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m dos pilares para o desenvolvimento das sociedades é a disseminação do conhecimento
técnico para o aprimoramento de diversas tarefas. Com experiência adequada, é possível, entre ou -
tras vantagens, ampliar a produtividade e alcançar a excelência nas operações, pois os profissionais

estarão muito mais habilitados para exercer suas funções, evitando, por exemplo, retrabalhos.
Muitas vezes já nos referimos na Revista Corrosão & Proteção ao importante papel da ABRACO na

disseminação do conhecimento no setor que representa e também junto aos segmentos econômicos
usuários, ou seja, as áreas que precisam de informações sobre controle da corrosão para o bom desempe nho
de seu negócio. Contudo, mais do que palavras são as ações que chancelam a postura da entidade como
uma das principais impulsionadoras do desenvolvimento técnico em soluções de proteção à corrosão.

Nesta edição, por exemplo, apresentamos o resumo de um seminário sobre as tendências na inspeção
da corrosão, com equipamentos de última geração, desenvolvido em
parceria com a GE. Também a entrevista com o diretor de Qualidade
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, Alfredo Carlos Orphão Lobo, que aborda
o tema certificação profissional, assunto que a ABRACO tem efetiva
participação.

Em maio, a ABRACO organiza, junto com a ABENDI – As so -
ciação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção e o IBP –
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a décima

primeira edição da COTEq – Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos, entre os dias 10 e 13, no
Recife. É uma oportunidade ímpar para atualização técnica. Está prevista a apresentação de mais de 150
trabalhos (oral e pôster) e há uma vastíssima programação com reuniões, minicursos, sessões especiais,
workshops e plenárias. Destaque para o CONBRASCORR, Congresso Brasileiro de Corrosão, que dentre
os eventos paralelos foi o que apresentou o maior número de trabalhos técnicos inscritos. A próxima edição
da Revista Corrosão & Proteção trará matéria especial sobre a COTEq.

No segundo semestre, outros eventos com a participação da ABRACO também estão alinhados à pro-
posta de disseminar o conhecimento. Em 7 de julho, por exemplo, está programada a realização do
Seminário de Pintura de Manutenção Industrial, no IPT – São Paulo. Depois, a entidade marca presença
como expositora no Rio Pipeline (20 a 22 de setembro, no Rio de Janeiro). A entidade ainda trabalha para
viabilizar a participação em outros eventos correlatos. Estar presente como apoio institucional, divulgando
os temas relacionados à proteção anticorrosiva é um esforço contínuo da ABRACO, e é um claro indicador
do dinamismo institucional e da postura pró-ativa da entidade quanto a levar o tema “proteção e combate
à corrosão” a todos os setores que direta ou indiretamente necessitam de informações qualificadas.

Revista Corrosão & Proteção – Todos os eventos citados vão merecer cobertura jornalística na Revista
Corrosão & Proteção. E, mais, está prevista a distribuição de exemplares adicionais, o que potencializa a
importância da publicação e da entidade. Na COTEq, por exemplo, haverá uma distribuição extra de 1.300
exemplares. Dessa forma, todos os congressistas receberão a edição no ato de sua inscrição.

Boa leitura!

Os Editores

ABRACO: à frente na disseminação
do conhecimento

Carta ao leitor

O apoio institucional e a divulgação dos

temas sobre proteção anticorrosiva são

esforços contínuos da ABRACO e um claro

indicador da postura pró-ativa da entidade
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A importância da certificação
profissional no mundo moderno

Em um momento que o mercado nacional enfrenta escassez de mão de obra qualificada,

o debate em torno da certificação profissional ganha maior importância

Entrevista

Alfredo Carlos
Orphão Lobo

s mudanças nas formas
de produção e nos con-
ceitos relativos à gestão

empresarial estão redesenhando
totalmente o perfil do profissio -
nal moderno, o qual deve estar
voltado para o alcance dos me -
lhores desempenhos e resulta-
dos. Segundo especialistas do
mundo do trabalho e da educa -
ção, o va lor fundamental das
sociedades passa a ser o conhe -
cimento, fruto da educação, da
formação e da experiência. Nes -
se contexto, a competência pro -
fissional tem cada vez mais im -
portância para a inserção dos
trabalhadores no mundo pro-
dutivo, cada vez mais exigente e
competitivo.

Segundo Alfredo Carlos Or -
phão Lobo, que é engenheiro
mecânico, especializado em ges -
tão avançada no Canadá, e ten -
do atuado durante 30 anos na
PE TROBRAS, hoje diretor de
qualidade do Instituto Nacio -
nal de Metrologia, Normaliza -
ção e Qualidade Industrial –
IN METRO, a certificação pro -
fissional atesta a real competên-
cia do profissional para exercer
a atividade a que ele se pro põe.
“Em linhas gerais é uma ma -
neira de dar formalidade à
questão da competência para
desempenhar determinada fun -
ção”, afirma o engenheiro. Para
escla recer alguns pontos impor-
tantes sobre esse tema, o diretor

Brasil, como a Copa das Confe -
derações, em 2013, a Copa do
Mundo, em 2014, e as Olim -
píadas, em 2016, além de diver-
sos outros de porte menor do que
esses três grandes eventos globais.
A competência profissional fará a
diferença principalmente nas áre -
as de hotelaria, de alimentação e
de aventura, nos serviços rela-
cionados ao atendimento do tu -
rista nacional ou in ternacional.
Na área de manu ten ção, por sua
vez, existe uma série de profis-
sionais que são certificados atua -
lmente e tudo isso serve para au -
mentar o grau de confiança nos
pro fissio nais e também na quali-
dade do serviço oferecido.

E no que se refere ao segmen-
to industrial especificamente,
qual avaliação pode ser feita?
Lobo – Toda fábrica tem um
processo produtivo que requer
ma nutenção. Mais fábricas, mais
pro cessos e mais empregos para
este profissional. Cabe a ele exe-
cutar os serviços de manutenção
mecânica, ou seja, montar e des -
montar má quinas, reparar e
subs tituir peças para que o fun-
cionamento continue perfeito. No
mercado de tecnologia, certifi-
cações são grandes referências,
auxiliando as empresas no cri -
tério de seleção dos melhores pro -
fissionais do mercado, na escolha
daqueles que realmente detêm co -
nhecimentos técnicos mais atua -

do INMETRO recebeu a Re -
vista Corrosão e Proteção.

Qual a importância da certifi-
cação profissional?
Lobo – A certificação profissional
representa o reconhecimento da
ha bilidade e conhecimento do uso
da tecnologia, garantindo um
importante diferencial e agregan-
do credibilidade ao currículo do
pro fissional. Entendida em seu
sentido mais amplo, é a compro-
vação formal dos conhecimentos,
habilidades e atitudes do traba -
lhador, requeridos pelo sistema
produtivo e definidos em termos
de padrões ou normas acordadas
previamente. A certificação tem
sido apontada principalmente co -
mo instrumento para a melhoria
das atividades das empresas, a
evolução profissional, o au men to
da empregabilidade, a maior
atenção à cidadania e, no contex-
to da produção, para o me lhor
atendimento ao consumidor.

Quais são os setores que estão
mais estruturados quanto aos
programas de certificação no
Brasil?
Lobo – Com certeza os programas
de certificação mais robustos es -
tão voltados para os setores de
ma nutenção, turismo e de mon-
tagem industrial. Destacaria o
setor de turismo, em função de
uma série de eventos de grande
porte que serão organizados no
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lizados. Especificamente quanto
ao combate à corrosão, devemos
dar uma atenção a esse assunto,
pois é tema fundamental para
qualquer segmento industrial. Os
custos associados ao controle da
corrosão de máquinas e equipa-
mentos são elevados e a certifi-
cação de profissionais que atuam
nesse segmento visa melhorar a
qualida de da prestação de ser -
viços, o que significa redução de
custos e maior confiabilidade das
operações das empresas.

De que forma entidades como
a ABRACO, que têm sistemas
de certificação, poderiam atu -
ar com o IN METRO?
Lobo – Entidades como a ABRA-
CO podem atuar fortemente
junto com o INMETRO no sen-
tido de promover mais certifica -
ções profissionais, principalmente
porque essas entidades técnicas
reúnem um número substancial
de especia listas, que po dem con -
tri buir de forma decisiva para a
excelência des ses sistemas de certi-
ficação. É uma soma de esforços
que só vai trazer resultados posi-
tivos ao mercado brasi leiro. Exis -
tem al guns programas voluntári -
os, to cados por en tidades, que não
le vam a chan cela do IN METRO
e que são muito bons. En tretanto,
se o ges tor desejar obter essa chan -
ce la te rá mais vantagens como,
por exemplo, maior credibilida -
de, e sua marca obterá um reco -
nhe cimento internacional. Isso
por que o INMETRO é signatá -
rio de di versos fóruns internacio -
nais e o fato de ter essa chan cela
implica que o gestor participe da
mesma esfera internacional. É
importan te ressaltar que se um
gestor se in teressar em ter a chan -
cela do IN METRO de ve avaliar
as regras, apresentar documentos
que serão minuciosamente ana li -
sados e de pois haverá uma audi-
toria inicial e outras periódicas,
que garantem a qua lidade do

programa após a ob tenção inicial
da chancela. Dessa forma, man-
tém-se a credibilida de, confiança
e reconhecimento internacional
ao programa de certificação.

Qual a atuação desenvolvida
pelo INMETRO nos sistemas
de avaliação e de certificação
profissional existentes atual-
mente no Brasil?
Lobo – O INMETRO busca for-
talecer as empresas, ampliando
sua produtividade por meio da
adoção de mecanismos destinados
à melhoria da qualidade de pro-
dutos e ser viços. Dessa forma, são
funções do INMETRO: a formu-
lação e execução da política na -
cional de metrologia, normali za -
ção industrial e certificação de
qualidade de produtos industri-
ais. Além da verificação, o órgão
incentiva, regulamenta, for nece
suporte técnico e investe em pes -
quisas. A diversidade de fun ções
exige do órgão um quadro de pro -
fissionais com perfis diferencia-
dos. É por isso que o próximo
concurso do instituto reforçará
40 áreas, divididas entre os car-
gos de pesquisador-tecnologista
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em me trologia e qualidade, ana -
lista executivo em metrologia e
qualidade e especialistas em me -
trologia e qua li dade sênior.

O Brasil enfrenta uma crise de
mão de obra qualificada. Isso
amplia a importância de ter-
mos programas de certifi-
cação profissional? Co mo o
INMETRO espera atuar nos
próximos anos para ate nuar
essa situação?
Lobo – A crise de mão de obra
qualificada transcende aos limites
de atuação do INMETRO. No
escopo de sua atuação, ao IN ME -
TRO compete priorizar o atendi-
mento a todas as demandas pelo
estabelecimento de Progra mas de
Certificação Profissional, como
acabamos de fazer com os profis-
sionais da construção civil.

Mais infor ma ções sobre o
INMETRO no site
www.inmetro.gov.br
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Evento ABRACO/GE

Com o obje ti vo de deba ter solu ções
para a detec ção e ava lia ção da cor ro são
em dutos, a Associação Brasileira de Cor -
rosão (ABRA CO) em par ce ria com a GE
Inspection Technologies, rea li za ram em
16 de feve rei ro, na sede do Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Bio com bus -
tíveis (IBP), no Rio de Janeiro, o se mi ná -
rio “Futuro Agora: Técnicas Avan çadas
de Ensaios Não-Destrutivos para Ins pe -
ção da Corrosão”.

Na mesa de aber tu ra do even to esti ve -
ram pre sen tes, o dire tor da GE Inspec -
tion Technologies para a América Latina,
Eugênio Soldá, o dire tor da ABRA CO,
Aldo Cordeiro Dutra, e o enge nhei ro da PETROBRAS Transporte S.A. (TRANS PE TRO), Carlos
Alexandre Martins da Silva.

Em seu dis cur so de aber tu ra, Soldá anun ciou a cons tru ção, por parte da GE, do Brazil Techno -
logy Center (BTC), que será ergui do em uma área, na Ilha do Fundão, pró xi ma à Uni versidade Fede -

ral do Rio de Janeiro (UFRJ). “Serão in -
ves ti dos US$ 100  mi lhões na cons tru -
ção desse cen tro de pes qui sa e desen vol -
vi men to, cujo iní cio das obras está pre -
vis to para o pró xi mo mês de junho. Vale
des ta car que tere mos um labo ra tó rio
foca do na explo ra ção da cama da do pré-
sal”, expli cou Soldá.

O semi ná rio con tou com a par ti ci pa -
ção de mais de 70 pro fis sio nais, entre ins -
pe to res de  ensaios não-des tru ti vos, enge -
nhei ros de equi pa men tos, geren tes de in -
te gri da de de ati vos e geren tes de ope ra -
ção, que tive ram a opor tu ni da de de

acom  pa nhar três pales tras, minis tra das por pro fis sio nais da GE Inspection Technologies e da empre sa
norte-ame ri ca na Acuren.

