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disseminação do conhecimento e o fortalecimento do segmento das empresas e dos pro-
fissionais que atuam no negócio de tratamentos anticorrosivos são pilares da ABRACO. Nesse sen-
tido, a entidade dá mais um vigoroso passo para ampliar a comunicação com seus associados e com

toda a sociedade: o site totalmente reformulado inclui a fase experimental da versão digital desta edição.
Não precisamos relatar a importância da Internet no mundo atual, e a possibilidade dos associados aces-

sarem todo o conteúdo editorial da revista vem complementar o esforço da entidade no campo digital, ma-
terializado no site, no ar há mais de dez anos, e que vem se atualizando constantemente.

Depois dessa fase de ajustes, as edições anteriores, publicadas pela Aporte Editorial (a partir da edição
número nove), serão inseridas paulatinamente nos próximos meses. Um índice remissível facilitará a con-
sulta, devidamente organizado por título dos artigos e editoriais e ainda através de seus respectivos autores.

As edições disponibilizadas incluirão também os anúncios publicitários, representando um adicional de
retorno de investimento às empresas anunciantes. Dessa forma, com
a versão digital os anunciantes ganham mais um importante canal de
comunicação, que ampliará a vigência da exposição de suas marcas e
produtos.

Com a versão online, a revista abre a possibilidade de expandir
sua penetração no mercado nacional e internacional, o que vai
garantir consequentemente maior visualização das ações da pró-
pria ABRACO.

Interatividade é o objetivo maior dessas ações, pois os leitores
também poderão sugerir pautas, registrar seus comentários, correções, críticas e informar o lançamen-
to de novos produtos, encaminhar artigos e destacar avanços tecnológicos e outras notícias de interes-
se comum.

Eventos – Para privilegiar um contato direto com os profissionais do setor, a ABRACO tem participa-
do de grandes eventos técnicos e mercadológicos e ainda organizado eventos de suma importância para o
setor de tratamento da corrosão.

Nos eventos onde está presente, a ABRACO tem investido na divulgação de suas atividades e publica-
ções, como o fez recentemente na COTEq e no EBRATS que, em conjunto, reuniram mais de 6 mil pro-
fissionais (veja cobertura dos eventos nas páginas desta edição).

Sabedora da importância dos eventos para o desenvolvimento do setor, a ABRACO também se prepa-
ra para a realização do INTERCORR, programado para 2010 na cidade do Fortaleza (CE). A divulgação
do evento já está sendo feita, pois a ABRACO considera de fundamental importância que todos os profis-
sionais tenham a oportunidade de planejar suas agendas e viabilizar assim sua participação sem prejudicar
seus compromissos pessoais, profissionais e financeiros.

A ABRACO está trabalhando firmemente para que o INTERCORR 2010 seja o melhor de todos os
tempos. Acompanhe no site da entidade (www.abraco.org.br) e na Revista Corrosão & Proteção as infor-
mações sobre o evento e, desde já, programe-se para estar no maior e mais importante evento do gênero do
mercado latino-americano.

Boa Leitura!

Corrosão & Proteção agora na Internet

Carta ao leitor

Os associados poderão acessar

todo o conteúdo editorial da revista
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PROMEF impulsiona o crescimento
da TRANSPETRO

Com a previsão de construir 49 navios nos próximos seis anos, o Programa de Modernização e

Expansão da Frota (PROMEF) representa o renascimento da indústria naval brasileira.

Entrevista

Elizio Araújo
Neto

tualmente, a frota da
PETROBRAS TRANS-
PORTES S/A (TRANS-

PETRO) conta com 53 embar-
cações, que, juntas, têm a capaci-
dade de transportar 2,7 milhões
de toneladas de produtos. Esses
números são suficientes para co-
locar a empresa como a maior ar-
madora da América Latina. Mas,
o Programa de Modernização e
Expansão da Frota (PROMEF),
que faz parte do Programa de A-
celeração do Crescimento (PAC),
planeja triplicar essas estatísticas,
uma vez que, até 2015, serão
construídos outros 49 petroleiros.

O PROMEF será dividido
em duas fases, sendo que a pri-
meira delas, já em andamento,
abrange a construção de 26 na-
vios, o que permite a geração de
cerca de 20 mil empregos diretos
e indiretos. Com isso, os princi-
pais estaleiros do país terão traba-
lho de sobra nos próximos seis
anos, pois uma das condições do
programa é a de que os navios
sejam construídos no Brasil, ga-
rantindo, assim, um índice de
nacionalização de 65%.

Os novos petroleiros chegam
para preencher a necessidade da
PETROBRAS de garantir maior
autonomia e controle no trans-
porte de seus produtos, assim
como impulsionar o crescimento
da indústria naval brasileira. “O
PROMEF é um programa ambi-
cioso que colocará a TRANSPE-

Para falar um pouco mais so-
bre a modernização da frota
nacional, os desafios relaciona-
dos à prevenção da corrosão, o
momento atual da indústria de
grandes navios no Brasil, entre
outros assuntos, os engenheiros
navais Elizio Araújo Neto e
Carlos Augusto Correia recebe-
ram a Revista Corrosão & Pro-
teção na sede da TRANSPE-
TRO, no Rio de Janeiro.

Como está sendo o desenvolvi-
mento do Programa de Moder-
nização da Frota (PROMEF)?
Elizio – O PROMEF é um pro-
grama ambicioso que vai colocar a
TRANSPETRO de cara nova,
uma vez que, até 2015, serão cons-
truídos mais 49 navios. Nessa pri-
meira fase, com custo estimado em
aproximadamente US$ 2,5 bi-
lhões, está prevista a construção de
26 petroleiros. Desse total, já estão
sendo construídos dez navios do ti-
po Suezmax, no Estaleiro Atlân-
tico Sul, em Pernambuco, e quatro
navios de Produtos Claros no
Estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro.
Além disso, tem sido feito um alto
investimento nos navios chamados
de shuttle tankers. Esses navios se
aproximam com mais rapidez e
segurança das plataformas, au-
mentando a confiabilidade no
processo de logística relacionado ao
carregamento de petróleo nos cam-
pos marítimos de produção e trans-
porte para terminais terrestres.

TRO de cara nova. Com esse au-
mento da frota, poderemos en-
frentar os desafios impostos pelo
aumento da produção nacional e
pela expansão da PETROBRAS
no Brasil e no exterior”, afirma
Elizio Araújo Neto, Gerente Exe-
cutivo de Transporte Marítimo
da TRANSPETRO.

Outro assunto bastante pre-
sente, não só na construção das
novas embarcações, mas também
na manutenção das atuais é a
corrosão. A utilização do tipo de
tinta correta, por exemplo, retar-
da os processos corrosivos, au-
mentando a vida útil de toda a
frota. “A vantagem do uso de tin-
tas ecologicamente corretas, com
baixo teor de solvente (Low
VOC) ou sem solvente (No
VOC) é muito grande, diminu-
indo muito ou evitando a emis-
são de solventes para a atmosfera.
Dentre as No VOC, destaca-se a
do tipo wet surface tolerant, ou
seja, para aplicação sobre superfí-
cie molhada. Na preparação de
superfícies para essas tintas é usa-
do o hidrojateamento com água
doce à alta ou ultra-alta pressão,
o que garante uma excelente re-
moção de sais das superfícies a
ser pintadas”, explica Carlos Au-
gusto dos Reis Correia, Consul-
tor Sênior de Transporte Marí-
timo da TRANSPETRO (mais
informações sobre o tema na ma-
téria Produtos com Baixo Impac-
to Ambiental, página 8).
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Por Henrique Dias

Carlos Augusto
Correia



Carlos Augusto – Uma das exi-
gências feitas aos estaleiros partici-
pantes do PROMEF foi a de que
as tintas usadas na construção das
embarcações tivessem pouco ou ne-
nhum solvente. Porém, existia um
item no contrato que a critério do
estaleiro poderia ser apresentado
um esquema alternativo de pintu-
ra para aprovação do armador.
Para nossa surpresa, o Atlântico
Sul apresentou o hidrojateamento
e pintura com tinta wet surface
tolerant, que foi prontamente acei-
to, por ser muito menos nocivo ao
meio ambiente e ter excelente de-
sempenho no combate à corrosão.

Como a TRANSPETRO abor-
da o tema corrosão?
Elizio – O nosso dia a dia é muito
voltado aos assuntos que dizem
respeito à corrosão, quer seja no
casco externo dos navios, no inte-
rior dos tanques de carga ou mes-
mo nos principais equipamentos.
Dessa forma, a proteção anticor-
rosiva é uma preocupação perma-
nente, e é assim que grande parte
dos nossos custos acontece. O
navio, em geral, tem sua vida
útil limitada por problemas rela-
cionados à corrosão.

Quais são os principais proces-
sos anticorrosivos utilizados
pela TRANSPETRO?
Carlos Augusto – A pintura de
longe é o principal processo, mas
também utilizamos sistema de
proteção catódica por corrente im-
pressa no casco externo dos navios e
por anodos de sacrifício, no inte-
rior dos tanques de lastro.

Como a TRANSPETRO se atu-
aliza tecnicamente quanto à
proteção anticorrosiva em suas
embarcações?
Elizio – Estamos sempre acompa-
nhando de perto as novidades apre-
sentadas pelo mercado e os estudos
relacionados ao tema. O objetivo é
utilizar tratamentos anti-corrosivos
de alta performance.

Tendo como base essa busca
por tratamentos de alta perfor-
mance, quais os tipos de mate-
riais que estão sendo usados
pela TRANSPETRO?
Carlos Augusto – Atualmente,
usamos tintas com baixo teor de
solvente, ou, até mesmo, sem sol-
ventes, chamadas wet surface tole-
rant. Preferencialmente, as utiliza-
mos para aplicação em superfícies
molhadas com o emprego do hidro-
jateamento. A vantagem do uso
desse tipo de tinta é que ela garan-
te uma excelente descontaminação
do sal, que é nosso maior problema.
Às vezes, temos uma superfície com
muito boa aparência, muito bem
tratada, mas que pode estar conta-
minada com sal, sem sabermos,
pois não é visível, só podendo ser
detetada através de teste (método
Bresle). Sendo assim, o hidrojatea-
mento torna-se essencial para
aumentar a vida útil desse navio.

Elizio – A utilização dessas tintas
facilita bastante o processo de a-
plicação, pois não há a necessida-
de do controle da umidade, como
era feito no passado.

Aproximadamente, quanto se
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investe na manutenção das em-
barcações nesse aspecto?
Carlos Augusto – Esse gasto depen-
de muito do tamanho do navio.
Por exemplo, em uma embarcação
podemos gastar, apenas de tinta,
entre US$ 35 mil e US$ 190 mil,
variando conforme o porte e levan-
do-se em conta apenas o casco
externo. Se a pintura incluir os
tanques de carga e lastro, esse valor
aumenta.

