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ApresentaçãoApresentação

Boas práticas de proteção anticorrosiva 

Pintura anticorrosiva aplicada ao setor elétrico

Normas Técnicas como ferramentas de controle de qualidade dos materiais e 
métodos para proteção anticorrosiva no setor elétrico

Normas Eletrobras de Serviços de Pintura Anticorrosiva



Boas Práticas Anticorrosivas

Evitar cantos vivos

Boas Práticas Anticorrosivas

Evitar cantos vivos



Boas Práticas Anticorrosivas

Usar proteção de arestas e soldas (demão de reforço)

Boas Práticas Anticorrosivas



Boas Práticas Anticorrosivas
Boas Práticas de Combate à Corrosão

Boas Práticas Anticorrosivas

Prever acesso à manutenção



Boas Práticas Anticorrosivas

Evitar frestas (por soldas descontínuas)

Boas Práticas Anticorrosivas



Boas Práticas Anticorrosivas

Evitar frestas e prever escoamento de água

Boas Práticas Anticorrosivas



Boas Práticas Anticorrosivas

Usar proteção anticorrosiva para frestas, parafusos e porcas

Boas Práticas Anticorrosivas



Boas Práticas Anticorrosivas

Evitar corrosão galvânica

Boas Práticas Anticorrosivas

Anódico

Alumínio

Magnésio

Zinco

Ferro

Cobre

Fonte: “Corrosão”, Vicente GentilCatódico ,



Caso SE AngelimCaso SE Angelim

Determinação das causas de corrosão de uma barra de conexão, entre as barras de Determinação das causas de corrosão de uma barra de conexão, entre as barras de 
terminais primários de TC e barramentos rígidos – SE Angelim – PE



Caso SE AngelimCaso SE Angelim

Fotos enviadas pela Chesf ao Cepel de uma das barras com corrosão apósFotos enviadas pela Chesf ao Cepel, de uma das barras com corrosão após
desmontagem da conexão entre a barra do terminal primário do TC e o barramento
rígido



Caso SE Angelim

Determinação das causas de corrosão de barra de conexão, entre as barras de 

Caso SE Angelim

ç
terminais primários de TC e barramentos rígidos



Caso SE AngelimCaso SE Angelim

Análise de difração de raios-X do produto de corrosão brancoAnálise de difração de raios X do produto de corrosão branco
coletado da barra de conexão de alumínio



Caso SE AngelimCaso SE Angelim

Microscopia Ótica da seção transversal do revestimento metálico
da barra de alumínio inspecionada (aumento de 200 X)da barra de alumínio inspecionada (aumento de 200 X).

Energia (keV)

Espectro de EDS da face interna do 
revestimento da barra de alumínio

Energia (keV)
revestimento da barra de alumínio

Espectro de EDS da face externa do 
revestimento da barra de alumínio



Caso SE Angelim

Al í i C b /P t

Caso SE Angelim

Corrosão Galvânica
Alumínio Cobre/Prata

Anódico

Alumínio

Magnésio

Zinco

Ferro

Cobre

Catódico



Boas Práticas Anticorrosivas

Áreas menos aeradas  tem se o anodo e nas áreas mais aeradas  o catodo  

Evitar aeração diferencial (proteger zona de afloramento)

Boas Práticas Anticorrosivas

Áreas menos aeradas, tem-se o anodo e nas áreas mais aeradas, o catodo. 
Anodo: Fe → Fe2+ + 2e–

Catodo: H2O + 1/2O2 + 2e– → 2OH–

Fonte: “Corrosão”, V. Gentil



Boas Práticas AnticorrosivasBoas Práticas Anticorrosivas

As equipes de manutenção das empresas Eletrobras atuam na proteção
anticorrosiva da zona de afloramento, utilizando um esquema de pintura
aplicado, geralmente, meio metro acima do nível do solo e um metro abaixop , g ,
do nível do solo.



Pintura de Manutenção

Preparação de superfície

Pintura de Manutenção



Preparação de superfície

Remover carepa de laminação, óxidos, pintura antiga, óleos, sujidades

Preparação de superfície

O desempenho anticorrosivo da
pintura depende da preparação dep p p p ç
superfície, anteriormente à aplicação
de tintas!