Os temas abor da dos no even to foram Monitoramento da Corrosão com Sensores Permanentes e
Não-Intrusivos, tema apre sen ta do por Silvana Santos, da GE; As Vantagens da Radiografia Digital para
Aplicações de Corrosão, por Brian Anderson, da Acuren; e Aplicações de Videoscopia 3D na Inspeção
da Corrosão, por Lilian Modolo, da GE (veja breve resu mo a  seguir).

Ao final do even to, Aldo Cordeiro Dutra comen tou sobre a impor tân cia dessa par ce ria entre a
ABRA CO e a GE Inspection Technologies. “Esse even to foi o ponto de par ti da, e acre di to que seja
muito impor tan te a par ti ci pa ção da GE nos con gres sos e nas comis sões téc ni cas da ABRA CO. Além
disso, a cria ção do cen tro de pes qui sa pode rá estrei tar ainda mais essa par ce ria”. 

Apresentações
Para  melhor enten di men to, a Revista Corrosão e Proteção apre sen ta  linhas  gerais das três pales tras

téc ni cas. Acompanhe.

Ultrassom na detec ção da corrosão (Silvana Santos/GE)
Esta é a meto do lo gia com a qual é pos sí vel detec tar cor ro são, espes su ra rema nes cen te e cor ro -

são loca li za da, gra ças à ino va do ra tec no lo gia Phased Array, que garan te uma alta per for man ce pró -
xi ma à super fí cie, maior área de var re du ra, aumen to da pro du ti vi da de, visua li za ção da perda de es -
pes su ra, medi das de pre ci são, maior detec ção que medi do res de espes su ra con ven cio nais e também
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Seminário deba te ten dên cias na ins pe ção da cor ro são

Da esq. para dir: Simone Brasil, diretora da ABRACO,
Carlos Alexandre Martins da Silva, Lilian Modolo, Aldo
Cordeiro Dutra e Eugênio Soldá

Profissionais da área acompanharam com atenção as palestras
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a pos si bi li da de de visua li zar o A-Scan e B-Scan. 
Segundo Silvana Santos, geren te de seg men to petró leo e gás para América Latina da empre sa, essa tec -

no lo gia, pro pi cia da pelo ultras som Phasor DM, per mi te visua li zar simul ta nea men te na tela do moni tor a
infor ma ção rela ti va à espes su ra míni ma de todos os fei xes arma ze na da duran te o scan desde o últi mo reset
(TSmA), espes su ra míni ma de todos os fei xes na posi ção atual do cabe ço te (TmA) e a lei tu ra da espes su -
ra no feixe sele cio na do na posi ção atual do cabe ço te (TA), além da visua li za ção da perda de espes su ra. “Já
o equi pa men to de ultras som Phasor XS é per fei to para se rea li zar a ins pe ção para detec ção de cor ro são
em flan ges, pois além de aumen tar con fia bi li da de nos dados, ainda apre sen ta maior pro ba bi li da de de
detec ção por sua faixa de ângu los, sendo uma solu ção all-in-one para ins pe ção e rela tó rio”, reve lou Silvana.

Ela tam bém apre sen tou o sis te ma de moni to ra men to da cor ro são por ultras som, o Rightrax, que, em
 linhas  gerais, são sen so res de ultras som ins ta la dos per ma nen te men te em pon tos de maior poten cial de cor -
ro são da tubu la ção. A prin ci pal van ta gem é que, uma vez ins ta la do, não é neces sá ria a esca va ção de dutos
sub ter râ neos ou cons tru ção de andai mes para a cole ta de medi das. O sis te ma é for ne ci do em duas ver -
sões, onde uma é para alta tem pe ra tu ra (até 350 ºC) e outra para baixa tem pe ra tu ra (até 120 ºC), e ainda
pode ter seus dados expor ta dos para  outros sis te mas pelos  padrões indus triais OPC, Modbus, ou no for -
ma to de arqui vo CSV.

As vantagens da radiografia digital para aplicações de corrosão (Brian Anderson/Acuren)
O geren te téc ni co da Acuren Brian Anderson apre sen tou a Radiografia Digital para o moni to ra men -

to da cor ro são. A tec no lo gia prevê a uti li za ção de uma placa de fós fo ro, o scan ner CRFlex e um equi pa -
men to de raio-X para gerar ima gens radio grá fi cas de tubu la ções ou equi pa men tos. “Assim, pode-se rea -
li zar a aná li se ime dia ta da ima gem, sem neces si da de de reve la ção. Além disso, a solu ção pos sui fer ra men -
tas de ima gem digi tal para, por exem plo, ajus tar con tras te e bri lho. As ima gens podem ser arma ze na das
em uma base de dados que per mi te o com par ti lha men to de dados e a emis são de rela tó rios”, disse Brian,
ava lian do ainda que essa solu ção é par ti cu lar men te inte res san te para ins pe ção de cor ro são inter na e sob
cama da de reves ti men to.

Aplicações de videoscopia 3D na inspeção da corrosão (Lilian Modolo/GE)
A che ga da do 3D à videos co pia tem agora tec no lo gia de medi ção sob deman da e com tela cheia

basea da em esca nea men to 3D. “Todas as medi das são rea li za das em uma super fí cie 3D e conta com
medi ções adi cio nais como o mapa de super fí cie 3D e per fil de pro fun di da de. A medi ção sob deman da
per mi te visua li zar em tela cheia e medir sem subs ti tuir a lente, pro por cio nan do faci li da de de uso, pois
não pre ci sa indi car posi ção da som bra ou de ponto equi va len te, e maior pre ci são espe cial men te na medi -
da de pro fun di da des, que é o caso da cor ro são”, comen tou Lilian Modolo da GE.

API Dutos
Empresa fun da da no ano de 2008, em São Francisco do Sul, Santa Catarina,

por pro fis sio nal com expe riên cia de 35 anos na ati vi da de de Proteção Catódica.
A API Serviços Especializados em Dutos Ltda. conta com pro fis sio nais trei na dos
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Gestão de Processos & Gestão de Projetos

Quando as certificações
viram “commodities”

ara empresas que con-
tratam projetos de ade-
quação às normas ISO,

fica cada vez mais explícito o fato
de que irão obter o mesmo selo
minimista de “empresa certifica-
da”, por mais que os critérios de
consultoria sejam diferentes entre
si na sua implementação por
meio das empresas de consultoria
e/ou por algum profissional espe-
cializado.

Os sistemas de gestão imple-
mentados, de algum modo ainda
aderentes às normas adotadas,
estão cada vez mais diferentes en -
tre si principalmente sob o ponto
de vista qualitativo. Essas dife -
renças fizeram de algumas em -
presas certificadas uma alternati-
va pouco relevante, uma vez que
não foram capazes de perceber
novos valores às operações após a
certificação.

O que temos são certificações
muito diferentes, algumas muito
boas e plenas de conteúdo agre-
gador de valor às operações, mas
outras realizando apenas o míni-
mo necessário para merecer o
diploma de “empresa certificada”
e o direito de pregá-lo na parede,
sem nenhum tipo de distinção a
estas diferenças.

A primeira grande omissão é
com relação ao escopo da res -
pectiva certificação, ou seja,
existem empresas certificando o
“pedaço do pedaço do pedaço”
de sua gestão e publicando nas
revistas e em outros meios de
divulgação que estão certifica -
das. Podemos fazer uma analo-
gia ao meio hospitalar, que pode
estar certificado “superficial-
mente” (apenas a re cepção, por
exemplo) e não se gue as medi-
das de forma global a todas as
áreas do Hospital. Fica no ar

esta circunstância e a confiança ou a falta dela.
Isso poderia ser minimizado se os organismos competentes obri-

gassem que 100% das empresas certificadas, quando optassem por
divulgar sua “conquista”, divulgassem também seu escopo, ou seja, a
efetiva abrangência de quais processos organizacionais ou quais “cai -
xinhas do organograma” estão efetivamente certificados. Estes simples
cuidados já separariam, em algum grau, o joio do trigo.

Outro lapso é o fato de muitas pessoas entenderem que a ine -
xistência de não-conformidades, durante as auditorias internas e/ou
externas, representa que a gestão vai muito bem! Muitos sistemas de
gestão estão sendo implementados de tal forma que a não-conformi-
dade simplesmente não acontecerá jamais. Basta uma empresa dizer
em seus procedimentos documentados que seus padrões de trabalho
têm intervalos bem espaçados de qualidade para que uma não-con-
formidade seja quase impossível.

Quer um exemplo? Uma empresa do segmento médico que atende
pacientes (ou deveria atender) com hora marcada tem alto grau de
probabilidade de não-conformidade, uma vez que as “horas marcadas”
geralmente não funcionam. Uma alternativa de burlar o sistema e
encobrir as não-conformidades é simplesmente dizer que o intervalo
para considerar uma hora marcada é de até 4 horas depois da hora
agendada inicialmente. Um desrespeito ao cliente e à sociedade de
maneira geral.

Existem ainda empresas que dizem em seus procedimentos docu-
mentados que a “hora marcada” é considerada validada desde que o
atendimento aconteça no mesmo dia. Processos como esse “apagam”
a não-conformidade e intitulam a empresa, mesmo com seus erros,
como certificada. Isso não quer dizer que a empresa está indo bem ou
que seus clientes estão satisfeitos e é justamente nesse ponto que é pre-
ciso se atentar. Parece mentira, mas infelizmente as normas permitem
este tipo de tratativa, uma vez que seu objetivo é padronizar uma
determinada qualidade e não necessariamente a melhor qualidade.
Lembre-se, ne nhuma norma pode substituir o cliente na determi-
nação de que é realmente bom ou ruim.

As certificadoras também têm sua parcela de culpa nesta nivelação
por baixo, pois designam auditores cada vez mais despreparados para
realização das famigeradas auditorias e, mesmo que fossem competen-
tíssimos, ainda estariam limitados ao texto das normas aplicadas.

É comum ouvir auditores perguntando por que se implementou
esta ou aquela prática de gestão, nitidamente agregadora de valor, ale-
gando que a norma não solicita nada naquele sentido, como se a
mesma fosse o único meio legítimo e inquestionável para definir o que
a empresa deve fazer para obter resultados sustentáveis.

Essa realidade pode mudar, pois com a publicação pela ABNT das
normas NBR ISO/IEC 17050-1:2005 (Parte 1 – Declaração de
Conformidade do Fornecedor – Requisitos Gerais) e NBR ISO/IEC-
17050-2:2005 (Parte 2 – Declaração de Conformidade do For -
necedor – Documentação de Suporte), fica clara a tendência de que as
empresas não dependerão, única e exclusivamente, das empresas certi-

Os clientes de projetos de certificação nas normas ISO, muitas vezes, optam pelo “mais barato”
e não pelo que “agrega mais valor” ao sistema de gestão da organização

Por Orlando
Pavani Júnior
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Artigo Técnico

Estudo do comportamento
eletroquímico de Ta/Ta2O5 sob
carregamentos de hidrogênio

nitro gê nio das
reser vas mun -
diais. O petró -
leo bra si lei ro
foi clas si fi ca do
como muito
agres si vo devi -
do às altas con -
cen tra ções de
HS- e CN-

gera dos duran -
te o pro ces so
de pro du ção
de pe tró leo. A
pre sen ça do
íon CN- im pe -
de a for ma ção
de fil mes su -
per fi ciais de FeS que podem re -
tar dar a pene tra ção de hidro gê -
nio ele men tar para o inte rior
do metal. A rea ção entre o CN-

e o FeS pro duz um com ple xo
Fe(CN)4-

6 sobre a super fí cie o
qual não re tar da o pro ces so cor -
ro si vo ou a absor ção de hidro -
gê nio.

Uma carac te rís ti ca notá vel do
hidro gê nio, a qual em gran de
parte é res pon sá vel pelo pro ces so
de fra gi li za ção, é a sua alta difu -
si vi da de1, poden do ficar reti do
no inte rior dos  metais na forma
de gás ou mesmo for man do hi -
dre tos, os quais podem cau sar
danos às pro prie da des mecâ ni cas
do mate rial poden do até che gar
à sua rup tu ra2. Muitos auto res
têm revi sa do os meca nis mos de
fra gi li za ção por hidro gê nio e
mos tra do que não exis te ape nas
um meca nis mo que expli que o
fenô me no de degra da ção2,3.4.5,6.