Qual é o panorama atual da in-
dústria naval brasileira? 
Elizio – A indústria naval brasilei-
ra tem dois setores principais: o de
navios mercantes, onde a TRANS-
PETRO está inserida, e o de bar-
cos de apoio, para operações offsho-
re. Ambos estão crescentes, princi-
palmente, no que diz respeito aos
petroleiros. O PROMEF recoloca o
Brasil em um patamar de impor-
tância que não se via em anos
anteriores, e resgata o processo de
produção de navios. Com isso, os
estaleiros se modernizam, aumen-
tam suas instalações e o mercado se
aquece. Pelo mesmo caminho, vai o
setor de barcos de apoio, o que é
muito bom para o país, pois dessa
forma o setor contribui para a
geração de empregos e renda.

Como a TRANSPETRO vem
tratando a questão ambiental?
Elizio – A TRANSPETRO faz
cerca de quatro mil operações de
carga e descarga ao ano, com um
índice de agressão ao meio ambien-
te praticamente zero. Para se ter
uma idéia, em 2008, nós não tive-
mos incidentes com derrame de
produtos, ou seja, nenhuma gota
de óleo foi despejada no mar. Te-
mos a ISO 14.000 desde 1998, e,
possivelmente, hoje somos ben-
chmarking em relação a empresas
de todo o mundo no que se refere à
não agressão ao meio ambiente.

Para mais informações, acesse:
http://www.transpetro.com.br





Indústria Naval

indústria naval experi-
menta uma nova fase de
investimentos e cresci-

mento no Brasil. Impulsionada
principalmente pelo Programa
de Modernização e Expansão da
Frota (PROMEF) da TRANS-
PETRO, que prevê a construção
de 49 novos petroleiros até 2015,
com índice de nacionalização de
65%, os estaleiros renasceram e,
dessa forma, os debates técnicos
se ampliam com a mesma veloci-
dade dos negócios do setor.

Um dos mais importantes
pontos nessa indústria é atuar de
forma a retardar ao máximo o
processo corrosivo. A pintura é
amplamente aceita como o prin-
cipal processo anticorrosivo, sen-
do que o sistema de proteção ca-
tódica por corrente impressa é
também usado nos cascos exter-
nos e os anodos de sacrifício no
interior dos tanques. “A proteção
anticorrosiva, seja no casco seja
nos tanques de carga ou, até
mesmo, nos principais equipa-
mentos da embarcação, é uma
preocupação constante. O navio,
em geral, tem sua vida útil limi-
tada por problemas relacionados
à corrosão”, comenta Elizio
Araújo Neto, gerente executivo
da TRANSPETRO.

Com um amplo mercado e
expectativas positivas para o fu-
turo, o mercado nacional de tin-
tas também se mobiliza para ofe-
recer produtos inovadores, o que
significa com ótima performan-
ce e mínimo impacto ambiental.
Essa preocupação pode ser medi-
da pela exigência de uso de tintas
com pouco ou nenhum solvente
feita pela TRANSPETRO aos
estaleiros que participam do
PROMEF. Segundo Carlos Au-

Com um amplo mercado e expectativas positivas para o futuro, o mercado nacional de tintas se
mobiliza para oferecer produtos inovadores, com ótima performance e mínimo impacto ambiental

Produtos com baixo impacto ambiental

Por Henrique Dias e Alberto Sarmento Paz
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gusto dos Reis Correia, consultor sênior do Transporte Marítimo da
TRANSPETRO, a empresa abriu ainda espaço para processos alterna-
tivos de pintura. “Um dos estaleiros apresentou o hidrojateamento e
pintura com tinta wet surface tolerant, o que foi prontamente aceito,
por ser muito menos corrosivo ao meio ambiente e ter excelente
desempenho no combate à corrosão”, observa (veja entrevista com
Elizio Araújo Neto e Carlos Alberto Reis Correia nas páginas 6 e 7).

Um exemplo desse “renascimento” da indústria naval é o Estaleiro
Mauá, localizado no Rio de Janeiro. Após 12 anos de dedicação exclu-
siva à construção e reparos de plataformas marítimas e barcos de apoio
offshore, o estaleiro deu início à construção de quatro navios de pro-
dutos para a TRANSPETRO, no âmbito do PROMEF. “Voltamos à
atividade que é o nosso DNA, a construção de navios”, comemora
Florentina F. de Melo, supervisora de Controle de Qualidade do
Estaleiro Mauá.

Na questão das tintas, o estaleiro optou pelo uso de sistemas de
pintura ecologicamente corretos e em total conformidade com a nova
legislação da IMO para os tanques de lastro. As tintas a serem utiliza-
das são de baixo VOC – Compostos Orgânicos Voláteis (solventes) e
com alto teor de sólidos. “Isso significa redução do uso de solventes,
gerando menos emissões de gases, beneficiando os operadores e o
meio ambiente”, comenta Florentina, reforçando que não serão usa-
dos produto algum à base de alcatrão de hulha nos esquemas de pin-
tura especificados.

Uma das tintas que também será utilizada é a chamada “universal”
– que pode ser aplicada em todas as áreas do navio, reduzindo o
número de itens em estoque e, consequentemente, reduzindo o
número e tipos de embalagens a serem utilizadas e posteriormente
descartadas, minimizando o impacto ambiental.

Seguindo essa linha, o Estaleiro Mauá optou também por tintas
anti-incrustantes inovadoras, com maior teor de sólidos e menor
VOC do que os anti-incrustantes convencionais, mantendo o desem-
penho, reduzindo o número de demãos e a quantidade de produto a
ser utilizado. “Outras vantagens são a diminuição da emissão de gases
e o descarte de resíduos e embalagens ao meio ambiente, gerando
melhor proteção à mão-de-obra direta”, observa Florentina.

Outra decisão importante é a utilização do shop primer aprovado e
certificado para atender à nova legislação da IMO, o que significa que
não há a necessidade de remoção do produto em 70% da área pintada
(o que acontece quando o shop primer não é certificado). Esta inicia-
tiva também contribui para minimizar o impacto ambiental, reduzin-
do a geração de resíduos. Vale lembra que a IMO/PSPC (Performance
Standard for Proctetive Coatings), de dezembro de 2006, na proteção
anticorrosiva para tanques de lastro e estabelece novos padrões de pin-
tura para navios com mais de 500 GT e cascos duplos de graneleiros
de 150m ou mais de comprimento, com o objetivo de ampliar a dura-
bilidade e a confiabilidade das embarcações marítimas.

Os fabricantes de tintas para a construção naval acompanham de



lastro em atendimento à norma por diversas certificadoras indepen-
dentes e foi escolhida pelo grupo para ser base de produção em fun-
ção do programa de Gestão Integrada de Qualidade, Saúde,
Segurança e Meio Ambiente. “O ganho é importante para os estalei-
ros nacionais pois terão acesso a produtos no mercado interno, com
pronto atendimento e apoio técnico”, conta Rosileia Montavani, do
Marketing da International Paint.

No sentido de reduzir o impacto ambiental, a empresa destaca um
primer silicato de zinco à base de água, com zero VOC, uma tinta à
base de polisiloxano, que promove retenção de brilho e cor superior
aos poliuretanos, sem isocianato com baixo VOC e um revestimento
à base de fluorpolímero, para substituir os anti-foulings convencio-
nais, isento de biocidas, através do desprendimento de incrustações.
Por se excepcionalmente liso, diminui a rugosidade do casco e promo-
ve boa resistência a danos mecânicos. Além de não agredir o meio
ambiente, por não liberar biocidas, pode reduzir em até 6% o consu-
mo de combustível.

A International Paint destacaa importância dada pela empresa à
atualização profissionais dos operadores. Para tanto, são ministrados
cursos sobre o manuseio seguro de tintas e conscientização do uso de
produtos de alto valor agregado cada vez menos agressivos ao ser huma-
no e ao meio ambiente. A empresa conta com uma estrutura em sua
sede, na cidade de São Gonçalo (RJ), com auditório para 60 pessoas e
espaço com salas equipadas com máquinas e instrumentos utilizados
na pintura para aulas práticas, para essa atividade. “O calendário de
2009 já está estabelecido com os atuais clientes, porém novos grupos
podem ser abertos para novos clientes e projetos”, diz Rosileia.

perto as novas demandas e, em
alguns casos, se antecipam as
necessidades de produtos cada
vez mais eficientes e mais “ami-
gos” do meio ambiente, cuja
principal novidade foi à introdu-
ção de produtos para atender a
nova legislação IMO/PSPC, fato
que movimentou o mercado nos
últimos dois anos. A revista Cor-
rosão & Proteção consultou al-
guns deles para que relatem suas
experiências.

International Paint – A em-
presa, selecionada pelo Estaleiro
Mauá, anuncia a oferta de diver-
sas soluções para o mercado de
tintas anticorrosivas. Para aten-
der a nova legislação, a Interna-
tional Paint estabeleceu um am-
plo programa de ensaios para tes-
tar seus produtos e esquemas de
pintura e hoje possui 87 sistemas
aprovados mundialmente.

A unidade de produção do
Brasil está certificada para a pro-
dução do sistema de tanques de



Tintas Jumbo – A solução mais recente para a proteção anticor-
rosiva na indústria naval é a tinta epóxi sem solvente que tem como
características principais ser isenta de solventes, ausência de restri-
ções de umidade – evitando paradas nas obras, aderência superior
entre as demãos e o substrato e permitir o tratamento de superfície
com hidrojateamento, entre outras vantagens. 

Segundo Aécio Castelo Branco, gerente da Tintas Jumbo, além
das pesquisas com tinta epóxi sem solvente, a empresa está investi-
mento para utilizar matérias-primas de fontes renováveis e biode-
gradáveis.

Tintas Renner – Os produtos com baixo teor de solvente, Low
VOC, ou sem solventes, No VOC, formulados com pigmentos
anticorrosivos e isentos de materiais pesados são as apostas da
empresa para o setor marítimo. Essas linhas, segundo a empresa, di-
minuem o número de demãos e possui secagem ao manuseio e a re-
pintura mais rápida em relação às tintas convencionais. “Dessa for-
ma, os produtos aumentam a produtividade da operação, gerando
economia ao aplicador com menor agressividade ao meio ambien-
te”, diz Adauto Riva, gerente Técnico Industrial da Tintas Renner.

A empresa está investindo na pesquisa de produtos com percen-
tual de sólidos por volume cada vez mais elevados, compostos por
matérias-primas fabricadas com fontes renováveis.

WEG – A empresa destaca alguns lançamentos para aplicação
na indústria naval: um produto especialmente desenvolvido para
aplicação em tanques de petróleo, óleos crus, tanques de lastro,
navios em geral e estruturas marítimas – cuja performance anticor-
rosiva se dá em função da tinta ser formulada com flocos de vidro, o

que proporciona uma barreira de
proteção, além de gerar resistên-
cia a abrasão e impacto; um
revestimento epóxi fenólico; um
primer epóxi de secagem rápida
indicado para ambientes agressi-
vos; e, finalmente, uma tinta
epóxi livre de alcatrão pigmenta-
da com alumínio, que confere
resistência a choques mecânicos e
a corrosão e pode ser aplicado no
fundo e costado, tanques de las-
tro, convés, porões, estruturas
externas e internas.

Segundo Ligia Maria Za-
muner, do Marketing da WEG,
um ação importante da empresa
é a oferta de cursos gratuitos aos
clientes tanto na sede da empre-
sa, em Jaraguá do Sul (SC), como
em São Paulo (SP). Nos cursos
são abordados assuntos sobre
preparação de superfície, cálculos
de rendimento, técnicas de apli-
cação, uso de equipamentos de
segurança, compatibilidade de
sistemas entre outros pontos.