Preparação de superfície

Métodos manuais

Preparação de superfície



Preparação de superfície

Ferramentas mecânicas

Preparação de superfície



Preparação de superfície

Ferramentas mecânicas

Preparação de superfície



Preparação de superfície

Ferramentas mecânicas

Preparação de superfície



Preparação de superfície

Jateamento abrasivo seco

Preparação de superfície



Preparação de superfície

Hidrojateamento

Preparação de superfície



Preparação de superfície

Jateamento abrasivo úmido

Preparação de superfície



Preparação de superfície

Hidrojateamento com abrasivo

Preparação de superfície



Proteção anticorrosiva

Aço galvanizado

Proteção anticorrosiva



Proteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Galvanização
Zinco

Aço

Zinco

Aço



Proteção anticorrosiva

Pintura

Proteção anticorrosiva



Proteção anticorrosiva

Pintura

Proteção anticorrosiva



Proteção anticorrosiva

Pintura

Proteção anticorrosiva



Proteção anticorrosiva

Pintura

Proteção anticorrosiva



Proteção anticorrosiva

Esquema de Pintura

Proteção anticorrosiva

Esquema de pintura
Detalhamento do preparo da superfícieDetalhamento do preparo da superfície,
sistemas de pintura, cores, espessura
seca e métodos de aplicação.

Tinta de acabamento

Tinta intermediária

Tinta de fundo

Tinta de acabamento

Substrato + preparação 
de superfície

Tinta de fundo



Proteção anticorrosiva

Pintura em aço galvanizado envelhecido – estruturas aéreas

Proteção anticorrosiva

Envelhecido por exposição natural
Corrosão branca do zinco e 

ausência de corrosão vermelha



Proteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Pintura em aço galvanizado envelhecido – estruturas aéreas
Envelhecido por exposição natural

Corrosão das ligas Zn-Fe



Proteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Tipos de Pintura

Aço Galvanizado Envelhecido – Pintura de Manutenção

Tratamento mecânico e manual nas áreas corroídas

Estrutura aérea – ambiente agressivo

Jateamento abrasivo ligeiroLixamento / escovamento

Tinta epóxi mastique alumínio

Ti t ó i d lt

Tinta poliuretano acabamento

Tinta epóxi de alta espessura

p



Proteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Pintura em aço galvanizado envelhecido – estruturas enterradas

Corrosão do aço



Proteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Tipos de Pintura

Aço Galvanizado Envelhecido – Pintura de Manutenção

Estrutura enterrada

Jateamento abrasivo úmidoJateamento abrasivo seco

Ti t ó i ti l í iTinta epóxi mastique alumínio

Epóxi alcatrão de hulha (2x)



Proteção anticorrosivaProteção anticorrosiva

Tipos de Pintura

Aço Galvanizado Envelhecido – Pintura de Manutenção

Estrutura enterrada

Jateamento abrasivo úmidoJateamento abrasivo seco

Ti t ó i ti l í iTinta epóxi mastique alumínio

Epóxi isenta de alcatrão de hulha (2x)



Corrosão de IsoladoresCorrosão de Isoladores

Cadeia de isoladores instalada em uma torre da LT 138 kV Couto Magalhães – Rondonópolis.



Corrosão de IsoladoresCorrosão de Isoladores

Os ensaios metalográficos revelaram que isoladores fabricados até o ano de 1972
apresentaram espessuras de camada de zinco inferiores aos fabricados a partir de 1973.

ABNT NBR 5032‐1965, “Isoladores de Porcelana ou de Vidro para Redes Aéreas de
Transmissão e Distribuição em Alta Tensão”
Exige apenas o ensaio de Preece para qualificar o material galvanizado. Este ensaio refere‐se à imersão
de uma peça galvanizada em uma solução de sulfato de cobre. Deve‐se repetir as imersões até o
número especificado de vezes ou até aparecer o depósito de cobre brilhante.
Atualmente o ensaio de Preece não é mais praticado na Europa e nos Estados Unidos, porque gera
dúvidas na interpretação dos resultados. Entretanto, no Brasil ainda é praticado.

