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omos sacudidos rotineiramente por informações que dão conta do grande potencial de
crescimento do Brasil nos próximos anos. Muito desse otimismo está baseado na projeção de inves-
timentos para as áreas de petróleo, gás e biocombustíveis. A PETROBRAS, maior empresa desse

setor no Brasil e que está entre as dez maiores empresas de energia do mundo, capitaneia esse esforço pelo
desenvolvimento e vem anunciando números muitos expressivos.

O Plano de Negócios da empresa prevê, ao todo, US$ 224,7 bilhões de investimentos nos próximos
cinco anos. E a área de biocombustível anunciou aporte de US$ 4,1 bilhões nesse negócio, sendo US$ 2,5
bilhões para ampliar a produção de etanol e biodiesel, US$ 1,3 para a logística do etanol e US$ 300 mi -
lhões para pesquisas no segmento, entre outros investimentos. Os números anunciados por Miguel Rosseto,
diretor da PETROBRAS Biocombustível (veja entrevista na página 6) reforçam a importância dada pela
empresa aos bioenergéticos e a busca pela liderança do mercado nacional de produção do etanol.

Essas colocações iniciais nos levam a um paradoxo. Com tantos
investimentos previstos, haverá – ou seria correto afirmar – já ocorre
uma forte procura por produtos e serviços para o setor. Esse aumen-
to da demanda exige que as empresas se adaptem para atender o mer-
cado com qualidade e dentro de um cronograma plausível, e para isso
é necessária a disponibilidade de profissionais preparados.

Apesar de inúmeros esforços governamentais e privados, alunos
do curso fundamental continuam tendo dificuldades na interpreta -
ção de textos e em fazer cálculos matemáticos básicos. Obviamente,

se aos alicerces faltarem solidez, a construção não será confiável. Vê-se um evidente efeito cascata que passa
pelos cursos de nível médio, inclusive os técnicos, e reflete-se nas universidades. Enquanto não forem ado-
tadas políticas claras e investimentos substanciais em educação, com valorização do aprendizado e daqueles
que se dedicam ao ensino, não teremos um futuro promissor no que diz respeito às carreiras profissionais.

A educação de alto nível é o único caminho para o país atingir os mesmos índices de qualificação
profissional como, por exemplo, os da Coreia do Sul. Valorizar e remunerar à altura o professor para
que ele possa se sentir motivado a dar tudo de si em sala de aula é uma das questões, mas não a única.
Há que se investir na infraestrutura das unidades de ensino, tornar os programas pedagógicos mais ali -
nhados com a realidade e incentivar o aprendizado – ao invés de afastar o aluno da sala de aula. Enfim,
são inúmeros os passos a serem dados, mas, sobretudo, é necessário que se estabeleça uma política para
que esses mesmos passos possam efetivamente serem galgados com consistência, sem grandes tropeços
e sem possibilidade de retorno.

Reação em cadeia – Estamos vivendo uma crise de educação, sem precedentes e com consequências
drásticas para toda a sociedade. Falta educação de berço, na qual os pais são os responsáveis pela formação
dos filhos. Sem ela, ocorrerá uma reação em cadeia onde aquele que nada recebeu não terá condições de
transferir aos filhos os princípios básicos de cidadania. Precisamos resgatar a escola pública que já formou
inúmeros e relevantes homens públicos de bem.

Temos certeza de que estamos todos absolutamente conscientes da importância da formação daqueles
que serão responsáveis por levar o nosso país ao auge de seu destino. Que cada um faça a sua parte e que
contagie aquele que está a seu lado, numa batalha árdua, porém imprescindível para a formação das novas
gerações que terão enormes desafios pela frente. Tudo o que já foi feito, bem ou mal, possa servir-nos de
lição. Agora, compete a nós cuidar de cada amanhã, passo a passo, numa ação ininterrupta e exponencial.

Boa leitura!

Os editores

O gargalo do crescimento sustentado
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PETROBRAS Biocombustível investirá
US$ 2,5 bilhões em produção até 2015

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

Miguel Rosseto

PETRO BRAS, por meio
da sua sub si diá ria PE -
TRO BRAS Biocombus -

tível, inves ti rá US$ 2,5  bilhões
na amplia ção da pro du ção de
eta nol e bio die sel entre 2011 e
2015. Este volu me faz parte do
total de US$ 4,1  bilhões des ti -
na dos ao negó cio de bio com -
bus tí veis, que prevê ainda US$
1,3  bilhão para a logís ti ca do
eta nol e US$ 300  milhões para
pes qui sas nesse seg men to, entre
outros inves ti men tos. O Plano
de Negócios da PE TRO BRAS
prevê, ao todo, US$ 224,7  bi -
lhões de inves ti men tos nos pró -
xi mos cinco anos. Na área de
bio com bus tí vel, o aumen to da
pro du ção de eta nol terá prio ri -
da de. Será inves ti do US$ 1,9
bi lhão, o que repre sen ta 76 %
do total des ti na do para pro du -
ção. O anún cio foi feito pelo
dire tor da PETRO BRAS Bio -
com bus tível, Miguel Rossetto,
duran te entre vis ta cole ti va
online que foi acom pa nha da
pela repor ta gem da Revista
Corrosão & Proteção.

Rosseto é for ma do em Ciên -
cias Sociais pela Universidade do
Vale dos Sinos. Trabalhou na Pe -
troflex, no pólo petro quí mi co de
Triunfo (RS) entre 1984 a 2004.
Foi vice-gover na dor do Rio
Grande do Sul (1999-2002) e
minis tro do Desenvolvimento
Agrário (2003-2006). Está à fren -
te da PETRO BRAS Biocombus -

dem de US$ 600  milhões, a em -
pre sa man te rá, nos pró xi mos anos,
par ti ci pa ção de cerca de 25 % no
mer ca do nacio nal, levan do em
con si de ra ção o cres ci men to orgâ ni -
co da deman da de die sel e a vigên -
cia do B5 (5 % de bio die sel adi cio -
na do ao die sel).

Qual o obje tivo da aqui sição de
50 % da  BSBIOS Energia Re -
novável?
Rosseto – Com a recen te aqui si ção
de 50 % da  BSBIOS, uni da de de
Passo Fundo, no Rio Grande do
Sul (Nota da Redação: As empre sas
já  tinham fir ma do par ce ria em
2009 para a pro du ção de bio die sel
em Marialva, no Paraná), a
PETRO BRAS Biocombustível pas -
sou a con tar com um par que pro -
du ti vo for ma do por cinco usi nas e
capa ci da de para pro du zir cerca de
700  milhões de  litros de bio die sel
por ano.

Como estão os pro jetos Pará e
Belém?
Rosseto – O pro je to Pará prevê a
implan ta ção de usina naque le
esta do para aten der a  região Norte.
Já o pro je to Belém, prevê a pro du -
ção de green die sel em Portugal,
em par ce ria com a empre sa de
ener gia por tu gue sa Galp. Os dois
pro je tos somam inves ti men tos de
R$ 884  milhões, geram atual men -
te 861 pos tos de tra ba lho e estão
em fase de implan ta ção da parte
agroin dus trial.

tível desde maio de 2009, fazen -
do parte da Diretoria desde
2008. Acompanhe os prin ci pais
pon tos da entre vis ta cole ti va.

Como será a par ticipação da
empre sa no mer cado nacio nal?
Rosseto – A meta é che gar, com
nos sos  sócios, a um volu me de 5,6
bilhões de  litros em 2015 e 12%
de par ti ci pa ção no mer ca do na -
cio nal. E, dessa forma, aumen ta -
mos em 30 % nosso pla ne ja men -
to ini cial de inves ti men to em eta -
nol. Cerca de 70 % do volu me de
inves ti men tos em eta nol será vol -
ta do à pro du ção, com a cons tru -
ção de novas usi nas, des ti la rias,
aumen to da capa ci da de de moa -
gem e reno va ção de cana viais.

Quem são esses  sócios?
Rosseto – Os inves ti men tos se
darão, prio ri ta ria men te, a par tir
das socie da des já fir ma das com as
empre sas Guarani, Nova Fron -
tei ra e Total Agroindústria Ca -
na vi eira. O per fil deste plano é
mais vol ta do para a expan são de
plan tas novas. Estamos con cluin -
do ava lia ções pa ra amplia ção de
inves ti men tos, em Goiás, na usi -
na Nova Fronteira.

Como fica a ques tão do seg -
mento de bio diesel e de supri -
mento agrí cola?
Rosseto – Em rela ção ao seg men to
de bio die sel e de supri men to agrí co -
la, cujos inves ti men tos são da or -
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Quais as novi dades na área de
pesquisa?
Rosseto – Na área de pes qui sas
para bio com bus tí veis, o inves ti -
men to de US$ 300  milhões será
des ti na do a avan ços no desen vol vi -
men to do eta nol de segun da gera -
ção, o eta nol celu ló si co, visan do sua
pro du ção em esca la indus trial.
Tam bém rece be rão incre men tos as
pes qui sas para bio com bus tí veis de
avia ção, e o aprimoramento dos
pro cessos pro du ti vos, com o obje ti vo
de asse gu rar a van guar da em sus -
ten ta bi li da de. Estamos em fase de
pros pec ção de tec no lo gia para pro -
du zir mos até 2015 o bioQAV
(que ro se ne de avia ção). Realizamos
pes qui sas a par tir de duas rotas tec -
no ló gi cas: uma utiliza o óleo vege -
tal como maté ria prima, a outra, a
saca ro se.

Há algu ma medi da sendo ela -
borada pela PETRO BRAS para
aumentar o per centual de eta -
nol na pro dução em rela ção ao
açúcar, impe dindo flu tuações
quando o preço do açú car esti -
ver mais alto?
Rossetto – Prioritariamente os
inves ti men tos são só para eta nol.