Este tra ba lho tem como ob -
je ti vo obser var o com por ta men -

to ele tro quí mi co do tân ta lo me -
tá li co sub me ti do a car re ga men -
tos cícli cos de hidro gê nio, atra -
vés da varia ção de seu poten cial
ele tro quí mi co para apli ca ção co -
mo sen sor de detec ção de hidro -
gê nio. Este sen sor ele tro quí mi co
será ins ta la do em equi pa men tos
ou tubu la ções que ope ram em
con ta to com pro du tos cor ro si vos
que podem gerar hidro gê nio e
pode rá rea li zar o moni to ra men to
da cor ro são, melho ran do a con -
fia bi li da de e a vida útil dos equi -
pa men tos, e ainda moni to rar do
fluxo de hidro gê nio, que é dano -
so às pro prie da des mecâ ni cas
des ses equi pa men tos.

O tân ta lo está no grupo dos
 metais vál vu la7,8,9,10,11; os quais
for mam espon ta nea men te um
filme de óxido com pac to, não
poro so e está vel, com baixa dis -
so lu ção, o que con fe re ao metal
base alta resis tên cia à cor ro são
em uma ampla varie da de de
meios10. A inte ra ção entre hidro -

Study of electrochemical behavior of Ta/Ta2O5 under hydrogen charging

Introdução
Este tra ba lho tem como ob je -

ti vo obser var o com por ta men to
ele tro quí mi co do tân ta lo me tá li -
co sub me ti do a car re ga men tos
cícli cos de hidro gê nio, atra vés da
varia ção de seu poten cial ele tro -
quí mi co para apli ca ção co mo
sen sor de detec ção de hidro gê -
nio. Este sen sor ele tro quí mi co
será ins ta la do em equi pa men tos
ou tubu la ções que ope ram em
con ta to com pro du tos cor ro si vos
que podem gerar hidro gê nio e
pode rá rea li zar o moni to ra men to
da cor ro são, melho ran do a con -
fia bi li da de e a vida útil dos equi -
pa men tos, e ainda moni to rar do
fluxo de hidro gê nio, que é dano -
so às pro prie da des mecâ ni cas
des ses equi pa men tos.

Introduction
This study aims to observe the

electrochemical behavior of tanta-
lum metal subjected to hydrogen
cyclic charging, through the varia-
tion of its potential application as
electrochemical probe for hydrogen
detection. This electrochemical
probe is installed in equipment or
operating pipelines in contact with
corrosive materials that can gener-
ate hydrogen. It may hold the
monitoring corrosion, enhancing
reliability and equipment life, and
also monitor the flow of hydrogen,
which is harmful to the mechani-
cal properties of these devices.

No Brasil, as reser vas offs ho re
de petró leo apre sen tam uma
quan ti da de de nitro gê nio em
torno de 4000 ppm, sendo uma
das maio res con cen tra ções de

Figura 1 – Voltamograma cícli co para o tân ta lo
obti do ime dia ta men te após a sua imer são em solu ção
de 0,1 mol/L de NaOH, pH 13, a 25 ºC; numa
faixa de poten ciais de -1,0 VECS a 1,1 VECS

Por Aleksandra
G.S.G da Silva

Haroldo A.
Ponte



gê nio e tân ta lo resul ta em um
“pseu do-hidre to”, no qual a
absor ção do hidro gê nio no metal
dimi nui com o aumen to da tem -
pe ra tu ra, o que pode ser cha ma -
do de inclu são exo tér mi ca. No
caso de uma inclu são exo tér mi -
ca, a única rea ção com o hidro -
gê nio é a for ma ção de uma solu -

ção sóli da, cuja
exten são de -
pen de da pres -
são e da tem pe -
 ra tu ra do gás12.

Materiais e
méto dos

Para o de -
sen  vol vi men to
deste tra ba lho,
uti li zou-se uma
chapa de tân ta -
lo de pure za
comer cial com
0,785 cm2 de
área espe cí fi ca.
Na mon ta gem
da célu la ele -
t r o  q u í  m i  c a
foram uti li za -
dos co mo ele -
tro dos de refe -
rên cia e au xi -
liar, o calo me -
la no satu ra do
(ECS) e a pla ti -
na, res pec ti va -
men te. Uma so -
lu ção de NaOH
0,1 mol/L, a
cerca de 25 ºC
e pH em torno
de 13, foi o
meio ele tro lí ti -
co uti li za do.
Para a rea li za -
ção de cada ex -
pe ri men to, foi
colo ca do o ele -
tro do de tân ta -
lo em uma es -
tu fa por 30 mi -
nutos entre 90
e 100 ºC para
a re mo ção do
hidro gê nio ab -

sor vi do pre via men te no metal.
Posterior mente, este ele tro do foi
lixa do em lixa de grana 600. A
solu ção uti li za da foi desae ra da
por 15 minu tos atra vés do bor -
bu lha men to de nitro gê nio. Os
equi pa men tos uti li za dos para as
lei tu ras de poten cial foi um
Voltalab PGZ301, em que foram

C & P • Março/Abril • 2011 13

Figura 2 – Potencial de cir cui to aber to para cinco
 ciclos de 10 min de car re ga men to de hidro gê nio com
den si da des de cor ren te elé tri ca (A) 40 mA/cm2; (B)
60 mA/cm2; (C) 80 mA/cm2. Em meio de 0,1 mol/L
NaOH, àa tem pe ra tu ra de 25 ºC e pH = 13

pro gra ma das medi das de seis
poten ciais de cir cui to aber to
(OCP) alter na dos com cinco cro -
no po ten cio me trias suces si vas. As
medi das de OCP  tinham dura -
ção de 90 minu tos. Já nas cro no -
po ten cio me trias, duran te as quais
ocor riam os car re ga men tos de
hi dro gê nio, a den si da de de cor -
ren te cató di ca foi varia da de
40 mA/cm2, 60 mA/cm2 e
80 mA/cm2 e os tem pos de car -
re ga men to foram de 10 min e
20 min. Com o obje ti vo de ava -
liar o com por ta men to do tân ta lo
no meio aquo so de hidró xi do
de sódio na con cen tra ção cita -
da, foi rea li za da vol ta me tria cícli -
ca nu ma faixa de poten ciais de
-1,0 VECS a 1,1 VECS com velo ci -
da de de var re du ra 20 mV/s.

Resultados e discussão
O vol ta mo gra ma para o tân -

ta lo em solu ção de 0,1 mol/L de
NaOH à tem pe ra tu ra de cerca
de 25 ºC obti do logo após a
imer são do ele tro do no ele tró li -
to, numa fai xa de poten ci ais de
-1,0 VECS a 1,1 VECS é mos tra do
na Figura 1.

Por meio da aná li se deste vol -
ta mo gra ma pode-se obser var um
com por ta men to tí pi co dos  me -
tais vál vu la. O pri mei ro ciclo de
var re du ra de poten ciais pode ser
divi di do em  re gi ões: na  região A,
onde a cor ren te é cató di ca, a var -
re du ra é feita desde o poten cial de
iní cio da pola ri za ção, -1,0 VECS,
até o poten cial de inver são de
cor ren te de cató di ca para anó di -
ca; a  região B con sis te em uma
var re du ra desde o poten cial de
inver são até o pico de cor ren te
cató di ca. Nessa  região, onde a
cor ren te aumen ta expo nen cial -
men te em fun ção do poten cial
apli ca do, ocor re a oxi da ção do
metal. Então, nessa  região acon -
te ce o cres ci men to do óxido anó -
di co, pre fe ren cial men te por mi -
gra ção de íons. O pico, obser va -
do em torno de -0,40 VECS, cor -
res pon de ao máxi mo de cor ren te
anó di ca que dimi nui com pos te -

A

B

C



rior aumen to do poten cial anó -
di co, indi can do a for ma ção de
um óxido com carac te rís ti cas
pro te to ras, pro va vel men te
Ta2O5. Em segui da, a cor ren te
per ma ne ce pra ti ca men te cons -
tan te com o aumen to do poten -
cial, cor res pon den do à  região C,
indi can do o esta do pseu do-pas -

si vo do metal
acom pa nha do
por aumen to
da espes su ra
do óxido for -
ma do. Este au -
men to da es -
pes su ra do óxi -
do causa o au -
men to da resis -
tên cia à cor ro -
são des ses fil -
mes pro te to res.

A  região D
está rela cio na -
da a pro ces sos
de rup tu ra do
filme de óxido
e é veri fi ca da
na  região em
que a den si da -
de de cor ren te
co me ça a au -
men tar rapi da -
men te até o
poten cial de
inver são da
var re du ra. Esta
ele va ção da
den si da de de
cor ren te tam -
bém pode estar
asso cia da à for -
ma ção de um
óxido poro so,
ou ainda ao iní -
cio da evo lu ção
de gás oxi gê nio
no ele tro do de
tra ba lho, que
pode ser gera do
atra vés da dis -
so cia ção da á -
gua ou mesmo
da hidro xi la de -
vi do à uti li za -
ção de um

meio bási co. Na  região E, onde
ocor re a inver são no sen ti do de
var re du ra, obser va-se uma que -
da brus ca na cor ren te que tende
a zero e se man tém cons tan te, o
que carac te ri za o com por ta -
men to de um metal vál vu la, isto
é, um metal que pos sui forte
ten dên cia a for mar óxi dos es -

pon tâ neos, está veis e de difí cil
dis so lu ção.

A par tir do segun do ciclo de
var re du ra, a cor ren te se man tém
cons tan te e pró xi ma de zero,
tanto no sen ti do de var re du ra
dire to quan to no rever so. Este
com por ta men to torna evi den te
que, após o pri mei ro ciclo, o ele -
tro do de tân ta lo se man tém pas -
si vo em toda a faixa de poten -
ciais inves ti ga do e que o óxido
pas si vo, for ma do sobre a super -
fí cie, impe de as rea ções de oxir -
re du ção na inter fa ce tân ta lo/óxi -
do/ele tró li to.

Com o obje ti vo de ana li sar os
efei tos do hidro gê nio sobre o
poten cial de equi lí brio do metal
foram usa das medi das de OCP.
Observa-se em todas as cur vas de
OCP (Figuras 2 e 3) que inde -
pen den te men te das con di ções de
car re ga men to de hidro gê nio, isto
é, de tempo e de den si da de de
cor ren te, há um des lo ca men to
de poten cial do sis te ma tân ta lo
/óxido para valo res mais posi ti -
vos. Este com por ta men to indi ca
uma maior esta bi li da de ele tro -
quí mi ca do sis te ma com a ele va -
ção da carga de hidro gê nio.

Entretanto, nas con di ções de
pH e poten cial uti li za dos na me -
di da de OCP (pH = 13 e poten -
cial em torno de -0,5VECS), tem-
se Ta2O5 como espé cie mais está -
vel, como demons tra do pelo dia -
gra ma de equi lí brio pH vs
poten cial da Figura 5.

A Equação 1 repre sen ta a rea -
ção de oxi da ção do tân ta lo13.

2Ta + 5H2O → Ta2O5 + 10H+

+ 10e-  E0 = -0,750 – 0,0591 pH
(1)

Esta inte ra ção pode estar pre -
sen te como a soma da con tri bui -
ção con fi gu ra cio nal, osci la tó ria e
ele trô ni ca, con for me Equação 2.


f = F/N = fconf + fosc + fe

onde
N = núme ro de inters tí cios

octaé dri cos;
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Figura 3 – Potencial de cir cui to aber to para cinco
 ciclos de 20 min de car re ga men to de hidro gê nio com
den si da des de cor ren te elé tri ca (A) 40 mA/cm2; (B)
60 mA/cm2; (C) 80 mA/cm2. Em meio de 0,1 mol/L
NaOH, na tem pe ra tu ra de 25 ºC e pH = 13

A

B

C

(2)



ocor re devi do ao maior núme ro
de  sítios que inte ra gem num pri -
mei ro momen to com hidro gê -
nio. A varia ção dos  demais po -
ten ciais entre os  ciclos sub se -
quen tes é rela ti va men te menor,
já que os  sítios irre ver sí veis cer ta -
men te foram ocu pa dos no pri -
mei ro ciclo de car re ga men to, res -
tan do ape nas os  sítios rever sí veis
que se des car re gam a cada ciclo.

A varia ção de poten cial de
um ciclo para o outro pode ria ser
devi do tanto às inte ra ções do
hidro gê nio com o metal como à
varia ção de forma este quio mé tri -
ca do óxido for ma do na super fí -
cie. Contudo, esta hipó te se é des -
car ta da devi do ao fato de exis tir
somen te uma forma este quio mé -

fconf = con tri bui ção con fi gu ra -
cio nal;

fosc = con tri bui ção osci la tó ria;
fe = con tri bui ção ele trô ni ca.