Evento EBRATS 2009

EBRATS 2009 – En-
contro e Exposição
Brasileira de Tratamen-

tos de Superfície, realizado de 7
a 9 de maio no Transamérica
Expo Center, em São Paulo,
cresceu mais de 20% em relação
à última edição. O evento reu-
niu quase 100 expositores e
recebeu um número superior a
5 mil visitantes. O EBRATS,
que contou com a participação
de representantes da Alemanha,
Argentina, Espanha, Estados

Unidos, Itália, México, Venezuela, entre outros, é realizado a cada
três anos pela Associação Brasileira de Tratamento de Superfície
(ABTS). O clima, no entanto, era bem diferente de 2006, quando
o mundo não passava por uma crise financeira mundial, relembrou
Airi Zanini, coordenador do EBRATS 2009. “É fácil perceber que
pelos números apresentados, este setor parece não ter sentido a
crise. Apesar da cautela, as empresas não deixaram de investir”.

“A 13ª edição do evento, que comemora os 30 anos de EBRATS,
foi mais uma vez sucesso em todos os requisitos de um grande even-
to. A qualidade das empresas participantes, a qualificação do público
presente e o número expressivo de visitantes brasileiros e estrangeiros,
nos deu muita satisfação. Mais uma vez os objetivos foram atingidos,
pois os visitantes tiveram a oportunidade de se atualizar, manter ou
reforçar contatos técnicos e mercadológicos e conhecer as mais recen-

O maior evento do mercado de tratamentos de superfície da América Latina reuniu mais
de 5 mil profissionais e contou com a participação de representantes da Alemanha,

Argentina, Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Venezuela, entre outros
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EBRATS 2009 cresce em meio
à crise financeira mundial
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que outros países em relação a
atual crise mundial, bem dife-
rente de outros países onde os
efeitos devem se estender por
mais uns três anos para voltar
aos patamares de negócios
alcançados em 2007. Desta
forma, vamos manter e reforçar
nossos investimentos no país”.

O evento deixou claro que o
Brasil ocupa lugar de destaque
hoje no segmento de tratamento
de superfície. Muitas empresas
estrangeiras procuram parceiros
brasileiros, como aconteceu re-
centemente com a Italtecno e a
Dexter.  Segundo Bruno Cernò,
presidente da Npcoil Dexter, a
empresa firmou parceria com a
Italtecno no Brasil devido ao
grande potencial técnico e mer-
cadológico. “A Dexter atua prin-
cipalmente na Europa – em paí-
ses como Itália, Hungria, Tur-
quia, Rússia – e tem operações
importantes na Índia, no Quê-
nia e com possibilidade de atuar
em breve na China. A participa-
ção na feira, portanto, é impor-
tante para apresentar inovadoras
oportunidades de negócios que
essa parceria possibilita. Particu-
larmente, fiquei impressionado
com a participação do público e
sua qualificação. Estou muito
confiante que essa parceria vai
oferecer ganhos competitivos
aos clientes por meio de bons
produtos e excelência na assis-
tência técnica, pois estamos

tes inovações das empresas e ten-
dências de mercado. Foram nove
palestras sobre o que há de mais
recente na área de tratamento de
superfície, além de cursos técni-
cos oferecidos pelas empresas par-
ticipantes. Também quero desta-
car que o sucesso se deve em
parte ao lançamento antecipado
do EBRATS, propiciando uma
maior mobilização em torno do
evento”, diz o coordenador do
evento, Airi Zanini.

Wilma Ayako Taira dos San-
tos, diretora cultural da ABTS e
coordenadora técnica do even-
to, ressalta ainda o excelente

resultado com as alterações introduzidas no EBRATS quanto às
apresentações de trabalhos. “Reduzimos o número de artigos apre-
sentados no formato oral e colocamos os pôsteres em local de maior
destaque, o que permitiu que um maior número de pessoas tivesse
acesso aos trabalhos”, conta Wilma. “A participação gratuita nas
palestras também deve ser destacada, pois ampliou as possibilidades

de atualização técnica e merca-
dológica”.

Durante o período do evento,
três cursos foram oferecidos: Tra-
tamento de Superfície – Módulo
Protetivo/Funcional, Tratamento
de Superfícies – Módulo De-
corativo/Metais Preciosos e Cál-
culos e Custos em Tratamentos
de Superfícies e, para fechar o
evento, a organização promoveu
uma concorrida palestra do Prof.
Marins.

Acompanhe a seguir, alguns
depoimentos de expositores do
EBRATS.

A subsidiária da SurTec In-
ternational (sediada na Alemanha), que opera no Brasil desde 1999
para fabricar, desenvolver e comercializar especialidades químicas
para tratamento de superfície nas linhas de galvanoplastia e fosfati-
zação, também esteve presente ao EBRATS destacando produtos
como o SurTec 609 ZetaCoat, camada de conversão à base de
cromo trivalente para pré-tratamento multimetal para pintura con-
vencional e a pó; o 716, um processo de última geração para a depo-
sição da liga zinco-níquel; o 412, um ativador neutro para remover
ferrugem e oxidações, em linha completa para aços inox e alumínio;
e o 641, passivador para alumínio como base para pintura, total-
mente isento de cromo e fosfatos, com aprovação Qualicoat.

O presidente da empresa, Herbert Baunach, disse que essa foi a
primeira vez que a SurTec Internacional trouxe estes produtos para
o Brasil e suas expectativas são grandes quanto ao sucesso desta ini-
ciativa. Com relação ao momento atual da economia, Baunach está
otimista. “Acredito que o Brasil tenha um desempenho melhor do

Herbert Baunach, presidente
da SurTec ao lado de Domingos
José Carlos Spinelli, diretor técnico

Bruno Cernò, presidente da
Npcoil Dexter

Flaviana Venturoli Zanini
Agnelli, da Anion-MacDermid



avaliou que o EBRATS 2009
apresentou um resultado extre-
mamente positivo. “Mesmo
com o mundo atravessando
uma crise mundial, estamos
felizes com o público presente
ao evento. Acredito que esse é
um momento de alavancar no-
vamente os negócios e espera-
mos uma reação do mercado até
mais rápida, mesmo nos Esta-
dos Unidos e outros países onde
a crise é mais complexa do que
no Brasil. No EBRATS reforça-
mos nossa preocupação com o
meio ambiente”, comentou Fla-
viana. A empresa, especializada em processos químicos para trata-
mento de superfícies decorativo e técnico, reservou novidades para
o evento, tais como os novos processos de zinco-liga, de níquel quí-
mico teflon®, de metalização em plástico, desengraxantes ecológicos
e processos para formação de circuitos impressos.

A questão ambiental parece mesmo que foi um marco no
EBRATS 2009. Segundo o diretor do Grupo GP Isolamentos,
Roberto Perantunes, o evento é
muito dirigido ao setor e difere
de outras iniciativas por reunir
empresas apenas de tratamento
de superfície. “Estamos presen-
ciando pouco a pouco a estabi-
lidade do mercado, após a crise
iniciada no final do ano passa-
do. Além desse momento de re-
tomada, destaco a questão am-
biental, fator preponderante pa-
ra quem trabalha na área de tra-
tamento de superfícies. Assim
como eu, muitos devem achar
que o tema meio ambiente foi o
grande marco desse evento, tan-
to que hoje existem empresas com descarte zero de água, com o rea-
proveitamento da água em 100%”.

Para o diretor da Doerken do Brasil Anti-Corrosivos, Mauro
Leonel Gorrasi, o resultado superou todas as expectativas. “Eu acho
que houve uma evolução considerável no nosso setor, embora as
empresas do setor automobilístico tenham experimentado um peque-
no decréscimo na sua produção no primeiro trimestre do ano. No
entanto, o segmento de tratamento de superfície não atende unica-
mente essa indústria, tanto que tivemos um aumento de 20% nas ven-
das comparado com ao primeiro semestre do ano passado. Sobre o
evento, este foi sem dúvida o EBRATS de mais alto nível técnico –
tanto que participei recentemente de um evento no exterior e o
EBRATS não ficou devendo em nenhum ponto. É muito bom acom-
panhar o setor se desenvolvendo com qualidade”, avalia Gorrasi.

O diretor comercial da Elmactron Elétrica Eletrônica, Alexan-
dre Gani Junior, reforçou a importância do EBRATS, apesar desse
tipo de evento não gerar negócios de maneira imediata. “O mais

atentos às questões de segurança
no trabalho e proteção ao meio
ambiente”, diz Bruno Cernò.

Apesar de ainda ter uma pre-
sença limitada no mercado na-
cional, em função do pouco
tempo de operação no Brasil, a

Dexter deixou claro sua intenção
de investir no país, tanto na for-
mação de profissionais quanto
nas estruturas produtivas. “Nós
nos preocupamos com as espe-
cializações, e queremos oferecer
aos clientes toda a assistência no
processo, incluindo a eliminação
das falhas e pesquisas para a pro-
teção ambiental. Nesse sentido,
fica mais evidente a importância
de tratarmos a questão da inova-
ção como um de nossos maiores
valores”, observa Cernò.

Flaviana Venturoli Zanini
Agnelli, da Anion-MacDermid,
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Mauro Leonel Gorrasi, diretor da
Doerken do Brasil Anti-Corrosivos

Elmactron Elétrica Eletrônica

Maurício Penteado, da
Bandeirantes Galvânica

Carlos Alberto Kuwai, gerente de
vendas da Adelco



Crise? Ou seria um teste recorrente
para separar o joio do trigo?

ual a diferença entre a
“pessoa física” da “pessoa
jurídica”!? Todos os pres-
supostos conceituais so-

bre a gestão das organizações
inspirou-se em algum grau no
funcionamento dos organismos
vivos. O próprio nome “organi-
zação” vem de “organismo”; os
departamentos das empresas
públicas chamavam-se “órgãos”
como uma comparação aos ór-
gãos dos sistemas vivos. Tudo
no ambiente corporativo, desde
os seus primórdios, sempre foi
um estudo acadêmico inspirado
preponderantemente no fun-
cionamento perfeccionista da
máquina dos seres vivos.
A grande diferença, metaforica-
mente falando, é que as pessoas
físicas (seres humanos) nasce-
ram para um dia morrer, ou se-
ja, os seres vivos, mais cedo ou
mais tarde vão sucumbir, por
mais perfeita que sejam suas
práticas neste mundo. Já as pes-
soas jurídicas (empresas) não
têm a mesma característica, não
é de sua natureza a morte e,
quando acontece, caracteriza a
convicção de que a mesma foi
assassinada! A pessoa física tem
limites de adaptabilidade ao
ambiente em que vive, mas a
pessoa jurídica só não se adapta
se não quiser ou não perceber
que precisa adaptar-se. Não
existe, portanto, morte natural
para pessoas jurídicas, só mes-
mo morte “matada”!
Num ambiente de crise… aliás
o que é crise?! No idioma man-
darim (falado pelos chineses), a
palavra crise se escreve com
dois ideogramas (símbolos kan-
jis) distintos, um sozinho sig-
nifica perigo e o outro, tam-
bém sozinho, significa oportu-

nidade, mas ambos unidos re-
presentam a palavra crise, ou
seja, ela deve ser vista como um
“perigo” iminente, mas tam-
bém pode (e deve) ser vista co-
mo uma grande “oportunida-
de” de aprendizado e de saltos
quânticos de desempenho e de
performance. Outra alternativa
pitoresca é retirarmos a letra “s”
da mesma palavra crise, so-
brando outro termo importan-
tíssimo neste ambiente: crie. A
criatividade para fazer mais e
melhor depende única e exclu-
sivamente de uma decisão do
gestor e de sua equipe.
Numa de nossas atitudes siste-
máticas para evitar que as em-
presas (nossas clientes ou sim-
plesmente as empresas em ge-
ral) morram (ou melhor, sejam
assassinadas pelos seus gesto-
res), fomos não somente estu-
dar profundamente a excelên-
cia da gestão, mas também a
ciência do comportamento de
quem as gere: as pessoas. So-
mos talvez uma das poucas em-
presas com uma equipe de pro-
fissionais que detém de profi-
ciência para ajudar não somen-
te tecnicamente as organizações
em geral, mas também em aju-
dar sob o ponto de vista com-
portamental.
Sabemos que atitude é a carac-
terística mais rarefeita no ambi-
ente corporativo, em todos os
seus níveis, e que as crises, cada
vez mais recorrentes e cíclicas,
têm contribuído mais positiva-
mente do que ao contrário. São
inúmeros os casos de empresas
que atribuem aos ambientes de