Serão usi nas 100% eta nol?
Rossetto – Esse é o obje ti vo. A
em pre sa é pro du to ra de eta nol e
ener gia elé tri ca. Em São Paulo,
há asso cia ção e com par ti lha men -
to da pro du ção de açú car. Mas a
refe rên cia de inves ti men to está
em usi nas 100 % eta nol.

Quanto ao pro jeto de BioQAV,
ele pode rá ser pro duzido nos
próximos dois anos?
Rossetto – Não. O momen to é de
pro du ção de tec no lo gia, pros pec -
tan do diver sas rotas exis ten tes. Não
há nenhu ma rota con so li da da eco -
nomi ca men te viá vel. Existem expe -
ri men tos sendo desen vol vi dos. O
ponto deli ca do é segu rar - 40, que
é o per fil do que ro se ne. Até 2015
es pe ra-se pro du zir o QAV. Ainda

não há tec no lo gia domi na da.

Acontecerá o mesmo para o eta -
nol celu lósico?
Rossetto – A expec ta ti va é de que o
eta nol celu ló si co seja ante rior a isso.
Há uma carga forte atra vés do
CEN PES.

Qual é a base do BioQAV?
Rossetto – Existem duas gran des
rotas tec no ló gi cas. A pri mei ra uti li -
za o óleo vege tal, e atra vés de um
pro ces so físi co-quí mi co, pro duz o
BioQAV. A outra rota uti li za os
açú ca res, a saca ro se, pro du zin do, a
par tir deles, o BioQAV.

Sobre a ques tão do marco re -
gulatório, há par ticipação da
companhia nes tas dis cussões
em âmbi to gover namental?
Quais as medi das que se pode
esperar?
Rossetto – Todo o setor par ti ci pa. A
agen da cen tral é  ampliar a ofer ta,
de forma a abas te cer o mer ca do
bra si lei ro a pre ços razoá veis para o
con su mi dor. As agen das têm cará -
ter tri bu tá rio, de cré di to, esti mu -
lan do a pro du ção de eta nol no país.
Há dois anos, o Brasil fez dois gran -
des movi men tos estru tu rais: o zo -
nea men to agroe co ló gi co, dis ci pli -
nan do a expan são da cana-de-açú -
car, pre pa ran do um pro ces so de
expan são com sus ten ta bi li da de. O
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segun do foi um movi men to de en -
fren ta men to do tra ba lho escra vo no
setor. Hoje há um  padrão de qua li -
da de, uma pers pec ti va de cres ci -
men to muito gran de. É uma opor -
tu ni da de extraor di ná ria de cres ci -
men to, gera ção de empre go, pre ser -
va ção da  matriz ener gé ti ca bra si -
lei ra limpa. A expec ta ti va é de que
todas as medi das sejam orien ta das
pelo com pro mis so estra té gi co feito
pelo Brasil com o seu povo, sua eco -
no mia e seu futu ro. E o eta nol e o
bio die sel têm uma par ti ci pa ção
cres cen te neste com pro mis so. A PE -
TRO BRAS se pre pa ra para ocu par
parte deste mer ca do, com ren ta bi li -
da de, qua li da de ambien tal e sus -
ten ta bi li da de exem plar. Por isso fo -
ram amplia dos os inves ti men tos de
toda a pro du ção de bio com bus tí vel.
É uma agen da defi ni ti va e de ex -
pan são. Não é exa ge ro falar que es -
te com pro mis so de  ampliar a pro -
du ção com sus ten ta bi li da de ambi-
en tal, desen vol ver tec no logias, au -
men tar a eficiência, passa a ideia
de um segun do pré-sal no Brasil,
com ener gia reno vá vel. O país tem
mais petró leo e mais gás e con di ções
de pro du zir ener gia reno vá vel. Es -
sa é a equa ção do sécu lo XXI. Ao
mesmo tem po em que o exce den te
ener gé ti co fós sil está sendo amplia -
do, petró leo e gás, tam bém se
amplia a capa ci da de de pro du ção
reno vá vel.
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Vem aí o Maior Evento Internacional de Corrosão do Brasil

14 a 18 de maio de 2012 – Bahia Othon Palace/Salvador

Aproveite e divulgue sua empresa em um dos mais importantes eventos de corrosão da América Latina.
Entre em contato conosco e saiba como tornar-se um patrocinador e/ou expositor.

Informações
ABRACO – Associação Brasileira de Corrosão

Tel.: +55 (21) 2516-1962 - Fax: +55 (21) 2233-2892
E-mail:  eventos@abraco.org.br

Eventos Envolvidos
32º Congresso Brasileiro de Corrosão
4th International Corrosion Meeting

18º Concurso de Fotografia de Corrosão e Degradação de Materiais
32º Exposição de Tecnologias para Prevenção e Controle da Corrosão

Envie seu resumo

Chamada de Trabalhos, segundo o cronograma abaixo:
Envio de resumos 14 de outubro de 2011

Análise de resumos 21 de novembro de 2011

Envio de trabalhos Técnicos 16 de fevereiro de 2012

Análise de Trabalhos Técnicos 12 de março de 2012

Acesse o site da ABRACO e siga as instruções para enviar seu resumo: www.abraco.org.br/intercorr2012

E mais!
• Conferências Plenárias nacionais e internacionais

• Palestras Técnicas

• Mesas Redondas

• Trabalhos Técnicos: Oral / Pôster 

• Minicursos
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Tecnologia de Pintura

Associação Brasileira de Corrosão (ABRA CO) orga ni zou,
neste semes tre, no audi tó rio do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT, em São Paulo, um semi ná rio sobre

Pintura Industrial. O even to téc ni co reu niu cerca de 100 pro fis sio -
nais do seg men to de pin tu ra de manu ten ção indus trial para dis cu -
tir as ten dên cias  atuais do mer ca do e as novas tec no lo gias de pro -
du tos e de apli ca ção para pre ven ção da cor ro são em estru tu ras,
equi pa men tos e plan tas de pro ces so. A vice-pre si den te da ABRA -
CO, Rosileia Mon tovani, ava liou posi ti va men te o even to, pois con -
se guiu reu nir empre sas de dife ren tes seg men tos, como por exem plo
a indús tria naval, aero náu ti ca e auto mo ti va e dos seto res de pes qui -
sa, fabri ca ção e de apli ca ção de tin tas. 

“Essa é uma ini cia ti va recor ren te da ABRA CO com apoio do
IPT, pois o even to já é pro mo vi do desde 2007”, obser va Ro sileia.
Para ela, a opor tu ni da de de levar reno ma dos espe cia lis tas do mer -
ca do a com par ti lhar suas  ideias com um públi co ávido por atua li -
za ção téc ni ca e comer cial é uma forma impor tan te de qua li fi car o
mer ca do. “Tudo o que há de mais moder no em pin tu ra é apre sen -
ta do no semi ná rio. Neste cená rio, é impor tan te ter como par cei ro
o IPT, que está sem pre empe nha do em apre sen tar tudo o que exis -
te de mais avan ça do para este seg men to, que está aque ci do e neces -
si tan do, cada vez mais, novas tec no lo gias para aten der à forte de -
man da”, co men ta Rosileia.

O ciclo de pales tras teve iní cio com a apre sen ta ção do con sul tor
de empre sas dos seto res de tin tas, ver ni zes e de seus usuá rios, Nilo
Martire Neto. Com larga expe riên cia inter na cio nal no setor de re -
ves ti men tos auto mo ti vos e indus triais, o espe cia lis ta comen tou que
o mer ca do de tin tas auto mo ti vas man tém-se em cons tan te evo lu -
ção, haven do subs tan cial alo ca ção de recur sos no desen vol vi men to
de novas alter na ti vas téc ni cas para a melho ria anti cor ro si va e de
apa rên cia dos pro du tos tra ta dos, resul tan do na redu ção de cus tos e
do impac to ambien tal em suas apli ca ções.

Martire Neto cha mou a aten ção para a posi ção mer ca do ló gi ca
das tin tas auto mo tri zes e o his tó ri co do desen vol vi men to glo bal
des tes mate riais. Ressaltou ainda os prin ci pais tipos de tin tas e o
pro ces so de pin tu ra com as suas carac te rís ti cas de per for man ce e
apli ca ção.

“Que ro des ta car o Primer Anticorrosivo de Aplicação por Ele -
trodeposição Catódica, que é um dos mais impor tan tes mate riais
para o com ba te à cor ro são e para o pro lon ga men to da vida útil
média da pin tu ra nos veí cu los auto mo ti vos”, pon de ra Martire Neto.
Também falou sobre as dife ren ças entre tec no lo gias à base de sol -
ven tes orgâ ni cos e à base de água, bem como as novi da des do setor
apli ca das prin ci pal men te em veí cu los auto mo ti vos.

O enge nhei ro de mate riais da Embraer, Cleber Mesquita, em par -
ce ria com Luiz Fernando dos Santos, apresentou um trabalho sobre as
tecnologias empregadas na pintura das aeronaves fabri ca das pela
empre sa, assim como os méto dos de pre pa ra ção de super fí cie, espe ci -

Evento rea li za do no IPT, com orga ni za ção da ABRA CO, faz uma atua li za ção sobre o tema pin tu ra em

suas prin ci pais apli ca ções indus triais: auto mo ti va, aero náu ti ca, naval e em estru tu ras offs ho re

Experts indicam novos horizontes

Por Carlos Sbarai
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fi ca men te de esque mas de pin tu -
ra, apli ca ção de tin tas e con tro le
de qua li da de da pin tu ra e  ensaios
de qua li fi ca ção de tin tas.

“Os reves ti men tos por pin tu -
ra apli ca dos nas aero na ves têm
diver sas fun ções, den tre as quais
quero des ta car as pro prie da des
de pro te ção anti cor ro si va do
subs tra to metá li co e deco ra ti vo.
Como todo mundo sabe, o avião
em ope ra ção fica expos to a dife -
ren tes con di ções agres si vas, co -
mo por exem plo os  níveis inten -
sos de radia ção ultra vio le ta e di -
fe ren tes tem pe ra tu ras, sendo que
neste últi mo caso as mudan ças
tér mi cas ocor rem em curto pra -
zo. Portanto, os reves ti men tos
por pin tu ra têm que pos suir re -
sis tên cia a estas con di ções”, ex -
pli ca Santos.