A partir de 1973 a norma ABNT NBR 5032‐1973 fixa que no ensaio de zincagem deve ser
exigido o ensaio de Preece e o ensaio de determinação da massa de camada de zinco por
unidade de área.

Como indicação, as massas normalmente exigidas para o revestimento de zinco são:
500 g/m2 para campânulas.g/ p p
300 g/m2 para parafusos, porcas e arruelas.



Normas Técnicas

Por que utilizar Normas Técnicas ?

Normas Técnicas

Por que utilizar Normas Técnicas ?

Os normativos técnicos são uma ferramenta para garantir a qualidade dosOs normativos técnicos são uma ferramenta para garantir a qualidade dos 
produtos, serviços, procedimentos, ensaios, etc.

Por meio de operações padronizadas, os resultados encontrados apresentam 
confiabilidade e podem ser comparados ou ser uma referência

Com base na experiência técnica, os normativos tem operações mais eficientes 
(até o momento), o que resulta num melhor desempenho técnico

Os normativos demandam atualização constante!



Normas EletrobrasNormas Eletrobras

Serviços de Pintura Anticorrosiva

• NE‐001: Requisitos Técnicos de Serviços de Pintura Anticorrosiva
• NE‐002: Guia Prático para Serviços de Pintura Anticorrosivap ç
• NE‐003: Jateamento Abrasivo e Hidrojateamento de Aço Carbono
• NE‐004: Esquemas de Pintura de Equipamentos e Estruturas Metálicas
NE 005 Id tifi ã C tibilid d t E d Pi t• NE‐005: Identificação e Compatibilidade entre Esquemas de Pintura

• NE‐006: Pintura de Aço Galvanizado 
• NE‐007: Pintura de Aço Carbono, com Preparação de Superfície por Ferramentas
Mecânicas e Manuais
• NE‐008: Codificação de Cores de Equipamentos e Estruturas Metálicas
• NE‐009: Classificação de Grau de Degradação em Pintura• NE‐009: Classificação de Grau de Degradação em Pintura
• NE‐010 a NE‐030: Normas de Tintas (requisitos técnicos de tintas líquidas e de
desempenho de películas secas, padrões de qualidade)



Normas EletrobrasNormas Eletrobras

Pintura de aço galvanizado – preparação de superfície

Aço galvanizado novo
1 Lavagem da superfície com água pressurizada (a quente), usando manta abrasiva sintética.
2 Desengorduramento com solventes orgânicos2 Desengorduramento com solventes orgânicos.

3 Opção 1: lixamento com lixa 120.
Opção 2: Jateamento abrasivo ligeiro, mediante
autorização das empresas Eletrobras.

4 R ã d ó íd d d l â i4 Remoção de pó e resíduos e desengorduramento com solventes orgânicos.
5 Aplicação de tinta de fundo.

Aço galvanizado envelhecido sem corrosão de açoAço galvanizado envelhecido sem corrosão de aço

1 Lavagem da superfície com água pressurizada (a quente), usando manta abrasiva sintética.

2 Desengorduramento com solventes orgânicos.

3 Escovamento manual/mecânico na camada de zinco sem gerar polimento.

4 Remoção de pó e resíduos e desengorduramento com solventes orgânicos.4 Remoção de pó e resíduos e desengorduramento com solventes orgânicos.

