos, permitindo a formação da película de tinta e conferindo propriedades físico-

químicas como uniformidade e consistência. Isso ocorre devido ao peso molecular e 

complexidade da estrutura da resina. A resina proporciona aderência da película ao substrato 

metálico e resistência à água, produtos químicos, solventes e radiação ultravioleta (UV) 

(ROBERGE, 2008).  

Nem todas as resinas apresentam propriedades anticorrosivas, portanto, é o tipo da 

resina que irá definir o tipo genérico da tinta (GENTIL, 1996), podendo ser classificada pelas 

reações químicas essenciais (ROBERGE, 2008). 

 

● Veículos voláteis: solventes 

Os solventes são substâncias químicas puras utilizadas para dissolver a resina e ajustar 

a viscosidade, facilitando a aplicação da tinta. Os principais solventes empregados são 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, ésteres, álcoois, cetonas, glicóis e solventes 

filmógenos (que se incorporam à película de tinta por polimerização (GENTIL, 1996). A 

maioria das tintas é composta por mais de um solvente e a escolha desses impacta a viscosidade, 

propriedades do fluido, tempo de secagem, características de pulverização e brilho 

(ROBERGE, 2008). 

Segundo Fragata (apud CARDOSO, 2013), muitos problemas decorrentes da aplicação 

de tintas são originados pela utilização inadequada de solventes na composição destas. 

Normalmente, as tintas já são fabricadas nas propriedades adequadas para utilização mas ainda 

assim, a fim de facilitar a aplicação acrescentam-se diluentes. Dessa forma, com o excesso de 

solventes com alta volatilidade, pode-se formar overspray na película. Caso, a tinta tenha 
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excesso de solventes pouco voláteis, a secagem da tinta pode ser comprometida e reter 

solventes no revestimento. 

 

● Aditivos 

De acordo com Gentil (1996), os aditivos são empregados em menor quantidade na 

composição das tintas e têm o objetivo de trazer características específicas às películas de tinta. 

Algumas propriedades dos componentes dos aditivos são: 

- Secantes: proporcionam melhor secagem das tintas. Em geral, são empregados em 

tintas a óleo, alquídicas e óleo-resinos com mecanismo de secagem por oxidação; 

- Anti-sedimentantes: reduzem a tendência de sedimentação dos pigmentos e impede a 

formação de sedimentos durante a armazenagem da tinta; 

- Nivelantes: proporcionam características de nivelamento/espalhamento reduzindo 

marcas de aplicação das cerdas em caso de aplicação por trincha; 

- Antiespumantes: evitam a formação de espuma na fabricação e aplicação das tintas; 

- Agentes tixotrópicos: permitem que as tintas de alta espessura possam ser aplicadas 

na espessura especificada e com menor possibilidade de escorrimento em superfícies 

verticais. 

 

● Pigmentos 

Os pigmentos são partículas sólidas presentes na composição da tinta que conferem 

propriedades essenciais tornando eficaz a proteção anticorrosiva. Pode-se utilizar diferentes 

pigmentos na composição de uma tinta a fim de gerar funcionalidades importantes aos 

revestimentos (ROBERGE, 2008). Existem três categorias de pigmentos: 

- Anticorrosivos: pigmentos que proporcionam proteção anticorrosiva por mecanismos 

químicos ou eletroquímicos. 

- Opacificantes coloridos ou tintoriais: pigmentos que proporcionam cor e 

opacidade/poder de cobertura. Não são corantes, estes conferem cor mas não opacidade 

e são solúveis. 

- Cargas ou extensores: proporcionam reforço à película com a melhoria de 

propriedades mecânicas, como a abrasão, e aumentam o teor de sólidos nas tintas de 

alta espessura. Podem ser uma boa alternativa para redução de custo na formulação da 

tinta, uma vez que substituem parte do pigmento anticorrosivo e da resina. 
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2.2.3.3.2.3. PINTURA ANTICORROSIVA 

Uma tinta para promover uma boa proteção anticorrosiva deve atender aos seguintes 

requisitos (REVIE; UHLIG, 2008): 

1. Fornecer uma boa barreira de vapor: as tintas são permeáveis à água e ao 

oxigênio. Alguns veículos são menos permeáveis do que outros, mas o melhor 

desempenho como barreira de difusão está relacionado à boa aderência, ou seja, 

selagem efetiva dos poros e outros defeitos. O fluxo da difusão no filme de tinta 

é normalmente aumentado pela incorporação de pigmentos. No entanto, a 

difusão torna-se mais rápida por eletrosmose quando o metal revestido é feito 

do catodo de um par galvânico ou é protegido catodicamente. 

2. Inibir contra a corrosão: os pigmentos incorporados no primer devem ser 

inibidores de corrosão eficazes. A água que atinge a superfície do metal dissolve 

uma certa quantidade de pigmento, tornando a água menos corrosiva. Esses 

pigmentos devem apresentar solubilidade suficiente para fornecer a 

concentração mínima de íons inibidores necessária para reduzir a taxa de 

corrosão. 

3. Oferecer longa duração com baixo custo: avaliar o custo em relação ao 

desempenho da tinta permite nortear a vantagem de sua utilização como técnica 

de proteção. 

Segundo Fragata (apud CARDOSO, 2013) existem algumas propriedades físico-

químicas importantes para a durabilidade do revestimento por pintura. Os mais importantes 

para a proteção anticorrosiva são as de aderência, flexibilidade, resistência à abrasão e impacto, 

resistência à água e às condições de exposição atmosférica. 

● Aderência 

Uma tinta com baixa aderência irá acarretar alguns problemas indesejados ao sistema 

de pintura. Em caso de imersão ou exposição a alta umidade, pode ocorrer formação de bolhas 

(empolamento) no revestimento; em caso de exposição à intempéries, sob ação de raios solares 

e sujeito aos processos naturais de dilatação e contração, poderá ocorrer o descascamento. 
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● Flexibilidade 

É importante que a tinta apresente uma flexibilidade adequada para que não ocorra 

fissuras na película devido a sua dilatação e contração, provocada pelas variações de 

temperatura do meio a qual está submetida. 

 

● Resistência à abrasão e impacto 

São propriedades importantes, dependendo das condições de trabalho e exposição das 

estruturas ou equipamentos, para prevenir a integridade da tinta e não comprometer a proteção 

anticorrosiva. 

 

● Resistência à água 

Principalmente, em casos de imersão ou exposição à umidade atmosférica, a resistência 

à água é uma propriedade importante para evitar que a película seja afetada com a 

permeabilidade das moléculas de água. 

 

● Resistência às condições de exposição atmosférica 

As tintas são submetidas à ação de diversos agentes que influenciam a sua durabilidade 

uma vez que podem degradar a sua estrutura. Sendo assim, é essencial que a tinta apresente 

resistência a fatores como radiação solar, umidade, sais, ventos, etc. 

 

2.2.3.3.2.4. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

A limpeza e preparação de superfície do substrato são fatores essenciais para o bom 

desempenho e performance da proteção anticorrosiva fornecida pela tinta (FRAGATA, 2016). 

As principais falhas do filme de tinta são originadas por negligência nesses aspectos, portanto, 

é essencial que antes da aplicação da tinta o substrato esteja nas condições ideais. 

Realiza-se a preparação de superfície com os objetivos de promover uma limpeza 

superficial e ancoragem mecânica. A limpeza superficial permite a remoção de materiais que 

possam contaminar a superfície, tais como gorduras, óleos, graxas, poeira entre outros. De 

acordo com as especificidades operacionais, como tempo, tipo de substrato, sistema de pintura, 

disponibilidade de métodos de limpeza, é definido o nível requerido de limpeza superficial 

(PANNONI, 2015). 
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Por sua vez, a ancoragem mecânica confere um aumento da rugosidade da superfície 

uma vez que aumenta a superfície de contato entre o substrato e a tinta, o que indica uma maior 

aderência. O perfil de rugosidade especificado está relacionado à espessura da película seca de 

tinta (PANNONI, 2015).  

As normas ISO 8501-3 (2007) e ISO 8504-2 (2019) são as mais utilizadas para 

estabelecer padrões de preparação de superfície de aço. Os graus de limpeza estabelecidos 

nestas normas são equivalentes entre si, podendo diferir em alguns casos na nomenclatura. 

Os padrões de grau de corrosão (rust grade) são definidos por meio da visualização do 

grau de intemperismo inicial que uma superfície ferrosa pode apresentar antes da limpeza. Com 

isso, há quatro graus que caracterizam o aço não revestido, que podem ser visualizados na 

Figura 2.29 (JOTUN, 2021). 

 

 

Fonte: Jotun (2021). 

Figura 2.29 - Padrão de grau de corrosão ISO 8501. 

 

Onde: 

Rust Grade A: superfície com carepa de laminação ainda intacta.  

Rust Grade B: superfície com carepa de laminação começando a se desprender e com 

início de corrosão. 

Rust Grade C: superfície com corrosão generalizada e sem carepa devido à sua remoção 

por jateamento ou eliminação pela corrosão. 
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Rust Grade D: superfície com corrosão generalizada e com pontos profundos de 

corrosão (pites).  

Os padrões de grau de limpeza também são definidos por meio da visualização do 

estado em que as superfícies se encontram após a realização da limpeza, como pode ser 

observado na Figura 2.30 (JOTUN, 2021). 

 

Fonte: Jotun (2021). 

Figura 2.30 - Superfícies tratadas conforme a ISO 8501-3. 

Onde: 

- St 2: Limpeza manual, executada com ferramentas manuais como escovas, raspadores, 

lixas e palhas de aço.  Após a limpeza, a superfície deverá ter suave brilho metálico. 

- St 3: Limpeza mecânica executada com ferramentas mecanizadas como escovas 

rotativas, pneumáticas ou elétricas. Após a limpeza, a superfície deverá apresentar 

acentuado brilho metálico. 

 

No que tange os padrões visuais para jato seco estabelecidos pela ISO 8501-1 (2007), 

pode-se observar suas características na Figura 2.31, bem como suas descrições. 

Fonte: Jotun (2021). 

Figura 2.31 - Padrões Visuais para Jato Seco - ISO 8501-1. 
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 Onde: 

- Sa 1: jato ligeiro (brush off). A superfície deverá encontrar-se inteiramente livre de 

óleos, graxas e materiais como carepa, tinta e ferrugem soltas. A carepa e a ferrugem 

que estejam aderidas à superfície poderão permanecer. Utiliza-se jato abrasivo para 

expor o substrato em vários pontos da superfície sob a camada de carepa.  

- Sa 2: jato comercial. A superfície poderá apresentar manchas e pequenos resíduos 

devidos à ferrugem, carepa e tinta. Prevê a remoção de, praticamente, toda a carepa de 

laminação, óxidos e partículas estranhas, em cerca de 50% da superfície a ser pintada. 

- Sa 2 ½: jato ao metal quase branco. A superfície deve estar livre de óleo, graxa, carepa, 

ferrugem, tinta e outros materiais, podendo apresentar pequenas manchas claras devido 

a resíduos de ferrugem, carepa e tinta. Pelo menos 95% da área deverá estar isenta de 

resíduos visíveis. 

- Sa 3: jato ao metal branco. Após a limpeza, o aço deverá exibir cor metálica uniforme, 

branco-acinzentada, sendo removidos 100% de carepas e ferrugens. A superfície deverá 

estar livre de óleos, graxas, carepa, tinta, ferrugem e de qualquer outro depósito. 

 

2.2.3.3.2.5. APLICAÇÃO DE TINTAS 

A aplicação das tintas realizada de maneira ideal é um dos grandes desafios da 

utilização de tintas como revestimentos protetores contra a corrosão. Por isso, é importante que 

boas práticas sejam implementadas por profissionais treinados e com experiência para que o 

sistema de pintura apresente desempenho conforme desejado.  

Os principais métodos de aplicação das tintas são: trincha, rolo, pistola de pulverização 

convencional, pistola sem ar (airless spray).  