O enge nhei ro da Eletrobrás-
CEPEL, Fernando de L. Fragata,
trou xe a públi co o resul ta do de
um estu do rea li za do pelo labo ra -
tó rio de cor ro são da empre sa so -
bre o desem pe nho de tin tas de
fundo em pó pig men ta das com
zinco, bem como de esque mas
de pin tu ra con ten do as refe ri das
tin tas.

“Para tal, tin tas e esque mas
de pin tu ra com tin tas líqui das
tra di cio nais, com mesmo meca -
nis mo de pro te ção anti cor ro si va,
foram uti li za dos como re fe rên -
cia. Por meio de téc ni cas ele tro -
quí mi cas, bem como por meio
da rea li za ção de  ensaios ace le ra -
dos e não ace le ra dos de cor ro são
cons ta tou-se, na  região da inci -
são dos reves ti men tos, um de -
sem pe nho anti cor ro si vo supe rior
ao dos esque mas de pin tu ra com
tin tas em pó tra di cio nais com
meca nis mo de pro te ção por bar -
rei ra”, expli cou Fragata.



O espe cia lis ta con cluiu sua
apre sen ta ção, des ta can do que o
pro ces so de fabri ca ção das tin tas
em pó pig men ta das com zinco
pode tam bém influen ciar as pro -
prie da des ele tro quí mi cas da pelí -
cu la. Es ta cons ta ta ção foi fun da -
men tal para que um dos fabri -
can tes, par cei ro no desen vol vi -
men to do estu do, pudes se me -
lho rar a resis tên cia à cor ro são de
seus pro du tos.

A pales tra do enge nhei ro Il do
da Costa, da empre sa Ex panjet
Sul, tra tou da tec no lo gia de jatea -

men to com espon jas abra si vas de poliu re ta no, que, ao con trá rio dos
abra si vos con ven cio nais (gra na lha de aço, por exem plo), não geram pó
(redu ção de 99,9 % do pó) e, por isso, pre ser vam a saúde ocu pa cio nal.
Outra carac te rís ti ca ope ra cio nal impor tan te é que com a Tec nologia
Sponge Jet não exis te a pre sen ça do rico che te e não há gera ção de calor
na peça ou no equi pa men to a ser jatea do. "Esta espon ja é feita de poliu -
re ta no e con tém diver sos tipos de abra si vo como, por exem plo, óxido
de alu mí nio, car bo na to de cál cio, mela mi na e  outros. Esta espon ja de
po liu re ta no é muito mais resis ten te e poro sa, o que faci li ta criar vácuo
no momen to do impac to e eli mi nar o pó, pro por cio nan do uma
 melhor visão ao ope ra dor de jato”, comen ta Costa.

“Portanto, trata-se de um
avan ço tec no ló gi co impor tan te
neste campo da pro te ção anti cor -
ro si va. Além disso, em ambos os
casos, o tra ta men to da super fí cie
por meio de fos fa ti za ção pro por -
cio nou, na  região da inci são,
 melhor desem pe nho aos re ves ti -
men tos com tin tas em pó do que
aque le rea li za do por meio de ja -
tea men to abra si vo. As tin tas de
fundo em pó pig men ta das com
zinco apre sen ta ram de sem pe nho
infe rior aos das tin tas líqui das
tra di cio nais ricas em zinco, prin -
ci pal men te no que diz res pei to às
pro prie da des ele tro quí mi cas. Tal
fato refle tiu dire ta men te no de -
sem pe nho dos es que mas de pin -
tu ra cor res pon den tes, na  região
da inci são dos reves ti men tos.
Certamente, o te or mais baixo de
zinco metá li co na pelí cu la das
tin tas em pó foi um dos fato res
res pon sá veis por este com por ta -
men to”, cons ta ta Fragata.
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"As espon jas abra si vas são pro je ta das por ar com pri mi do até a
super fí cie a ser tra ta da. No impac to, toda ener gia ciné ti ca é trans -
for ma da em poten cial e dis si pa da neste local, remo ven do o que tem
para ser remo vi do, crian do suc ção para car re gar as impu re zas, cole -
tan do todo o pó, resí duos de pin tu ra, óleo, mate rial cor ro si vo e  ou -
tros con ta mi nan tes e ainda pro du zin do a rugo si da de espe ci fi ca da
quan do neces sá rio”, con clui Costa.

Aplicações na indús tria naval e em estru turas offshore
Dauton Luis de F. Menezes, capi tão de fra ga ta da Marinha do

Brasil, falou sobre o desem pe nho da pin tu ra naval e da influên cia da
espe ci fi ca ção e apli ca ção das tin tas. Foram apre sen ta dos pon tos rele -
van tes a serem obser va dos no pro ces so de pin tu ra indus trial nas embar -
ca ções, como nor mas, espe ci fi ca ções,  pro ce di men tos e diver sos pro -
ble mas de pin tu ra acom pa nha dos ao longo dos anos na indús tria naval.

Menezes comentou sobre a necessidade dos técnicos e/ou enge -
nheiros conhecerem os equipamentos e a estrutura a ser protegida e o
meio que a cerca. “Também é importante que os novos profissionais
saiam da frente de seus computadores e vão a campo, a fim de co -
nhecer a realidade não descrita nos livros, na qual as técnicas atual-
mente tão divulgadas são, muitas vezes, deixadas em segundo plano
em nome da agilidade da entrega do produto para o cliente”.

Com o obje ti vo de exem pli fi car tais situa ções, estu dos de casos
foram expos tos para aler tar o públi co pre sen te sobre a rea li da de da
pro te ção anti cor ro si va na indús tria naval, que é bas tan te dife ren te da -

que la apre sen ta da pela indús tria
aero náu ti ca e por  outros seg -
men tos. “Foi levan ta da ainda a
neces si da de de cons cien ti za ção
de to dos os envol vi dos no pro -
ces so pro du ti vo, não ape nas dos
téc ni cos dire ta men te liga dos à
pre pa ra ção de super fí cie e apli ca -
ção de reves ti men tos (parte inte -
gran te bási ca e cujo conhe ci -
men to so bre o assun to deve ser
perio di ca men te atua li za do), mas
prin ci pal men te, dos ge ren tes que
de vem sem pre obser var, entre
 ou tras coi sas, o custo-bene fí cio
do ‘que rer agi li zar’ a tarefa, que
mui tas vezes, mal rea li za da, aca -
ba comprometendo o de sem pe -
nho do mate rial, do tra ba lho efi -
cien te do setor de con tro le de
qua li da de da em pre sa e levan do,
assim, ao re tra ba lho e à con se -
quen te ele va ção do custo final do
pro ces so in dus trial”, finaliza
Menezes.
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Artigo Técnico

Camadas fosfatizadas:
estudo da porosidade

their microstructure (scanning elec-
tron microscope), their mass and
their electrochemical behavior.

As cama das fos fa ti za das sem -
pre apre sen ta rão deter mi na da
poro si da de, mesmo que uma ca -
ma da este ja com ple ta men te for -
ma da, ela con te rá certo grau de
poro si da de intrín se ca. Esta poro -
si da de expõe o subs tra to ao meio,
sendo esta a razão pela baixa
capa ci da de apre sen ta das pelas
cama das de fos fa to em pro te ger o
subs tra to, do ponto de vista de
pro te ção con tra a cor ro são.

A poro si da de de cama das
fos fa ti za das pode ser deter mi -
na da atra vés de  vários méto dos
e pode assu mir valo res de 0,2 %
a 2,0 % (nair & subbaiyan ,
1993).

Convém citar que quan do
cama das fos fa ti za das são sub me -
ti das a um pós-tra ta men to como
o de sela gem ou pas si va ção, a
poro si da de dimi nui de manei ra
sig ni fi ca ti va (em cerca de 50 % -
nair & subbaiyan, 1993). Esta
redu ção não sig ni fi ca alte ra ções
dos cris tais de fos fa to, mas, a pas -
si va ção do aço expos to ou mes -
mo sela gem dos poros exis ten tes.

Muitos pes qui sa do res rela cio -
na ram a poro si da de das cama das
fos fa ti za das com o teor de car bo -
no super fi cial pre sen te na super -
fí cie do subs tra to de aço antes de
sua imer são no banho de fos fa ti -
za ção. Esta cor re la ção foi estu da -
da por meio de  ensaios de névoa
sali na con du zi dos com cha pas de
médio e baixo teor de car bo no
fos fa ti za das e pin ta das. Os resul -
ta dos rela ta dos na lite ra tu ra não
foram con clu den tes, pois, resul -
ta dos con fli tan tes foram obti dos

por dife ren tes auto res (freeman,
1988, p.39).

Deve-se res sal tar que nem
sem pre espes su ra maior sig ni fi ca
menor poro si da de, visto que esta
não depen de somen te da espes -
su ra, mas também de  outros
fato res como o tipo de fos fa to, o
tama nho de cris tais de fos fa to, a
saber:
• cama das com cris tais finos e

uni for mes apre sen tam baixa
poro si da de, com poros de di -
men sões peque nas;

• cama das de cris tais gran des e
não-uni for mes apre sen tam alta
poro si da de, com poros de di -
men sões gran des.

A poro si da de de cama das
pro du zi das sobre o aço poli do é
menor do que cama das pro du zi -
das sobre aço deca pa do ( rausch,
1990, p. 81).