Esses momentos, que são intermitentes, servem para testar nossa capacidade
de superá-los. E só sobrevivem quem realmente merece

Adm. M.Sc. Prof. Orlando Pavani Jr.
Consultor Titulado CMC pelo IBCO/ICMCI e Diretor da Solutty, empresa de soluções em
gestão comercial – pavani@gaussconsulting.com.br

Por Orlando
Pavani Júnior
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Treinamento & Desenvolvimento

crise o real motivo de sua su-
peração, motivo idêntico que
outras tantas justificam sua fa-
lência!
Um dos depoimentos mais pro-
eminentes e inesquecíveis que
uma pessoa nos deu (depois de
um de nossos treinamentos
comportamentais) é que so-
mente em ambientes de caos
total pode-se perceber que en-
tre as letras “d” e “s” da palavra
“Deus”, existe também um
“eu”, forte e corajoso, que se-
quer percebemos ao longo do
tempo! Se não percebermos este
eu (capaz de realizar absoluta-
mente tudo que desejar… prin-
cipalmente se fizer o que “pre-
cisa ser feito” e não somente o
que se “gosta de fazer”), não
haverá crise que seja capaz de
esvaziar-lhe da esperança e da
motivação de continuar a cami-
nhada!
Não seria um indicador de ges-
tão algo que permita que as or-
ganizações (pessoas jurídicas)
também possam sentir suas
“dores” mais sutis a ponto de
procurar ajuda com consultores
especialistas, a exemplo das pes-
soas físicas com seus médicos e
personal trainers!?
Estou convencido de que as
crises virão intermitentemente,
sem cansar, apenas para testar
nossa capacidade de superá-las
e ver mais do que sempre vi-
mos! Espero que ela possa sepa-
rar o joio do trigo e que só
sobrevivam as que realmente
merecerem.

Pense nisto!



importante é reforçar nossa
marca junto aos clientes e pos-
síveis clientes. No espaço pode-
mos mostrar nossa expertise no
negócio e, assim, gerar futuras
demandas, principalmente para
nós que temos uma linha de

produtos especiais. Além disso,
é uma oportunidade de lançar
produtos, como uma nova bom-
ba filtro com capacidade de 15
mil litros/hora, com acionamen-
to magnético. Quem esteve no
nosso estande pôde assistir um
vídeo com a demonstração deste
equipamento”.

Quem trouxe novidades tam-
bém foi a Bandeirantes Galvâni-
ca, que apresentou suas novas
linhas de zincagem e cromatiza-
ção. Para o setor automotivo,
destacam-se os cromatizantes

trivalentes preto e clear da
empresa japonesa Dipsol, que
atende às normas de resistência
à corrosão e de aspecto visual.
Nessa série, a linha de zinco-
níquel tem velocidade de depo-
sição de 0,18 mícron/min em
banhos rotativos e 0,40 mí-
cron/minuto em banhos para-
dos. Na linha decorativa, o lan-
çamento foi um cobre ácido
sem corantes e com alta veloci-
dade de deposição, além de um
níquel microfissurado e oxida-
ções especiais para zamak e
latão. “Com a vinda dessa nova
linha de produtos nossa expectativa é de que as vendas da empresas
devem dobrar este ano”, comentou Maurício Penteado, da
Bandeirantes Galvânica.

O gerente de vendas da Adelco, Carlos Alberto Kuwai, avaliou
que os profissionais do setor esperam com grande interesse o
EBRATS, principalmente por se tratar de um evento que acontece a
cada três anos, e tem interesse em conferir de perto as novidades do
mercado. “Não poderíamos ficar de fora de um evento dessa magni-
tude. A cada edição ficamos mais contentes e satisfeitos com os
resultados que conquistamos. Apesar da crise econômica, parece que
o pior já passou, basta olhar para o grande público que esteve pre-
sente no evento. Também já sentimos no próprio mercado que a
procura por produtos novos tem aumentado, tanto é que o número
de consultas vem crescendo”.

Elia Isaia de Demo, diretor da Dileta, também se mostrou
muito satisfeito com a participação de sua empresa em um evento
que agrega a grande maioria das empresas do segmento de trata-
mento de superfície. “Eu acho que a crise não chegou no Brasil,
pelo menos para nossa empresa. Teve, é claro, uma oscilação nos
preços no início deste ano, mas agora já está tudo dentro da norma-
lidade. Eu diria até que foi bom acontecer essa crise, uma vez que
os preços praticados pelos mercados internacionais estavam fora da
realidade. Os preços voltaram para patamares aceitáveis. Isso serviu
para purificar o mercado, tanto que teve produto vindo da China
que apresentou uma queda da ordem de 70% no preço. Isso signi-
fica, que se caiu 70%, eles estavam ganhando muito”.

Outro profissional que ficou muito satisfeito com os resultados
desta edição do EBRATS foi o diretor industrial da Electrocell,
Volkmar Ett. “Eu acho que esse é um evento maravilhoso, porém
sinto falta da presença de empresas que executam serviços”.

A Alpha Galvano também trouxe uma grande variedade de pro-
dutos. “A empresa sempre tratou do evento como um dos mais
importantes do setor. Esta é nossa nona participação consecutiva e
independente do mercado aquecido ou não, estar no EBRATS é
sempre uma grande oportunidade de negócios, de firmar ou refor-
çar contatos com os parceiros e vemos como uma boa oportunida-
de de mostrar a nossa empresa no mercado. Como sempre fazemos,
focamos mais no metais não-ferrosos e os anodos de exclusão”,
revelou Marcelo Rica, gerente de vendas da empresa.
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Elia Isaia de Demo, diretor
da Dileta

Volkmar Ett, diretor industrial
da Electrocell

Marcelo Rica, gerente de vendas
da Alpha Galvano





Evento COTEq

Associação Brasileira de
Ensaios Não Destruti-
vos e Inspeção, ABEN-

DI, a Associação Brasileira de
Corrosão, ABRACO e o Insti-
tuto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis, IBP promover-
am entre os dias 12 e 15 de maio,
na cidade de Salvador, Bahia, a
décima edição da COTEq, Con-
ferência sobre Tecnologia de E-
quipamentos. O evento recebeu
mais de 1.000 profissionais, pú-
blico recorde desde sua primeira
edição, que puderam conferir, a-
lém da programação técnica qua-
lificada, os vencedores do Prêmio
COTEq, Professor Vicente Gen-
til e Paula Leite.

“O evento reuniu especialis-
tas de diversas áreas de atuação,
sendo apresentados mais de 60
trabalhos técnicos na área de
Corrosão. Tivemos a premiação
de trabalhos na área de corro-
são, com o Prêmio Prof. Vicente
Gentil (veja “Reconhecimentos
Técnicos”). Neste evento foi
formalizado um convênio com
a Rede Petro Bahia, para a cria-
ção de mais uma Regional
ABRACO”, conta Simone Lou-
ise D. C. Brasil, diretora da
ABRACO e professora do De-
partamento de Processos Inorgâ-
nicos da Escola de Química Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro. Simone relatou também
que a entidade divulgou no even-
to a próxima edição do INTER-
CORR, que será organizado em
Fortaleza (CE), em 2010.

No primeiro dia, realizou-se a
Conferência Magna de Abertura,
cujo tema “Desafios Tecnológi-
cos do Pré-Sal” foi apresentado
por Carlos Tadeu da Costa Fraga,
Gerente Executivo do Centro de

Pesquisas da PETROBRAS, que
destacou, em linhas gerais, a des-
coberta da reserva, sua definição
e a evolução das pesquisas até os
dias de hoje.

Já no dia 13 de maio, o desta-
que ficou por conta da Conferência “50 anos de Evolução da Inspeção
de Equipamentos no País (1958 a 2008)”, ministrada por Aldo
Cordeiro Dutra, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (IBP); e da Sessão Internacional “O Estado de Arte de
Novas Tecnologias de END na Europa”, promovida por meio de uma
parceria realizada com João Gabriel, do Centro de Avaliação Não
Destrutiva (CAND), que coordenou as conferências.

Um dos destaques do evento foi a reunião do TC 135/SC 09 de
Emissão Acústica, realizada pela primeira vez no Brasil, e que contou
com a presença do charmain do comitê técnico da ISO, Hajime
Hatano, que trata de Ensaios Não Destrutivos.

Reconhecimentos técnicos
O prêmio Professor Vicente Gentil, em homenagem ao destacado

formador, que atuou na Escola de Química da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), foi conquistado pelo trabalho “Estudo da
corrosão por crévice em aços inoxidáveis”, de Marcos Paulo Moura de
Carvalho (Escola Técnica Estadual Henrique Lage) e Ivan Napoleão
Bastos (UERJ), escolhido como o melhor trabalho técnico oral do
CONBRASCORR. Em segundo lugar ganhou o tema “Influência da
umidade na cura da tinta de fundo rica à base de silicicato de etila” de
autoria de Fernando Fragata e Alberto Ordine (CEPEL) Carlos Bar-

O evento técnico-científico organizado pela ABENDI, ABRACO e IBP atraiu mais

de 1.000 participantes, número recorde desde sua primeira edição
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COTEq supera expectativas

Abertura do evento e detalhe da
plateia de conferencistas



Já no prêmio Paula Leite, o
comitê do CONAEND elegeu o
trabalho “Ensaio de ultra-som
em soldas de materiais API 2W
50T (TMCP), a experiência com
o fenômeno de anisotropia elásti-
ca em soldas de jaqueta” de Man-
fred Ronald Richter, Luis Anto-
nio Scavazza, Marcos Monteiro e
André Mariano (PETROBRAS).