- Trincha 

A aplicação por trincha tem vantagens como uma maior penetração da tinta na 

superfície e no substrato, baixo custo de equipamento, fácil de utilizar, limpar e guardar, boa 

utilização para o “stripe coating” sobre quinas, soldas e etc, apresentando uma perda de tinta 

menor que outros métodos. No entanto, apresenta baixa produtividade e as películas não 

apresentam uniformidade em relação a espessura, que por sua vez, são baixas e podem requerer 

demãos adicionais (FRAGATA, apud CARDOSO, 2013). 
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- Rolo 

A aplicação a rolo apresenta boa produtividade em comparação com a trincha e um bom 

rendimento em superfícies planas e áreas grandes. Entretanto, tem como desvantagem a 

dificuldade de controlar a espessura da película, em geral, sendo necessário demãos adicionais 

(GENTIL, 1996). Além disso, pode não promover penetração desejada da tinta sobre 

superfícies rugosas ou com alvéolos (“pits”) e tende a espalhar a tinta sobre o substrato, levando 

a um revestimento irregular. 

- Pistola convencional 

Segundo Fragata (apud CARDOSO, 2013), a pistola convencional apresenta alta 

produtividade e promove películas com excelente aspecto visual e espessura uniformes. Para 

utilização desse equipamento é necessário treinamento uma vez que podem ocorrer defeitos 

como escorrimento, overspray, alterações na espessura, bolhas, nivelamento deficiente entre 

outros. 

De acordo com Fragata (apud CARDOSO, 2013), nesse método de aplicação, ocorre 

atomização com auxílio de ar comprimido que entra na pistola por passagem distinta da tinta e 

são misturados e expelidos pela capa de ar, formando leque cujo tamanho e forma são 

controláveis. Pode-se realizar a alimentação da tinta por sucção, pressão e gravidade. 

- Airless spray 

A aplicação por airless spray é o método mais importante e eficiente de aplicação de 

tintas anticorrosivas. Nesse método, ocorre a pressurização da tinta por meio de uma bomba, 

acionada normalmente por processo pneumático, posteriormente, devido à descompressão 

ocorre a atomização. Segundo Fragata (apud CARDOSO, 2013),  a vantagem de utilizar airless 

está na maior eficiência quanto à rentabilidade da pintura e na obtenção de películas de alta 

espessura, além de evitar perdas por overspray. 

No entanto, existirá um custo inicial do equipamento e peças de reposição, sendo 

necessária alguma forma de energia tais como ar comprimido e eletricidade e também 

treinamento e habilidade para manuseio do equipamento. 
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2.2.3.3.2.6. FALHAS DE PINTURA 

A identificação do tipo de falha encontrada na pintura industrial, a investigação e 

entendimento das causas prováveis e possibilidade de correções reduzem o custo da 

manutenção e permitem que a pintura desempenhe conforme esperado na proteção 

anticorrosiva.  

Na Tabela 2.3 podem ser encontradas algumas falhas na película durante a aplicação da 

tinta ou após o processo de secagem e na Tabela 2.4, falhas e alterações nos revestimentos que 

podem ocorrer nas condições reais de serviço. 
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Tabela 2.3 - Falhas durante aplicação da tinta após processo de secagem. 

Falha Característica Causas Correções 

Escorrimento 

A película apresenta um 

aspecto de alto-relevo, em 

geral, ocorre em áreas verticais 

ou com alguma inclinação. 

- quantidade excessiva de tinta aplicada à 

superfície. 

- pistola de pulverização muito próxima da 

superfície. 

- diluição excessiva de tinta. 

- problema na fabricação da tinta. 

- antes da secagem da tinta: remover o 

excesso de tinta e nivelar a espessura da 

película. 

- após a secagem da tinta: lixar a superfície 

e aplicar outra demão nas condições 

adequadas. 

Sangramento 

Manchas na demão de tinta 

aplicada devido aos solventes 

levarem os componentes à 

solubilização. 

- aplicação de tintas à base de solventes 

orgânicos, principalmente os menos voláteis, 

sobre revestimentos betuminosos. 

- repasse excessivo na aplicação por rolo ou 

trincha em tintas com mecanismo de 

evaporação de solventes. 

- aplicar uma tinta seladora antes da demão 

de tinta, nos casos de esquemas 

betuminosos. 

- quando identificado “sangramento”, 

esperar a secagem da tinta e aplicar a 

demão evitando repasse excessivo do rolo 

e trincha. 

Overspray 
A película de tinta tem aspecto 

áspero e sem brilho. 

- pistola de pulverização muito distante da 

superfície. 

- regulagem inadequada da pistola. 

- condições ambientais com vento durante a 

aplicação ou temperatura elevada. 

- solventes voláteis em quantidade excessiva 

na composição da tinta. 

- antes da secagem: remover a tinta com 

solvente de alta solubilidade e aplicar a 

demão de tinta nas condições adequadas. 

- após a secagem: lixar a superfície e 

aplicar a demão de tinta nas condições 

adequadas. 
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Tabela 2.3 - Falhas durante aplicação da tinta após processo de secagem (Continuação 2/3). 

Falha Característica Causas Correções 

Bolhas do tipo 

“fervura” 

A película de tinta apresenta 

bolhas de diâmetro muito 

pequeno. 

- espessura excessiva. 

- temperatura elevada do ambiente e/ou 

superfície. 

- balanço inadequado dos solventes da tinta. 

- problemas decorrentes do método de 

aplicação. 

- aplicação direta de tintas de acabamento 

brilhante, contendo solventes orgânicos, 

sobre primers ricos em zinco à base de 

silicatos. 

- liberação de dióxido de carbono. 

- durante a aplicação, recomenda-se 

remover a tinta aplicada com solventes 

adequados e identificar a causa, em 

seguida, reiniciar a aplicação. 

- sobre primers de zinco, interromper a 

aplicação ao se identificar o problema e 

utilizar solventes adequados para limpeza 

e/ou contatar o fabricante da tinta. 

- quando a película estiver seca, lixar a 

superfície e aplicar a demão de tinta nas 

condições adequadas. 

Impregnação de 

materiais sólidos 

A superfície apresenta aspecto 

áspero e com partículas 

sólidas, como abrasivos, 

poeira, cerdas de trincha e 

pelos de rolo. 

- aplicação de tinta sobre uma superfície 

contaminada 

- deposição de pó do abrasivo em pintura 

adjacente recém-aplicada 

- trincha ou rolo contaminados com abrasivo 

- utilização de equipamentos inadequados 

para aplicação 

- antes da secagem da tinta: remover a 

parte contaminada com solventes 

adequados por meio de panos limpos e 

reaplicar a tinta 

- após a secagem da tinta: lixar ou remover 

a parte contaminada e aplicar uma nova 

demão de tinta. 

Impregnação de 

materiais sólidos 

A superfície apresenta aspecto 

áspero e com partículas 

sólidas, como abrasivos, 

poeira, cerdas de trincha e 

pelos de rolo. 

- aplicação de tinta sobre uma superfície 

contaminada 

- deposição de pó do abrasivo em pintura 

adjacente recém-aplicada 

- trincha ou rolo contaminados com abrasivo 

- utilização de equipamentos inadequados 

para aplicação 

- antes da secagem da tinta: remover a 

parte contaminada com solventes 

adequados por meio de panos limpos e 

reaplicar a tinta 

- após a secagem da tinta: lixar ou remover 

a parte contaminada e aplicar uma nova 

demão de tinta. 
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Tabela 2.3 - Falhas durante aplicação da tinta após processo de secagem (Continuação 3/3). 

Falha Característica Causas Correções 

Poros 

Descontinuidades não 

visualizadas a olho nu, sendo 

necessário, portanto, 

equipamentos para verificação. 

As normas ASTM D 5162-91 e 

NBR 16172:2013 descrevem 

procedimentos para realização 

do ensaio de detecção de poros. 

- retenção de solventes no revestimento. 

- oclusão de ar no revestimento 

- contaminantes na superfície. 

- temperatura elevada da superfície. 

- pulverização deficiente. 

- problemas técnicos da tinta. 

- assim que identificados, iniciar o 

processo de recuperação a fim de eliminar 

a presença desse poros e descontinuidades. 

Exsudação amínica 

(amine bloom e 

amine blush) 

A película de tinta pode 

apresentar cor esmaecida, 

aspecto oleoso, brilho reduzido, 

manchas esbranquiçadas, 

película com pegajosidade 

muito leve ou ainda em casos 

mais críticos “suadas”. 

- fatores relacionados à formulação e 

fabricação de tintas. 

- condições climáticas no local de aplicação e 

secagem, como umidade relativa do ar 

elevada, temperatura baixa, teor de CO2 alto. 

- mistura incorreta ou homogeneização 

deficientes dos componentes. 

- limpeza com água pressurizada. 

- limpeza com água e detergente. 

- limpeza com solventes orgânicos. 

Fonte: Fragata (2016). 
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Tabela 2.4 - Falhas nas condições reais de serviço. 

Falha Característica Causas Correções 

Descascamento 
Resultado da falta ou perda de 

aderência da tinta. 

- preparação de superfície deficiente, 

aplicação de tinta sobre superfícies 

aço-carbono com carepa de laminação 

ou  contaminações oleosas e aço 

galvanizado preparado 

inadequadamente. 

- no caso de descascamento entre 

demãos pode originar devido à 

contaminantes ou exsudação amínica 

- esquemas de pintura com primers 

ricos em zinco a base de silicato pode 

ocorrer falha coesiva. 

- quando o descascamento expor o substrato 

de aço-carbono deve-se realizar serviço de 

manutenção. 

- quando ocorrer descascamento entre 

demãos, deve-se remover a demão sem 

aderência, realizar a preparação de 

superfície e aplicar a demão de acordo com 

o esquema de pintura especificado. 

- quando ocorrer falha coesiva do primer 

rico em zinco, recomenda-se repintar a 

estrutura/equipamento após remoção da 

parte defeituosa. 

Corrosão 

Aparecimento de produtos de 

corrosão do substrato. No caso de 

aço-carbono, ferrugem, aço-

galvanizado, descascamento da 

tinta e/ou produtos brancos da 

corrosão do zinco. 

- especificação inadequada dos 

esquemas de pintura. 

- preparação de superfície deficiente. 

- aplicação deficiente de tintas, 

apresentando baixa espessura, 

porosidade entre outras falhas. 

- formulação e qualidade das tintas. 

- deve-se realizar a manutenção 

imediatamente após identificação da 

corrosão precoce para que a integridade das 

estruturas e equipamentos sejam 

preservadas. 
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Tabela 2.4 - Falhas nas condições reais de serviço (Continuação 2/3). 

Falha Característica Causas Correções 

Desgaste por 

erosão 

Desgaste físico do revestimento 

devido, principalmente, ao arraste 

de partículas de areia em suspensão 

pelas correntes de vento. 

- especificação inadequada do 

esquema de pintura. 

- tintas de baixa resistência à abrasão. 

- relação de mistura dos componentes 

não respeitada. 

- realizar inspeções periódicas. 

- a depender do grau de desgaste do 

revestimento, realizar manutenção com 

repintura total ou localizada. 

Chalking 
Presença de pó solto na superfície 

da película de tinta. 

- especificação inadequada da tinta de 

acabamento. 

- fabricação de tintas de acabamento 

com resinas de baixa resistência à 

radiação UV. 

- ausência ou sistema inadequado de 

absorvedores de UV na composição 

da tinta. 

- relação de mistura dos componentes 

não respeitada. 

- remover o pó existente e outras sujidades 

com lavagem com água e, em sequência, 

lavagem com solvente apropriado. 

- aplicar uma demão de tinta seladora epóxi 

ou uma/duas demãos de tinta de acabamento 

com alta resistência à radiação UV. 

Corrosão filiforme 
Propagação da corrosão na forma 

de filamentos finos. 

- presença de partículas, como sais, 

depositadas na superfície. 

- umidade relativa elevada. 

 

- realizar manutenção imediatamente após 

identificação para evitar propagação da 

corrosão. 