A adi ção de subs tân cias hi -
dró fo bas em  banhos de fos fa ti za -
ção deter mi na a dimi nui ção da
poro si da de. Nair & Subbaiyan,
1993, estu da ram a influên cia de
 alguns sur fac tan tes tais como 1-
octa-deca no tiol, 1-octa de cil xan -
ta na to e 1-octa de ca nol em
 banhos à base de fos fa to de zinco
modi fi ca do com cál cio. Eles veri -
fi ca ram que cama das assim obti -
das, ape sar de apre sen ta rem
menor massa de fos fa to por uni -
da de de área, pos suíam menor
poro si da de e atri buí ram este fato
à incor po ra ção des tas subs tân cias
às cama das de fos fa to.

Machu apud Biestek &
Weber, 1976, desen vol veu um
méto do que con sis te na imer são
de um corpo de prova fos fa ti za -
do em uma célu la ele tro lí ti ca
con ten do uma solu ção de sul fa to
de sódio 2,0 mol.L-1, con tra-ele -

Phosphated layers: a study of the porosity

Introdução
As cama das de fos fa to de

zinco sobre aço são ampla men te
empre ga das nos pro ces sos de
con for ma ção a frio para redu zir
o atri to entre as par tes, no entan -
to, exis tem  outros tipos de cama -
das fos fa ti za das, como por exem -
plo: fos fa to de zinco modi fi ca do
que são prin ci pal men te empre -
ga das sobre aço gal va ni za do e
pouco apli ca das sobre aço para
fins de con for ma ção a frio. Este
tra ba lho tem por obje ti vo estu -
dar, em esca la labo ra to rial, o
com por ta men to de três tipos de
cama das fos fa ti za das sobre aço:
fos fa to de zinco ace le ra do com
nitri to (tra di cio nal); fos fa to de
zinco ace le ra do com ace le ra dor
orgâ ni co e fos fa to de zinco mo -
di fi ca do. As cama das fos fa ti za das
foram carac te ri za das con si de ran -
do-se a sua microes tru tu ra (mi -
cros co pia ele trô ni ca de var re du -
ra), a sua massa e o seu com por -
ta men to ele tro quí mi co.

Introduction
The phosphated coatings on

steel are widely used in cold-form-
ing processes to reduce the friction
between the parts, however, there
are different other types of phos-
phated coatings for example: mod-
ified zinc phosphate which are
main ly used on galvanized steel
and less applied on steel in cold-
forming processes. This work aims
to realize a laboratory-scale study
of three different phosphated coat-
ings on steel: zinc phosphate accel-
erated by nitrite (traditional); zinc
phosphate accelerated by organic
compound and modified zinc
phosphate. The phosphated coat-
ings were characterized considering

Por Zehbour

Panossian

Célia A. L. 

dos Santos



Processo Substrato Massa por uni dade de área (g.m-2)
Média Desvio  padrão

Tradicional Aço baixo car bo no 3,06 0,20

Aço alto car bo no 3,59 0,21
Acelerador orgâ nico Aço baixo car bo no 3,00 0,15

Aço alto car bo no 2,90 0,26
Modificado Aço baixo car bo no 2,45 0,21

Aço alto car bo no 2,76 0,20

tro do de pla ti na e ele tro do de
refe rên cia. Este méto do é basea -
do na apli ca ção de um poten cial
anó di co ao corpo de prova. Ini -
cialmente a cor ren te é ele va da,
pois o aço expos to nos poros está
ativo. O aço pas si va-se, com o
decor rer do tempo, fato que é
per ce bi do pela dimi nui ção dos
valo res de cor ren te que atin gem
valo res cons tan tes (cor ren te de
pas si va ção). O tempo decor ri do
entre a apli ca ção do poten cial
anó di co e a esta bi li za ção da cor -
ren te é o tempo de pas si va ção
cita do por Machu. A par tir da
expres são desen vol vi da por
Müller apud Biestek & Weber,
1976, cal cu la-se a poro si da de da

cama da de fos fa to.
A lite ra tu ra regis tra o empre -

go de  outras téc ni cas ele tro quí -
mi cas. Zurilla & Hospadaruk,
1978, uti li za ram a pola ri za ção
poten cio di nâ mi ca para a ava lia -
ção da poro si da de de cama das
fos fa ti za das. Polarizações linea res
com var re du ras cató di cas foram
fei tas com o obje ti vo de deter mi -
nar a den si da de de cor ren te de
redu ção do oxi gê nio. Os auto res
veri fi ca ram que as amos tras de
aço-car bo no fos fa ti za das que
tive ram pior desem pe nho nos
 ensaios de névoa sali na, apre sen -
ta ram as maio res den si da des de
cor ren te de redu ção de oxi gê nio
(as cor ren tes foram medi das no

poten cial de –0,550 V/ECS).
Kiss & Coll-Palagos, 1987,

empre ga ram a vol ta me tria cícli ca
para ava liar a poro si da de de
cama das fos fa ti za das. Aços reves -
ti dos com fos fa to de zinco foram
estu da dos. Os  ensaios de vol ta -
me tria cícli ca var re ram a faixa de
poten cial entre –1,500 V/ECS e
–0,250 V/ECS em solu ção de
NaCl 5% (satu ra da com ar) e
pH = 6,5. O apa re ci men to de
um pico de cor ren te ao redor de
-0,85 V/ECS indi ca o grau de
poro si da de da cama da fos fa ti za -
da. A ausên cia deste pico sig ni fi -
ca que a poro si da de é muito bai -
xa. Quanto maior a poro si da de
mais cedo apa re ce rá o pico (me -
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TABELA 1 – VALORES DE MASSA DE FOS FATO POR UNI DADE DE ÁREA PARA AS CAMA DAS FOS FATIZADAS ESTU DADAS OBTI -
DAS SOBRE OS AÇOS BAIXO E ALTO CAR BONO

Tradicional Acelerador Orgânico Modificado

Tradicional Acelerador Orgânico Modificado

Aço baixo car bono

Aço alto car bono

Figura 1 – Imagens de MEV obti das por meio de elé trons secun dá rios para os pro ces sos tra di cio nal,
com ace le ra dor orgâ ni co e modi fi ca do sobre aço baixo e alto car bo no. Magnificação: 500 X



foram ex pres -
sos em por cen -
ta gem.

Kwiatkow -
ski, 2004, ava -
liou a poro si -
da de de cama -
das fos fa ti za -
das por meio
de méto dos
vol ta mé tri cos, espec tros co pia de
im pe dân cia ele tro quí mi ca, ruído
ele tro quí mi co e sonda Kelvin. O
autor, a par tir des tes resul ta dos,
con si de ra que o esta do da super -
fí cie do aço fos fa ti za do na base
do poro é dife ren te daque la ob -
ser va da para o aço com baixo
teor de car bo no livre de fos fa to.
Estas dife ren ças obser va das estão
rela cio na das às  várias eta pas
ante rio res ao pro ces so de fos fa ti -
za ção pro pria men te dito e que
resul tam em uma super fí cie
metá li ca mais ati va da no fundo
do poro.

Processo tradicional

nor núme ro de  ciclos) e maior
será a sua altu ra.

Losch & Schultz, 1991,
deter mi na ram a área livre de a -
mos tras de aço fos fa ti za do em -
pre gan do vol ta me tria cícli ca, me -
di das de capa ci tân cia, espec tros -
co pia de impe dân cia ele tro quí -
mi ca e micros co pia ele trô ni ca de
var re du ra. Os mes mos auto res
empre ga ram espec tros co pia de
impe dân cia ele tro quí mi ca e pola -
ri za ção po ten cio di nâ mi ca para
estu dar os pro ces sos envol vi dos
duran te o pro ces so de fos fa ti za -
ção (losch & schultz, 1993).

Ponte e cola bo ra do res, 2002,
estu da ram cama das fos fa ti za das
sobre aço zin ca do por meio da
vol ta me tria de dis so lu ção anó di -
ca (VDA). A poro si da de de
cama das fos fa ti za das foi deter mi -
na da com pa ran do-se as car gas
obti das das cur vas anó di cas para
o aço zin ca do sem e com ca ma da
fos fa ti za da, sendo que os valo res

Parte experimental
As cama das fos fa ti za das obti -

das pelos pro ces sos: fos fa to de
zinco ace le ra do com nitri to (tra -
di cio nal); fos fa to de zinco ace le -
ra do com ace le ra dor orgâ ni co e
fos fa to de zinco modi fi ca do fo -
ram apli ca das sobre cha pas de
aço baixo e alto car bo no empre -
ga das como subs tra tos.

A microes tru tu ra das cama -
das fos fa ti za das foi carac te ri za da
por micros co pia ele trô ni ca de
var re du ra (MEV). As aná li ses por
MEV foram rea li za das nos
micros có pios JEOL JSM 6300 e
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Figura 3 – Voltamogramas cícli cos para os aços baixo
e alto car bo no fos fa ti za dos. Processo tra di cio nal
(Trad). (a) aço baixo car bo no (BC); (b) aço alto car -
bo no (AC)
Ei= -1,500 V/ECS  Einv= -0,250 V/ECS
Ef= -1,500 V/ECS. v= 20 mV s-1. Célula plana;
área expos ta: 1,0 cm2; meio: NaCl 0,85 mol.L-1

Figura 2 – Mapeamento de raios X para os pro ces sos
tra di cio nal, com ace le ra dor orgâ ni co e modi fi ca do
sobre aço baixo e alto car bo no. Magnificação: 1000 X.
(a), (c) e (e) ima gens obti das por meio de elé trons
retroes pa lha dos; (b), (d) e (f ) mapea men to refe ren te
ao ele men to fós fo ro

Processo tra dicional

Processo com ace lerador orgâ nico

Processo modi ficado

Aço baixo car bono

a b

c d

e f

a

b
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P. A. A  seguir foram secas com
cor ren tes de ar quen te, arma ze -
na das em des se ca dor até atin gi -
rem a tem pe ra tu ra ambien te e,
por fim, pesa das. O resul ta do fi -
nal foi obti do pela dife ren ça en -
tre a massa ini cial (com fos fa to)
e a massa final (sem fos fa to) divi -
di do pela área de cada chapa en -
saia da.