Além dos prêmios técnicos,
destaque para o tradicional con-
curso de fotografias de corrosão e
degradação de materiais. Veja no
box acima os premiados.

bosa, Francisco Ganen e Danielle Barbosa (AKZO NOBEL). Final-
mente em terceiro ficou para “Estudo de permeação de hidrogênio em
aços inoxidáveis” de autoria de José Antonio C. Ponciano Gomes
(UFRJ) e Jacqueline M. de Farias (Escola Politécnica da UFRJ).

Nesta décima edição, o melhor trabalho técnico do congresso no
formato pôster foi sobre o tema “Eletrodeposição de ligas Cu-Zn a
partir de banhos contendo glicina”, dos autores Julyana R. Garcia,
Aderval S. Luna, Dalva C. B do Lago e Lilian F. de Senna, todos do
Departamento de Química Analítica, DQA – UERJ. Já o melhor tra-
balho técnico apresentado no congresso no formato oral foi sobre o
tema Image processing tecniques to monitor atmosferic corrosion, dos
autores Mariana P. Bento (UFC), Fátima N. S. de Medeiros (UFC),
Geraldo L. B. Ramalho (CEFET), Luiz C. L. Medeiros (PETRO-
BRAS). Ambos foram eleitos pelos comitês técnicos e executivos do
congresso e foram reconhecidos com o concorrido Prêmio COTEq.

16º Concurso de Fotografia de Corrosão e Degradação de Materiais

1º Lugar: Alexandre Engeber
Odilon (PETROBRAS).
Descrição: Porca de aço carbono
de 01, exposta às intempéries,
apresentando corrosão por esfolia-
ção. Vê-se claramente o despren-
dimento de sucessivas camadas de
óxido, paralelas entre si e em for-
ma de lâminas.

2º Lugar: Ivan Napoleão Bastos
(UERJ).
Descrição: Corrosão indoor de ob-
jeto de decoração feito de liga pew-
ter e exposto em residência próxima
ao mar. Apenas a parte superior
está corroída, pois apenas esta régio
permite o acúmulo de sais e outras
partículas atmosféricas.

3º Lugar: Lamartine Ferreira
Lopes filho (BRASKEM).
Descrição: Severa erosão interna
em tubo de níquel 200 em meio
à soda cáustica a 165ºC e con-
centração entre 49 % e 50 %.



atendo somente à END ou Corrosão, por exemplo, mas que domine
as duas ou mais atividades. Com isso tudo, a COTEq é uma das prin-
cipais conferências para o setor industrial brasileiro”.

Segundo a gerente executiva de atividades associativas da
ABENDI, Irany Guimarães, a COTEq é um evento que vem cres-
cendo continuamente em número de especialistas presentes e em
trabalhos apresentados. “Este resultado se deve à efetiva atuação das
entidades promotoras da COTEq, bem como o apoio dos comitês
executivo e técnico que, por meio da experiência profissional de
seus integrantes, fortalecem tecnicamente o evento”, observa Irany.

Para a 11ª COTEq que acontecerá em 2011, em Recife/PE, a
ABENDI já inicia seu trabalho com o intuito de oferecer aos seus par-
ticipantes as inovações da tecnologia de equipamentos, além de toda
infra-estrutura para que seu público formado por profissionais das
áreas de petróleo/petroquímica, energia, químico, siderurgia, naval,
nuclear, aeronáutico, papel e celulose, entre outros, possam continuar
com as discussões sobre os temas relacionados ao evento.

Feira de Exposições
A reunião de mais de mil profissionais qualificados, abre espaço

para a expansão cada vez maior da feira de exposições, que acontece
paralelamente à COTEq. Cerca de 50 expositores, entre empresas, ins-
tituições de pesquisa e ensino e associações, estiveram presentes enri-
quecendo o evento e abrindo a possibilidade de novas ações e negócios.

Evento consolidado
Para o presidente da ABEN-

DI, Carlos Madureira, a Con-
ferência sobre a Tecnologia de
Equipamentos – COTEq é um
evento consolidado que, a cada
dois anos, possibilitando aos
profissionais participantes ter
uma ampla visão de vários seg-
mentos industriais. “O fato da
COTEq congregar grandes enti-
dades de fomento às atividades
de Ensaios Não Destrutivos -
END, Inspeção de Equipamen-
tos e Corrosão, cria uma sinergia
que enriquece seu conteúdo téc-
nico, possibilitando a troca de
conhecimento e informações
entre diferentes áreas. Adicional-
mente, a COTEq vai de encon-
tro à uma necessidade do merca-
do que hoje exige profissionais e
empresas que possuam conheci-
mento em diversas áreas, não se
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Marcos Paulo Moura de Carvalho foi agraciado com
o prêmio Professor Vicente Gentil

Mariana P. Bento ganhou o prêmio COTEq pelo
melhor trabalho técnico oral do evento

O melhor trabalho técnico em pôster apresentado na
COTEq foi de Julyana Garcia

Manfred Ronald Richter recebeu o prêmio de melhor
trabalho técnico do CONAEND





ABRACO Informa

A parceira de treinamen-
tos que a International Paint
possui com a ABRACO –
Associação Brasileira de Cor-
rosão continua sendo um su-
cesso. Todos os participantes
do curso básico de pintura
realizado pela ABRACO têm
a aula prática do curso minis-
trada no moderno centro de
treinamento prático da In-
ternational, localizado em
sua unidade industrial, em
São Gonçalo (RJ). 

As salas são equipadas com

Treinamento da ABRACO

máquinas e instrumentos utili-
zados na pintura, como a cabi-
ne de jato, airless spray e hidro-
jato. No dia 5 de junho, mais

Seguindo seu objetivo de tornar-se mais pró-
xima dos profissionais do setor, a ABRACO fir-
mou convênio com a Rede Petro Bahia para
inaugurar a Regional ABRACO Salvador.

O contrato foi assinado durante a 10ª CO-
TEq, realizada na capital baiana, entre o Pre-
sidente da ABRACO, Laerce Nunes, e o Presi-
dente da Rede Petro, Nícolas Honorato. Esta-
vam presentes na cerimônia os Diretores Exe-
cutivos da ABRACO Fernando Fragata, Neus-
valdo Lira e a Simone Brasil.

A regional, localizada na Av. Tancredo Ne-
ves, 274 – Centro Empresarial Iguatemi – Bloco
B, Salvador (BA), já está funcionando e tem a
seguinte programação para o segundo semestre:
• Básico de Pintura Industrial – 10 e 11 de

setembro
• Pintor Industrial – 13 a 16 de outubro

Regional ABRACO Salvador

• Básico de Proteção Catódica: 5 e 6 de novembro
• Qualificação para Inspetor de Pintura Indus-

trial – N1 – 7 a 18 de dezembro
Mais informações: Tel: 71 3230-8688
fernanda@redepetrobahia.com.br

A ABRACO inicia em 1º de julho de 2009 o
Sistema Nacional de Qualificação e Certificação
em Corrosão e Proteção (SNQC – CP). De a-
brangência nacional, o sistema estabelece os crité-
rios e as sistemáticas adotados para a qualificação e
certificação de pessoal na área de corrosão e técni-
cas anticorrosivas.

Para se adequar as regras do SNQC-CP, a
partir de 1º de julho de 2009, todos os profissio-
nais qualificados pelo sistema PETROBRAS em

Certificação SNQC-CP

Inspetor de Pintura Níveis 1 e 2, podem solici-
tar ao Bureau de Certificação da ABRACO o
reconhecimento da sua qualificação.

Os profissionais terão o prazo de um ano
para solicitar o reconhecimento de sua qualifica-
ção, caso contrário, deverão realizar todo o pro-
cesso de certificação. Acesse o novo site da
ABRACO (www.abraco.org.br) para conhecer
as etapas do processo de reconhecimento e as
vantagens de ser um profissional certificado.
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um treinamento prático foi rea-
lizado para nove pessoas, que,
ao final do dia, receberam um
certificado de conclusão.



O novo Laboratório de Corrosão e Proteção do IPT

No último dia 8 de julho de 2009 foi inaugurado as novas instalações do Laboratório de Corrosão
e Proteção, fruto de investimentos provenientes do governo estadual, do Ministério da Ciência e
Tecnologia e Tecnologia e da PETROBRÁS. “Seguindo um plano de modernização abrangente, capaci-
tando seus pesquisadores, melhorando a sintonia com as demandas dos clientes e da sociedade e explo-
rando as oportunidades de ampliar sua atuação, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo, cria músculos para gerar conhecimento que contribua para o desenvolvimento sustentável, o
grande desafio da atualidade”, destaca o presidente do IPT, João Fernando Gomes de Oliveira.

Na ocasião, o evento contou com a presença de várias autoridades do governo estadual e muni-
cipal, da PETROBRÁS, pesquisadores do IPT e de diversas entidades ligadas direta e indiretamente
ao Instituto. Tradicionalmente, o IPT investe em torno de 2 a 5 milhões de reais anualmente em
laboratórios. No ano passado, os investimentos somaram 30 milhões de reais. E em 2009, o IPT
contou com 57 milhões de reais do Governo do Estado e mais os projetos do BNDES. São 27 mi-
lhões de reais para o laboratório de São José dos Campos, mais 19 milhões de reais para o projeto
de áreas contaminadas, mais os investimentos da PETROBRÁS.

Para 2009, a previsão de investimento é de quase 100 milhões de reais. O IPT mantém o reco-
nhecimento e a confiabilidade conquistados como um dos principais institutos de pesquisa do
Brasil. São seus clientes e parceiros, grandes empresas públicas e privadas de todo o país. O proces-
so de modernização do instituto também contemplou questões organizacionais. Foi criada a
Diretoria de Processos e Tecnologia da Informação, focada no redesenho dos processos do IPT e no
desenvolvimento de ferramentas gerenciais. Iniciou-se a implantação do ERP (Enterprise Resource
Planning), integrando os setores financeiro, administrativo, de recursos humanos e operação. Outra
mudança organizacional realizada foi a reorientação da Diretoria de Política Industrial e Tecnológica
para uma visão voltada à gestão estratégica do IPT. Veja mais informações na próxima edição.

Notícias do Mercado



Artigo Técnico

Estudo da Corrosão por Crévice em
Aços Inoxidáveis VV-50 e VV-53

dáveis VV-50 e VV-53 foi estu-
dado tendo como ponto de par-
tida as condições experimentais
prescritas na norma ASTM
F746-04 [1], que visa classificar
ligas para finalidades biomédicas
a partir do potencial onde surge
crévice e em condições estritas de
temperatura (37ºC) e de salini-
dade (0,9 % NaCl). Os corpos-
de-prova, usinados de acordo
com as dimensões prescritas pela
norma, foram submetidos à var-
redura linear de potencial a fim
de que fossem obtidas curvas de
polarização anódica, nas quais
foram identificados os valores de
potencial de corrosão, potencial
de pite e corrente de passivação.
A figura 1 mostra as característi-
cas geométricas das amostras uti-
lizadas. A sequência de ensaios
foi randomizada e determinada
por planejamento fatorial 23

com duplicata e os valores obti-
dos, submetidos à análise de sig-

nificância estatística.
Os aços-válvula VV-50 e

VV-53 são austeníticos e nitro-
genados, endurecíveis por preci-
pitação, designados para moto-
res de média/alta severidade de
operação. A escolha destes aços
baseou-se na possibilidade de
estudá-los fora de seu ambiente
projetado de aplicação, tendo
em vista que suas composições
químicas diferem significativa-
mente quanto ao teor de silício
e a presença/ausência de tungs-
tênio, nióbio e tântalo. A com-
posição química dos aços está
na tabela 1.