- utilizar esquema de pintura com primers 

ricos em zinco. 
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Tabela 2.4 - Falhas nas condições reais de serviço (Continuação 3/3). 

Falha Característica Causas Correções 

Manchas no 

revestimento 
A tinta apresenta alteração de cor. 

- condensação de umidade na 

superfície antes de a tinta estar 

completamente seca. 

- contato da película de tinta com 

substâncias químicas agressivas. 

- película de tinta sujeita à exposição 

a respingos de solventes. 

- tintas de alumínio fenólica 

modificadas com óleos vegetais 

aplicadas por meio de rolo ou trincha. 

- espessura irregular da película. 

- determinar a causa e identificar as soluções 

viáveis de acordo com a finalidade da 

pintura. 

- no caso de ação de produtos químicos, 

deve-se  realizar a manutenção a fim de que 

o substrato metálico seja preservado do 

ataque químico. 

Corrosão por falha 

ou dano mecânico 

Nos substratos de aço-carbono, 

ocorre formação de ferrugem 

(óxidos de ferro). 

A classificação pode ser realizada 

de acordo com a norma ISO 4628-

8. 

- especificação de pintura não 

corresponde às condições do 

ambiente, levando em consideração o 

avanço da corrosão atmosférica de 

acordo com a agressividade. 

- manutenção o mais rápido possível. 

Fonte: Fragata (2016). 
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 PETRÓLEO 

O petróleo no estado líquido é uma substância viscosa, menos densa que a água e de 

coloração preta ou castanha-clara. É constituído basicamente de uma mistura de compostos 

orgânicos, especialmente carbono e hidrogênio, podendo se encontrar em estado líquido, 

gasoso ou até como um equilíbrio líquido vapor (THOMAS, 2001). 

 

 COMPOSIÇÃO 

Os óleos obtidos de diferentes reservatórios possuem características distintas. Alguns 

são densos e viscosos e liberam pouco ou nenhum gás, enquanto outros apresentam baixa 

viscosidade e densidade, liberando alta quantidade de gás. Existem ainda alguns reservatórios 

que liberam somente gás. Entretanto, todos os óleos extraídos apresentam composições 

elementares semelhantes às apresentadas na Tabela 2.5 (THOMAS, 2001). 

 

Tabela 2.5 - Análise elementar de óleo típico. 

Elemento Porcentagem em peso 

Hidrogênio 11 - 14% 

Carbono 83 - 87% 

Enxofre 0,06 - 8% 

Nitrogênio 0,11 - 1,7% 

Oxigênio 0,1 - 2% 

Metais até 0,3% 

Fonte: Adaptado de Thomas (2001). 

 

A maior quantidade de hidrogênio e carbono indica que os principais constituintes do 

petróleo são os hidrocarbonetos. Os outros componentes se apresentam sob a forma de 

compostos orgânicos, sendo os principais o oxigênio, nitrogênio e enxofre, com exceção dos 

metais, cuja associação é por meio de sais de ácidos orgânicos.  
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 FORMAÇÃO 

Acredita-se que a formação do petróleo seja resultado da degradação de matéria 

orgânica acumulada em rochas sedimentares, quando imposta a condições de temperatura e 

pressão adequadas. É um processo extremamente lento, fato que configura o petróleo como um 

recurso energético não renovável (ROSARIO, 2018). 

Levando esta abordagem para um perspectiva marinha, este processo pode ser dividido 

em 4 principais etapas (TISSOT; WELTE, 1984): 

- Diagênese: É o processo sobre o qual o sistema tende a se aproximar do 

equilíbrio sob condições de shallow burial, em profundidades no intervalo de 

100 a 1000 metros. Nesta etapa, o principal agente de transformação é a 

atividade microbiológica, que em temperaturas mais baixas provoca a 

reorganização da estrutura molecular do material, formando o querogênio e o 

metano bioquímico. 

- Catagênese: A continuidade do processo de sedimentação aliada à atividade 

tectônica resulta na formação de leitos mais profundos na faixa de quilômetros. 

O aumento da profundidade de sedimentação contribui para o crescimento nas 

faixas de pressão (1000 bar) e de temperatura (150°C), perturbando a condição 

de equilíbrio do sistema. A degradação do querogênio resulta na formação da 

primeira porção de petróleo líquido, wet gas, e um condensado composto por 

grandes quantidades de metano. 

- Metagênese: O processo de quebra de moléculas orgânicas tem sequência em 

faixas de temperatura mais altas (200 °C), resultando na formação de gás das 

frações mais leves de hidrocarbonetos. 

- Metamorfismo: A última etapa do processo de sedimentação ocorre em 

profundidades superiores a 10000 m, em regiões onde a matéria orgânica se 

transforma em CO2, grafite e metano residual com ação do fluxo de calor 

proveniente do núcleo terrestre. 

 

 A Figura 2.32 representa um comparativo da relação entre temperatura e profundidade 

com os estágios descritos acima. 
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Fonte: Thomas (2001). 

Figura 2.32 - Transformação termoquímica da matéria orgânica. 

 

 EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO 

 

 HISTÓRICO BRASILEIRO 

 A primeira aparição em termos exploratórios no Brasil ocorreu durante o período 

imperial, mais precisamente no ano de 1864, quando o governo concedeu permissão aos 

empreendedores com a intenção de se buscar petróleo para a fabricação de combustível para 

iluminação. Posteriormente, uma das principais concessões ocorreu em 1881, no estado de São 

Paulo, cujo objetivo era a exploração de jazidas de materiais betuminosos para a obtenção de 

gás para iluminação; como resultado, a cidade de Taubaté começou a ser iluminada por gás de 

xisto, em setembro de 1882, fabricado em uma usina local com os minerais encontrados na 

região (MORAIS, 2013).  

 Embora diversas concessões tenham sido feitas a empreendedores nacionais e 

internacionais, o interesse em se explorar petróleo no Brasil no início do século XX era 

baixíssimo, explicado pelo baixo peso da importação de combustível na balança comercial 

brasileira, contribuindo apenas para 2,1% neste período (MORAIS, 2013).  

Com exceção do ano de 1904, onde o Presidente Rodrigues Alves determinou a 

realização de estudos para a avaliar a possibilidade da existência de petróleo no Brasil, o 

governo federal se limitava apenas ao fornecimento de concessões para o setor privado, porém, 

com medo de depender integralmente de combustíveis importados ao final da Primeira Guerra 

Mundial, o governo decidiu entrar de vez na atividade exploratória. No período compreendido 
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entre 1919 e 1933, o órgão público Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, realizou cerca de 50 perfurações sem sucesso, 

distribuídas nos estados Paraná, São Paulo, Alagoas, Bahia, Santa Catarina, Pará e Rio Grande, 

muito decorrente da falta de recursos orçamentários alocados pelo governo federal. Em 

decorrência disto, não foi encontrado nenhum poço capaz de atender as demandas comerciais 

brasileiras na época (MORAIS, 2013).  

Durante o governo de Getúlio Vargas (1930), a dependência brasileira da importação 

de derivados de petróleo frente ao crescimento da demanda interna aumentou 

significativamente. O governo passou a ser pressionado por uma campanha liderada pela 

imprensa que evidenciava a “ineficiência estatal em encontrar petróleo”, e essa pressão foi 

acentuada ao passo que petróleo era descoberto nos países sul-americanos vizinhos. Em 1934 

a responsabilidade de intensificar as pesquisas sobre o petróleo foi transferida ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e neste período, por meio do Decreto nº 24.642/34, as 

riquezas minerais do subsolo passaram a ser propriedade exclusiva da União e para que fosse 

explorado era necessária uma concessão especial por parte do governo (MORAIS, 2013). 

Apesar das expectativas favoráveis na época de sua criação, o novo órgão encarregado 

da exploração de petróleo foi impossibilitado de intensificar os trabalhos de perfuração. Além 

de poucos recursos e de burocracia, havia escassez de profissionais especializados no 

levantamento de dados geológicos. Com o acúmulo dos insucessos, esta pauta passou a ser 

levantada constantemente em reuniões do alto escalão militar, que se preocupava com a 

dependência da importação e vulnerabilidade das forças armadas e transportes do país. Além 

disso, a iminente 2a  Guerra Mundial prestes a iniciar ameaçava o fornecimento de combustíveis 

ao Brasil (MORAIS, 2013).  

Neste cenário de instabilidade, as forças militares desejavam uma intervenção estatal 

direta sob o setor petrolífero. Em resposta às pressões, o então presidente Getúlio Vargas 

assinou o Decreto-Lei n° 395, o qual tornava a importação, a exportação, o transporte, a 

implantação de oleodutos e o comércio de petróleo e derivados de responsabilidade do governo 

federal e o Decreto-Lei nº 538, que regulamentou a nacionalização da atividade de 

industrialização (refino) e criou o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), com atribuições 

amplas que incluíam, além da definição e execução da política do petróleo e o controle do 

abastecimento, as atividades de pesquisa, lavra e industrialização (MORAIS, 2013).  

Em 1939 foi descoberta a primeira acumulação de petróleo em Lobato, na Bahia, porém 

devido à baixa produção dos poços, foi descartada a possibilidade do reservatório oferecer 

condições comerciais. Esta descoberta incentivou ainda mais a atividade exploratória e o 



 

62 

 

levantamento de dados geológicos do Brasil, tendo como resultado a descoberta do primeiro 

poço com viabilidade econômica, em Candeias, localizada a 50 km de Salvador, no ano de 

1941 (MORAIS, 2013). A Figura 2.33 ilustra a capa dos jornais O Globo, em 24 de Janeiro de 

1939. 

 

 

Fonte: Acervo do Jornal O Globo (2021). 

Figura 2.33 - Capa do jornal “O Globo” de 24 de janeiro de 1939. 

 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o aumento da demanda nacional por 

derivados do petróleo aliada ao crescimento dos preços do mercado externo, fez o governo 

federal adotar medidas para evitar uma crise no setor. Para isso, construiu as duas primeiras 

refinarias estatais, a Refinaria de Manguinhos e a Refinaria de Petróleo União, em 1946 e 1947, 

respectivamente (MORAIS, 2013). 

Ao final da década de 40, se desenvolveu um forte sentimento nacionalista no Brasil 

em relação ao controle do petróleo brasileiro, onde grupos nacionalistas se posicionaram 
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fortemente contra empresas estrangeiras que detinham o monopólio sobre a importação de 

derivados do petróleo. Em 1947 surgiu a Campanha do Petróleo, que tinha como objetivo a 

criação de uma nova política nacional de controle do petróleo, conhecido popularmente pelo 

lema “O petróleo é nosso!” (MORAIS, 2013). 

A visibilidade da Campanha do Petróleo foi uma pauta muito discutida durante as 

eleições para Presidente da República em 1950. Getúlio Vargas foi reeleito presidente, e 

cumprindo promessas realizadas durante a sua campanha enviou ao Congresso Nacional, em 

dezembro de 1951, o Projeto nº 1516, propondo a constituição da sociedade por ações do 

Petróleo Brasileiro S.A, mais conhecida como PETROBRAS (MORAIS, 2013). 

Getúlio Vargas sancionou, em 3 de outubro de 1953, a Lei nº 2.004, que instituiu o 

monopólio da União na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, na refinação de petróleo 

nacional e estrangeiro, no transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional e dos 

derivados de petróleo produzidos no País e no transporte por oleodutos e gasodutos. Ao lado 

da PETROBRAS, cabia ao CNP exercer o monopólio da União sob as atividades relacionadas 

ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados (MORAIS, 2013). 

 

 PETROBRAS 

A PETROBRAS teve como primeiro objetivo diminuir a dependência do Brasil da 

importação de petróleo e derivados. Para que isso fosse possível, incentivou as atividades 

exploratórias em solo brasileiro, construiu novas refinarias, além de aprimorar a estrutura do 

setor petrolífero em geral. A longo prazo, a missão que acompanha a empresa até hoje é tornar 

o Brasil autossuficiente na produção de petróleo (MORAIS, 2013). 