A poro si da de das cama das
fos fa ti za das foi ava lia da por meio
de téc ni cas ele tro quí mi cas (san-
tos et alli, 2006) uma vez que as
rea ções de trans fe rên cia de carga
ocor rem, somen te, atra vés dos

Os valo res de massa por
uni da de de área das cama das
fos fa ti za das foram obti dos pelo
mé to do gra vi mé tri co. As cha -
pas fos fa ti za das foram pesa das
em balan ça ana lí ti ca e tive ram
as suas di men sões deter mi na das
para pos te rior cál cu lo das áreas.
As cama das fos fa ti za das foram
remo vi das com solu ção for te -
men te alca li na (hidró xi do de
sódio a 50 % m/m). Após a
remo ção das cama das de fos fa to,
as cha pas foram lava das com
gran de quan ti da de de água des ti -
la da e, por últi mo, com ace to na

JEOL JSM 5200. A ten são de
ace le ra ção usa da foi de 15,0 kV
para a obten ção de ima gens de
elé trons secun dá rios. Para as aná -
li ses de mapea men to de raios X, a
ten são de ace le ra ção uti li za da foi
de 10 kV. Esta di mi nui ção da
ten são de ace le ra ção teve como
obje ti vo pro mo ver uma menor
pene tra ção do feixe de elé trons
na amos tra, pri vi le gian do, assim,
a aná li se das ca ma das fos fa ti za -
das, redu zin do a influên cia do
subs tra to na aná li se. O tempo
das aná li ses de ma pea men to de
raios X foi de dez minu tos.

Processo com ace lerador orgâ nico

Figura 4 – Voltamogramas cícli cos para os aços baixo
e alto car bo no fos fa ti za dos. Processo com ace le ra dor
orgâ ni co (AO). (a) aço baixo car bo no (BC). (b) aço
alto car bo no (AC)
Ei= -1,500 V/ECS  Einv= -0,250 V/ECS
Ef= -1,500 V/ECS. v= 20 mV s-1. Célula plana;
área expos ta: 1,0 cm2; meio: NaCl 0,85 mol.L-1

a

b

Processo modificado

Figura 5 – Voltamogramas cícli cos para os aços baixo
e alto car bo no fos fa ti za dos. Processo modi fi ca do
(Mod). (a) aço baixo car bo no (BC). (b) aço alto car -
bo no (AC)
Ei= -1,500 V/ECS  Einv= -0,250 V/ECS
Ef= -1,500 V/ECS. v= 20 mV s-1. Célula plana;
área expos ta: 1,0 cm2; meio: NaCl 0,85 mol.L-1

a

b



das pelos pro ces sos tra di cio nal,
com ace le ra dor orgâ ni co e mo -
di fi ca do, encon tram-se apre -
sen ta dos nas Figuras 3, 4 e 5,
res pec ti va men te. As cur vas vol -
ta mé tri cas foram rea li za das
para a ava lia ção da poro si da de
das cama das estu da das.

Verifica-se, nos vol ta mo gra -
mas cícli cos das cama das fos fa ti -
za das pelo pro ces so tra di cio nal,
que o cha ma do “pico de poro si -
da de” ( região entre –0,8 V/ECS
e –0,6 V/ECS) defi niu-se no
quar to ciclo para ambos os subs -
tra tos, vide Figura 3. Este fato
deno ta que a poro si da de das
cama das foi seme lhan te, po -
rém, as den si da des de cor ren te
para o pro ces so tra di cio nal so -
bre aço baixo car bo no, Figura
3 a, fo ram meno res do que as
den si da des de cor ren te sobre o
aço alto car bo no, Figura 3 b,
tanto para o pri mei ro quan to
para o quar to ciclo. Esta den si da -
de de cor ren te menor suge re que
o subs tra to se encon tra mais pro -
te gi do pela cama da fos fa ti za da.
Assim, con si de rou-se que a
cama da de fos fa to sobre o aço
baixo car bo no é ligei ra men te
menos poro sa que a cama da
obti da sobre aço alto car bo no
para o pro ces so tra di cio nal.

O com por ta men to dos vol ta -
mo gra mas cícli cos para o pro ces -
so com ace le ra dor orgâ ni co apre -
sen tou o “pico de poro si da de” no
ter cei ro ciclo para ambos os
subs tra tos, Figura 4, com valo -
res de den si da de de cor ren te se -
me lhan tes para ambos os aços
estu da dos.

As den si da des de cor ren te
anó di ca para os vol ta mo gra mas
cícli cos do pro ces so modi fi ca do
foram as mais bai xas, Figura 5
Sobre o aço baixo car bo no, o pri -
mei ro ciclo alcan çou valo res infe -
rio res a 200 A.cm-2. No quar to
ciclo, as den si da des ele va ram-se
para cerca de 1500 A.cm-2, ou
seja, 1,500 mA.cm-2 que são infe -
rio res aos pri mei ros  ciclos dos
pro ces sos tra di cio nal e modi fi ca -

Figura 2, mos trou que, para os
pro ces sos tra di cio nal (Figura 2
b) e modi fi ca do (Figura 3 d),
o ele men to fós fo ro (P) se con -
cen trou nas  regiões em que
houve o pre do mí nio de cris tais
incli na dos em rela ção ao subs -
tra to. O subs tra to, por sua vez,
encon tra-se repre sen ta do pelas
 regiões bran cas.

O mapea men to para o pro -
ces so modi fi ca do mos trou que o
ele men to P, (Figura 2 f) se dis -
tri buiu por toda a  região ana li sa -
da de manei ra uni for me, dis pos -
to em agre ga dos regu la res que
expu se ram pouco o subs tra to
por com ple to, visto que há pe -
que nas  regiões com ple ta men te
bran cas.

O mapea men to de raios X
evi den ciou que o pro ces so modi -
fi ca do pro por cio nou a for ma ção
de cris tais peque nos e den sa men -
te dis tri buí dos.

Os valo res de massa por uni -
da de de área das cama das fos fa ti -
za das encon tram-se apre sen ta dos
na Tabela 1. Pode-se obser var
que a massa de fos fa to por uni -
da de de área  variou de 2,5 g.m2

a 3,6 g.m2 para os três pro ces sos
estu da dos. Os valo res infe rio res
foram obti dos pelo pro ces so mo -
di fi ca do e os supe rio res pelo pro -
ces so tra di cio nal sobre aço alto
car bo no.

A menor massa obti da pelo
pro ces so modi fi ca do, Tabela 1,
pode indi car uma maior nuclea -
ção da cama da para este sis te ma,
pois, quan to maior o núme ro de
 núcleos for ma dos maior o nú -
me ro de cris tais for ma dos, me -
no res são os cris tais e mais rapi -
da men te a cama da de fos fa to se
forma, com redu ção da massa
por uni da de de área (lorin,
1974, p. 130). Esta pos si bi li da -
de se mos tra coe ren te visto que
o mapea men to de raios X
apon tou a for ma ção de cris tais
pe que nos com peque na expo si -
ção do subs tra to.

Os vol ta mo gra mas cícli cos
das cama das fos fa ti za das obti -

poros pre sen tes nas cama das fos -
fa ti za das.

A vol ta me tria cícli ca foi uti li -
za da para ava liar a poro si da de
das cama das de fos fa to. Empre -
gou-se um Potenciostato/Galva -
nostato E&G PAR mode lo
273A. Foram ado ta das as
seguin tes con di ções de  ensaio:
• con di cio na men to do ele tro do

de tra ba lho (chapa fos fa ti za da):
-1,00 V/ECS por 300 s;

• inter va lo de poten cial:
de -1,50 V/ECS a
-0,25 V/ECS;

• velo ci da de de var re du ra (v):
20 mV.s-1;

• núme ro de  ciclos: nove;
• célu la ele tro quí mi ca de vidro

capaz de expor 1,0 cm2 de área
da chapa fos fa ti za da;

• con trae le tro do: tela de pla ti na;
• ele tro do de refe rên cia: ele tro do

de calo me la no satu ra do (ECS);
• solu ção de NaCl 0,85 mol.L-1.

Resultados
As microes tru tu ras dos fos fa -

tos estu da dos encon tram-se
apre sen ta das na Figura 1. Verifi -
ca-se que, para as três con di ções
estu da das, houve a for ma ção de
cama das fos fa ti za das uni for mes e
homo gê neas. Para o pro ces so
tra di cio nal, os cris tais obti dos
sobre o aço alto car bo no foram
maio res do que os obti dos sobre
o aço baixo car bo no. Para o pro -
ces so com ace le ra dor orgâ ni co o
tama nho dos cris tais foi seme -
lhan te sobre ambos os subs tra -
tos. O mesmo com por ta men to
pode ser obser va do para o pro -
ces so modi fi ca do, sendo que,
para este últi mo, os cris tais
foram os meno res den tre os três
pro ces sos estu da dos.

A téc ni ca de mapea men to
de raios X por EDS foi uti li za -
da com o obje ti vo de veri fi car
qual das cama das se apre sen ta
mais den sa men te for ma da. Fo -
ram ana li sa das as super fí cies fos -
fa ti za das pelos três pro ces sos em
estu do sobre aço baixo car bo no.

O mapea men to de raios X,
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do. Para o aço alto car bo no, as
den si da des de cor ren te anó di ca
não ultra pas sa ram 700 A.cm-2,
sendo que do segun do ao sexto
ciclo as cur vas se sobre pu se ram
(na Figura 5 b locou-se, ape nas,
o sexto ciclo).

Os  ciclos vol ta mé tri cos indi -
ca ram, com cla re za, que o pro -
ces so modi fi ca do pro du ziu ca -
ma das fos fa ti za das menos poro -
sas e, por tan to, com maior pro -
ba bi li da de de pro te ção do subs -
tra to por efei to bar rei ra.