Neste tra ba lho, con si de ra-se
que a con tri bui ção mais sig ni fi -
ca ti va do car re ga men to de hi -
dro gê nio é a con fi gu ra cio nal que
con si de ra o poten cial ele tro quí -
mi co con for me a Equação 3:

(3)
onde

c = con cen tra ção local de hidro -
gê nio defi ni da pelo núme ro
de posi ções inters ti ciais ocu -
pa das;

UH = ener gia de liga ção do áto -
mo de hidro gê nio com a
es tru tu ra cris ta li na do me -
tal, sem dis so cia ção;

UHH = ener gia de inte ra ção entre
os áto mos de ener gia dis -
sol vi dos.

Assim, a inte ra ção con fi gu ra -
cio nal pode ocor rer pelos  sítios
inters ti ciais, pela for ma ção de li -
gas (Ta-H), ou pela inte ra ção
dos áto mos de hidro gê nio.14

Conforme se obser va nas
Figuras 2 e 3 e na Tabela 1, em
todas as con di ções de car re ga -
men to há uma varia ção sig ni fi -
ca ti va entre o poten cial antes do
car re ga men to para o poten cial
do ciclo 1. Isto pro va vel men te
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tri ca Ta2O5 de óxido de tân ta lo,
como se obser va na Fi gura 4.

Na Figura 5, pode-se obser -
var que o valor de poten cial de
cir cui to aber to para as diver sas
con di ções de car re ga men to, após
40 minu tos em rela ção ao núme -
ro de  ciclos, des lo ca-se con ti nua -
men te para valo res mais posi ti -
vos. Verifica-se tam bém que a
maior varia ção de poten cial
ocor re entre os  ciclos 0 e 1. Esta
varia ção dimi nui com o aumen -
to de  ciclos, evi den cian do uma
rápi da ten dên cia de esta bi li za ção
em um pata mar.

Isto mos tra que o sis te ma em
estu do apre sen ta um tempo de
res pos ta rela ti va men te baixo para
sua uti li za ção como sen sor de

Figura 4 – Diagrama de equi lí brio poten cial-pH
para o sis te ma água-tân ta lo, a 25 ºC 13

Figura 5 – Valores de poten cial de cir cui to aber to
(OCP) após 40 min. em rela ção ao núme ro de  ciclos
de car re ga men to

µconf = KTln +U conf +U conf cc
1 - c H H

TABELA 1 – VALORES OBTI DOS PARA POTEN CIAIS DE CIR CUI TO ABER TO PARA
CADA CICLO DE CAR RE GA MEN TO DE HIDRO GÊ NIO NO SIS TE MA TA/TA2O5 EM
SOLU ÇÃO DE NAOH 0,1 MOL/L A 25 ºC

Condição
expe ri men tal

Potencial de cir cui to aber to (VECS)
Antes Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5

40 mA/cm2 -0,5212 -0,3444 -0,3164 -0,3002 -0,2874 -0,2769
10 min
60 mA/cm2 -0,3747 -0,315 -0,2964 -0,2727 -0,2666 -0,2595
10 min
80 mA/cm2 -0,4981 -0,4493 -0,4221 -0,4037 -0,3862 -0,3709
10 min
40 mA/cm2 -0,3875 -0,34 -0,3109 -0,3012 -0,2832 -0,2734
20 min
60 mA/cm2 -0,4907 -0,4432 -0,4257 -0,4094 -0,3996 -0,3964
20 min
80 mA/cm2 -0,4559 -0,3976 -0,3772 -0,3607 -0,3614 -0,3425
20 min



hidro gê nio. Verifica-se a pos si bi -
li da de de uti li za ção de tem pos de
res pos ta infe rior a 40 minu tos.

Conclusões
Neste tra ba lho foi pos sí vel

obser var a influên cia do hidro gê -
nio no com por ta men to ele tro -
quí mi co do sis te ma tân ta lo/pen -
tó xi do de tân ta lo (Ta/Ta2O5) em
solu ção de hidró xi do de sódio
(NaOH), alcan çan do as sim o
obje ti vo prin ci pal deste tra ba lho
de pes qui sa.

Por vol ta me tria cícli ca, veri fi -
cou-se o com por ta men to do tân -
ta lo como um metal vál vu la e a
for ma ção de uma única este qui -
o me tria de óxido.

Foi obser va do que o poten -
cial de cir cui to aber to sofre alte -
ra ção e se des lo ca para valo res
mais posi ti vos com o aumen to
da quan ti da de de hidro gê nio ge -
ra do pelos  ciclos de car re ga men -
to de hidro gê nio, inde pen den te -
men te da den si da de de cor ren te
cató di ca apli ca da e do tempo de
car re ga men to.

No estu do da varia ção do po -
ten cial de cir cui to aber to em re -
la ção ao núme ro de  ciclos com
40 minu tos após o car re ga men to
de hidro gê nio já se obser va uma
varia ção sig ni fi ca ti va no poten -
cial, o que mos tra a sen si bi li da de
do sis te ma ao hidro gê nio com
um tempo de res pos ta rela ti va -
men te baixo com pa ra do a  alguns
sen so res uti li za dos.

Baseado nos resul ta dos obti -
dos, veri fi ca-se que a uti li za ção
do tân ta lo apre sen ta poten cial
para apli ca ção como sen sor indi -
ca ti vo da influên cia do hidro gê -
nio no metal.
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Artigo Técnico

Alguns parâmetros para a
caracterização das camadas
fosfatizadas: rugosidade,

aderência e massa de fosfato

pré-tra ta men to do subs tra to; do
tipo e da com po si ção do banho,
e das con di ções de ope ra ção do
pro ces so.

A área super fi cial das cama -
das de fos fa to expos ta ao meio é
cerca de 5 a 6 vezes maior do
que a área expos ta do subs tra to
sobre o qual as cama das foram
obti das, devi do à rugo si da de
ine  ren te das mes mas (RAUSCH,
1990, p. 105).

Aderência
O cres ci men to epi ta xial das

cama das de fos fa to é res pon sá vel
pela ade rên cia das cama das de
fos fa to (LORIN, 1974, p.61). O
cres ci men to epi ta xial carac te ri za-
se pelo cres ci men to para le lo dos
cris tais da cama da em rela ção aos
cris tais do subs tra to e, pelos ân -
gu los dos cris tais da cama da que
cres ce serem  iguais aos ângu los
do subs tra to. Em  outras pala vras,
a cama da em cres ci men to segue
a mesma orien ta ção cris ta lo grá fi -
ca do subs tra to.

Segundo Woods & Spring
(1979), a boa ade rên cia das ca -
ma das de fos fa to é devi da ao mo -
do pela qual elas são for ma das.
Quando se imer ge o aço num
banho à base de fos fa to de zinco,
forma-se pri mei ra men te uma
fina cama da de óxi dos e fos fa tos
for te men te ade ri da ao subs tra to.
Sobre esta cama da, ini cia-se a
for ma ção dos cris tais de fos fa to
de zinco, os quais ficam for te -
men te pre sos à fina cama da. Não
há uma inter fa ce bem defi ni da

entre a fina cama da e a cama da
de fos fa to pro pria men te dita: a
cama da de fos fa to não cres ce
sobre o subs tra to mas faz parte
inte gran te do mesmo. Esta seria
a razão da boa ade rên cia.

Apesar de bas tan te ade ren tes,
as cama das fos fa ti za das  sofrem
fis su ra men to e que bra de cris tais
quan do sub me ti dos ao dobra -
men to (LAI NER & KUDR Y -
AVT SEV, 1966). Isto é mais
acen tua do quan to maior a massa
de fos fa to e maior o tama nho
dos cris tais. Em ope ra ções de
con for ma ção mecâ ni ca esta pro -
prie da de não inter fe re no desem -
pe nho, pois os cris tais que bra dos
são incor po ra dos na cama da
devi do à pres são exer ci da duran -
te o pro ces so mecâ ni co. Já para
tin tas, esta pro prie da de é inde se -
já vel, pois os cris tais que bra dos
podem inter fe rir na cama da de
tinta dani fi can do-a. Esta é uma
das  razões pelas quais as cama das
fos fa ti za das uti li za das como base
de pin tu ra apre sen tam cris tais
finos e com bai xos valo res de
massa por uni da de de área.

Massa de fos fa to por uni da de
de área e espes su ra da
cama da de fos fa to

A espes su ra das cama das de
fos fa to pode ser expres sa tanto
em micro me tros (m) como em
massa de fos fa to por uni da de de
área (g/m2). No entan to, em ter -
mos prá ti cos, a segun da uni da de
é a mais uti li za da, devi do:
• à natu re za cris ta lo grá fi ca da ca -

Some parameters for characterization of phosphated coatings: surface roughness,

adhesion and mass of phosphate

Introdução
A carac te ri za ção das cama das

de fos fa to pode ser feita por dife -
ren tes méto dos,  alguns deles
envol ven do téc ni cas refi na das e
dis pen dio sas. Na prá ti ca, con se -
gue-se deter mi nar algu mas pro -
prie da des des tas cama das de ma -
nei ra rela ti va men te sim ples. Pa -
râmetros como a rugo si da de, a
ade rên cia e, prin ci pal men te, a
massa de fos fa to por área são im -
por tan tes, tanto para as cama das
que serão empre ga das como
subs tra to para a pin tu ra, quan to
àque las des ti na das à defor ma ção
mecâ ni ca.

Introduction
The characterization of phos-

phate coatings can be made by dif-
ferent methods, some of them
involving refined and expensive
techniques. In practice, it is possi-
ble to determine some coatings
properties of relatively simple way.
Parameters such as roughness,
adhesion, and especially the mass
of phosphate per area are impor-
tant for both coatings to be used as
a substrate for painting, as those
for the mechanical deformation.

Rugosidade das cama das de
fos fa to

De acor do com a lite ra tu ra, a
rugo si da de de uma cama da de
fos fa to varia de 0,5 m a 40 m
(RAUSCH, 1990, p.105) e de -
pen de de mui tos fato res, tais
como, da con di ção super fi cial
ini cial do subs tra to; do tipo de

Por Zehbour
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ma da a qual difi cul ta a deter -
mi na ção da espes su ra, por
exem plo, pelo méto do mag né -
ti co. As son das de medi ção
dani fi cam a cama da duran te a
pró pria medi ção o que intro -
duz erros de medi da;

• à espessura das camadas fosfa-
tizadas que, nor mal men te, são
finas o que torna ina de qua da a
ado ção de méto dos como o
mag né ti co (apli cá vel a espes su -
ras maio res que 10 m) e meta -
lo grá fi co (apli cá vel a espes su ras
maio res que 8 m).

É comum cor re la cio nar-se a
massa por uni da de de área de um
deter mi na do reves ti men to com a
espes su ra média. Para tal uti li za-
se a seguin te expres são:

onde:
e = espes su ra da cama da em m.
m = massa da cama da por uni -

da de de área em g/m2.
d = den si da de do mate rial da

cama da em g/cm3.
Pode-se veri fi car que se a

den si da de de cama da for conhe -
ci da, a cor re la ção entre a espes su -
ra e a massa de fos fa to é dire ta.
Infelizmente, para as cama das
fos fa ti za das, a den si da de não
assu me um único valor, visto tra -

tar-se de uma
cama da for ma -
da de cris tais
de com pos tos
di fe ren tes, no
ca so da cama -
da de fos fa to
de zinco, por
exem plo, tem-
se a hopeí ta e a
fos fo fi li ta que
for mam uma
cama da rugo sa
e com alta den -
si da de de po -
ros. A den si da -
de, a massa da
cama da de fos -
fa to e a espes -
su ra da cama da
 variam muito, não só devi do ao
tipo de fos fa to mas, tam bém,
devi do à natu re za do subs tra to e
à com po si ção e às con di ções de
ope ra ção dos  banhos de fos fa ti -
za ção. Dos três fato res cita dos, a
poro si da de pare ce ser a mais sig -
ni fi ca ti va. Devido aos fatos cita -
dos, cos tu ma-se uti li zar a deno -
mi na ção “den si da de apa ren te” e
não den si da de das cama das fos -
fa ti za das.

Experiências têm mos tra do
que a den si da de apa ren te das
cama das fos fa ti za das, nor mal -
men te, assu me valo res entre

0,9 g/cm3 e 2,5 g/cm3, valo res
dife ren tes da den si da de dos com -
pos tos que lhe deram ori gem.
Muitas vezes, assu me-se um va -
lor de 1,7 g/cm3 para trans for -
mar os valo res de massa de fos fa -
to para espes su ra. No entan to,
quan do se faz isto, de ve-se ter em
mente que se pode estar come -
ten do um erro de até 45 %.