O primeiro grande passo da PETROBRAS foi a criação da REDUC (Refinaria de 

Duque de Caxias), em 1961. A refinaria se localiza em Duque de Caxias, na Baixada 

Fluminense, e hoje é responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior 

processamento de gás natural do Brasil, com capacidade de produção de 239 mil barris por dia 

(PETROBRAS, 2021b). 

Uma das conquistas da PETROBRAS foi a criação do CENPES (Centro de Pesquisas 

e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello), em 1963. Teve sua fundação na 

Praia Vermelha com o objetivo de capacitar tecnicamente equipes e realizar pesquisas 

aplicadas em refinação de óleo de xisto (MORAIS, 2013). 

De acordo com Fonseca e Leitão (apud MORAIS, 2013) por falta de estruturas na Praia 

Vermelha, em 1973, o CENPES foi realocado para a Ilha do Fundão, campus da Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro e criou mais laços com a área acadêmica, apresentando maior 

intercâmbio de informações técnico-científicas, facilidade de recrutamento de pessoal com 

graduação universitária, cooperação entre a pesquisa fundamental e a pesquisa aplicada do 

CENPES, recebimento de assessoria dos professores da universidade e novas oportunidades de 

temas para teses universitárias. Hoje em dia, o CENPES é um dos maiores complexos de 

pesquisa na área energética e é responsável por grande parte da pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias da PETROBRAS. 

A primeira descoberta de petróleo em ambientes marinhos foi em 1969, em Sergipe, 

dando origem ao campo de Guaricema. Surgiu a primeira plataforma da PETROBRAS, a P-I, 

construída em Niterói, que tinha capacidade para explorar em profundidade de 30 metros 

(PETROBRAS, 2008). 

Em 1968, a PETROBRAS iniciou levantamentos geológicos na Bacia de Campos, Rio 

de Janeiro. Após algumas perfurações, em 1973 surgiram indícios da existência de petróleo e 

em 1974 ocorreu a primeira descoberta de petróleo, no campo de Garoupa, seguidos pelos 

campos de Pargo, Badejo, Namorado, Enchova e Bonito (MORAIS, 2013) e (PETROBRAS, 

2021a). 

Além da Bacia de Campos, foi iniciada na década de 70 as atividades exploratórias na 

Bacia de Santos. Na década de 80 foram descobertos os campos de Tubarão, Coral, Estrela do 

Mar e Caravela, em reservatórios carbonáticos albianos no sul da Bacia de Santos 

(FERNANDEZ, 2017) 

Em 2007, a PETROBRAS anunciou uma de suas descobertas mais significativas, a 

existência de gás e óleo em maiores profundidades, abaixo da camada de sal, mais conhecida 

como camada pré-sal. Esta descoberta alavancou o potencial da PETROBRAS, que vem 

desenvolvendo novas tecnologias para expandir ainda mais sua produção. 

 

 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO OFFSHORE 

 Segundo Araruna Jr. (apud FREIRE, 2016) a fase de exploração do petróleo tem como 

objetivo a  identificação e quantificação de novas reservas de óleo e gás. Esta fase inicia-se 

com estudos geológicos, que podem ou não identificar potenciais reservatórios. Os poços a 

serem perfurados na fase de exploração exigem das empresas um complexo planejamento para 

mobilização de pessoal, especificação técnica, infraestrutura, dentre outros. Ao final desta 

etapa, é decidido se o campo é, ou não, viável comercialmente. 
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Se, após a exploração, é emitida a declaração de comercialidade do campo, inicia-se a 

etapa de desenvolvimento, responsável por elaborar as estratégias a serem empregadas para a 

produção de óleo e gás dos reservatórios do campo, tal como a definição do tipo de plataforma 

a ser utilizada (FREIRE, 2016). 

No setor brasileiro de exploração de óleo e gás, há três unidades de produção mais 

utilizadas, além de outros navios que fornecem suporte no escoamento da produção. 

 

 NAVIO-TANQUE 

 O navio-tanque, conhecido como shuttle tanker, é uma embarcação que fornece suporte 

às unidades de produção durante as operações de descarregamento. Estes navios são 

responsáveis por receber o óleo extraído pelas plataformas e fazer o transporte do campo até 

os portos. Esta é uma alternativa que se mostra mais viável do que os oleodutos, por se tratar 

de uma embarcação com tecnologias como Sistema de Dinâmico de Posicionamento e capaz 

de percorrer longas distâncias que tornam o escoamento da produção por dutos inviável (ABS, 

2021).  

Uma outra embarcação capaz de auxiliar no escoamento da produção, são os VLCCs 

(Very Large Crude Carriers), unidades de enorme capacidade de armazenamento, porém 

menos modernas e tecnológicas do que os Shuttle Tankers (ABS, 2021). A Figura 2.34 

representa o Shuttle Tanker Atulfo Alves. 

 

 

Fonte: Petrobras (2014b). 

Figura 2.34 - Shuttle Tanker Atulfo Alves. 
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 PLATAFORMA FIXA 

 As plataformas fixas são estruturas rígidas, fixadas no fundo do mar por um conjunto 

de estacas. Tem como vantagem uma instalação mais simples, o que permite que os poços 

sejam controlados na superfície. A lâmina d’água, ou seja, a profundidade de operação, tem 

cerca de 300 metros. Esse tipo de unidade não tem capacidade para armazenar a produção, logo 

todo gás e óleo processado por ela deve ser transferido por meio de oleodutos e gasodutos, 

normalmente para uma unidade em terra (PETROBRAS, 2014a). A Figura 2.35 representa a 

Plataforma Fixa PMXL-1, em operação na Bacia de Santos. 

 

 

Fonte: Petrobras (2014a). 

Figura 2.35  - Plataforma Fixa de Mexilhão 1 (PMXL-1) na Bacia de Santos. 

 

 PLATAFORMA SEMISSUBMERSÍVEL 

As plataformas semissubmersíveis são estruturas flutuantes, cuja planta de processo é 

suportada por colunas com alta capacidade de flutuabilidade que podem ser ancoradas ao fundo 

do mar ou estabilizadas por sistema de posicionamento dinâmico. A lâmina d’água tem cerca 

de 2000 metros. Assim como a plataforma fixa, esta unidade não tem capacidade de 

armazenamento da produção, desta forma é necessário o escoamento dos fluidos produzidos 

para navios-tanque localizados ao redor da plataforma (PETROBRAS, 2014a). A Figura 2.36 

representa a Plataforma Semissubmersível P-55 em operação na Bacia de Campos. 
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Fonte: Petrobras (2014a). 

Figura 2.36 - Plataforma Semissubmersível P-55 na Bacia de Campos. 

 

 FPSO 

 Os FPSOs (Floating, Production, Storage and Offloading) são as unidades mais 

robustas e independentes em operação atualmente no mundo, podendo operar em lâminas 

d’água superiores a 2000 metros. A planta de processamento é suportada por um casco que 

pode ser preso ao solo marinho por linhas de ancoragem ou utilizar um sistema de 

posicionamento dinâmico. Estes navios-plataformas são capazes de tratar e armazenar todos os 

fluidos extraídos dos poços, diferentemente das unidades apresentadas anteriormente. O óleo 

produzido é armazenado em tanques de carga, e através da operação conhecida como 

offloading, é transferido para navios-tanque localizados ao redor da unidade. O gás produzido 

é exportado por meio de gasodutos para outras unidades próximas mas também pode ser 

utilizado de 4 formas diferentes: Como combustível para funcionamento da própria planta de 

processo; como método de elevação, conhecido como gas lift; como fluido de reinjeção, 

juntamente com água, para conservar a pressão do reservatório; e, caso seja necessário, será 

queimado numa estrutura conhecida como tocha ou flare. Já a água produzida, após passar por 

tratamento para remoção de substâncias nocivas ao meio ambiente e atingir os requerimentos 

exigidos, é descartada no mar (FREIRE, 2016) e (PETROBRAS, 2014a). A Figura 2.37 

representa o FPSO Cidade de Paraty em operação na Bacia de Santos. 
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Fonte: Petrobras (2014a). 

Figura 2.37 - FPSO Cidade de Paraty na Bacia de Santos. 
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 ESTUDO DE CASOS 

 Este capítulo irá relatar e analisar tecnicamente, tendo em vista a tecnologia das tintas, 

três casos relacionados à corrosão que ocorreram na indústria de gás e óleo offshore.  

 

 A EXPLOSÃO DO NAVIO-TANQUE BETELGEUSE 

 Em 9 de janeiro de 1979, o Navio-Tanque francês Betelgeuse explodiu e afundou 

enquanto estava atracado no porto de Whiddy Island, na Baía de Bantry, Irlanda, deixando 50 

mortos. O navio havia atracado no porto no dia 8 de janeiro, às 20h e, às 23h30min, a operação 

de offloading das frações mais pesadas de óleo teve início, com previsão de duração de 

aproximadamente 36 horas. Testemunhas afirmaram que, por volta das 01h, após um barulho 

ensurdecedor de metal se contorcendo, ocorreu uma série de explosões, lançando diversos 

trabalhadores a metros de distância. Os restos do Betelgeuse queimaram ainda por 12 horas. 

Ao final disto, a popa do navio afundou em profundidade de 40 metros, restando apenas parte 

da proa que ainda permaneceu fora d’água (FERREIRA, 2021). As Figura 3.1 e Figura 3.2  

mostram o Betelgeuse antes e depois do acidente, respectivamente. 

 

Fonte: Ferreira (2021). 

Figura 3.1 - Betelgeuse antes do acidente. 
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Fonte: Adaptado de Ferreira (2021). 

Figura 3.2 - Acidente do Betelgeuse. 

 

 De acordo com inspeções realizadas no ano anterior, foram identificadas inúmeras 

trincas em seus tanques de lastro segregados, além de estarem extremamente corroídos, alguns 

chegando a apresentar até 50% da espessura nominal das chapas corroídas. Além disso, os 

tanques não apresentavam revestimento anticorrosivo e os anodos de sacrifício utilizados 

estavam vencidos. Havia relatos de que ocorriam diversas trincas nos tanques de lastro que 

eram reparadas com uma espécie de resina, e que era comum o vazamento de óleo dos tanques 

de carga para os tanques de lastro, devido ao estado precário em que se encontravam 

(FERREIRA, 2021). 

 Após o acidente, ensaios realizados nos destroços comprovaram que a estrutura do 

navio estava muito deteriorada, apesar de ser um navio com apenas 10 anos de funcionamento. 

A investigação concluiu que o Betelgeuse teve um envergamento de sua estrutura, com 

consequente fratura exatamente na localização onde os tanques de lastro extremamente 

corroídos estavam instalados. Após a fratura, ocorreu uma grande explosão que, de acordo com 

os moradores das redondezas, envolveu o navio em uma grande bola de fogo. Um ponto 

importante é a ausência de um sistema de inertização, que pode ter contribuído para a formação 

de uma atmosfera explosiva, que, ao encontrar uma centelha proveniente do envergamento, 

causou a explosão (FERREIRA, 2021). 
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 Neste caso, pode-se considerar que houve erro de gestão por parte do governo francês 

e dos acionistas, que juntos eram os detentores do navio, uma vez que as inspeções realizadas 

previamente destacaram os problemas que a embarcação possuía e, mesmo diante da exposição 

dos mesmos, foi decidido dar continuidade a operação (FERREIRA, 2021). 

• Análise Técnica 

O principal material utilizado na construção de equipamentos, incluindo tanques de 

armazenamento, é o aço carbono. Este material é caracterizado por ser uma liga metálica 

composta majoritariamente por ferro, com diferentes percentuais de carbono  (TELLES, 2003). 