Conclusões
O presente trabalho permitiu

concluir que:
• do ponto de vista da técnica

de análise – a voltametria cí -
clica mostrou-se útil para o
estudo da porosidade de ca -
madas fosfatizadas, sobretu-
do, por não depender exclusi-
vamente da observação visual.
Ela permitiu observar o nú -
mero de ciclos e, a partir daí,
determinar a po rosidade das
camadas fosfatizadas. Por ser
uma técnica ele troquímica
bastante conhecida e propici -
ar ensaios de curta du ração, a
voltametria cíclica mostra-se
uma boa alternativa para a
avaliação da porosidade de ca -
madas fosfatizadas;

• do ponto de vista do processo
de fosfatização – as camadas
obtidas pelo processo modifi-
cado mostraram-se as menos
porosas, sobre ambos os aços
estudados, devido à maior
nucleação dos cristais de fos-
fato (comprovada pela menor
massa de fosfato por unidade
de área). Esta característica
pode favorecer a proteção do
substrato pelo efeito de bar-
reira.
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Artigo Técnico

Otimização da proteção catódica
de sistema de refrigeração

de usina nuclear

tion quite a chal len ge. The analy -
ses con si de red a con den ser and its
pipe li nes and hel ped to find the
ideal posi tio ning of ano des and
refe ren ce elec tro des, in order to
opti mi ze the cur rent dis tri bu tion
and ensu re pro tec tion of the whole
coo ling  system.

Condensadores e tubu la ções
metá li cas de admis são e des car ga
de água de refri ge ra ção neces si -
tam de pro te ção inter na con tra a
cor ro são. O sis te ma ado ta do na
usina  nuclear de Angra 2 con sis -
te em pro te ção cató di ca por cor -
ren te impres sa. Visando oti mi zar
tal sis te ma de pro te ção, foi rea li -
za do um estu do que con sis tiu
em simu la ções numé ri cas basea -
das em resul ta dos expe ri men tais,
obti dos em labo ra tó rio. No pre -
sen te caso, a água do mar é uti li -
za da como água de refri ge ra ção e
hipo clo ri to de sódio é adi cio na -
do para evi tar a for ma ção de cra -
cas. A dis tri bui ção de cor ren te de
pro te ção cató di ca, parâ me tro
sob aná li se, é fun ção do posi cio -
na men to dos ano dos e da geo -

me tria dos con den sa do res e de
suas tubu la ções. No pro je to do
sis te ma de pro te ção cató di ca,
outro parâ me tro a ser con si de ra -
do é a pre sen ça de dife ren tes
mate riais. Os con den sa do res dos
sis te mas de refri ge ra ção (Figura
1) são cons ti tuí dos de dife ren tes
mate riais: aço-car bo no reves ti do
com ebo ni te (inte rior dos con -
den sa do res e suas tubu la ções),
aço-car bo no reves ti do com titâ -
nio (espe lhos dos con den sa do -
res), tubos de titâ nio e aço inox
(sis te ma de lim pe za con tí nua dos
con den sa do res).

Em vir tu de da diver si da de de
mate riais e da com ple xi da de de
geo me tria, a dis tri bui ção de ano -
dos e de ele tro dos de refe rên cia
torna-se um desa fio. Objetivan -
do oti mi zar o sis te ma, optou-se
pela rea li za ção de simu la ções
numé ri cas o que foi feito atra vés
de um pro gra ma com pu ta cio nal
basea do no Método dos Elemen -
tos de Contorno. Foi ana li sa do
um cir cui to típi co, cons ti tuí do
de uma tubu la ção de admis são,
um con den sa dor e uma tubu la -

Optimization of cathodic protection cooling system for nuclear plant

Introdução
Visando oti mi zar a pro te ção

cató di ca do sis te ma de refri ge ra -
ção de uma usina  nuclear, foi rea -
li za do um estu do basea do em si -
mu la ções numé ri cas. O sis te ma
pos sui carac te rís ti cas espe cí fi cas
como geo me tria com ple xa e pre -
sen ça de dife ren tes mate riais, o
que torna a dis tri bui ção uni for -
me de cor ren te um gran de desa -
fio. As aná li ses rea li za das em um
con den sa dor e suas tubu la ções
per mi tiu defi nir os  locais  ideais
para posi cio na men to dos ano dos
e dos ele tro dos de refe rên cia, de
forma a oti mi zar a dis tri bui ção de
cor ren te e garan tir a pro te ção de
todo o sis te ma de refri ge ra ção.

Introduction
In order to opti mi ze the catho -

dic pro tec tion of a coo ling  system
of a  nuclear power plant, a study
based on nume ri cal simu la tion
was car ried out. The  system has
spe ci fic cha rac te ris tics such as com -
plex geo metry and the pre sen ce of
dif fe rent mate rials, which makes
effec ti ve uni form cur rent dis tri bu -

Por Simone L.
D. C. Brasil

Figura 1 – (a) Vista exter na dos con den sa do res; (b) Parte inter na.
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ção de des car ga. Tendo em vista
a igual da de com os  demais cir -
cui tos em ter mos geo mé tri cos e
de mate riais, essas simu la ções
tam bém são apli cá veis aos  de -
mais con den sa do res da Usina.
Para essas simu la ções, resul ta dos
expe ri men tais foram con si de ra -
dos, incluin do medi ções físi co-
quí mi cas e cur vas de pola ri za ção
do aço-car bo no, aço inox e titâ -
nio em meio agi ta do de água do
mar com adi ção de hipo clo ri to
de sódio. Obteve-se a dis tri bui -
ção de cor ren te e de poten cial no
inte rior dos equi pa men tos, con -
si de ran do dife ren tes posi cio na -
men tos de ano dos. A par tir dos
resul ta dos des sas simu la ções, fo -
ram defi ni dos os  locais  ideais pa -
ra posi cio na men to dos ele tro dos
de refe rên cia, assim como uma
dis po si ção oti mi za da dos ano dos
nes ses equi pa men tos.

O posi cio na men to dos ano -
dos deter mi na a dis tri bui ção de
cor ren te e, con se quen te men te,
do poten cial. Para que seja ava -
lia do o desem pe nho do sis te ma,
os ele tro dos de refe rên cia devem
ser inse ri dos, sem pre que pos sí -
vel, em  regiões onde  níveis crí ti -
cos de poten cial de pro te ção ca -
tó di ca são obser va dos. Desta for -
ma, a manu ten ção de poten ciais
em  níveis míni mos de pro te ção
nes tas  regiões crí ti cas, ga ran te a
pro te ção de toda a estru tu ra. A
Figura 2 apre sen ta um tre cho da
tubu la ção ver ti cal, que tam bém
foi obje to deste estu do. 

Metodologia
De forma a oti mi zar o sis te -

ma de pro te ção cató di ca dos

con den sa do res e tubu la ções, op -
tou-se pela rea li za ção de simu la -
ções numé ri cas que pudes sem
deter mi nar a dis tri bui ção de
poten cial em fun ção de dife ren -
tes posi cio na men tos de ano dos.
Para isso, um pro gra ma com -
pu ta cio nal basea do no Método
dos Elementos de Contorno foi
apli ca do e, a par tir dos resul ta -
dos das simu la ções numé ri cas,
foi pos sí vel suge rir alte ra ções na
con fi gu ra ção ori gi nal com rela -
ção ao núme ro e posi cio na men -
to de ano dos e ele tro dos de
refe rên cia.

Dados expe rimentais
Em tra ba lho pré vio1 foram

obti das cur vas de pola ri za ção de
aço-car bo no e titâ nio em meio
com adi ção de hipo clo ri to. Ca -
racterísticas do sis te ma como
velo ci da de do flui do e tem pe ra -
tu ra foram leva das em con si de ra -
ção, tendo em vista influen cia -
rem as con di ções de pola ri za ção
do sis te ma. Tais cur vas ser vi ram
para repre sen tar o sis te ma ana li -
sa do neste tra ba lho, sendo ado -
ta das como con di ções de con tor -
no nas simu la ções numé ri cas.
De acor do com a lite ra tu ra2, a
den si da de de cor ren te neces sá ria
para a pro te ção de estru tu ras em
água do mar apre sen ta pouca
varia ção em tem pe ra tu ras acima
de 20 ºC. No caso em estu do, foi
admi ti do que a den si da de de cor -
ren te neces sá ria para pro te ção
não teria varia ção sig ni fi ca ti va em
rela ção às cur vas obti das em tem -
pe ra tu ra ambien te e, sendo as -
sim, estas cur vas foram ado ta das
como con di ções de con tor no.

Os seguin tes dados obti dos
em campo, for ne ci dos pela Ele -
tronuclear, foram ado ta dos nas
simu la ções:
• Temperatura: entra da: 27 a

31 ºC; saída: 22 a 38 ºC
• Velocidade do flui do na tubu -

la ção de admis são e des car ga:
2,4 m/s

• Condutividade:
admis são: 50,7 mS/cm;
des car ga: 53,0 mS/cm

• Área do cir cui to de admis são:
1210 m2

• Área do cir cui to de des car ga:
882 m2

• Área inter na do con den sa dor
sem reves ti men to orgâ ni co
(titâ nio): 23 m2

• Área inter na reves ti da com
ebo ni te: 63 m2

• Eficiência do reves ti men to
inter no de ebo ni te: 80 %

• Capacidade de cor ren te dos
ano dos de Ti reves ti dos com
MMO: 29,45 A/anodo

• Área útil dos ano dos:
0,049 m2, dis tri buí dos nas
tubu la ções e nas cai xas do con -
den sa dor.

Análise numé rica
Os sis te mas de con den sa do -

res apre sen tam as mes mas carac -
te rís ti cas poden do ser ana li sa do
ape nas um con den sa dor tipo
(Fi gura 3).

O sis te ma de pro te ção cató -
di ca por cor ren te impres sa foi
mode la do atra vés de dis cre ti za -
ção numé ri ca em ele men tos de
super fí cie com con di ções de
con tor no não-linea res (cur vas de
pola ri za ção) e fon tes inter nas de
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Figura 2 – Trecho vertical das
tubulações.