A massa de fos fa to por uni da -
de de área de cama das fos fa ti za -
das pode  variar desde 0,1 g/m2

até 80 g/m2, con tu do, indus trial -
men te são uti li za das cama das
fos fa ti za das entre 0,1 g/m2 a
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Figura 1 – Influência da tem pe ra tu ra na massa de
fos fa to por uni da de de área do banho à base de
fos fa to de zinco, ace le ra do com nitra to e nitri to.
Dados obti dos em dife ren tes  banhos de fos fa ti za ção

Figura 2 – Influência da aci dez total na massa de
fos fa to por uni da de de área do banho à base de fos fa -
to de zinco, ace le ra do com nitra to e nitri to. Dados
obti dos em dife ren tes  banhos de fos fa ti za ção

Figura 3 – Influência da con cen tra ção do nitri to na
massa de fos fa to por uni da de de área do banho à base
de fos fa to de zinco, ace le ra do com nitra to e nitri to.
Dados obti dos em dife ren tes  banhos de fos fa ti za ção

e =
m
d



20 g/m2. As cama das mais finas
são obti das com  banhos for te -
men te ace le ra dos (por exem plo,
com nitri tos e clo ra tos). As ca ma -
das de espes su ra inter me diá ria
são obti das a par tir de  banhos
mode ra da men te ace le ra dos, co -
mo por exem plo,  banhos ace le ra -
dos com nitra to. As cama das
mais espes sas são obti das com  ba -
nhos não-ace le ra dos ou fra ca -
men te ace le ra dos. Os  banhos à
base de  metais alca li nos ou de
amô nio pro du zem cama das mui -
to finas e, por tan to, são muito
usa dos como base de pin tu ra de
cha pas que serão de for ma das,
por exem plo, para pin tu ra em
banda con tí nua (BIES TEK &
WEBER, 1976, p.215).

A massa de fos fa to por uni -
da de de área obti da com um de -
ter mi na do pro ces so depen de de
mui tos fato res, citan do-se:
• o tipo de  cátion pre sen te (me tal

alca li no ou de amô nio, zinco,
ferro II, cál cio ou man ga nês).
Como regra geral, tem-se que
as cama das obti das a par tir de
 metais alca li nos e de amô nia
são finos, enquan to que, as ca -
ma das obti das a par tir de  ba -
nhos à base de fos fa to fer ro so
ou de man ga nês são mais gros -
sas. Além disso, a pre sen ça de
 níquel nos  banhos à base de
fos fa to de zinco au men ta em
20 % a massa de fos fa to
(LORIN, 1974, p.129);

• a tem pe ra tu ra. Como regra ge -
ral, tem-se que quan to maior a
tem pe ra tu ra (den tro da faixa
ope ra cio nal) maior é a massa
de fos fa to por uni da de de área.
Na Figura 1, mos tra-se a de -
pen dên cia da massa de fos fa to
com a tem pe ra tu ra do banho à
base de fos fa to de zinco ace le -
ra do com nitra to e nitri to;

• a rela ção aci dez total/aci dez li -
vre. Quanto maior a rela ção
maior é a massa de fos fa to por
uni da de de área. Deste fato
decor re que quan to maior a
aci dez total maior é a massa de
fos fa to por uni da de de área. Na

Figura 2, é apre sen ta da a de -
pen dên cia da massa de fos fa to
por uni da de de área em fun ção
da aci dez total do banho à base
de fos fa to de zinco ace le ra do
com nitra to e nitri to;

• a con cen tra ção do ace le ra dor.
Quanto maior a con cen tra ção,
maior, a espes su ra da cama da
obti da. Na Figura 3, mos tra-se
a depen dên cia da massa de fos -
fa to por uni da de de área em
fun ção da con cen tra ção de ni -
tri to;

• o tipo de ace le ra dor e o grau de
ace le ra ção. Por exem plo,  ba -
nhos ace le ra dos só com nitra to
deter mi nam a obten ção de ca -
ma das mais espes sas do que os
ace le ra dos com nitra to e nitri to
que, por sua vez, pro du zem ca -
ma das mais gros sas do que os
 banhos ace le ra dos só com ni tri -
to. Os  banhos ace le ra dos com
clo ra tos pro du zem cama das
mais finas ainda (BIES TEK &
WEBER, 1974, p.156);

• a pre sen ça de adi ti vos: mui tos
adi ti vos pro prie tá rios, à base de
agen tes com ple xan tes de íons
metá li cos, estão dis po ní veis no
mer ca do. Tais adi ti vos deter -
mi nam aumen to da ca ma da
obti da por um deter mi na do
banho (LORIN, 1988, p.38).
Em con tra par ti da exis tem
algu mas subs tân cias (po li fos fa -
tos e áci dos orgâ ni cos) que
quan do a di cio na dos aos  ba -
nhos de fos fa ti za ção dimi nuem
a espes su ra da cama da de fos fa -
to. Por exem plo, tar ta ra to de
potás sio ou tri po li fos fa to de só -
dio quan do adi cio na dos a  ba -
nhos ace le ra dos com nitri to
deter mi nam a di mi nui ção da
espes su ra da ca ma da. Estes
com pos tos são usa dos para
 banhos apli ca dos por asper são
uti li za dos para obten ção de
cama das que se rão pin ta das
(LORIN, 1988, p.38);

• o tipo de apli ca ção. A apli ca ção
por asper são pro duz cama das
mais finas do que a apli ca ção
por imer são.

Referências bibliográficas
BIES TEK, T.; WEBER, J. Electrolytic

and che mi cal con ver sion coa tings. 1st
ed. Wydawnictwa: Porteceilles.
1976. 432p.

LAI NER, V. I.; KUDR YAVT SEV.
Fundamentals of elec tro pla ting. 3.ed.
Jerusalem: Israel Program for Scien -
tific Translation, Part II. p. 199-
2111966.

LORIN, G. Phosphating of  metals.
Great-Britain : Finishing Publica -
tions. 1974. 222p.

 RAUSCH, W. The phos pha ting of
 metals. 1st.ed. Great Britain: Red -
wood Press, 1990. 416p.

WOODS, K.;  SPRING, S. Zinc
Phosphating. Metal Finishing. v.77,
n.4, p. 56-60, Apr. 1979.

22 C & P • Março/Abril • 2011

Contato com as autoras:
zep@ipt.br / clsantos@ipt.br
fax: (11) 3767-4036

Zehbour Panossian
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Pau lo – IPT. La bo ra tório de Corrosão e
Proteção – LCP. Dou tora em Ciências
(Fisico-Química) pela USP.
Responsável pelo LCP.
Célia A. L. dos Santos
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo – IPT. Labo ra tório de Corrosão e
Proteção – LCP. Doutora em Química
(Fisico-Química) pela USP.
Pesquisadora do LCP.



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CORROSÃO
MISSÃO

Difundir e desenvolver o conhecimento da corrosão e da proteção anticorrosiva, congregando empresas, entidades
e especialistas e contribuindo para que a sociedade possa garantir a integridade de ativos, proteger as pessoas e o meio
ambiente dos efeitos da corrosão.

ATIVIDADES
Cursos
Ministra cursos em sua própria sede, que conta com modernas instalações. Também são realizados cursos em parceria
com importantes instituições nacionais de áreas afins e cursos in company, sempre com instrutores altamente qualificados.

Eventos
Organiza periodicamente diversos eventos como: congressos, seminários, palestras, workshops e fóruns, com o objetivo de
promover o intercâmbio de conhecimento e informação, além de compartilhar os principais avanços tecnológicos do setor.

Qualificação e Certificação
Mantém um programa de qualificação e certificação de profissionais da área de corrosão e técnicas anticorrosivas, por meio
do seu Conselho de Certificação e do Bureau de Certificação.

Suporte Técnico
Oferece suporte técnico a seus associados e comunidade técnico-empresarial, com profissionais altamente qualificados,
com a finalidade de fornecer soluções para os diversos problemas relacionados à corrosão.

Biblioteca
Possui uma Biblioteca especializada nos temas corrosão, proteção anticorrosiva e assuntos correlatos. O acervo é composto
por livros, periódicos, normas técnicas, trabalhos técnicos, anais de eventos e fotografias da ação corrosiva.

CB-43
Coordena o CB-43 - Comitê Brasileiro de Corrosão, que abrange a corrosão de metais e suas ligas no que concerne à
tecnologia, requisitos, avaliação, classificação, métodos de ensaio e generalidade. O trabalho é desenvolvido desde 2000,
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conquistas da Associação, dos filiados e parceiros. Por obterem maior visibilidade na área, destacam-se: Boletim Eletrônico
ABRACO INFORMA, Site: www.abraco.org.br e a Revista Corrosão & Proteção.

Associe-se à ABRACO e aproveite seus benefícios:
√ Descontos em cursos e eventos técnicos;
√ Descontos significativos nas aquisições de publicações na área de corrosão e proteção anticorrosiva;
√ Descontos em anúncios na Revista Corrosão & Proteção;
√ Recebimento de exemplares da Revista Corrosão & Proteção;
√ Pesquisas bibliográficas gratuitas na Biblioteca da ABRACO;
√ Inserção do perfil da empresa no site institucional da ABRACO.

E muito mais!
Participe do desenvolvimento da área!

Mais informações:
www.abraco.org.br
abraco@abraco.org.br

Sede Rio de Janeiro
Tel: (21) 2516-1962
Fax: (21) 2233-2892

Filial São Paulo
Tel: (11) 3719-5726
Fax: (11) 3767-4036
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A Obra BOP da Usina Termoelétrica de
Pecém UTE /MPX , recebeu em 2010 um  Paint
Shop Estrutura de Jateamento e Pintura da
MELKOR.

Foram instalados dois barracões de 550 m2

cada  equipados com pórticos de 3 toneladas para
mo vimentação das tubulações e suportes, um
deles com a cabine de jateamento e área para apli-
cação de primer e intermediário e outro só os
acabamentos e inspeções.

A Melkor em mais uma parceria com a Mont -
calm Montagens Industriais foi contratada para
execução dos serviços de jateamento e pintura
industrial dos seguintes quantitativos: 20.000 m2

de tubulação e 310 toneladas de suporte, sendo o
esquema em três demãos.

A cabine de jateamento com 16 m de compri-

mento, 5 m de altura e 6 m de largura trabalha
com granalha de aço.  Recebeu inspeções do ór gão
ambiental do Ceará e está dentro da legislação em
relação à atividade de jateamento abrasivo.

O equipamento de jateamento são modulados
podendo atender vários tamanhos de estruturas  e
tubulações, hoje o sistema é  o mais moderno e
atende às exigências ambientais brasileiras para a
atividade, garantindo uma melhor qualidade dos
serviços executados, a Melkor atende  todo o ter-
ritório Nacional.

O Paint Shop é uma estrutura planejada para
cada cliente que conta com todos os equipamen-
tos e profissionais  necessários  para a garantia da
qualidade e agilidade na execução dos trabalhos de
jateamento e pintura industrial de uma forma
segura e ambientalmente correta.

A MELKOR instala estrutura de jateamento e pintura móvel

A Renner Protective Coating está ampliando
sua participação no mercado, com uma linha di -
versificada de produtos para atender diversos mer-
cados, tais como manutenção industrial, naval,
cons trução civil, sucroalcooleiro, produção de tor-
res eólicas, petróleo e gás. O Rezinc PEZ 870, por
exemplo, é um primer epóxi rico em zinco que
oferece elevado grau de proteção catódica e possui
rápida seca gem, o que permite dar continuidade
ao trabalho com outras demãos de produtos e
manuseio em menor prazo.

Para demão intermediária, a Renner possui em
seu portólio o Oxibar DFC 707, um epóxi dupla
função de alta espessura formulado com fosfato
de zinco de rápida secagem e acabamento semi-

bri lho, recomendado para finalizar o sistema inter-
no das estruturas; e o Oxibar PFC 533, que con-
tém fosfato de zinco e óxido de ferro micáceo em
sua formulação. Para uma proteção mais ampla, o
Re thane FHS 651 é um poliuretano que, segundo
a Renner, apresenta características de altíssima
durabilidade e excelente retenção de brilho e cor.

Outro destaque é o Revran NVC DHR 870
GF que possui epóxi Novolac curada com po -
liaminas diferenciadas, adicionadas de glass flake
com controle de tamanho de partículas. O produ-
to é isento de solventes orgânicos e pode ser apli-
cado em altas espessuras em uma única demão.

Mais informações: www.renner.com.br

Tecnologias no combate à corrosão agilizam produção
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Desenvolvida para oferecer maior segurança
nas aplicações, o Politherm 20 LI antichama Bran -
ca SB é o mais recente lançamento da WEG –
Unidade Tintas. Em casos de princípio de incên-
dio, a tinta pó híbrida retarda a propagação de
chamas, permitindo a proteção de estruturas e de
pessoas em rota de fuga. O produto atende às nor-
mas BS 476 Parte 7 e DIN 4102 – B2 no quesito
propagação de chamas é indicado para pintura de
estruturas, portas an tichamas, painéis, eletrodo -
mésticos e outros itens metálicos em ambientes
pú blicos, residenciais e industriais.