A norma ASTM F746-04 [1]
prescreve um conjunto de proce-
dimentos de análise potenciostá-
tica de ligas metálicas usadas em
implantes e próteses, baseados
em ciclos de estimulação e passi-
vação. Basicamente, um corpo-
de-prova cilíndrico é exposto à
solução com um pequeno anel

Aços inoxidáveis foram polarizados em meios cloretados, com e sem anel promotor

de crévice. Os parâmetros eletroquímicos resultantes da polarização foram

analisados usando um planejamento fatorial 2 3

Por Marcos Paulo

M. de Carvalho

s chamados aços-válvula
são ligas desenvolvidas
para uso em válvulas de

admissão e exaustão de motores
a combustão interna e que, por-
tanto, devem ser capazes de resis-
tir a regimes de altas temperatu-
ras e pressões mantendo sua inte-
gridade estrutural, mesmo em
presença de gases potencialmen-
te corrosivos. A investigação do
comportamento eletroquímico
destas ligas em meios diferentes
para os quais foram projetados
pode apontar outras possíveis
aplicações, fato de interesse eco-
nômico, uma vez que expande o
campo de aplicação.

Dois aços-válvula foram sub-
metidos a dois níveis de salinida-
de e em presença de um anel de
Teflon® que, por sua geometria,
simula a presença de uma crévi-
ce. O comportamento da corro-
são associada à formação de cré-
vice em amostras de aços inoxi-
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Figura 1 – Geometria dos corpos-de-prova.

Por Ivan Napoleão

Bastos



chanfrado de Teflon a 10 mm de
sua face inferior que simula a
crévice. Três eletrodos clássicos
compõem o sistema eletroquí-
mico gerenciado por um poten-
ciostato que, inicialmente, mo-
nitora o potencial de corrosão
por 1 hora. Depois, o potencial é
ajustado para +0,8Vecs a fim de
observar o comportamento da
corrente elétrica. Caso haja res-
posta (presença de uma dada
corrente), o potencial volta ao
valor inicial com o objetivo de se
observar se a superfície sofrerá
repassivação ou não. Assim, o
potenciostato deve aplicar inter-
valos escalonados de potencial
até obter o mais baixo potencial
de formação de crévice.

A metodologia de investiga-
ção deste trabalho baseou-se na
norma ASTM F746-04, conser-
vando as especificações do cor-
po-de-prova e do anel de teflon.
Esta norma, embora útil para
classificar ligas quanto ao seu
potencial de pite/crévice, é insu-
ficiente para um estudo mais
aprofundado do comportamen-
to do metal no meio corrosivo,
requerendo outras abordagens
[3,4]. Assim, utilizamos também
a solução 0,9 % m/v de NaCl, a-
crescentando também a solução
3,5 % m/v do mesmo soluto
para avaliar o grau de influência
da salinidade. Outra variável
introduzida no procedimento é a
ausência/presença do anel que
simula a crévice. Desta forma, o
planejamento experimental ado-
tado foi o modelo 23 com dupli-
cata, onde as três variáveis são os
aços inoxidáveis (VV-50 e VV-
53), o anel de Teflon (ausência e
presença) e a concentração de
NaCl (0,9 e 3,5 % m/v). Por-
tanto, com a realização em du-

plicata dos ensaios, tem-se um
total de 16 curvas de polarização
anódica, registrando-se também
os valores de potencial de corro-
são, potencial de pite e corrente
de passivação. A ordem de reali-
zação das curvas foi determinada
randomicamente pelo programa
Minitab [5] fim de eliminar erros
sistemáticos, conforme mostrado
na tabela 2. Os resultados de cor-
rente não são expressos em den-
sidade de corrente posto que
existe um pequeno efeito devido
à presença do anel em metade
dos casos estudados, por isto
optou-se por apresentar os resul-
tados em corrente.

Os parâmetros de realização
das curvas de polarização foram:
técnica potenciodinâmica anódi-
ca (5,0 mV/s), potencial final
(até +1,0 mVecs), temperatura
(25,0°C) e superfície exposta do
corpo-de-prova (420 mm2, sem
anel). Foram obtidos os parâme-
tros de interesse a partir das 16
curvas de polarização anódica
como exemplificado na figura 2.

A primeira propriedade estu-
dada foi o potencial de corrosão

dos aços. Este parâmetro, a par-
tir do qual se definem as curvas
de polarização anódica e catódi-
ca, estabelece se o material é
mais ou menos nobre. Adotou-
se para este trabalho três análises
dos resultados: o diagrama de
Pareto das variáveis agindo de
modo isolado e combinado; o
efeito individual de cada variável
e a matriz de interação entre as
variáveis em estudo. Todos os
ensaios tiveram como grau de
confiança de 95% para separar
os resultados aleatórios daqueles
estatisticamente significativos.

Analisando os dados da fi-
gura 3, pode-se constatar que a
única variável relevante para o
potencial de corrosão é o tipo
do aço, ou seja, a composição
da liga. A presença da crévice
simulada pelo anel de Teflon e a
concentração de NaCl não de-
monstraram ter influência so-
bre o potencial com o grau de
incerteza adotado para os ensai-
os (0,05 correspondente a 95 %
de confiança). Outro aspecto
evidenciado pela matriz de inte-
ração é que o aço VV-50 sempre
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Figura 2 – Curva de polarização do aço VV-50 em NaCl 3,5 % m/v.

Aço C Si Mn P S Cr Ni N Outros
VV-50 0,50 0,45 9,0 0,045 0,030 21,0 4,50 0,50 W: 1,15

Nb+Ta: 2,15
VV-53 0,53 0,25 9,0 0,045 0,030 21,0 4,0 0,43 -

TABELA 1 – COMPOSIÇÃO DOS AÇOS (EM %M/M) [2]



apresentou valores de potencial
de corrosão inferiores que os do
aço VV-53. Com os dados de
composição da tabela 1, pode-
mos especular que a presença dos
metais tungstênio, nióbio e tân-
talo influencia as características
do filme formado. Assim, esta
liga torna-se menos nobre, ou
seja, com maior tendência anó-
dica, oxidando-se mais facilmen-
te do que o aço VV-53 que não
possui os referidos metais em sua
composição.

Outra propriedade investiga-
da foi o potencial de pite ou cré-
vice, caracterizado por ser o valor
de potencial a partir do qual há
uma súbita elevação da densida-
de de corrente. Este fenômeno é
decorrente da estabilização dos
pites nucleados na superfície do
metal e do seu consequente cres-
cimento em direção do interior
da estrutura. Estes valores foram
obtidos das curvas de polarização
e, portanto, não são múltiplos de
50 mV como ocorre na aplicação

da norma ASTM F746-04. A
presença dos pites aumenta a rea-
tividade da superfície metálica o
que explica o aumento da cor-
rente. Portanto, o potencial de
pite é um indicador da capacida-
de da camada superficial da liga
metálica em resistir à ação de es-
pécies como os íons cloreto. Res-
salta-se que, na análise dos resul-
tados deste trabalho, considerou-
se na ausência do anel a corrosão
localizada assume a forma de pi-
te, e na presença, como crévice.
Diferentemente do potencial de
corrosão, o potencial de pite foi
fortemente influenciado pela
concentração de NaCl e por seu
efeito combinado com o tipo de
aço. Este resultado é coerente
com a literatura no qual quanto
maior o teor de cloreto menor é
a resistência à corrosão localizada
dos aços inoxidáveis [6]. A pre-
sença do anel de Teflon (simula-
dor da crévice) não mostrou ser
relevante para a determinação do
potencial de crévice/pite.

U m a
vantagem
do planeja-
m e n t o
f a t o r i a l
empregado
é a caracte-
rística de
ortogona-
lidade, que
p e r m i t e
comparar
grupos de
resultados

realizados de modo distinto;
assim, cada ponto representa a
média de oito ensaios.

A concentração de NaCl
tem um efeito bastante signifi-
cativo no potencial de pite. Os
potenciais médios para a con-
centração de 3,5 % m/v ficaram
por volta de 50 mV abaixo das
médias para 0,9 %. Este efeito
encontra sua justificativa teóri-
ca precisamente na possibilida-
de de penetração dos íons clore-
to na camada passiva do aço
inoxidável. Quanto maior a
concentração, mais pites são
nucleados, o que se evidencia
nos valores mais baixos de
potencial de pite.

Coerentemente com o que já
foi constatado no potencial de
corrosão, o aço VV-50 apresen-
tou média de potencial de pite
mais baixa (diferença de 10
mV). Diferenças de comporta-
mento inferiores a 50 mV não
são detectáveis ao se utilizar a
norma ASTM F746-04, pois os

intervalos
são escalo-
nados em
50 mV. De
t o d o
modo, es-
te efeito
não é tão
pronunci-
ado quan-
to o do
NaCl, mas
ratifica o
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Figura 3 - Análise de Pareto para relevância
estatística do Ecorr (95 % de confiança)

Figura 5 – Matriz de interação das variáveis
no valor de Epite/crévice

Figura 6 – Análise de Pareto para
significância das variáveis para ipassiv.

Figura 4 - Efeito individual das variáveis
no valor de Epite/crévice



não estão presentes, podemos
postular que a estrutura cristali-
na seja menos sujeita a distor-
ções quando os elementos estão

VV-50 (ver tabela 1), diferindo
deste apenas pela ausência de
W, Nb e Ta. Como estes ele-
mentos de grande raio atômico

fato do aço VV-50 ser menos
nobre do que o VV-53.

O aço VV-53 tem composi-
ção praticamente igual a do

Ordem de Aço Anel de [NaCl] Ecorr Epite ipassiv

execução VV- Teflon® (%m/v) (mVecs) (mVecs) (µA)
1 53 Sem 3,5 -206 81,9 115
2 53 Sem 0,9 -101 104,1 124,1
3 50 Com 0,9 -255 101,8 26,8
4 50 Com 3,5 -241 11,15 118,4
5 50 Com 0,9 -256 98,0 53,0
6 53 Com 3,5 -108 108,8 44,8
7 50 Sem 0,9 -196 106,6 64,9
8 53 Com 3,5 -190 9,1 52,9
9 50 Sem 3,5 -240 26,4 60,1

10 50 Sem 3,5 -320 2,8 80,4
11 53 Com 0,9 -190 67,5 49,1
12 50 Com 3,5 -242 45,9 59,0
13 50 Sem 0,9 -225 87,6 68,5
14 53 Sem 0,9 -240 73,5 74,8
15 53 Sem 3,5 -200 25,2 67,2
16 53 Com 0,9 -270 65,2 87,0

TABELA 2 – ORDEM DOS ENSAIOS REALIZADOS E OS RESPECTIVOS RESULTADOS
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ou seja, as variáveis salinidade,
anel e tipo de aço não são esta-
tisticamente significativos para
este parâmetro eletroquímico.

A adoção dos aços-válvula
VV-50 e VV-53 em outras apli-
cações, além daquela para a qual
foram projetados, ainda requer
mais investigações. Entretanto,
os resultados indicam que os
referidos aços apresentam crévi-
ce nos ambientes nos quais há
presença de íons cloreto, mesmo
em baixa temperatura.