5 Aplicação de tinta de fundo.



Normas EletrobrasNormas Eletrobras

Pintura de aço galvanizado

Aço galvanizado novo (estruturas aéreas)

Tinta epóxi‐isocianato óxido de ferro, (15 a 25) μm, rolo, trincha ou pistola

Atmosfera rural ou urbana Atmosfera marinha ou industrial

Tinta epóxi pigmentada com alumínio, curada com poliamina,
Sem tinta intermediária

Tinta epóxi pigmentada com alumínio, curada com poliamina, 
120 μm, rolo, trincha ou pistola

Duas demãos de tinta poliuretano acrílico alifático, 60 μm / demão, rolo, trincha ou pistola

Aço galvanizado envelhecido (estruturas aéreas)
Tinta epóxi pigmentada com alumínio, curada com poliamina, 120 μm, rolo ou trinchaμ

Atmosfera rural ou urbana Atmosfera marinha ou industrial

Sem tinta intermediária
Tinta epóxi de alta espessura semibrilhante curada com poliamina, 

120 μm, rolo, trincha, pistola convencional ou sem arμ , , , p
Duas demãos de tinta poliuretano acrílico alifático, 60 μm / demão, rolo, trincha ou pistola



Normas EletrobrasNormas Eletrobras

Pintura de manutenção

Avaliação da superfície com pintura

Repintura parcial

Sem corrosão Áreas com corrosão Repintura total

Lixamento Jateamento/hidrojateamentoFerramentas mecânicas

Aplicação do esquema de pintura



Normas EletrobrasNormas Eletrobras

Pintura de manutenção – repintura parcial

Nas áreas com corrosão do aço (ferrugem)
Tinta epóxi pigmentada com alumínio, curada com poliamina, 120 μm, rolo ou trincha

Em toda a superfície
Atmosfera rural ou urbana

Pintura Atmosfera marinha ou industrial
Pintura existente: Alquídica

Pintura 
existente: Epóxi 
ou poliuretano

Tinta epóxi pigmentada com

Duas demãos de esmalte sintético 
brilhante, 35 μm / demão, rolo, 

Duas demãos de 
tinta poliuretano 
acrílico alifático, 

Tinta epóxi pigmentada com 
alumínio, curada com poliamina, 

120 μm, rolo ou trincha
Duas demãos de tinta poliuretano

trincha ou pistola 60 μm / demão, 
rolo ou pistola

Duas demãos de tinta poliuretano 
acrílico alifático, 60 μm / demão, 

rolo ou pistola



Normas EletrobrasNormas Eletrobras

Pintura de manutenção – repintura total

CONDIÇÃO TIPO DE EXPOSIÇÃO / AMBIENTE ESQUEMA(S) 
PROPOSTO(S)

Baixa Umidade

ABRIGADA

Contato com Óleos e Graxas
Atmosfera Rural ou Urbana

L1, L2, P3

Alta Umidade
Contato com Óleos e Graxas
Atmosfera Rural ou Urbana

L2

Atmosfera Industrial ou Marinha L2, P3

Atmosfera Rural ou Urbana L1, L3, L4, P1

DESABRIGADA Atmosfera Industrial L3, L5, P1

At f M i h L5 L6 L7 P2Atmosfera Marinha L5, L6, L7, P2

+ submersa, enterrada, alta temperatura, etc. 



Normas EletrobrasNormas Eletrobras

Pintura de manutenção – repintura total

Aço Carbono – Pintura Nova / Repintura Total

Condição desabrigada – ambiente pouco agressivo

Jateamento abrasivo úmidoJateamento abrasivo seco Jateamento abrasivo úmidoJateamento abrasivo seco

Hidrojateamento com abrasivo

Tinta epóxi – fosfato de zinco Tinta epóxi tolerante a 
superfícies úmidas

Tinta poliuretano acabamento Tinta poliuretano acabamento



Pesquisa em CorrosãoPesquisa em Corrosão

Laboratório de Corrosão do Cepel

MOTIVAÇÃO – OBJETIVO

Apoio ao setor elétrico brasileiro em pesquisa na área de corrosãoApoio ao setor elétrico brasileiro em pesquisa na área de corrosão

CAMPOS DE ATUAÇÃO

Atividades de pesquisa de novas tecnologias de proteção 
anticorrosiva, de perícia técnica e de serviços, envolvendo ensaios:

Eletroquímicos

Físico químicos com revestimentosFísico‐químicos com revestimentos

Acelerados e não acelerados de corrosão

EEm campo



Alberto Pires Ordine
ordine@cepel.br@ p

Laboratório de Corrosão
ma2@cepel.br

Obrigado !Obrigado !