Como abordado no item 2.1.1.2, o ferro ao entrar em contato com oxigênio sofre corrosão, de 

acordo com a equação global, sendo ε o potencial químico da reação: 

 

                      2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝑂2(𝑔) + 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− → 2𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻(𝑠) +  2𝐻2𝑂(𝑙)       ε = +1,67 V 

 Este fenômeno pode ser ainda agravado por conta do ambiente marinho extremamente 

corrosivo, visto que apresenta diversos sais dissolvidos em fase líquida e na atmosfera, na 

forma de micropartículas. Por conta disto, faz-se necessário o uso de proteção para esses 

tanques. Uma das alternativas de combate à corrosão amplamente utilizada é a aplicação de 

revestimentos anticorrosivos, que formam uma película protetora sobre o material a ser 

preservado, atuando como uma barreira física, impedindo o contato direto entre os agentes 

oxidantes e o substrato. 

 O ambiente ao qual a estrutura está submetida influencia diretamente na característica 

da corrosão e agressividade que ocasionará maior velocidade na deterioração da superfície. A 

ISO 12944-2 descreve ambientes típicos em cada categoria de corrosividade de acordo com a 

definição, como representado na Tabela 3.1. 

 É importante ter conhecimento do ambiente e sua categoria de corrosividade para 

prever a perda de massa e espessura de tinta ao longo do tempo de exposição. Isso possibilita 

especificar o projeto levando em consideração os riscos envolvidos nas condições do ambiente. 
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Tabela 3.1 -  Categorias de corrosividade dos ambientes e exemplos. 

Categoria de 

corrosividade 
Exterior Interior 

C1 - muito baixa ____  

Edifícios aquecidos com atmosferas 

limpas, por ex. escritórios, lojas, 

escolas, hotéis 

C2 - baixa 

Atmosferas com baixo nível de 

poluição, principalmente áreas 

rurais 

Edifícios não aquecidos onde pode 

ocorrer condensação, por ex. 

depósitos, pavilhões esportivos 

C3 - média 

Atmosferas urbanas e industriais, 

poluição moderada por dióxido de 

enxofre, áreas costeiras com baixa 

salinidade 

Salas de produção com alta 

umidade e alguma poluição do ar, 

por ex. fábricas de processamento 

de alimentos, lavanderias, 

cervejarias, laticínios 

C4 - alta 
Áreas industriais e áreas costeiras 

com salinidade moderada 

Plantas químicas, piscinas, navios 

costeiros e estaleiros 

C5 - muito alta 

Áreas industriais com alta 

umidade e atmosfera agressiva e 

áreas costeiras com alta salinidade 

Edifícios ou áreas com 

condensação quase permanente e 

com alta poluição 

CX - extrema 

Áreas offshore com alta salinidade 

e áreas industriais com extrema 

umidade e atmosfera agressiva e 

atmosferas subtropicais e tropicais 

Áreas industriais com extrema 

umidade e atmosfera agressiva 

Fonte: ISO 12944-2 (2017). 

As características do mar em que o navio está navegando também influenciam de forma 

relevante na agressividade do meio e consequentemente em sua corrosividade. O Oceano 

Atlântico Norte, oceano em que o navio-tanque Betelgeuse estava situado, tem a maior 

salinidade quando comparado aos outros. Os valores da salinidade variam de 35 a 37 ppt, ou 

seja, 35 a 37 gramas de sal a cada 1 quilograma de água do mar. A composição típica contém 

sais como cloreto, sódio, sulfato, magnésio, cálcio, potássio e bicarbonato, sendo os dois 

primeiros em maior quantidade. Em relação a temperatura, a porção norte do Oceano Atlântico 

apresenta uma faixa de 2 a 5°C (ERICSON, 2021). 

A IMO (International Maritime Organization) é a agência especializada das Nações 

Unidas responsável pela segurança e proteção dos navios e pela prevenção da poluição marinha 

e atmosférica por navios. Com isso, por meio de normas traz exigências a serem cumpridas. 

Na Resolução A.798 da IMO - Guidelines for the selection, application and maintenance of 
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corrosion prevention systems of dedicated seawater ballast tanks orienta-se que todos tanques 

de lastro apresentem um sistema eficiente de prevenção de corrosão, tais como revestimentos 

protetores rígidos ou equivalentes. Sendo assim, é importante que uma unidade de operação 

siga as recomendações descritas nesta norma. 

A Resolução MSC.288(87) da IMO apresenta especificações e requisitos que quando 

cumpridos trazem uma expectativa de durabilidade do revestimento de proteção de 15 anos. É 

importante ressaltar que essa expectativa compreende o período de tempo, a partir da aplicação 

inicial, que o sistema de revestimento deve permanecer em bom estado. A vida útil real do 

sistema pode variar dependendo das condições reais de operação. 

No caso do navio-tanque Betelgeuse, pode-se observar que com apenas 10 anos de 

funcionamento, o navio se encontrava em condições precárias, seus tanques de lastro e de carga 

não apresentavam um sistema de pintura e a única forma de prevenção contra a corrosão eram 

anodos de sacrifício que já estavam completamente vencidos. A Figura 3.3. exemplifica um 

anodo de sacrifício em estado de degradação.  

 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2021). 

Figura 3.3 - Exemplo de anodo de sacrifício degradado 
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De acordo com a Resolução MSC.288(87), para um bom gerenciamento e 

implementação do correto sistema de pintura, pode-se seguir as etapas descritas e detalhadas a 

seguir. 

 

1.  Seleção e especificação do sistema de pintura 

 

A seleção de um sistema de pintura deve levar em consideração alguns dos seguintes 

fatores: 

a. Identificação de superfícies quentes; 

b. Frequência de operação dos tanques; 

c. Condições de superfície requeridas, como limpeza e secagem; 

d. Proteção catódica suplementar (caso a superfície possua proteção catódica, o 

revestimento deve ser compatível); 

e. Permeabilidade do revestimento e resistência ao meio; 

f. Propriedades mecânicas do revestimento, como flexibilidade, resistência a impactos, 

etc. 

É importante destacar que, como já enunciado na revisão bibliográfica, diferentes 

métodos de revestimentos combinados podem proporcionar melhor desempenho no combate à 

corrosão devido ao reforço na proteção. A norma destaca que é necessário considerar o uso de 

proteção catódica suplementar ao sistema de pintura em regiões onde possa ocorrer corrosão 

galvânica. 

Os anodos de sacrifício são uma excelente opção de proteção catódica e podem ser uma 

alternativa para sistemas de proteção combinados. No entanto, eles devem ser utilizados como 

adicionais e não como método de proteção individual, como foi feito no caso do Betelgeuse. A 

consequência da utilização apenas de anodos de sacrifício resultou em sua degradação, como 

exemplificada pela Figura 3.3. 

Conforme explicitado no item 2.2.3.3.2.1 da revisão bibliográfica, existem diversos 

tipos de tintas que são caracterizadas pelas resinas presentes em sua composição. Para pintura 

de tanques de lastro e de carga, a Resolução MSC.288(87) da IMO recomenda a utilização de 

um sistema à base de epóxi, ou seja, tintas que apresentam epóxi como principal resina 

constituinte. 

A resina epóxi é um polímero termofixo que endurece quando é misturada com um 

agente de cura. Pode ser obtida por meio da reação em meio alcalino entre a epicloridrina e o 

bisfenol-A, como pode ser observado na Figura 3.4. 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 3.4 - Reação de síntese da resina epóxi. 

A utilização de resina epóxi tem sido cada vez mais dominante em relação às demais 

resinas sintéticas uma vez que apresenta boa adesão a diferentes tipos de substrato, boa 

estabilidade dimensional e boa resistência química.  

As tintas fabricadas com estas resinas são de alta performance e de grande uso no Brasil. 

Estas tintas são fornecidas, geralmente, em dois componentes de forma separada: um recipiente 

contendo um pré polímero epóxi e outro contendo o agente de cura, responsável por provocar 

o endurecimento do polímero, podendo ser aminas, amidas ou isocianatos (SILVA, 2016). 

As resinas epóxi são solúveis em solventes oxigenados, como acetatos, cetonas e éteres 

(FAZENDA, 2009). As tintas já são fornecidas pelos fabricantes, em geral, nas condições 

ideias para mistura e aplicação, não sendo necessária a diluição, ou seja, acréscimo de solvente. 

Não é recomendado utilizar diluente, pois seu uso inadequado pode afetar a qualidade da tinta 

e influenciar seu desempenho na proteção anticorrosiva. 

A cura refere-se ao endurecimento de um polímero através de ligações cruzadas, 

chamadas de “crosslinking”, das cadeias poliméricas, formando uma estrutura tridimensional 

que se inicia por meio de aditivos químicos, radiação ultravioleta ou calor. O processo de cura 

se dá com a reação da resina epóxi com o endurecedor, formando uma malha polimérica, o 

termofixo, como pode ser observado nas Figura 3.5 e Figura 3.6 (COSTA; REZENDE; 

PARDINI, 1999).  
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Na questão estrutural, a cinética de polimerização de resinas epóxi apresenta três etapas, 

descritas a seguir: 

• Com a mistura dos componentes, ainda no estado líquido, ocorre a difusão das 

moléculas da resina e do endurecedor, caracterizando uma etapa de indução (a) 

(ABREU, 2008). 

 

• Após algum tempo, o crescimento e ramificação das cadeias poliméricas é iniciado (b). 

Nesse momento, as ligações começam a cruzar-se em uma rede reticulada (c). Essa 

segunda etapa é a gelificação, em que o sistema passa de um líquido viscoso a um gel 

elástico (ABREU, 2008).  

 

• Após a gelificação, o processo de cura continua mais lentamente, uma vez que a 

mobilidade do sistema fica mais restrita devido ao aumento da densidade de ligações 

cruzadas. Com esse aumento do número de ligações cruzadas ocorre um acréscimo na 

temperatura de transição vítrea e nas propriedades mecânicas do material. Dessa forma, 

ocorre a vitrificação (d) , que consiste na formação de um sólido vítreo a partir de um 

monômero, ou seja, é o processo no qual a reação química é resfriada durante o ciclo 

de cura, sendo que a resina não atinge o estado de cura total (COSTA; REZENDE; 

PARDINI, 1999). 

 

Fonte: Abreu (2008). 
Figura 3.5 - Estágio de cura em polímeros termorrígidos. 
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É importante destacar que o pot life é o tempo útil para aplicação da tinta após a mistura 

dos componentes. Essa informação vem especificada no boletim técnico do produto fornecido 

pelo fabricante da tinta e deve ser respeitada para que não haja perda na qualidade do 

revestimento a ser aplicado. Uma vez que esse tempo é atingido, não é mais possível realizar a 

aplicação da tinta, visto que as propriedades de aplicação foram perdidas, principalmente em 

relação à viscosidade. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.6 - Ciclo de cura. 

Um fator essencial para assegurar o bom funcionamento da tinta na proteção 

anticorrosiva é a correta realização do processo de cura. Como já enunciado, as tintas são 

fornecidas com dois componentes, A e B, que são projetados com proporção de mistura 

especificada pelo fabricante. Essa relação de mistura deve ser seguida corretamente pois 

influencia na estequiometria da reação e consequentemente na cura da resina. Isto é, se um 

componente estiver em excesso, ocorrerá uma formação de película irregular uma vez que 

algumas moléculas não irão reagir.  

Como pode ser observado na Figura 3.7, as moléculas do componente A e do 

componente B se aproximam e se ligam através de uma reação química, que formará um filme 

de tinta sólido. No entanto, caso a cura seja realizada de maneira inadequada, o filme de tinta 

formado se torna irregular e não confere as propriedades esperadas ao revestimento. Essa 

irregularidade que reduz a proteção do sistema de pintura, pode ser visualizada na Figura 3.8. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.7 - Cura química adequada. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.8 - Cura química inadequada. 

 

A maioria das tintas protege o substrato por meio da proteção por barreira, como já 

introduzido no item 2.2.3.3.2.1 da revisão bibliográfica. O aumento da espessura da tinta irá 

fornecer uma maior proteção uma vez que a barreira será maior. No entanto, é importante 

ressaltar que a espessura especificada deve ser atendida durante a aplicação da tinta.  