O uso de curvas de polariza-
ção, em vez de procedimentos
normalizado de estimulação-
repassivação, mostrou-se útil
no estudo do comportamento
em corrosão localizada de pite e
crévice. Além disto, o planeja-
mento de experimentos orto-
gonais permitiu a obtenção de
resultados significativos com
um número relativamente
pequeno de experimentos.
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em solução sólida. Por outro
lado, o efeito de elementos quí-
micos em corrosão tende a ser
bem mais complexo que apenas
seu efeito na rede cristalina.

A análise estatística da cor-
rente de passivação revela que
nenhum dos parâmetros adota-
dos nos ensaios (tipo do aço,
presença do anel de Teflon e
concentração de NaCl) de-
monstrou influenciar os resul-
tados com o grau de incerteza
usado (5%), conforme mostra a
figura 6.

Os aços-válvula estudados
mostraram ser bem sensíveis à
ação dos íons cloreto em suas
camadas passivas. A composi-
ção dos aços VV-50 e VV-53,
desenvolvida em função da
necessidade de manter sua inte-
gridade estrutural em regimes
de alta temperatura e pressão
vigentes durante os ciclos de
operação dos motores a com-
bustão interna, revela-se susce-
tível à formação de pites em
baixas temperaturas. Os valores
médios encontrados para po-
tenciais de corrosão e de forma-
ção de pites foram concordan-
tes entre si, mostrando que o
aço VV-50 tem maior tendên-
cia anódica que o aço VV-53.

Uma conclusão importante
deste estudo foi que a crévice
simulada pelo anel de Teflon
não alterou os valores de poten-
cial. Este é um ponto que mere-
ce um aprofundamento poste-
rior pois parece indicar que o
potencial de pite e/ou crévice
são coincidentes para as condi-
ções experimentais.

O grau de salinidade da
solução influenciou apenas no
potencial de pite. Assim, pode-
mos concluir que, dentro das
condições adotadas para este
estudo, somente a composição
do aço foi determinante para o
potencial de corrosão. A cor-
rente de passivação ficou dentro
da aleatoriedade intrínseca do
intervalo de confiança de 95 %,
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Artigo Técnico

Comparação do molibdato de sódio e
tungstato de sódio como inibidores

de corrosão para aço carbono

e o Na2WO4 é através da adsorção
competitiva com o íon Cl- 3 e 4.
Em 1986, foi verificado que o
MoO4

2- forma um filme prote-
tor de ferro/molibdato nos sí-
tios anódicos, passivando o me-
tal, e assim reduzindo a densi-
dade de corrente de passivação
e de transpassivação5 e 6.

Resultados encontrados pa-
ra aço inoxidável em meio de
cloreto e com a presença de
Na2WO4 apresentaram altos
valores de capacitância levando
os autores a concluir que, na
presença de Cl-, o filme forma-
do sobre o ferro é defeituoso e
poroso. Também foi concluído
que a ação inibidora do tungs-
tato está relacionada com a sua
adsorção na superfície do metal
e é dependente da presença de
oxigênio no meio, embora o
filme formado sobre a superfí-
cie metálica com o íon tungsta-
to pode ser refeito e assim, au-
mentar a sua estabilidade7.

Estudo realizado com a mis-
tura de Na2MoO4, Na2WO4 e
NaVO3 como inibidor de corro-
são para aço carbono em meio de
NaCl 3,5%, constatou que o po-
tencial de corrosão torna-se mais
negativo e a velocidade de corro-
são é maior para maiores concen-
trações de NaCl. No entanto, a
adição das substâncias estudadas
como inibidores de corrosão des-
locaram os potenciais de corro-
são para valores mais positivos e
as densidades de correntes de
corrosão foram reduzidas. Este
comportamento foi atribuído à
formação de um filme sobre a
superfície do metal, formada por
sais e complexos insolúveis. Se-

gundo os autores, o melhor de-
sempenho do MoO4

2- é devido à
redução4 do Mo4+ (MoO4

2-) a
Mo2+ (MoO2).

Procedimento Experimental
O material utilizado foi o aço

carbono 1005. Os corpos de
prova foram tratados com lixas
d’água de granas 320, 400, 600.
Foram lavados com água destila-
da, desengraxados com álcool, a-
cetona e secos em corrente de ar
quente. As substâncias estudadas
como inibidores de corrosão fo-
ram o Na2MoO4 e o Na2WO4.
Foram usados eletrodo de refe-
rência de Ag/AgCl KClsat e con-
tra-eletrodo de platina com 15
cm2. O tempo de estabilização
do Ecorr, foi de 3h. Os espectros
de EIE foram obtidos na faixa de
frequência de 16 kHz a 12 mHz,
com dez leituras por década de
frequência e perturbação de 10
mV em torno do potencial de
corrosão (Ecorr). Os parâmetros
de impedância foram estimados
a partir da simulação dos resulta-
dos a um circuito elétrico equi-
valente. As curvas de polarização
(Cpol) foram obtidas em uma
faixa de potencial de –300 mV
em relação ao Ecorr a +300 mV
versus Ag/AgCl KClsat. A veloci-
dade de varredura usada foi de
1 mV.s-1.

Resultados
Os valores de Ecorr (tabela 1)

mostram que as substâncias
Na2MoO4 e Na2WO4 devem
atuar como inibidores anódicos,
tendo em vista que os valores de
Ecorr foram deslocados para valo-
res mais positivos.

Este trabalho tem como objetivo avaliar e comparar a eficiência do molibdato de sódio e do
tungstato de sódio como inibidores de corrosão para o aço carbono em meio de NaCl 3,5%

Por Marina G.

Modesto

presença de sais e princi-
palmente de cloretos nas
águas naturais são res-

ponsáveis pela aceleração da cor-
rosão do aço carbono, isto é, au-
mentam a condutividade da á-
gua e influenciam nas caracterís-
ticas da camada de óxidos e/ou
hidróxido, tornando-a mais a-
gressiva. Assim, o uso do aço car-
bono em meio aquoso deve estar
atrelado a algum tipo de prote-
ção contra a corrosão. Dentre
outras formas de proteção, o
controle da corrosão pode ser
feito com o uso de inibidores de
corrosão, biocidas, sequestrantes
de oxigênio, etc., e dessa forma
aumentar a vida útil dos equipa-
mentos1. Na indústria petrolífera
é comum o uso de inibidores de
corrosão, tanto na produção co-
mo no refino do petróleo, que a-
lém de conservar os equipamen-
tos evita prejuízos operacionais.
Por apresentar alta eficiência co-
mo inibidor de corrosão para aço
carbono em meio neutro, o cro-
mato já foi muito usado, no en-
tanto, por ser uma substância
com alto índice de toxidez, já há
algum tempo, estudos vem sen-
do desenvolvidos com o objetivo
de substituir o cromato por subs-
tâncias que apresentem baixos
índices de toxidez. Por esta razão,
há algum tempo o Na2MoO4 e o
Na2WO4, vêm sendo estudados
como inibidores de corrosão
para o aço carbono2.

A literatura mostra que tanto
o Na2MoO4 como o Na2WO4

agem como inibidores anódicos
de corrosão para o aço carbono
em meio neutro e que o meca-
nismo de inibição do Na2MoO4
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Os resultados de impedância
eletroquímica são apresentados
nas figuras 1 e 2, e mostram que
o filme formado tanto pelo mo-
libdato quanto pelo tungstato
torna-se mais protetor com o au-
mento da concentração. Com o
auxílio de um circuito elétrico
equivalente (figura 3) foi possível
quantificar os parâmetros: Rs
(resistência da solução), Rtc (re-
sistência à transferência de car-
ga), e um elemento de constante
de fase (CPE). O CPE do siste-
ma não corresponde exatamente
à capacitância pura e pode ser
discutido em termo dos fenôme-
nos de difusão e morfologia da
superfície8. Os valores dos mó-
dulos da impedância |Z| e dos
ângulos de fase foram tirados
diretamente dos diagramas.

O cálculo da capacitância da
dupla camada elétrica (Cdl) foi
realizado com o auxílio da equa-
ção C = yo(ωmáx)α-1 , sendo que:
yo = CPE-T e α = CPE-P. Os
valores de CPE-T e CPE-P cor-
respondem aos elementos de fase
constante (identificados através
do tratamento com o software
Zview. ωmáx corresponde à fre-
quência no ponto de máximo
valor do eixo imaginário9.

Os espectros de impedância
eletroquímica, EIE, mostram
que tanto na presença de
Na2MoO4 quanto na de
Na2WO4 foi formado um único
arco capacitivo bem definido.
No entanto, se observa que os
diâmetros dos diagramas de
Nyquist tornam-se maiores para
concentrações crescentes de mo-
libdato e tungstato de sódio, in-
dicando a presença de um filme
protetor. Este comportamento
deve estar relacionado com a
adsorção dos íons de molibdato e
tungstato na camada de óxido,
formando provavelmente o
FeMnO4 e FeWO4, logo, os íons
de molibdato e tungstato devem
reagir com a camada de óxido,
tornando-a menos porosa e mais
protetora8.

Os valores encontrados a par-
tir da simulação dos resultados
de impedância e com o auxílio
do circuito elétrico equivalente
da figura 3 são apresentados na
tabela 2.

Observa-se que, embora os
resultados obtidos com a presen-
ça dos dois íons estudados sejam
muito próximos, o molibdato a-
presenta maior eficiência.

Os valores de Rtc são crescen-

tes com a concentração dos íons
estudados, porém observa-se que
o filme formado com a presença
do íon MoO4

2 demonstra ser
mais protetor. Os altos valores de
capacitância da dupla camada e-
létrica CPEdl indicam que pro-
vavelmente deve haver uma forte
interação entre os íons e o óxido
formado na superfície do aço.
Os baixos valores de α indicam
que o filme deve ser poroso. Para
concentração mais elevada, ou
seja, de 1x10-2 mol.L-1 de
MoO4, os valores de α são leve-
mente crescentes com a presença
do íon molibdato, indicando
maior proteção, resultados que
são concordantes com aqueles
encontrados na literatura2, 5 e 6.

Finalmente, pelos resulta-
dos apresentados na tabela 2,
pode-se concluir que a redução
dos processos corrosivos ou a
eficiência dos íons estudados
pode ser evidenciada pelos va-
lores crescentes do módulo da
impedância |Z|, ângulo de fase,
resistência à transferência de
carga Rtc e eficiência η.

Nas figuras 4a e 4b são apre-
sentadas as curvas de polarização
anódicas e catódicas que foram
obtidas sem e com a presença
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Na2MoO4(mol.L-1) Na2WO4(mol.L-1)
1x10-3 5x10-3 1x10-2 1x10-3 5x10-3 1x10-2

3 -700 -616 -472 -418 -687 -447 -397

TABELA 1: Ecorr DO AÇO CARBONO EM MEIO DE NACL 3,5%, NA AUSÊNCIA E PRESENÇA DAS SUBSTÂNCIAS ESTUDADAS

Figura 1 –
Espectros de
EIE obtidos
na ausência e
presença de
Na2MoO4

2

Tempo (h) Sem Inib

Ecorr (mV) vs Ag/AgCl

a) b)



dos íons de molibdato e tungsta-
to de sódio, respectivamente.