Novidade em tintas hidrossolúveis – Voltada
a oferecer itens que proporcionam proteção e me -
nor impacto ambiental, a WEG anuncia o desen-
volvimetno do WEGPOXI Hidro ERP 303, um
primer epóxi hidrossolúvel, que além de apresen-
tar características de proteção, como resistência de
mais de 1.500 horas em salt spray (camada de
240-320 micrometros), possui secagem rápida
em comparação aos epóxi de base solvente.

Mais informações: www.weg.net

WEG lança tinta antichama

Há mais de 30 anos no Brasil, a KCH –
Ancobras, uma das pioneiras em revestimentos
anticorrosivos de superfícies industriais, anunciou
a completa reformulação na sua área administra-
tiva. “Estamos implementando algumas mudan -
ças, buscando melhorar ainda mais, certificando
os nossos ser viços e investindo no treinamento
dos nossos funcionários e toda a equipe que exe-
cuta, coordena e gerencia obras”, comenta Paulo
Tavares, um dos novos diretores da empresa.

Mais informações: www.ancobras.com.br

KCH – Ancobras em nova fase

Após dois anos sucessivos de queda na movi-
mentação de cargas, o Porto do Recife fechou o
ano de 2010 com resultado 19,7% maior do que
no período anterior. Em 2009, o porto recebeu
investimentos estaduais de R$ 18 milhões para
melhorias das instalações e R$ 25 milhões no
âmbito do Programa Nacional de Dragagens.

Porto do Recife recupera
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Representante exclusivo para o Brasil da Leica Microsystems Gmbh

Tel: (11) 5188-0000 – Fax: (11) 5188-0006
www.ckltda.com.br – ckltda@ckltda.com.br

NOVO SISTEMA DE
MICROSCOPIA
3D LEICA DCM 3D

CK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

• O sistema combina a técnica  confocal com
interferometria, metodologia pioneira no mundo

• Ideal para a obtenção de avaliações em tempo
ultrarrápido: em apenas 10 segundos o sistema é capaz de
capturar, avaliar e enviar o relatório completo das medições

• Não exerce qualquer contato com o material que está sendo
observado, somente através de projeção da imagem

• Velocidade e resolução de até 0,1 nanômetro no eixo Z

• Ideal para inspeções rápidas de qualidade e que exige do
pesquisador uma grande precisão nos resultados obtidos.

Bem-vindo ao Mundo da Nanotecnologia

Notícias do Mercado

O Estaleiro Mauá lançou no final de 2010
o terceiro navio do PROMEF, Programa de
Modernização e Expansão da Frota da TRANS -
PETRO, a segunda embarcação construída no
estaleiro localizado em Niterói (RJ).. Batizado
de “Sérgio Buarque de Ho landa”, trata-se de
um navio para transporte de derivados claros
de petróleo, com capacidade para 48,3 mil
toneladas de porte bruto.

A embarcação foi pintada com produtos da
International Paint. No tanque de lastro foi
utilizado produtos de acordo com as normas da
IMO MSC.215 (82) PSPC (Performance
Standard for Protective Coatings), adotada em 8
de dezembro de 2006, e projetada para se al -
can çar a durabilidade de, no mínimo, 15 anos.
O sistema de tanques de lastro que a fábrica da
International Paint no Brasil oferece para aten-
der à IMO/PSPC sem a necessidade de
remoção de shop primer de zinco possui o cer-
tificado Type Approval, do Lloyd’s Register e é
composto pelos produtos Interplate 855 (shop
primer de zinco) e Interbond 808 (anticorrosi-
vo epóxi), este último também foi o primer
universal para todas as áreas da embarcação.

Além desses produtos, o navio ainda utilizou
Intergrad 263 (intermediário epóxi), Interline
925 (tinta epóxi para tanques de água potável),
Interthane 582 (acabamento poliuretanot) e
Intersmooth 7465HS SPC (anti-incrustante
copolímero de autopolimento livre de TBT).

Mais informações:
www.akzonobel.com/international

Uma das líderes globais em adesivos e selan -
tes e tratamento de superfícies, a Henkel lançou
durante a FIEE – Feira Internacional da Indús -
tria Elétrica, Energia e Automação e 6ª Feira In -
ternacional da Indústria de Compo nen tes, Sub -
conjuntos, Equipamentos para a Produção de
Componentes, Tecnologia a Laser e Optoele -
trônica, realizadas no Pavilhão do Anhembi, em
São Paulo entre 28 de março e 1º de abril, sua
nova linha Macromelt (adesivos derretidos a
quente para aplicações industriais) e uma pasta
de solda livres de halogênio.

O novo Macromelt termoplástico UL 94 V0
é produzido com matérias primas naturais, com
alta propriedade de adesão, baixa viscosidade e
baixa pressão de aplicação. Além disso, não é tó -
xi co. Já a pasta de solda HF possui resíduos inco -
lores que facilitam a inspeção após a refusão, tem
alta velocidade de impressão de até 140mm/s e é
livre de halogênio.

Saiba mais: www.henkel.com.br

Henkel apresenta novidades
na FIEE

International Paint no navio
“Sérgio Buarque de Holanda”

Nos anúncios veiculados na revista Corro -
são & Proteção, edições de número 19, 26, 30,
31 e 32, com circulação em março de 2008,
maio de 2009 e março, maio e julho de 2010
respectivamente, a divulgação do produto Sur -
Tec 716 inserido na contracapa, por meio de
mensagem publici tá ria, apresentou a seguinte
incorreção: onde se lê “conforme ensaio Scania
em 2006”; deve-se ler “conforme ensaio realiza-
do e citado na Dis ser tação de Mestrado do
aluno Johan Åslund da School of Industrial
Engineering and Manage ment que trabalhava na
Scania no ano de 2006”.

Mais informações: centraltec@br.surtec.com

A SurTec do Brasil esclarece



Cursos e Eventos

Calendário 2011 – De Maio a Outubro

1 Turma somente aos sábados
2 Parceria com o IBP
3 Parceria com a ABEN DI
4 Parceria com o IPT
5 Turma completa

Mais informações:
cursos@abraco.org.br
eventos@abraco.org.br
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Cursos horas Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Pintura Industrial
Inspetor de Pintura Industrial N1 / RJ 88 23/5 a 3/6 27/6 a 8/7 8 a 19 12 a 23 17 a 28
Inspetor de Pintura Industrial N1 / RJ 1 88 19/3 a 4/6 5 25/9 a 3/12
Inspetor de Pintura Industrial N1 / BA 88
Inspetor de Pintura Industrial N1 / SP 88 30/4 a 9/7 – Sorocaba 22/8 a 3/9
Inspetor de Pintura Industrial N2 40 16 a 21
Pintor e Encarregado de Pint. Industrial 40 16 a 20 5 25 a 29
Inspetor de Pintura – Módulo de Doc. 40 18 a 22
Curso Intensivo – Inspetor N1 40 11 a 15
Básico de Pintura Industrial (BA) 16 29 e 30

Corrosão
Corrosão 2 24
Corrosão e Inibidores 2 24
Tratamento d’água 24 a definir
Corrosão: Fund., Monit. e Controle 24
Corrosão em Concreto 16 a definir

Inspeção e Monitoração da Corrosão
Inspeção e Corrosão em Aeronaves / SP 3 24 20 a 22
Recuperação, Reforço e Tratamento 16 20 a 22
de Estruturas de Concreto Armado

Proteção Catódica
Básico de Proteção Catódica / SP 24 a definir
Revest., Pint. Industrial e Prot. Catódica 2 24
Insp. e Manut. de Sistemas de Proteção 32
Catódica em Dutos Terrestres 2

Básico Prot. Catódica de Dutos Terrestres 16
Formação em Proteção Catódica: 80
Inspeção e Manutenção
Proteção Catódica em Plataformas, 24
Equipamentos e Dutos Submarinos 2

Revestimento Anticorrosivo
Fundamentos de Resistência à Corrosão 16 7 e 8
Básico de Revestimentos Anticorrosivos 24 a definir
Orgânicos de Dutos Terrestres
Revest. Metálicos Resistentes à Corr. 2 24

Eventos
Seminário de Pint. de Manut. Ind. / SP 4 7
Coteq: Conf. sobre Tec. de Equip. / PE 10 a 13

Atenção:
As datas estão sujeitas a alterações
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Artigo Técnico

Pré-qualificação de sequestrantes de H2S
para injeção em poços de petróleo

contaminant in the oil and gas
from several fields. It is naturally
present in the reservoir or occurs
after the beginning of the field pro-
duction from small quantities to
high concentrations. The reduc-
tion and removal of H2S are often
required due to occupational safe-
ty, environment impacts and
integrity of the facilities owing to
Stress Corrosion Cracking (SCC).
An alternative to reduce H2S con-
centration in oil and gas produc-
tion systems would be the injection
of H2S scavenger to the process.
This work suggests testing devices,
methods and criteria for evaluat-
ing the performance of scavengers
in multiphase flow lines. It also
proposes conditions in order to
define a protocol for pre-selection
of scavengers, considering as main
parameters: efficiency, kinetics and
compatibility with the process and
materials used for oil and gas pro-
duction. The proposed protocol is
based on field data and laboratory
tests considering the interaction
between fluid flow regimes, type of
oil, brine composition, pH, time
of contact, temperature, BSW
(Basic Sediment Water) and the
performance of water and oil solu-
ble products applied in multiphase
sour oil lines.

O H2S é um con ta mi nan te
comu men te pre sen te nas cor ren -
tes pro du zi das em cam pos de
petró leo e gás. A ori gem do H2S
pode ser atri buí da a  razões geo ló -
gi cas, devi do à decom po si ção tér -
mi ca de com pos tos de enxo fre
pre sen tes nas  rochas do reser va tó -
rio, mas tam bém tem sido muito
asso cia da às ope ra ções de recu pe -
ra ção secun dá ria de inje ção de

água. Nestas ope ra ções de recu -
pe ra ção secun dá ria, que en vol -
vem a inje ção de água do mar,
sus pei ta-se que o H2S seja gera do
nos poços por meio de ati vi da de
micro bio ló gi ca, mais pre ci sa -
men te por bac té rias redu to ras de
sul fa to. Tal fenô me no, deno mi -
na do sou ring ou aci di fi ca ção bio -
gê ni ca de reser va tó rio, tem sido
muito comum nos cam pos da
PETROBRAS. A cor ro si vi da de
da água pro du zi da é for te men te
alte ra da devi do ao pro ces so de
sou ring ou aci di fi ca ção do reser -
va tó rio pela for ma ção de H2S.
Embora o gás CO2, tam bém pre -
sen te na pro du ção de óleo, possa
pro vo car cor ro são uni for me ou
loca li za da muito seve ra aos aços,
a cor ro são loca li za da pelo H2S
pode ser ainda mais se ve ra e pode
cau sar Corrosão sob Tensão por
Sulfetos (CSTS), fra gi li za ção pe -
lo hidro gê nio e trin ca men to in -
du zi do pelo hidro gê nio. Assim, o
aumen to do teor de H2S nos flui -
dos pro du zi dos não neces sa ria -
men te causa um aumen to na taxa
de cor ro são uni for me ou loca li za -
da, mas po de indu zir à falha
súbi ta de equi pa men tos em
mate riais sus cep tí veis a tais fenô -
me nos de cor ro são sob ten são e
fra gi li za ção pelo H2S.

Com a fina li da de de evi tar a
ocor rên cia de danos catas tró fi cos
em ins ta la ções de petró leo e pro -
du ção de gás, as com pa nhias de
petró leo vêm uti li zan do  vários
méto dos de remo ção de H2S
pre sen te em cor ren tes mono fá si -
cas ou mul ti fá si cas, sendo a inje -
ção de pro du tos quí mi cos se -
ques tran tes de H2S, em pon tos
apro pria dos no sis te ma, uma das
 atuais alter na ti vas para miti gar os

Prequalification of H2S scavengers for oil wells treatment

Introdução
O Sulfeto de Hidrogênio

(H2S) é um con ta mi nan te pre -
sen te nos flui dos pro du zi dos em
cam pos de petró leo e gás, poden -
do estar pre sen te natu ral men te
no reser va tó rio ou ocor rer após o
iní cio da pro du ção do campo,
desde peque nas quan ti da des até
altas con cen tra ções. A redu ção e
remo ção de H2S são fre qüen te -
men te reque ri das devi do a aspec -
tos de segu ran ça ocu pa cio nal e a
impac tos ao meio am bien te e à
inte gri da de das ins ta la ções devi -
do à ocor rên cia de cor ro são sob
ten são em  alguns mate riais sus -
cep tí veis a este fenô me no cor ro -
si vo. Para este fim, uma alter na -
ti va é a inje ção de seques tran tes
de H2S no sis te ma pro du ti vo.
Este tra ba lho suge re apa ra tos de
tes tes, meto do lo gias e cri té rios
de ava lia ção do desem pe nho de
seques tran tes para sis te mas com
escoa men to mul ti fá si co, dando
sub sí dio à defi ni ção de um pro -
to co lo des ti na do à pré-qua li fi ca -
ção de seques tran tes, con si de ran -
do como parâ me tros: efi ciên cia,
ciné ti ca e com pa ti bi li da de com o
pro ces so e mate riais uti li za dos na
pro du ção de petró leo. Esta pro -
pos ta de pro to co lo se  baseia em
dados de campo e em tes tes de
labo ra tó rio, con si de ran do a inte -
ra ção entre regi mes de escoa -
men to dos flui dos, tipo de óleo,
com po si ção da sal mou ra, pH,
tempo de con ta to, tem pe ra tu ra e
BSW, no desem pe nho de se -
ques tran tes solú veis em água ou
óleo apli ca dos em  linhas mul ti fá -
si cas de óleo ácido.