Dessa forma, com a aplicação de um revestimento sobre um material, uma barreira 

física protege o substrato do ambiente ao redor. Contudo, nenhuma tinta é totalmente 

impermeável, então, para otimizar a proteção por barreira, pode-se acrescentar pigmentos em 
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sua formulação. Estes irão dificultar a penetração de gotículas d’água presente no ar, 

aumentando a impermeabilização do metal, como pode ser visto na Figura 3.9. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.9 - Mecanismo de proteção por barreira. 

2. Preparo de superfície 

Como abordado no item 2.2.3.3.2.3, o preparo de superfície é de extrema importância 

para o sucesso de uma campanha de pintura. Nesta etapa busca-se retirar do substrato ferrugem, 

graxa, areia, sal, óleo e quaisquer outros contaminantes que possam afetar a aplicação da tinta.  

Para o jateamento, de acordo com a Resolução MSC.288(87) da IMO, é recomendado 

preparo de superfície ao padrão Sa 21/2 e rugosidade entre 30-75 μm. Além disso, é importante 

remover as bordas afiadas, respingos de solda e polir os cordões de solda. Desta forma, a 

superfície terá adesão adequada e poderá ter uma distribuição uniforme para atender à 

espessura recomendada. 

Vale ressaltar que, não é recomendado realizar o jateamento quando a umidade relativa 

do ar é superior a 85% ou a temperatura da superfície do aço não ultrapassa 3°C acima do ponto 

de orvalho do ar. 

Após a finalização da limpeza e preparo de superfície e antes da aplicação da primeira 

demão do primer, é necessário verificar se o padrão de superfície e rugosidade estão atendendo 

ao especificado na norma.  
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3. Demais condições 

É necessário uma ventilação adequada para que a tinta seque e cure apropriadamente. 

Essa ventilação deve ser mantida durante toda a aplicação e por um período após a finalização 

da pintura, conforme recomendação do fabricante. Além disso, após a secagem da tinta, é 

necessário realizar uma inspeção visual para verificar quaisquer defeitos que possam prejudicar 

o funcionamento do revestimento, como bolhas, pinholes, e, caso sejam detectados, reparados 

imediatamente. 

Dessa forma, entende-se que o atendimento dos requisitos das normas potencializam a 

proteção anticorrosiva de uma estrutura. Como evidenciado no caso e em sua análise técnica, 

entende-se que a utilização de um sistema de pintura junto à correta preparação de superfície e 

aplicação, poderia aumentar a vida útil da estrutura em cerca de 50% além de evitar e/ou mitigar 

as consequências do evento. 

 

 CORROSÃO DAS EXTREMIDADE DE VIGAS 

 Um problema comum em unidades de produção offshore é a corrosão localizada em 

vigas de sustentação e em chapas de nós. Durante uma série de inspeções realizadas em duas 

plataformas fixas no Golfo do México, em Novembro de 1998, este problema se mostrou 

presente em diversas estruturas, como pode ser observado pela Figura 3.10 (BRITTON, 2004). 

 

Fonte: Britton (2004). 

Figura 3.10 - Corrosão localizada nas extremidades das vigas. 
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A inspeção acusou que a espessura do revestimento aplicado não estava adequada, além 

da ausência de stripe coat, isto é, uma demão de tinta que é previamente aplicada nas regiões 

que apresentam dificuldade de aderir a camada principal de revestimento, como as 

extremidades de estruturas e regiões de solda (WUNDERLIN, 2019) e (BRITTON, 

2004).  Caso o sistema permaneça nestas condições, a corrosão irá se propagar para o restante 

da estrutura, ao ponto em que será necessário uma nova campanha de pintura (BRITTON, 

2004). As Figura 3.11Figura 3.12 ilustram a aplicação da stripe coat e o arredondamento das 

bordas de uma viga, respectivamente. 

 

Fonte: Belzona ® (2021). 

Figura 3.11 - Aplicação de strip coat. 

 

Fonte: Adaptado de Wijnker, 2015. 

Figura 3.12 - Viga com as extremidades arredondadas. 
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Vale ressaltar que este caso não se trata de um acidente, mas caso seja negligenciado, 

pode acarretar perdas financeiras para a companhia que é responsável pela operação da 

unidade. 

• Análise técnica 

Assim como no anterior, este caso trata de um estrutura feita de aço carbono que se 

encontra em estado de corrosão. Como é possível observar pela Figura 3.10, as extremidades 

das vigas apresentam um produto de corrosão distribuído ao longo de seu comprimento, 

semelhante a corrosão uniforme. Embora as vigas não estejam imersas em água, o que 

configuraria um ambiente de maior corrosividade, ainda assim se encontram em uma atmosfera 

marinha, rica em íons dissolvidos que favorecem a corrosão, causando a deterioração da 

estrutura. 

Por meio da análise conduzida, não foi detectada a presença de stripe coat nem indícios 

da realização de preparo da estrutura previamente a aplicação da tinta (BRITTON, 2004). 

A maioria dos revestimentos líquidos têm a tendência de apresentar escoamento do 

material através das bordas e/ou cavidades da superfície, causando uma redução na espessura 

do filme. Umas das alternativas para reduzir este efeito é a aplicação de stripe coat, ou pintura 

de reforço, que se trata de uma demão de tinta que deve ser aplicada em bordas afiadas, cordões 

de solda, flanges e outras regiões que possam apresentar dificuldade em aderir ao revestimento 

aplicado, podendo afetar a regularidade da espessura do filme. Essa demão de reforço é 

responsável por diminuir a tensão superficial entre o revestimento e os locais de aplicação, 

facilitando a adesão correta do filme (CORROSIONPEDIA, 2017). 

De acordo com a ISO 8501-3 (2007), Preparation of steels substrates before 

application of paints and related products, uma das etapas de uma campanha de pintura é a 

preparação da superfície metálica que irá receber o revestimento. Além da limpeza e 

jateamento, é necessário analisar as condições físicas da estrutura, e para as vigas de 

sustentação presentes neste caso, uma prática que deveria ter sido adotada é o arredondamento 

das bordas da viga a fim de se facilitar a adesão do revestimento e atingir a espessura desejada. 

A Figura 3.13 ilustra as diferentes técnicas de arredondamento de extremidades. Por meio dela, 

pode-se observar que o revestimento apresenta melhor espessura nas bordas quando as mesmas 

se encontram arredondadas ou chanfradas, situações b) e c), respectivamente. 
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Fonte: Adaptado da ISO 12944-3 (2017). 

Figura 3.13 - Arredondamento de bordas afiadas. 

Como pode ser observado na Figura 3.14, a tinta quando aplicada sobre um aço com 

borda afiada apresenta espessura irregular, o que proporciona menor proteção e tempo de 

durabilidade do revestimento, podendo acarretar em corrosão precoce. Já na Figura 3.15 é 

possível observar que, com a borda arredondada, há uma maior uniformidade da espessura da 

tinta aplicada, o que irá aumentar o tempo de vida do sistema de pintura. 

 

 

Fonte: Jotun (2021). 

Figura 3.14 - Corte transversal de um aço pintado de borda afiada. 
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Fonte: Jotun (2021). 

Figura 3.15 - Corte transversal de um aço pintado de borda arredondada. 

 

Vale destacar que a aplicação da stripe coat e o arredondamento das extremidades 

podem ser utilizadas em conjunto, visto que a tinta de reforço também apresenta melhor 

aderência em extremidades arredondadas do que afiadas, contribuindo ainda mais para que o 

revestimento possa aderir-se de forma adequada. 

De acordo com a ISO 12944-9 (2018), para substratos de aço carbono, a NDFT, ou seja, 

a espessura nominal de filme requerida para sistemas de pintura com primer rico em zinco é 

menor em comparação com outros primers. Isso ocorre devido ao acréscimo de proteção 

fornecido pelo zinco, que além da proteção por barreira, também apresentará o efeito catódico. 

A proteção catódica é dada através da formação de pares galvânicos entre o aço carbono 

e partículas de zinco em pó (são as chamadas tintas ricas em zinco). O efeito catódico presente 

nesse tipo de tinta se dá pelo fato do zinco sofrer a corrosão preferencialmente em relação ao 

ferro do aço carbono,  protegendo o substrato (PANNONI, 2015). O potencial de oxidação do 

zinco é 0.76 V enquanto o do ferro é de 0,44 V, como pode ser observado pelas reações a 

seguir, sendo ε° o potencial padrão de oxidação: 

                                        𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒−                                      ε° = +0,44 V 

                                        𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒−                                      ε° = +0,76 V 

Muitas vezes as falhas e imperfeições da tinta vêm após a aplicação, como apresentado 

no item 2.2.3.3.2.5. Pequenos danos ou defeitos que ocorram no revestimento podem criar 
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pontos mais fracos no sistema protetivo. As pinturas tradicionais não são capazes de proteger 

essas áreas do aço que, ao ficarem expostas, podem sofrer corrosão livremente, como pode ser 

visualizado na Figura 3.16.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.16 - Corrosão provocada por dano ou má aplicação. 

Diferentemente da proteção por barreira, a proteção catódica não é um filme inerte. As tintas 

contém pigmentos metálicos ativos que irão reagir com a umidade e o aço formando calcário 

sobre locais desprotegidos do substrato, como ilustrado na . 

Figura 3.17. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.17 - Efeito catódico de tinta primer rica em zinco. 
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Com isso, uma forma de garantir uma proteção mais eficaz é a adição de pigmentos de 

zinco à composição da tinta. O zinco irá atuar como um anodo de sacrifício, como já enunciado 

anteriormente. Sendo assim, o substrato é protegido uma vez que a tinta de fundo (primer) irá 

sofrer a corrosão. 

No entanto, a capacidade do revestimento de proteger essa área exposta devido ao dano 

dependerá de dois fatores. Primeiro, a quantidade de zinco, uma vez que um maior teor de zinco 

irá melhorar a capacidade de proteção e o contato entre as partículas da tinta com o substrato. 

Dessa forma, a elevada disponibilidade de elétrons irá resultar em uma boa proteção.  

Já uma quantidade menor de zinco irá resultar em uma capacidade de proteção e contato 

reduzido entre as partículas, e assim reduzir o efeito protetor. A ISO 12944-5 (2019), 

recomenda que o teor mínimo de zinco, em massa, na película seca seja de 85% devido ao 

contato elétrico ser fundamental à manutenção da proteção.  

O segundo fator que influencia na proteção catódica está na condutividade da resina. 

As tintas de fundo (primers) orgânicas isolam as partículas de zinco e não terão o mesmo efeito 

de proteção catódica que em primers inorgânicos. Com isso, ocorrerá uma redução do fluxo de 

elétrons entre o substrato e o revestimento, afetando a proteção. 

Dessa forma, entende-se que a correta preparação da superfície metálica, que inclui o 

arredondamento das bordas afiadas, além da aplicação de uma demão de reforço são essenciais 

para extensão da vida útil do sistema de proteção, por meio da prevenção de corrosão precoce. 

Combinado a isso, é interessante escolher as tintas de forma a reforçar a proteção, por exemplo, 

as tintas ricas em zinco que foram explicitadas acima. Vale ressaltar que vigas de sustentação 

de aço carbono são amplamente utilizadas em unidades de processamento offshore, tornando 

esta análise aplicável à outras unidades. 

 

 O TOMBAMENTO DA ALEXANDER KIELLAND 

Em 27 de março de 1980, a plataforma semissubmersível Alexander Kielland, 

localizada no Campo de Ekofisk, no Mar do Norte, próximo à Noruega, virou repentinamente 

durante uma tempestade, deixando 123 mortos (FERREIRA, 2021). 
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Fonte: Adaptado de Ferreira (2021). 

Figura 3.18 - Alexander Kielland antes do acidente. 

Por volta das 06h30min, uma das cinco colunas de sustentação da plataforma rompeu e 

se separou do restante, inclinando a unidade em cerca de 30 a 45°. Após aproximadamente 30 

minutos, o restante da estrutura cedeu e a Alexander Kielland sofreu uma rotação de 180°, 

ficando completamente submergida. De acordo com relatos, as balsas salva-vidas ficaram 

inacessíveis devido a primeira inclinação da unidade, dificultando os procedimentos de 

abandono (FERREIRA, 2021).  