Observando as curvas de
polarização, verifica-se que os
íons MoO-

4 e WO-
4 são eficien-

tes e agem como inibidores anó-
dicos de corrosão, ou seja, todas
as curvas de polarização anódicas
foram polarizadas em relação à
curva obtida na ausência dos
inibidores. Esses resultados con-
firmam a tendência de inibidores
anódicos já demonstrada pelos
valores de potenciais de corrosão,
onde se tornam mais positivos
para as concentrações crescentes
tanto de molibdato quanto de
tungstato de sódio. Estes resulta-
dos são concordantes com aque-
les encontrados3 e 4.

Conclusões
Dos resultados obtidos neste

trabalho pode-se conclui que:
• A presença dos íons estudados

desloca os potenciais de corro-
são para valores mais positivos;

• Os diagramas de Nyquist
indicam que a presença de
MoO4

2 e WO-
4 no meio em

que foram estudados formam
filmes protetores sobre o aço
carbono;

• Os parâmetros obtidos de im-
pedância, isto é, módulo da
impedância |Z|, ângulo de fase,
θ, e resistência à transferência
de carga Rtc são crescentes para
maiores concentrações de
MoO4

2 e WO-
4.;

• Os íons estudados, MoO4
2 e

WO-
4, funcionam como inibi-

dores anódicos, isto é, inibindo
a reação de dissolução do aço
carbono em meio de NaCl
3,5%;

• Os resultados das diferentes
técnicas estudadas demons-
tram ser concordantes;

• A eficiência, η, dos íons estu-
dados como inibidores de cor-
rosão, é maior para concentra-
ções crescentes.
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0,00 1x10-3 5x10-3 1x10-2 1x10-3 5x10-3 1x10-2

Rs (Ω.cm2) 6,4 5,5 6,9 7,6 6,1 8,2 6,7
CPEα(µF.cm-2S(α-1)) 453 552 1098 1108 390 1115 561

α 0,8 0,81 0,81 0,82 0,8 0,75 0,74
Rtc (Ω.cm2) 1487 1901 3644 4078 1936 2490 3734
|Z| (Ω.cm2) 1348 1607 2400 2600 1659 1644 2796

θ 65º 68º 71º 72º 66º 61º 63º
η - 22% 59% 63% 23% 40% 60%

TABELA 2 – PARÂMETROS DE EIE OBTIDOS COM O AÇO CARBONO EM MEIO DE NACL 3,5%, COM E SEM A PRESENÇA
DAS SUBSTÂNCIAS ESTUDADAS.
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Figura 3 –
Circuito
elétrico

equivalente
usado10

Figura 2 –
Espectros de
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presença de
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2
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Opinião

lgumas ferramentas de
informática são essenci-
ais para a sobrevivência

das empresas. Com elas, os da-
dos são preservados e a empresa
não enfrenta as interrupções
mais comuns no sistema de co-
municação.

Por exemplo, os vírus, os apli-
cativos espiões (spyware) e os sites
fraudulentos (phishing) causaram
nos últimos anos prejuízos em
torno de US$ 13 bilhões para as
empresas, segundo pesquisa di-
vulgada pela Computer Economics
em 2007. Essas pragas fazem
com que computadores fiquem
lentos, programas travem, arqui-
vos desapareçam ou sejam danifi-
cados, ocorram interrupções no
sistema operacional ou até mes-
mo sua destruição.

O impacto para uma peque-
na empresa pode ser percebido
com o tempo de um funcionário
parado ou mesmo a interrupção
do trabalho da empresa inteira,
caso o vírus se espalhe pela rede.
Além disso, os custos para reto-
mar a estabilidade do ambiente e
os arquivos de trabalho são fato-
res que devem ser mensurados.

Em 2008, e-mails não autori-
zados representaram 74,9 % das
mensagens que trafegaram pela
Internet, conforme relatório da
MessageLabs. Além disso, estima-
se que as pessoas consumam cer-
ca de 4 horas por dia com e-mails,
entre abrir, ler, arquivar, apagar e
organizar, segundo apresentou o
Gartner em 2005. As mensagens

Mateus Proto

Fazer mais, com cada vez menos
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Mateus Proto
Diretor da integradora brasileira DriveIT Solutions
Contato: mproto@driveit.com.br

não autorizadas, além de tomar o tempo dos profissionais, muitas vezes
carregam aplicativos que podem prejudicar o computador. Os provedo-
res de Internet oferecem pacotes de hospedagem com e-mails que já blo-
queiam este tipo de mensagem.

Uma pesquisa da Infonetics em 2006 mostrou que o prejuízo para
médias e grandes empresas com a paralisação das redes é em torno de
1% e 3,6% do faturamento anual, respectivamente. Para uma média
empresa, o tempo de parada é em torno de 140 horas por ano e para
uma grande empresa é em torno de 501 horas por ano, com custos que
podem variar entre US$ 1.000,00 a US$ 50.000,00 por hora. As para-
das podem ocorrer com o acesso à internet, recebimento e envio de e-
mails, queda geral da rede, paradas no servidor e no banco de dados.

Para empresas que não podem ficar sem Internet, investir em
roteadores que permitam o balanceamento de carga da conexão pode
ser importante. Para manter a estrutura de rede operando o máximo
de tempo possível, a empresa pode considerar a aquisição de uma
segunda unidade de disco rígido para fazer espelhamento dos discos
no servidor. Esta tecnologia permite que em caso de falha de um dos
discos o outro assuma sem interrupções na rede e, principalmente, no
trabalho da empresa. Ainda, a aquisição de um nobreak para evitar
danos ao servidor com problemas elétricos e até mesmo mantê-lo liga-
do por um tempo até o seu desligamento de forma adequada.

Dentre as principais causas da perda de dados, foram indicadas as
seguintes: 40 % falhas de hardware, 29 % erro humano, 13 % softwa-
re corrompido, 6 % vírus de computador, 9 % roubo e 3 % hardware
destruído. Ferramentas de backup e restauração gratuitas podem ser bas-
tante eficientes para evitar este tipo de perda. O retorno é garantido se
consideramos o custo do documento, as horas utilizadas para sua elabo-
ração e o conhecimento que o documento propicia para empresa.

Com um investimento relativamente baixo, as empresas podem se
proteger de aplicativos mal intencionados e mensagens indevidas,
mantendo a produtividade da empresa e de seus colaboradores. Pode-
se também evitar paradas na rede e perdas de dados sem prejuízos para
suas operações. Apesar de estarmos enfrentando momentos difíceis,
estas ferramentas de informática não podem ser desconsideradas pelas
empresas e devem ser mantidas. Essa infra-estrutura básica permitirá
que as empresas operem sem interrupções, ganhem em produtividade
e sejam mais competitivas.
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FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
www.furnas.com.br 

GAIATEC COM. E SERV. DE AUTOM. DO BRASIL LTDA.
www.gaiatecsistemas.com.br 

G P NIQUEL DURO LTDA.
www.grupogp.com.br

HENKEL LTDA.
www.henkel.com.br

IEC INSTALAÇÕES E ENGª DE CORROSÃO LTDA.
www.iecengenharia.com.br 

IMPÉRCIA ATACADISTA LTDA.
www.impercia.com.br

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
www.mackenzie.com.br

INTECH ENGENHARIA LTDA.
www.intech-engenharia.com.br

INT – INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
www.int.gov.br

JOTUN BRASIL IMP. EXP. E IND. DE TINTAS LTDA.
www.jotun.com

KURITA DO BRASIL LTDA.
www.kurita.com.br

MAX PINTURAS E REVESTIMENTOS LTDA.
maxpint@terra.com.br

METAL COATINGS BRASIL IND. E COM. LTDA.
www.dacromet.com.br

MORKEN BRA. COM. E SERV. DE DUTOS E INST. LTDA.
www.morkenbrasil.com.br

MTT ASELCO AUTOMAÇÃO LTDA.
www.aselco.com.br

MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.
www.multialloy.com.br

NALCO BRASIL LTDA.
www.nalco.com.br

NOVA COATING TECNOLOGIA, COM. SERV. LTDA.
www.novacoating.com.br

OPTEC TECNOLOGIA LTDA.
www.optec.com.br

PERFORTEX IND. DE RECOB. DE SUPERF. LTDA.
www.perfortex.com.br

PETROBRAS S/A - CENPES
www.petrobras.com.br 

PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO
www.transpetro.com.br 

PINTURAS YPIRANGA
www.pinturasypiranga.com.br

PPG IND. DO BRASIL TINTAS E VERNIZES
www.ppgpmc.com.br

PPL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
www.pplmanutencao.com.br

PROMAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA. 
www.promarpintura.com.br 

QUÍMICA INDUSTRIAL UNIÃO LTDA.
www.tintasjumbo.com.br

RENNER HERMANN S/A
www.rennermm.com.br

RESINAR MATERIAIS COMPOSTOS
www.resinar.com.br

ROXAR DO BRASIL LTDA.
www.roxar.com

RUST ENGENHARIA LTDA.
www.rust.com.br

SACOR SIDEROTÉCNICA S/A
www.sacor.com.br

SERPRO IND. DE PROD. QUÍMICOS LTDA.
www.serproquimica.com.br

SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL - DIV. SUMARÉ
www.sherwinwilliams.com.br

SOCOTHERM BRASIL 
www.socotherm.com.br

SOFT METAIS LTDA.
www.softmetais.com.br

SURTEC DO BRASIL LTDA.
www.surtec.com.br

TBG - TRANSP. BRAS. GASODUTO BOLIVIA-BRASIL 
www.tbg.com.br

TECNOFINK LTDA.
www.tecnofink.com

TEC-HIDRO IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
tec-hidro@tec-hidro.com.br

TECNO QUÍMICA S/A.
www.reflex.com.br

TTS - TEC. TOOL SERV. E SIST. DE AUTOMAÇÃO LTDA.
info@ttsbr.com.br

ULTRAJATO ANTICORROSÃO E PINT. INDUSTRIAIS
www.ultrajato.com.br

UNICONTROL INTERNATIONAL LTDA.
www.unicontrol.ind.br

VCI BRASIL IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.
www.vcibrasil.com.br

WEG INDÚSTRIAS S/A - QUIMICA
www.weg.com.br

W.O. ENGENHARIA LTDA.
www.woengenharia.com.br

ZERUST PREVENÇÃO DE CORROSÃO LTDA.
www.zerust.com.br

ZINCAGEM MARTINS
www.zmartins.com.br

Empresas associadas à ABRACO

Associados ABRACO

A ABRACO espera estreitar ainda mais as parcerias com as empresas, para que os avanços tecnológicos e o estudo da corrosão sejam
compartilhados com a comunidade técnico-empresarial do setor. Traga também sua empresa para nosso quadro de associadas.

Mais informações: Tel. (21) 2516-1982 
www.abraco.org.br
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acima de 1000 peças

LL-Pinça KLAPP CX®

LL-Hook 60®

com parafuso curto e longo
Abertura de 60 mm LL-Hook 45®

Abertura de 45 mm

LL-Hook 30®

Abertura de 30 mm

LL-Pinça KLAPP CE-01®
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