Figura 3 – Circuito típi co
repre sen ta do nas simu la ções

Figura 4 – Vista da geo me tria 3D
do con den sa dor e da tubu la ção
de admis são



cor ren te (ano dos). Pontos  no dais
inter nos e/ou no con tor no fo ram
ado ta dos para oti mi zar o posi -
cio na men to dos ele tro dos de
refe rên cia3,4.

Para as tubu la ções e as cai xas
inter nas do con den sa dor foram
ado ta dos ele men tos trian gu la res
cons tan tes. Como con di ções de
con tor no para os ano dos foram
admi ti dos valo res de cor ren te
impres sa e nas super fí cies metá li -
cas foram ado ta das as res pec ti vas
cur vas de pola ri za ção cató di ca
con si de ran do a efi ciên cia do
reves ti men to orgâ ni co empre ga -
do (no caso das super fí cies de
aço-car bo no).

O con den sa dor e as tubu la -
ções de admis são e de des car ga
foram mode la dos atra vés de ele -
men tos trian gu la res. A Figura 4
apre sen ta a mode la gem típi ca
empre ga da para o con den sa dor e
a tubu la ção de admis são.

Resultados das Simulações
Neste tra ba lho são apre sen ta -

dos ape nas os resul ta dos das
simu la ções do sis te ma de admis -
são, tendo em vista o mesmo
méto do de aná li se ter sido usado
no cir cui to de des car ga.

As Figuras 5 e 6 apre sen tam
os tre chos das tubu la ções que fo -

ram ava lia dos nume ri ca men te. O
núme ro de ano dos, 2 no tre cho
ver ti cal e 6 no hori zon tal, foi
deter mi na do nume ri ca men te
após diver sas ten ta ti vas e cor res -
pon de à dis tri bui ção oti mi za da
de cor ren te no cir cui to de ad mis -
são. As Figuras 7 e 8 ilus tram gra -
fi ca men te as equi po ten ciais nos
tre chos ver ti cal e hori zon tal das
tubu la ções. A dis tri bui ção de
poten ciais no con den sa dor é vis -
ta na Figura 9. Nestes grá fi cos as
cotas estão em cen tí me tros, per -
mi tin do a defi ni ção dos  locais de
ano dos e ele tro dos de refe rên cia.

Foram admi ti das cor ren tes
 iguais em todos os ano dos, tendo
em vista que a varia ção des tes va -
lo res tor na ria impos sí vel a ava lia -
ção, devi do às inú me ras pos si bi -
li da des a serem imple men ta das.
No cir cui to de entra da foi con si -
de ra da cor ren te de 3,8 A em cada
um dos doze ano dos con si de ra -
dos. No cir cui to de des car ga, o
valor de cor ren te em cada anodo
indi vi dual men te foi de 4 A, sen -
do con si de ra dos oito ano dos no
total. A menor quan ti da de de
ano dos no cir cui to de des car ga é
fun ção da menor tubu la ção no
tre cho hori zon tal. Na prá ti ca,
con tu do, as dis tri bui ções de cor -
ren te serão dife ren cia das em fun -

ção da deman da de cor ren te pe -
las cai xas dos con den sa do res e
pelas tubu la ções.

Embora  tenham sido cal cu la -
dos valo res de, apro xi ma da men -
te, -1,2 VAg/AgCl junto aos ano dos,
na prá ti ca são uti li za dos iso lan tes
em torno dos ano dos que evi tam
a ele va da pola ri za ção cató di ca da
super fí cie metá li ca. Sendo assim,
os poten ciais extre ma men te ne -
ga ti vos encon tra dos nas simu la -
ções para as  regiões pró xi mas aos
ano dos, são de fato evi ta dos na
prá ti ca. 

Cabe res sal tar que, nes tas si -
mu la ções, a efi ciên cia de reves ti -
men to con si de ra da foi de 80 % e
que, maio res efi ciên cias do reves -
ti men to levam à dis tri bui ção de
poten cial mais uni for me. Sendo
assim, os resul ta dos apre sen ta dos
simu lam uma con di ção bas tan te
des fa vo rá vel, sendo a favor da se -
gu ran ça em rela ção à quan ti da de
de ano dos con si de ra da.

Como indi ca do nas figu ras,
há diver sos  locais onde os poten -
ciais máxi mos se apro xi mam de -
700 mVAg/AgCl (350 mVZn).
Sendo este valor admi ti do como
limi te para a pro te ção da estru tu -
ra, estes são os  locais  ideais para
ins ta la ção de ele tro dos de refe -
rên cia. A via bi li da de téc ni ca de
ins ta la ção dos ele tro dos pode ser
um fator deci si vo na esco lha dos
 locais suge ri dos. Conforme visto
na Figura 9, é dese já vel a ins ta la -
ção de, no míni mo, um ele tro do
pró xi mo à visi ta do con den sa dor
(vista na Figura 1a). Nos tre chos
ver ti cais e hori zon tais, suge re-se
a ins ta la ção dos ele tro dos de re fe -
rên cia nos  locais onde foram
encon tra dos valo res de poten -
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Figura 5 – Trecho vertical da
tubulação de admissão

Figura 6 – Trecho horizontal da
tubulação de admissão

Parede de
Titânio do Potencial mínimo Potencial máximo
condensador

mVAg/AgCl mVZn mVAg/AgCl mVZn

Admissão e
Descarga -740 310 -690 360

TABELA 1 – VALORES DE POTENCIAL NA PAREDE DE TITÂNIO DO CONDENSADOR



cos de equi po ten ciais.
Tendo em vista a alta con cen -

tra ção de titâ nio e a com ple xi da -
de da geo me tria das cai xas dos
con den sa do res, são neces sá rios
qua tro ano dos para  melhor dis -
tri bui ção da pro te ção.

Cumpre enfa ti zar que os po -
ten ciais de super pro te ção obser -
va dos nas  regiões pró xi mas aos
ano dos não são espe ra dos na prá -
ti ca, desde que seja apli ca do iso -
la men to no entor no dos ano dos.

Os ele tro dos de refe rên cia de -
vem ser posi cio na dos nas  re giões
onde o poten cial limi te é veri fi ca -
do, sendo reco men da da a pre sen -
ça de, ao menos, um ele tro do nas
cai xas dos con den sa do res.

Os reti fi ca do res devem ser
dis tri buí dos de forma a per mi -
tir o for ne ci men to de cor ren te
de manei ra dife ren cia da entre
as cai xas dos con den sa do res e
tubu la ções.
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Conclusões
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Figura 7 – Distribuição de
potencial no trecho vertical
da tubulação

Figura 8 – Distribuição de potencial no trecho horizontal da tubulação

Figura 9 – Distribuição de
potencial no condensador
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Artigo Técnico

Avaliação por meio de ensaios de
imersão da resistência à corrosão em

frestas dos aços AISI 316L e AISI F53

Introduction
This paper pre sents the  results

of tests con duc ted aiming at verify -
ing the cre vi ce cor ro sion resis tan ce
of AISI 316L aus te ni tic stain less
steel and AISI F53 super  duplex
stain less steel. Specific tests were
con duc ted in order to simu la te ex -
ter nal cor ro sion con di tion of off -
sho re oil extrac tion pipe li nes,
where synthe tic sea water with
bub bling atmos phe ric air was tes -
ted, which  intent to simu la te shal -
low water immer sion con di tion,
where the sea wa ter is very aera ted
due to natu ral waves and splas hes.
Additionally, field tests were con -
duc ted  through expo si tion of
metal lic cou pons  directly in natu -
ral sea. The immer sion tests in sea -
wa ter sho wed that the AISI 316L
aus te ni tic stain less steel and AISI
F53 superduplex stain less steel are
sus cep ti ble to cre vi ce cor ro sion,
and this sus cep ti bi lity is  highly
depen dent on the sur fa ce finis hing.
Laboratory tests can be used to
 access the sus cep ti bi lity of cre vi ce
cor ro sion for AISI 316L but not
for AISI F53.

A cor ro são em fres tas con sis -
te em uma das for mas de ata que

mais inci den te e menos reco nhe -
ci da. Este tipo de cor ro são loca li -
za da é um pro ble ma que em ge -
ral envol ve os  metais pas si vá veis
e, por tan to, mate riais rela ti va -
men te resis ten tes à cor ro são, co -
mo, por exem plo, aços ino xi dá -
veis, titâ nio e alu mí nio. Por esta
razão, a cor ro são em fres tas é fre -
qüen te men te negli gen cia da, le -
van do a  falhas pre ma tu ras de es -
tru tu ras e equi pa men tos, algu -
mas vezes com con se qüên cias ca -
tas tró fi cas. Este tipo de cor ro são
tam bém ocor re com  metais fer -
ro sos e  outras ligas menos resis -
ten tes à cor ro são, expos tos a am -
bien tes alta men te oxi dan tes ou
pas si van tes. Em todos os casos, a
ocor rên cia deste pro ble ma limi -
ta-se a fres tas muito estrei tas que
são for ma das quan do são uti li za -
das gaxe tas, para fu sos e arrue las,
estan do pre sen te tam bém em
jun tas sobre pos tas e depó si tos de
super fí cie (depo si ção de areia,
pro du tos de cor ro são per meá -
veis, incrus ta ções mari nhas e
 outros sóli dos), além de  outras
hete ro ge nei da des super fi ciais, co -
mo trin cas, bor ri fos de solda e
 outros defei tos meta lúr gi cos1,2.
Pa ra que ocor ra a cor ro são, a

Evaluation of cre vice cor ro sion resis tance of AISI 316L and AISI F53
stainless steels  through labo ratory immer sion tests and field tests

Introdução
O tra ba lho apre sen ta os re -

sul ta dos de  ensaios con du zi dos
com o obje ti vo de veri fi car a re -
sis tên cia à cor ro são em fres tas
do aço ino xi dá vel aus te ní ti co
AISI 316L e do aço ino xi dá vel
super dú plex AISI F53. Foram
con du zi dos  ensaios espe cí fi cos
que pro cu ra ram simu lar a cor -
ro são ex ter na de um sis te ma de
extra ção de petró leo offs ho re. Pa -
ra isto, o meio de expo si ção foi
a água do mar sin té ti ca com
bor bu lha men to de ar atmos fé ri -
co, que teve o obje ti vo de simu lar
a cor ro são na con di ção de imer -
são em água do mar não pro fun -
da, onde a água do mar é muito
aera da devi do as ondas e maro -
las. Adicionalmen te, fo ram rea -
li za dos  ensaios em cam po com
expo si ção de cor pos de prova no
labo ra tó rio flu tuan te ins ta la do
em São Sebastião. Os  ensaios de
imer são tanto em la bo ra tó rio
como em campo, mos  tra ram
que a liga aus te ní ti ca AISI 316L
e a liga super dú plex AISI F53
são sus cep tí veis à cor ro são em
fres tas, sendo a sus cep ti bi li da de
alta men te depen den te do aca -
ba men to super fi cial.