Acredita-se que a causa da fratura tenha sido originada por um trabalho de inserção de 

um tubo chamado hidrofone, um dispositivo instalado no fundo da plataforma que recebe sinais 

acústicos para auxiliar no Posicionamento Dinâmico, realizado em um dos seis 

contraventamento tubulares da coluna D, estruturas utilizadas para combater os ventos 

ambiente. Além disso, após o trabalho de solda no tubo, ainda ocorreu a aplicação de tinta sob 

o local trabalhado (FERREIRA, 2021).  

As inspeções realizadas no destroços apontaram a ocorrência de fissuras laminares no 

local de solda do hidrofone, que se propagaram ao longo do contraventamento tubular, 

fragilizando a estrutura da coluna de sustentação. Com a fratura do contraventamento D6, 

houve a sobrecarga dos outros contraventamentos, que resultaram na separação da primeira 
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coluna. As outras quatro colunas não aguentaram os esforços mecânicos e cederam, causando 

o tombamento da plataforma (FERREIRA, 2021). A Figura 3.19 ilustra os locais onde 

ocorreram as fraturas. 

 

Fonte: Adaptado de Almar-Naes et al. (1982). 

Figura 3.19 - Locais de fratura dos contraventamentos. 

Um ponto a ser considerado são as severas condições ambientais do Campo de Ekofisk. 

No dia do acidente, a velocidade dos ventos era de 16 a 20 m/s e as ondas tinham de 6 a 10 m 

de altura. Estes fatores podem ter influenciado no colapso da plataforma (FERREIRA, 2021). 
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Fonte: Adaptado de Ferreira (2021). 

Figura 3.20  - Alexander Kielland após o acidente. 

Vale ressaltar que as colunas da unidade podiam estar já fragilizadas devido ao 

fenômeno de Corrosão Sob Tensão, pois eram submetidas diariamente a esforços cíclicos, 

podendo ser intensificados pelas condições metereológicas severas. 

Segundo relato, foram encontrados traços de tinta que coincidiam com a tinta utilizada 

na plataforma, na superfície da fratura do cordão de solda em todo o hidrofone com o D6. 

Observou-se que esses traços de tinta indicam que as fissuras foram formadas antes do D6 ser 

pintado, ou seja, foram formadas durante a soldagem e posteriormente pintada (FERREIRA, 

2021).  

• Análise técnica 

O acidente da Alexander Kielland apresentou como causa uma sequência de fraturas 

originadas a partir de fissuras em um de seus contraventamentos. Embora os indícios não 

apontem a presença de corrosão significativa nos destroços da unidade, o ocorrido tem relação 

direta com uma das etapas de implementação de uma campanha de pintura, a preparação da 

superfície. 

As inspeções realizadas posteriormente ao acidente apontam que as fissuras no 

contraventamento D6 tiveram origem previamente ao processo de aplicação do revestimento, 

provavelmente durante o trabalho de solda do hidrofone, realizado próximo ao momento do 
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acidente. Como explicitado no item 2.2.3.3.2.3 da revisão bibliográfica, a preparação da 

superfície é uma das etapas mais importantes da implementação de uma campanha de pintura, 

e por meio da análise do caso da Alexander Kielland, nota-se que não houve uma inspeção 

após o trabalho de solda que deveria ter sido realizada previamente à aplicação de tinta. 

A Figura 3.21 ilustra um gráfico que apresenta a percentagem da duração de um dia em 

que o céu do Campo de Ekofisk se encontra coberto de nuvens ao longo do ano. Por meio de 

uma estimativa, levando em consideração os dados meteorológicos do dia 04 de Agosto de 

2021,  pode-se estimar que, no dia 27 de Março de 1980, o céu encontrava-se 75% do tempo 

nublado ou majoritariamente nublado.  

A Figura 3.22 ilustra um gráfico que relaciona a probabilidade de ocorrência de 

precipitação na região. Por meio de uma análise semelhante à realizada acima, pode-se estimar 

que a probabilidade de chuva no dia do acidente era de cerca de 35%. 

Com isso, é importante ressaltar que a correta adequação da estrutura permite que a 

integridade seja mantida em cenários imprevistos como esse. Pela previsão, a chuva não seria 

um fator de risco, mas uma estrutura com manutenção constante e plano de monitoramento de 

corrosão é projetada para suportar eventos imprevistos. 

 

Fonte: Adaptado de Weather Spark (2021). 

Figura 3.21 - Distribuição percentual de tempo gasto em cada faixa de cobertura de 

nuvens, categorizada pela porcentagem do céu coberto por nuvens. Dados de 04 de 

Agosto de 2021. 
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Fonte: Adaptado de Weather Spark (2021). 

Figura 3.22 - Probabilidade de precipitação. Dados de 04 de Agosto de 2021. 

 

O Campo de Ekofisk é conhecido por apresentar condições de mar severas, com ondas 

de 6 a 10 metros de altura e ventos fortes. As correntezas da região, aliadas às ondas, poderiam 

ter exigido estruturalmente das colunas de sustentação da unidade, tratando-se de um processo 

constante. Como evidenciado no item 2.1.3.1, a corrosão sob tensão pode ocorrer em estruturas 

que realizam esforços mecânicos cíclicos, fenômeno que certamente contribuiria para o colapso 

da plataforma. Considerando os dados de direção e intensidade dos ventos e das ondas antes 

do acidente, as inspeções estimaram que o nível de tensão no D6 foi entre 131 a 173 MPa. Este 

resultado mostra que os níveis de tensões no D6 eram relativamente elevados, em comparação 

com os outros contraventamentos da plataforma (FERREIRA, 2021). 

Como explicitado no caso da explosão do navio-tanque Betelgeuse, é importante ter 

conhecimento do ambiente e sua categoria de corrosividade para prever a agressividade e 

velocidade de corrosão, na Tabela 3.2 podem ser verificadas as categorias de corrosividade dos 

ambientes com exemplos. A ISO 12944-2 (2017) também traz informações referentes a 

estruturas imersas em água e solo, em que normalmente a corrosão e as categorias de 

corrosividade são difíceis de definir. 
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Tabela 3.2 - Categorias para água e solo. 

Categoria Ambiente Exemplos 

Im1 Água doce Instalações fluviais, usinas hidrelétricas 

Im2 
Mar ou água 

salobra 

Estruturas imersas sem proteção catódica (por exemplo, 

áreas portuárias 

com estruturas como comportas, eclusas ou molhes) 

Im3 Solo Tanques enterrados, estacas de aço, tubos de aço 

Im4 
Mar ou água 

salobra 

Estruturas imersas com proteção catódica (por exemplo, 

estruturas offshore) 

Fonte: ISO 12944-2 (2017). 

A ISO 12944-2 (2017) ainda ressalta que a influência do tipo de água (doce, salobra ou 

salgada) é significativa na corrosão do aço. A corrosividade também é influenciada pelo teor 

de oxigênio da água, o tipo e a quantidade de água dissolvida, substâncias e a temperatura da 

água. Além disso, o crescimento animal ou vegetal pode acelerar a corrosão. Podem ser 

definidas três zonas diferentes para imersão em água: 

- zona imersa: área permanentemente exposta à água; 

- a zona intermediária (nível flutuante): a área em que o nível da água muda devido á 

efeitos naturais ou artificiais (ex., variação de maré), dando origem ao aumento da corrosão 

devido ao impacto combinado da água e a atmosfera; 

- a zona de respingo: a área molhada pela ação das ondas que pode dar origem a 

excepcionalmente altas tensões de corrosão, especialmente com água do mar. 

Sobre as tensões especiais, que causam um aumento significativo na corrosão e/ou 

exigem um maior desempenho dos sistemas de pintura de proteção, podem ser classificadas 

em três níveis, como descrito na Tabela 3.3. Na água, tensões mecânicas podem ser produzidas 

pelo movimento da pedra, a ação abrasiva da areia, das ondas, etc. 
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Tabela 3.3 - Classificação das tensões mecânicas na água. 

Classe Tensão Mecânica 
Corrente 

de Água 
Exemplos de causas 

Fraca 

Nenhuma ou 

muito leve e 

intermitente 

Lenta 
- detritos leves ou pequenas quantidades de 

areia arrastadas na água. 

Moderada Moderada Rápida 

- detritos sólidos, areia, cascalho ou gelo 

arrastados em quantidade moderada. 

forte corrente sem matéria arrastada fluindo 

pelas superfícies verticais. 

- crescimento moderado (animal ou vegetal). 

- ação moderada das ondas. 

Severa Alta Rápida 

- detritos sólidos, areia, cascalho ou gelo 

arrastados em grandes quantidades pela água 

sobre superfícies horizontais ou inclinadas. 

- crescimento denso (animal ou vegetal), 

principalmente se, por razões operacionais, 

for removido mecanicamente de vez em 

quando. 

Fonte: ISO 12944-2 (2017). 

O processo de solda consiste em juntar dois pedaços de metais pelo processo de fusão, 

formando um forte vínculo. Para que isso seja possível, busca-se atingir elevadas temperaturas 

na região em que o cordão de solda é depositado. Após o fim da operação de solda, ocorre o 

resfriamento da região, etapa em que o metal retorna ao estado sólido. 

 Durante o resfriamento, o centro do cordão de solda é o local que leva mais tempo para 

solidificar, oferecendo baixa resistência à trações mecânicas. Nesta região também é possível 

a ocorrência de trincas que podem se propagar ao longo de todo o cordão de solda, caso haja a 

presença de impurezas ou contaminantes. É de responsabilidade do operador, portanto, a 

realização de uma inspeção visual em busca de falhas após o trabalho do solda, a fim de se 

avaliar as condições da estrutura e determinar se o material está pronto para operação (SILVA 

et al., 2012). 

 Um fator importante a ser verificado antes de realizar a pintura é identificar respingos 

de soldas, que são criados no processo de soldagem. Caso identificado, pode-se remover com 

esmeril ou raspador para adequação à preparação de superfície. Como pode ser visualizado na 
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Figura 3.23, um pequeno respingo de solda pode iniciar uma corrosão que com o tempo, 

agrava-se levando a maiores problemas na estrutura. 

 

 

Fonte: Jotun (2021). 

Figura 3.23 - Corrosão originada a partir de respingos de solda. 

 

Como explicitado no item 2.2.3.3.2 da revisão bibliográfica, uma forma de estabelecer 

proteção anticorrosiva é com a utilização de um sistema de pintura, utilizando-se de tintas de 

fundo (primers), intermediárias, quando necessário, e acabamento para revestimento do 

substrato. A utilização de um sistema quando comparado a tinta isolada promove uma proteção 

maior, uma vez que as características de cada tinta se agregam e formam um conjunto mais 

completo e robusto. 

É importante ressaltar que um esquema de pintura de proteção por barreira não pode ter 

sua eficiência anticorrosiva avaliada somente pelo que se passa na incisão ou nas regiões de 

falhas. Outras propriedades até mais importantes, tem que ser avaliadas, como, por exemplo, a 

permeabilidade ao vapor d’água. Além disso, a especificação de um esquema de pintura tem 

que ser compatível com o nível de agressividade da atmosfera, a fim de que as boas 

propriedades de proteção anticorrosiva sejam alcançadas. 

Na Figura 3.24, pode-se observar os ambientes de corrosividade presentes na estrutura 

da plataforma semissubmersível Alexander Kielland. Para cada ambiente, recomenda-se um 

sistema de pintura devido às especificidades de cada área. 
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Fonte: Adaptado de Ferreira (2021). 

Figura 3.24 - Representação das regiões de corrosividade. 

 

Para ambiente CX offshore, espera-se que o sistema de pintura apresente proteção por 

barreira, mas uma tinta rica em zinco pode ser bem aplicável devido à proteção catódica, 

conforme explicado no caso anterior. Com isso, um possível esquema de pintura, com 

espessura total de 280 μm, pode ser visualizado na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Sistema de pintura proposto para ambiente CX offshore. 