Introduction
Hydrogen sulfide (H2S) is a

Por Álvaro A.
O. Magalhães

André L. C.
Bonfim



efei tos do H2S[1]. Na exis tên cia
de  linhas de pro du ção offs ho re
pro je ta das ou ins ta la das com
mate riais não apro pria dos para o
ser vi ço com H2S, a única forma
de redu ção do H2S é atra vés da
inje ção des tes seques tran tes dire -
ta men te no poço. Para isso é rea -
li za da a inje ção atra vés do sis te -
ma de ele va ção deno mi na do gas-
lift ou de linha umbi li cal.

Os efei tos da inje ção de
seques tran tes de H2S e o desem -
pe nho dos mes mos em fun ção
de  vários parâ me tros ope ra cio -
nais como o tipo de petró leo
bruto, BSW, tem pe ra tu ra, tem -
po de con ta to e  padrão de fluxo
não estão com ple ta men te escla -
re ci dos. Tal situa ção sina li zou
que o conhe ci men to que a PE -
TROBRAS e a indús tria  tinham
sobre o tra ta men to com seques -
tran tes em meio mul ti fá si co era
embrio ná rio e que, por tan to, um
apro fun da men to neste tema se -
ria neces sá rio. Apesar de exis tir
um amplo conhe ci men to quan -
to a uti li za ção de seques tran tes
líqui dos inje ta dos dire ta men te
em  linhas e dutos de trans por te,
ou mesmo na área de pro du ção
nas ins ta la ções de pro ces sa men to
de gás, rarís si mas refe rên cias são
encon tra das na indús tria com
rela ção à apli ca ção deste tra ta -
men to em fluxo mul ti fá si co, em

ambien te de poço. Diversas con -
di ções de con tor no, muito mais
com ple xas e dinâ mi cas, ocor rem
no sis te ma de pro du ção mul ti fá -
si co, tor nan do o tra ta men to nes -
tas con di ções muito mais difí cil,
como por exem plo: varia ções de
pres são, tem pe ra tu ra, hold-up,
velo ci da de das fases (água, óleo e
gás) pro du zi das, pH da água
pro du zi da e a emul são dos líqui -
dos. Além disso, a apli ca ção de
seques tran tes em  locais onde
ocor rem tem pe ra tu ras supe rio res
a 100 ºC  requer, além de desem -
pe nho satis fa tó rio, que o pro du -
to não sofra degra da ção tér mi ca,
o que pode ria vir a cau sar pro -
ble mas ope ra cio nais. Por causa
disto, há a neces si da de de que a
ava lia ção refli ta os efei tos des sas
variá veis sobre o desem pe nho do
seques tran te.

Devido a esta situa ção, foi
desen vol vi do um pro je to de
pes qui sa onde foi esta be le ci do
um pro to co lo de tes tes que per -
mi tis se à PETROBRAS ava liar,
em labo ra tó rio, a efi ciên cia dos
se ques tran tes e a com pa ti bi li da -
de dos mes mos com o meio e
com os mate riais em con ta to,
de for ma a fil trar os pio res can -
di da tos, antes de par tir para
uma dis pen dio sa e diu tur na
ava lia ção em campo.

Dentro do pro je to,  alguns e -

qui pa men tos de aná li se labo ra -
to rial foram pro je ta dos e cons -
truí dos. Tais equi pa men tos, em
con jun to com pro to co los expe -
ri men tais, tor na ram viá vel ava -
liar o desem pe nho de seques -
tran tes de H2S em con di ções
simu la das de escoa men to mul -
ti fá si co, faci li tan do a sele ção de
pro du tos comer ciais para serem
inje ta dos nas  linhas de óleo
atra vés do sis te ma de gas-lift ou
de  linhas umbi li cais até o
fundo poço[2]. Os pro to co los
foram de sen vol vi dos para que
os pro du tos apre sen tem sem pre
uma boa efi ciên cia em dosa -
gens eco no mi ca men te viá veis,
de manei ra a mini mi zar os cus -
tos e incer te zas asso cia das aos
tes tes de campo e à pró pria
pro du ção. Uma con quis ta tam -
bém impor tan te do pro je to foi
a pos si bi li da de de se obter uma
 melhor com preen são do im -
pac to de  alguns parâ me tros
ope ra cio nais na efi ciên cia do
seques tro de H2S em flui dos de
pro du ção.

Este tra ba lho visa, prin ci pal -
men te, apre sen tar ape nas uma
etapa do refe ri do pro je to, a qual
se refe re a um pro to co lo des ti na -
do à pré-qua li fi ca ção de seques -
tran tes. São apre sen ta dos o apa -
ra to de teste, a meto do lo gia em -
pre ga da, os cri té rios de ava lia ção
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Figura 1 – Desenho esque má ti co do sis te ma de  ensaio
de seques tro de H2S a alta tem pe ra tu ra

Figura 2 – Foto ilus tra ti va do apa ra to de teste para
ava lia ção de seques tran tes em alta tem pe ra tu ra



de desem pe nho (ca pa ci da de de
seques tro, ciné ti ca e com pa ti bi li -
da de com o meio) e resul ta dos de
tes tes com  al guns seques tran tes
espe cí fi cos para apli ca ção em
poços e  li nhas de pro du ção com
escoa men to mul ti fá si co.

Experimental
A meto do lo gia con ce bi da

pos si bi li ta ava liar o desem pe -
nho de seques tran tes de H2S
em dife ren tes con di ções, onde
parâ me tros como teor de água,
tem pe ra tu ra, pres são, con cen -
tra ção de H2S e con cen tra ção
de seques tran tes podem ser
con tro la dos. Consequente men -
te, dife ren tes pro du tos podem
ser ava lia dos nas mes mas con di -
ções expe ri men tais, per mi tin do
clas si fi cá-los de acor do com o
desem pe nho apre sen ta do. Foi
idea li za do um sis te ma capaz de
rea li zar ex pe ri men tos com gases
e líqui dos cor ro si vos em ampla
faixa de tem pe ra tu ras, varian do
des de a tem pe ra tu ra ambien te
até 200 ºC.

O sis te ma, esque ma ti za do e
ilus tra do nas Figuras 1 e 2, res -
pec ti va men te, con sis te de uma
auto cla ve em Hasteloy® onde se
pode uti li zar mis tu ras mul ti fá si -
cas (gás, óleo e água) a pres sões
da ordem de até 1500 psia, sob
agi ta ção cons tan te. A ins tru men -

ta ção uti li za da
no apa ra to
con sis te de
medi do res de
vazão volu mé -
tri co para ga -
ses, medi dor
de tem pe ra tu ra
e manô me tros.
A con cen tra -
ção de H2S,
medi da duran -
te todo tempo
de teste, foi fei -
ta atra vés de
um micro cro -
ma tó gra fo Va -
rian® mode lo
CP4900.

Calculada a par tir da varia ção
da con cen tra ção em rela ção ao
tempo, a massa de H2S que cada
pro du to tes ta do é capaz de redu -
zir a par tir da cor ren te ga so sa ori -
gi nal indi ca a capa ci da de de se -
ques tro e a efi ciên cia re la ti va en -
tre os pro du tos em massa de H2S
seques tra do por volu me de se -
ques tran te uti li za do, (kg de
H2S/L de seques tran te).

O sis te ma suge ri do foi uti li za -
do na veri fi ca ção da capa ci da de
de seques tro (kg de H2S con su -
mi do/Litro de seques tran te inje -
ta do) de qua tro tipos de seques -
tran tes de H2S comer ciais des ti -
na dos à apli ca ção em um poço
com pro du ção de óleo leve (28
API) e água pro du zi da de alta
sali ni da de e poten cial de in crus -
ta ção. Os pro du tos fo  ram ava lia -
dos em tem pe ra tu ra de 130 ºC,
em três con di -
ções de BSW:
0 %, 50 % e
100 %. O flui -
do foi man ti do
sob agi ta ção
mecâ ni ca. O
pro ce di men to
expe ri men tal,
as con di ções
ex pe ri men tais,
os tipos de
pro du tos tes ta -
dos e os cri té -

rios de sele ção estão des cri tos a
 seguir.

Procedimento expe ri men tal
1. Sub me ter o sis te ma de teste

(Figura 1) a um fluxo cons -
tan te de mis tu ra gaso sa (H2S-
CO2) com 3,2 % molar de
H2S em pres são de 150 psia
(1034 kPa) e tem pe ra tu ra de
130 ºC;

2. Medir con ti nua men te a con -
cen tra ção de H2S no gás pur -
ga do por cro ma to gra fia gaso sa
até que atin ja um esta do es ta -
cio ná rio, ou seja, até que o
meio rea cio nal este ja satu ra do
com H2S;

3. Após satu ra ção do meio rea -
cio nal, adi cio nar alí quo ta do
pro du to a ser ava lia do na con -
cen tra ção de 500 ppm ou
1000 ppm. A con cen tra ção de
H2S deve ser con ti nua men te
medi da até atingir o va lor do
esta do esta cio ná rio ini cial;

4. Cal cu la da a par tir da varia ção
da con cen tra ção em rela ção ao
tempo, a massa de H2S que
cada pro du to tes ta do é capaz
de redu zir (seques trar) a par tir
da cor ren te gaso sa ori gi nal
indi ca a capa ci da de de seques -
tro e a efi ciên cia rela ti va entre
os pro du tos.

Condições experimentais
• Pressão de teste = 150 psia

(1034 kPa)
• Temperatura = 130 ºC
• BSW (teor de água) = 100 %,

50 % e 0 %
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Figura 3 – Gráfico dos parâ me tros escolhidos como
cri té rios de sele ção do seques tran te de H2S

Figura 4 – Perfil de absor ção de H2S de 1000 µL/L
(ppm) de Sequestrante em meio com BSW = 0 %



em óleo à base de amina com
sol ven te Nafta Pesada.

Critérios de seleção
A sis te ma ti za ção de cri té rios

que levam em con si de ra ção o
de sem pe nho basea do na ciné ti -
ca de rea ção e na capa ci da de de
se ques tro está des cri ta a  seguir e
ilus tra da na Figura 3:

a. Volume de seques tran te para
con su mir 1 kg de H2S (L
Seq./kg H2S), inte gran do-se a
curva de con cen tra ção de H2S
vs. tempo tran sien te. A razão
L Seq./kg H2S deve ser menor
que 25 para 1.000 ppm de
pro du to;

b. O tempo para alcan çar a con -
cen tra ção de H2S míni ma
(tmin [H2S]). tmin [H2S] deve estar
em torno ou abai xo de 10
minu tos para 1.000 ppm de
pro du to inje ta do;

• Salinidade da água pro du zi da
sin te ti za da= 280 mg/L em
NaCl

• Tipo de óleo = óleo cru leve de
28 API (amos tra obti da de
poço do pré-sal)

• Concentração de H2S no gás
inje ta do = 3,2 % mol/mol
(Balanço em CO2)

• Dosagem de Sequestrante =
500 µL/L e 1000 µL/L (ppm)

Produtos tes ta dos
• Produto A1 – pro du to solú -

vel em água com 100 % de
maté ria ativa à base de For -
mal deí do;

• Produto A2 – pro du to A1
com teor de maté ria ativa de
80 % e 20 % de uma mis tu ra
Etanol e Glicol;

• Produto B1 – pro du to solú vel
em óleo à base de amina com
sol ven te Nafta leve;

• Produto B2 – pro du to solú vel
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c. Volume de seques tran te para
con su mir 1 kg de H2S até o
ponto de con cen tra ção míni -
ma L Seq/kg H2S @ tmin [H2S]),
inte gran do-se a curva de con -
cen tra ção de H2S vs. tempo
tran sien te até tmin. A razão L
SC/kg H2S deve ser menor
que 50 para 1.000 ppm de
pro du to inje ta do;

d. Comparação rela ti va aos se -
ques tran tes de boa per for man -
ce de seques tro em campo

Resultados e discussão
Na Figura 4, estão apre sen ta -

das as cur vas de absor ção de H2S
dos pro du tos A1, A2, B1 e B2.
Os pro du tos B1 e B2 são idên ti -
cos quan to ao desem pe nho, con -
for me pode ser visto nes tas cur -
vas de absor ção. Os pro du tos A1
e A2, nos tes tes de seques tro em
labo ra tó rio, apre sen tam tam bém
um bom desem pe nho quan to à

Figura 5 – Resultados de capa ci da de de seques tro
com 1.000 µL/L (ppm) ao longo de 60 minu tos de
rea ção – BSW = 0 %

Figura 7 – Perfil de absor ção de H2S do seques tran te
A1 e A2 em dife ren tes con di ções de BSW e
con cen tra ção de pro du to

Figura 8 – Resultados de capa ci da de de seques tro
ao longo de 60 minu tos de rea ção dos seques tran tes
A1 e A2 em dife ren tes con di ções de BSW e
con cen tra ção de pro du to

Figura 6 – Resultados de capa ci da de de seques tro
com 1.000 µL/L (ppm) até atin gir o tempo
míni mo de con cen tra ção de H2S (tmin [H2S]),
sendo BSW igual a 0 %



capa ci da de de absor ção com inje -
ção de 1.000 ppm dos pro du tos,
sendo o desem pe nho bem supe -
rior aos dois pro du tos ante rio res,
con for me pode ser tam bém ob -
ser va do na Tabela 1 e na Fi gura 5
refe ren tes à capa ci da de de seques -
tro ao longo de 60 minu tos de
rea ção, obti dos das cur vas de
absor ção da Figura 4.