CX (offshore) 

Demão Tecnologia Espessura (μm) 

Primer Epóxi rica em zinco 60 

Intermediária Epóxi pura 160 

Acabamento Poliuretana acrílica alifática 60 

Fonte: Elaboração própria. 

Para zonas com respingos e variação de maré (splash and tidal zones), espera-se que o  

sistema de pintura especificado tenha boa resistência mecânica, à abrasão e ao impacto, uma 
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vez que essas áreas são constantemente afetadas pelas ondas e tensões mecânicas. Com isso, 

um esquema com alta proteção por barreira, propiciada por uma alta NDFT, combinada à 

proteção catódica (proveniente do teor de zinco presente na formulação) é adequado a esse tipo 

de exposição. Na Tabela 3.5 pode ser visualizado uma proposta de sistema de pintura, em que 

a espessura total do sistema é de 1000 μm. 

Tabela 3.5 - Sistema de pintura proposto para zonas com respingos e variação de maré 

(splash and tidal zones). 

Splash and tidal zones 

Demão Tecnologia Espessura (μm) 

Primer Epóxi rica em zinco 500 

Primer Epóxi rica em zinco 500 

Fonte: Elaboração própria. 

Para zonas constantemente imersas em água (Im4), espera-se que o sistema de pintura 

especificado tenha uma boa proteção por barreira, uma vez que não irá sofrer com impacto 

provocado pelas ondas. Na Tabela 3.6 pode ser visualizado uma proposta de sistema de pintura 

para esse cenário, em que a espessura total do sistema é de 350 μm. 

Tabela 3.6  -  Sistema de pintura proposto para imersão em água (Im4). 

Im4 

Demão Tecnologia Espessura (μm) 

Primer Epóxi com alumínio 175 

Primer Epóxi pura 175 

Fonte: Elaboração própria. 

Vale ressaltar que as especificações dos sistemas de pintura para um projeto devem 

levar em consideração os requisitos das normas referentes aos cenários em questão. Nesse caso, 

tem-se a ISO 12944-9 (2018), que trata de sistemas de pintura de proteção e métodos de testes 

realizados em laboratório para estruturas offshore e relacionadas, e também a NORSOK M-

501 (2012), que diz respeito à preparação de superfícies e revestimentos de proteção. Em ambas 

as normas, as espessuras total mínima recomendada são indicadas como parâmetro para 

implementação da campanha. 

Um fator relevante a se destacar é o processo de osmose que é um ponto de atenção em 

algumas situações relacionadas à pintura. A osmose é um processo em que misturas de 
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diferentes concentrações, quando separados por uma membrana semipermeável, buscam o 

equilíbio do sistema por meio da equalização destas concentrações. O mecanismo ocorre do 

meio hipotônico, ou seja, menos concentrado, para o meio hipertônico, mais concentrado.  

Esse mesmo processo osmótico, pode ocorrer na pintura se esta for realizada em uma 

superfície contaminada com sais, como ilustrado na Figura 3.25. Isso ocorre porque nenhuma 

tinta é completamente impermeável, o que fará com que o filme de tinta atue como uma 

membrana semipermeável. Quando a estrutura pintada é submetida à água, será formada uma 

solução com elevada concentração de sais próximo aos cristais (contaminações). Quanto mais 

a água for penetrando a camada da tinta, maior a pressão na solução concentrada em sais, com 

isso, a tinta é forçada na direção contrária à superfície, formando bolhas. O grande desafio está 

quando essas bolhas estouram, pois o aço ficará exposto diretamente ao meio e a corrosão se 

manifestará de forma mais rápida que o esperado. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.25 - Representação formação bolha osmótica no filme de tinta contaminada. 

Além da aplicação sobre uma superfície contaminada com sais, o desafio da formação 

de bolhas osmóticas pode ser propiciado também por danos na superfície pintada. As áreas de 

splash e tidal zone e Im4, em geral, não são especificadas com a utilização de um acabamento 

devido à osmose que pode ser realizada. Isso ocorre porque o zinco presente na tinta para 
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promover proteção catódica pode atuar como sais que aumentam a concentração da solução 

entre a tinta e o aço. 

Dessa forma, entende-se que a verificação das condições da superfície antes da 

aplicação de um sistema de pintura são essenciais para assegurar o bom funcionamento do 

sistema de proteção. Além disso, é primordial que a seleção do sistema de pintura leve em 

consideração a agressividade e especificidades da região a ser revestida para que esteja 

adequado ao ambiente. Com isso, espera-se que a vida útil do sistema de proteção anticorrosiva 

seja conforme à expectativa do projeto, oferecendo à estrutura a integridade necessária a fim 

de se prevenir acidentes relacionados à corrosão. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS DAS ANÁLISES 

Com base nas análises realizadas, pode-se destacar que, para uma ideal implementação 

de uma campanha de pintura, deve-se levar em consideração as etapas descritas na Tabela 3.7, 

seguindo o fluxograma de processo proposto na Figura 3.26. 

 

Tabela 3.7  - Etapas de implementação de campanha de pintura. 

Etapa Descrição 

1.  Avaliação de 

risco do projeto 

Realizar o levantamento de riscos envolvidos na implementação da 

campanha de pintura. Nessa etapa, busca-se entender os fatores 

críticos e identificar os possíveis eventos indesejados para 

gerenciamento futuro. 

2.  Especificação de 

pintura do projeto 

Selecionar o sistema de pintura adequado à cada área a ser revestida, 

levando em consideração a agressividade do ambiente de acordo com 

as normas técnicas. Além disso, indicar as condições ideais para 

aplicação do sistema de pintura, espessura das demãos de cada tinta, 

número de demãos, padrão de superfície entre outros dados 

importantes para execução do projeto. 

3. Preparo do aço 

Avaliar a necessidade de realizar alterações na estrutura da superfície 

metálica, como o arredondamento de bordas afiadas, entre outras, a 

fim de se preparar o aço para a etapa seguinte. 

4. Preparo da 

superfície 

Limpar e descontaminar a superfície com a utilização de 

desengraxantes e detergentes, de acordo com as recomendações de 

aplicação dos produtos. Realizar o jateamento adequado aos padrões 

especificados para atender à rugosidade ideal a fim de fornecer 

aderência necessária à tinta.  
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Tabela 3.7  - Etapas de implementação de campanha de pintura (Continuação 2/2). 

Etapa Descrição 

5. Aplicação do 

sistema de pintura 

Iniciar a pintura seguindo as seguintes subetapas: 

• Verificação das condições: identificar se as condições do 

substrato e do ar são adequadas à aplicação da tinta, antes de 

iniciar a pintura. 

• Mistura dos componentes: realizar a mistura dos 

componentes das tintas, quando bicomponente ou mais, para 

realização da cura química. É importante ressaltar a 

importância de respeitar o tempo de pot life especificado para 

a tinta. 

• Aplicação das demãos: realizar a pintura de cada demão de 

acordo com a espessura especificada no projeto. Para 

aplicação das demãos subsequentes, deve-se respeitar o 

intervalo de repintura especificado para cada tinta. O número 

de demãos é indicado na especificação do projeto e deve ser 

seguido. Nota: é importante aplicar a demão de reforço 

(stripe coating) nas regiões de solda e bordas.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Fonte: Elaboração própria. 
Figura 3.26 - Fluxograma de implementação de campanha de pintura. 

 

Além da implementação de um sistema de pintura anticorrosiva, seria interessante a 

implementação de um sistema de monitoramento de corrosão para acompanhar as condições 

das estruturas, identificando a necessidade de manutenções preventivas e corretivas, como por 

exemplo, a troca dos anodos de sacrifício antes de atingirem o limite de sua vida útil e reparos 

no revestimento aplicado. 

Este monitoramento pode ser definido como uma forma sistemática de medição da 

corrosão ou da degradação de uma determinada estrutura, com o objetivo de auxiliar a 

compreensão dos processos corrosivos e/ou obter informações úteis para o controle dos 

mesmos. 



 

101 

 

O PMC tem o seu emprego mais destinado a instalações e equipamentos de grande 

importância, que requerem um nível de controle mais avançado. Neste caso, o monitoramento 

é visto como uma ferramenta fundamental integrante do programa de controle a corrosão, sendo 

capaz de fornecer informações relevantes sobre a evolução do processo corrosivo e monitorar 

os parâmetros operacionais, como a temperatura de operação, o teor de contaminantes, e os 

demais fatores responsáveis pela elevação significativa da atividade corrosiva. 
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 CONCLUSÃO 

Como apresentado neste trabalho, a corrosão é um grande desafio para a indústria de 

óleo e gás, uma vez que pode comprometer a integridade da estrutura e causar acidentes caso 

não seja controlada. O processo corrosivo pode causar prejuízos econômicos e ambientais, por 

meio da deterioração de estruturas fundamentais das unidades de produção offshore e dos 

navios de suporte, sendo necessário reparo constante e substituição de peças. 

 Para que a vida útil de um material seja prolongada e assegurada, existem algumas 

alternativas de combate à corrosão, dentre elas a aplicação de revestimentos anticorrosivos. 

Neste trabalho, foi possível observar que as tintas compreendem um dos métodos mais 

utilizados devido ao seu custo benefício, podendo ainda ser combinado a outros métodos para 

maior robustez na proteção, uma vez que é um método eficiente na proteção contra corrosão e 

aumenta a vida útil da estrutura revestida. Entretanto, como exposto nas análises técnicas dos 

estudos de casos selecionados, para que o sistema de pintura apresente um desempenho 

satisfatório, é imprescindível que a preparação de superfície e aplicação da tinta sejam feitas 

de acordo com as especificações das normas técnicas. 

Para atingir o objetivo proposto, foram analisados três casos reais em que estruturas 

foram comprometidas pela corrosão, dois destes com vítimas fatais. Por meio da consulta de 

normas e informações técnicas relevantes, foi realizado o estudo das causas e dos fatores que 

influenciaram na corrosão das estruturas, bem como o tratamento ideal que poderia ter sido 

realizado nos cenários apresentados. Além disso, foram destacados pontos essenciais a serem 

considerados durante uma campanha de pintura e, com isso, um plano de implementação de 

campanha de pintura foi realizado com a elaboração de um fluxograma para correto 

gerenciamento e acompanhamento desta etapa essencial em um projeto, conforme apresentado 

na Tabela 3.7 e Figura 3.26. 

Dessa forma, observa-se que a sistematização do processo correto de aplicação de um 

sistema de pintura tendo em vista o atendimento aos requisitos das normas técnicas potencializa 

a proteção anticorrosiva de uma estrutura. Como visualizado, com esses fatores respeitados, 

ocorre a correta formação do filme de tinta e, por consequência, o revestimento tem o 

desempenho de acordo com a sua formulação e propósito. Com isso, espera-se que a vida útil 

das estruturas industriais sejam estendidas e protegidas da corrosão, uma das principais causas 

de danos a sua integridade e consequentes acidentes. 
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 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

Durante a elaboração deste trabalho, foi possível notar que a maioria das bibliografias 

disponíveis estavam restritas a formas de monitoramento da corrosão interna utilizando, por 

exemplo, cupons de corrosão e análises laboratoriais dos fluidos envolvidos no processo. Pode-

se sugerir como trabalhos futuros a busca por tecnologias de maior complexidade que possam 

auxiliar no monitoramento e na proteção à corrosão externa de equipamentos e estruturas 

metálicas, a fim de acompanhar as condições de integridade das estruturas e, portanto, 

auxiliando para que as operações de unidades industriais sejam mais seguras. 

Além disso, os casos analisados neste trabalho estão mais focados em questões 

estruturais, no entanto, destaca-se também a importância da análise voltada para as estruturas 

de processo nas unidades offshore. Diante disso, pode-se sugerir o desenvolvimento de novos 

trabalhos que analisem acidentes provenientes da corrosão em tubulações de processo, que 

podem causar, por exemplo, perda de contenção de fluidos inflamáveis com consequente 

incêndios e/ou explosões, com intuito de se propor formas de controle e prevenção da corrosão 

nestas estruturas.  
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