Na Tabela 2 e na Figura 6,
estão apre sen ta dos os valo res de
capa ci da de de seques tro com
1.000 µL/L (ppm) até atin gir o
tempo para alcan çar a con cen tra -
ção de H2S míni ma (tmin [H2S])
obti dos das cur vas de absor ção da
Figura 4. Por esses valo res, pode -
mos veri fi car que os pro du tos B1
e B2 têm desem pe nho bem supe -
rior de seques tro de H2S nos pri -
mei ros minu tos de con ta to com
o flui do se com pa ra doao dos pro -
du tos A1 e A2.

Comparativamente, pode-se
con cluir que os pro du tos B1 e B2
tem o  melhor desem pe nho den -
tre todos os tes ta dos na mesma
dosa gem de 1.000 ppm. Este
desem pe nho chega a ser de cinco
a seis vezes supe rior ao dos pro -
du tos C, tanto em capa ci da de de
absor ver o H2S (Figuras 5 e 6)
como em velo ci da de de rea ção,
ou seja, em ciné ti ca de se ques tro,
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obser va da nos pri mei ros 10 mi -
nu tos após a inje ção do pro du to
no meio de  ensaio (Fi gura 4).

Na Figura 7, são apre sen ta das
as cur vas de absor ção de H2S dos
pro du tos A1 e A2 em dife ren tes
con di ções de teste, sendo va ria do
o BSW (0,50 % e 100 %) e a
do sa gem do pro du to (500 e
1.000 ppm). As capa ci da des de
seques tro obti das das cur vas da
Figura 7 estão apre sen ta das na
Figura 8. Pelas cur vas de absor ção
e os valo res de capa ci da de de
seques tro de H2S, pode-se veri fi -
car que, nos dife ren tes BSW, os
pro du tos A1 e A2 têm desem pe -
nho bem satis fa tó rio, mesmo em
con di ção de emul são, no caso de
50 % de BSW. Com uma dosa -
gem de 500 ppm, veri fi ca-se que
o pro du to A1 apre sen ta uma per -
for man ce pior que quan do adi -
cio na do na con cen tra ção de
1.000 ppm. Entretanto, ao com -
pa rar as cur vas de absor ção de
H2S e os valo res de capa ci da de de
seques tro dos pro du tos B1 e B2 a
1.000 ppm (Figuras 4 a 6), o pro -
du to A1 ainda apre sen ta um
desem pe nho bem supe rior.

Conclusões
O sis te ma per mi te com pa rar

o desem pe nho rela ti vo entre os

dife ren tes seques tran tes, as dife -
ren tes dosa gens do mesmo tipo
de seques tran te e os dife ren tes
meios, além de pro por cio nar in -
for ma ções quan to à velo ci da de
de rea ção de seques tro e à capa ci -
da de de seques tro dos dife ren tes
pro du tos e con di ções. Com base
nos resul ta dos dos tes tes de se -
ques tro, con clui-se que os se -
ques tran tes comer ciais A1 e A2
(solú veis em água) têm um ó -
timo desem pe nho no que se re fe -
re à ciné ti ca e à capa ci da de de
seques tro, supe ran do o desem pe -
nho de seques tro em labo ra tó rio
dos pro du tos B1 e B2 (solú veis
em óleo). Com base nos cri té rios
empre ga dos para apli ca ção, os
pro du tos B1 e B2, ape sar de infe -
rio res, tam bém deve rão ter
desem pe nho satis fa tó rio nos
poços de petró leo para os quais
foram pré-qua li fi ca dos, mas a
dosa gem em campo deve ser bem
maior do que a dos pro du tos A1
e A2, para se alcan çar a mesma
efi ciên cia.
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130 ºC Vol (L) m (g) Vol Seq / m H2S m H2S/Vol Seq
1000 ppm H2S H2S L/kg kg/L

A1 0,2415 0,383 1,826 0,5476
A2 0,2832 0,450 1,557 0,6421
B1 0,0445 0,071 9,912 0,1009
B2 0,0444 0,070 9,934 0,1007

TABELA 1 – RESULTADOS DE CAPA CI DA DE DE SEQUES TRO COM 1,000 µL/L
(PPM) AO LONGO DE 60 MINU TOS DE REA ÇÃO – BSW = 0 %

BS
W

 0 
%

130 ºC Vol (L) m (g) Vol Seq / m H2S m H2S/Vol Seq
1000 ppm H2S H2S L/kg kg/L

A1 0,0438 0,070 10,061 0,0994
A2 0,0599 0,095 7,366 0,1358
B1 0,0104 0,016 42,507 0,0235
B2 0,0104 0,016 42,515 0,0235

TABELA 2 – RESULTADOS DE CAPA CI DA DE DE SEQUES TRO COM 1.000 µL/L
(PPM) ATÉ ATIN GIR O TEMPO PARA ALCAN ÇAR A CON CEN TRA ÇÃO DE H2S
MÍNI MA (Tmin [H2S]) – BSW = 0 %

BS
W

 0 
%





Opinião

tualmente, os consu mi -
do res são mais exigentes e
bem informados, buscan-

do produtos e serviços coerentes
com os valores pessoais que de -
fendem. O dilema é como se a -
daptar ao no vo perfil do con-
sumidor e ga nhar participação
de mercado com baixo custo, de
forma que o investimento para
conquistar uma fatia do mercado
não seja tão alto a ponto de ser
contra producente.
No modelo tradicional de mar-
keting, são utilizadas uma série
de ferramentas: aprimorar a pro-
posta de valor e o marketing mix,
estruturar um plano de co -
municação com conteúdo rele-
vante, executar ações de trade
marketing. No entanto, estima-
se que o custo para conquistar
um novo cliente pode ser de três
a quatro vezes superior ao custo
para manter um cliente. O inves-
timento realizado para conquis-
tar um novo cliente é tão alto,
que este demora para proporcio -
nar rentabilidade à organização.
Porém, esta equação matemática
pode ser alterada, caso a organi-
zação esteja disposta a inovar e
experimentar novos modelos.
Uma ferramenta inovadora para
a conquista de mercado é um
dos pontos que, para muitos ges -
tores, representa um grande de -
safio: o uso da Marca co mo um
ativo estratégico da or ga nização.
A Marca pode gerar um diferen-
cial forte e perene a baixo custo,
fazendo com que a empresa de
fato ganhe market share, e não

Lucas Reñé Copelli

Como ganhar sem comprar market share
Ganhar market share e au mentar a fidelidade do consumidor

têm se tornado uma tarefa cada vez mais difícil

Lucas Reñé Copelli
Sócio-diretor da Vallua Consultoria, graduado em engenharia pela UNICAMP e pós-
graduado em marketing pela ESPM.
Contato: www.valua.com

compre market share. A Marca pode ter importância mais ampla, não
se restringindo em ser um nome ou logotipo bonito.
Uma Estratégia de Marca inicia-se com a revisão do que chamamos
de Inspiração da Marca. Isso se faz através da reavaliação da causa,
pro pósito, razão de ser e proposta de valor, verificando se são atuais
e se atendem tanto às aspirações dos executivos como às dos con-
sumidores e demais públicos. Assim, é possível iniciar um reposi-
cionamento forte e definitivo, que trará diretrizes para todas as
estratégias da organização. A empresa precisa saber claramente como
deseja ser percebida pelo consumidor e pelos demais públicos. Para
isso, é preciso entender como ela se relaciona com eles e como
gostaria de se relacionar.
Vale lembrar que, nem sempre o que as pessoas dizem a res peito de
suas aspirações é o realmente desejam. Por isso, o planejamento, a
execução e a análise de pesquisa de opinião exigem técnicas especí-
ficas que garantam uma avaliação verdadeira e fiel sobre o rela-
cionamento da marca com o consumidor e com o mercado, enten-
dendo a origem das suas percepções. Após esta avaliação aprofunda-
da, é possível começar a trabalhar na Arquitetura de Marca,
otimizando a dinâmica do portfólio de produtos ou serviços de
forma a aproveitar as oportunidades de mercado.
Toda a Estratégia de Marca precisa ser disseminada dentro e fora da
organização. Nos diferentes pontos de contato com a marca, o con-
sumidor precisa perceber os valores e os conceitos que a dire-
cionam. A marca também deve direcionar a estratégia de relaciona-
mento da organização com seus públicos, com aumento de per-
formance e da percepção de valor.
Deste modo, a Estratégia de Marca se concretizará como uma fer-
ramenta fundamental para aumentar a participação de uma empre-
sa no mercado, atraindo e fidelizando os consumidores. Como tra-
balha com base na razão de ser da empresa, demanda poucos inves-
timentos e baixos esforços de comunicação, mas muito trabalho de
estruturação de um novo modelo mental na forma de fazer, de se
relacionar e de se comunicar. Enfim, trata-se de uma estratégia sim-
ples, barata e, ainda, inovadora.
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ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.
www.advancetintas.com.br 

AKZO NOBEL LTDA - DIVISÃO COATINGS
www.international-pc.com/pc/ 

ALCLARE REVEST. E PINTURAS LTDA.
www.alclare.com.br

API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DUTOS LTDA.
apidutos@hotmail.com

BIESOLD INTRAGÁS DO BRASIL LTDA.
www.biesold.com

BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
www.blaspint.com.br

B BOSCH GALVANIZAÇÃO DO BRASIL LTDA.
www.bbosch.com.br

CEPEL - CENTRO PESQ. ENERGIA ELÉTRICA
www.cepel.br

CIA. METROPOLITANO S. PAULO - METRÔ
www.metro.sp.gov.br 

CIKEL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA.
www.cikel.com.br

COMÉRCIO E INDÚSTRIA REFIATE LTDA.
www.vpci.com.br

CONFAB TUBOS S/A
www.confab.com.br

C & Q CONSULTORIA E TREINAMENTO
www.ceqtreinamento.com.br

DEPRAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
www.depran.com.br 

DETEN QUÍMICA S/A
www.deten.com.br 

DOERKEN DO BRASIL ANTI-CORROSIVOS LTDA.
www.doerken-mks.de 

DUPONT DO BRASIL S/A
www.dupont.com.br 

DUROTEC INDUSTRIAL LTDA.
www.durotec.com.br

ELETRONUCLEAR S/A
www.eletronuclear.gov.br 

EGD ENGENHARIA
www.engedutoengenharia.com.br

EQUILAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
www.equilam.com.br

FIRST FISCHER PROTEÇÃO CATÓDICA
www.firstfischer.com.br

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

HARCO DO BRASIL IMP. E EXP.
www.harcobrasil.com.br

HENKEL LTDA.
www.henkel.com.br

HITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
www.hita.com.br

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

INSPEC NORPROJET INSP., CONSULT. E PROJ. LTDA.
www.inspec.com.br 

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
www.mackenzie.com.br

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

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

JPI REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS
www.polyspray.com.br

MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
www.mangels.com.br

MAX PINTURAS E REVESTIMENTOS LTDA.
www.maxpinturas.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

NOF METAL COATINGS SOUTH AMERICA
www.nofmetalcoatings.com

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

ZINCOLIGAS IND. E COM. LTDA.
www.zincoligas.com.br

Empresas associadas à ABRACO

Empresas Associadas

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.