Por Cristiane
Vargas Pecequilo

Figura 1 – Ilustração esque má ti ca da mon ta gem dos dis po si ti vos for ma do res de fres tas com o espa ça dor (a).
Corpo-de-prova do aço ino xi dá vel AISI 316L mon ta do com o con jun to para fu so/porca/arrue las em aço ino xi dá -
vel AISI 316, uti li za do para fixar os dis po si ti vos for ma do res de fres tas em cada lado do corpo de prova (b) e (c).

Dispositivo 1

Dispositivo 2

Espaçador

a b c

Fita Teflon®

Zehbour

Panossian

Neusvaldo Lira

de Almeida



fres ta deve ser gran de o sufi -
cien te para per mi tir o aces so do
meio cor ro si vo, mas tam bém,
sufi ci en te men te peque na para
pre ve nir o trans por te de maté -
ria entre o anó li to e o cató li to,
fun cio nan do como célu la oclu -
sa. Segundo Shreir3, as aber tu -
ras típi cas de fres tas são da or -
dem de 0,025 mm a 0,1 mm.

Materiais e Métodos
Ensaios de sim ples imer são
em labo ratório simu lando a
corro são exter na de dutos
offshore

Os  ensaios de sim ples imer -
são com bor bu lha men to de ar
atmos fé ri co (con di ção aera da)
foram basea dos na norma
ASTM G 784. Para a exe cu ção
de tais  ensaios foram usa dos três
corpos de prova com dimen sões
100 mm x 70 mm x 4 mm
para cada liga metá li ca.

Em todos os corpos de
prova, as fres tas foram for ma -

das com o auxí lio de dis po si ti -
vos, ou seja, dis cos com diâ me -
tro de 25 mm, com sul cos e
“pla te aus” (super fí cies pla nas)
alter na dos, onde cada pla teau,
em con ta to com a super fí cie do
corpo-de-prova, de ter mi nou
um pos sí vel local para a ini cia -
ção da cor ro são em fres tas.
Com o obje ti vo de uni for mi zar
as dimen sões das fres tas na
super fí cie dos corpos de prova,
foi apli ca do um valor de tor que
pré-esta be le ci do (8,5 N.m) ao
con jun to para fu so/porca/arrue -
las (em aço ino xi dá vel AISI
316), uti li za do para fixar os dis -
po si ti vos em cada lado do
corpo-de-prova. A Figura 1 (a)
apre sen ta uma ilus tra ção esque -
má ti ca da mon ta gem dos dis -
po si ti vos for ma do res de fres tas
com o espa ça dor, uti li za do para
iso lar ele tri ca men te os para fu -
sos dos corpos de prova.

A fim de melho rar este iso la -
men to elé tri co, os para fu sos

foram en vol vi dos com fita Te -
flon® (ver Fi guras 1 (b) e 1 (c)).
O mate rial usa do para a con fec -
ção dos dis po si ti vos for ma do res
de fres tas e dos espa ça do res foi o
acrí li co.

Com o obje ti vo de veri fi car
a influên cia das con di ções da
su per fí cie das ligas metá li cas
ensai a das na resis tên cia à cor ro -
são em fres tas, foram ado ta dos
dois ti pos de aca ba men to su -
per  fi cial: jatea men to com mi -
croes fe ra de vidro e lixa men to
com lixa grana 120. Realizado
o jatea men to ou o lixa men to,
foi feita a lava gem dos cor pos
de prova com deter gen te neu -
tro até eli mi na ção de toda a su -
ji da de super fi cial, com enxá gue
em água cor ren te e  depois em
água des ti la da. Por fim, os cor-
pos de prova fo ram lava dos
com eta nol co mer cial e secos
com ar quen te.

A água do mar sin té ti ca uti -
li za da foi pre pa ra da de acor do
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Material Superfície Região de fres tas
Jateados: foi obser va da cor ro são Lixados: foi obser va da cor ro são
de inten si da de mode ra da. de inten si da de mode ra da.

AISI 316L Nota da quan tidade: 0,83 Frestas ata cadas: 1,33
Intensidade de ata que: 4 Intensidade de ata que: 5
Média: 2,42 Média: 3,17
Jateados: sem  sinais Lixados: sem  sinais de
de ata que nas fres tas. ata que nas fres tas.

AISI F53 Nota da quan tidade: 0 Nota da quan tidade: 0
Intensidade de ata que: 0 Intensidade de ata que: 0
Média: 0 Média: 0

Para os dois tipos de
aca ba men to super fi cial,
não foi obser va da
nenhu ma alte ra ção na
super fí cie fora das fres tas.
O mate rial per ma ne ceu
pas si vo.

TABELA 1 – RESUMO DOS RESUL TA DOS DOS ENSAIOS DE SIM PLES IMER SÃO NA CON DIÇÃO AERA DA,
COM AGI TA ÇÃO, A 30 °C

Figura 2 – Detalhe da  região de  alguns cor pos de prova onde os dis po si ti vos for ma do res de fres tas esti ve ram
ins ta la dos, após  ensaio de imer são em labo ra tó rio e lim pe za em solu ção de ácido nítri co 20 %

Acabamento jateado Acabamento lixado Acabamento jateado Acabamento lixado

AISI 316L AISI F53



com a norma ASTM D
11415. A tem pe ra tu ra dos  ensaios
ado ta da foi igual a 30 °C e o pe -
río do de expo si ção aos meios
cor  ro si vos foi de 90 dias. Após os
 en saios de imer são, os cor pos de
prova foram reti ra dos do meio
de  ensaio e lim pos com uma so -
lu ção de ácido nítri co 20 %.

Ensaios de campo
(Flutuante Isabel)

Os  ensaios de campo tam -
bém foram basea dos na norma
ASTM G 784. Neste caso, as
dimen sões ado ta das dos cor pos
de prova foram  iguais a 150 mm
x 100 mm x 4 mm. Foram
uti li za dos os mes mos dis po si ti -

vos for ma do res de fres tas e os
mes mos pro ce di men tos para a
pre pa ra ção e lim pe za pós- ensaio
dos corpos de prova, des cri tos
para os  ensaios de imer são em
labo ra tó rio. Estes  ensaios foram
con du zi dos no Flutuante Isabel
(esta ção de cor ro são ins ta la da no
canal da cida de de São Sebastião,
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Material Superfície Região de fres tas
Lixados: somen te um dos três cor pos-

Jateados: um dos três cor pos de prova ensaia dos de-prova ensaia dos apre sen tou seve ra
apre sen tou inten sa cor ro são em  várias fres tas. cor ro são em algu mas fres tas, ocor ren do

até a per fu ra ção de uma delas.
AISI 316L Nota da quan ti da de: 1,33 Nota da quan ti da de: 0,67

Intensidade de ata que: 8 Intensidade de ata que: 10
Média: 4,67 Média: 5,33

Jateados: dois dos três cor pos-de-prova ensaia dos Lixados: sem  sinais de ata que nas fres tas.
apre sen ta ram cor ro são em  várias fres tas.

AISI F53 Nota da quan ti da de: 2,17 Nota da quan ti da de: 0
Intensidade de ata que: 5 Intensidade de ata que: 0
Média: 3,58 Média: 0

Após a lim pe za com ácido
ní tri co, tanto os cor pos-de-
prova jatea dos como os lixa -
dos apre sen ta ram  sinais de
ata que em algu mas  regiões
onde houve for ma ção de
fres tas na inter fa ce incrus ta -
ção/metal e nas bor das.

TABELA 2 – RESUMO DOS RESUL TA DOS DOS  ENSAIOS DE CAMPO NA CONDIÇÃO DE IMERSÃO TOTAL
EM ÁGUA DO MAR NATURAL

Após a lim pe za com ácido
ní tri co, tanto os cor pos-de-
pro va jatea dos como os lixa -
dos não apre sen ta ram  sinais
de ata que onde haviam ade -
ri do os ani mais mari nhos. O
mate rial per ma ne ceu pas si vo.

Figura 3 – Superfícies dos cor pos de prova após 150 dias de imer são em água do mar natu ral não pro fun da,
ime dia ta men te após a reti ra da e  depois da lim pe za com solu ção de ácido nítri co 20 %

Acabamento jateado

Acabamento lixadoAcabamento jateado

Acabamento lixado

AISI 316L

AISI F53

Logo após a retirada Após a limpeza Logo após a retirada Após a limpeza

Logo após a retirada Após a limpeza Logo após a retirada Após a limpeza



Resultados
Ensaios de sim ples imer são
em labo ratório

Na Tabela 1 são apre sen ta -
dos resu mos dos resul ta dos dos
 en saios de imer são em água do
mar sin té ti ca com bor bu lha -
men to de ar atmos fé ri co, tendo
sido des ta ca das em azul as notas
atri buí das segun do a meto do lo -
gia de ava lia ção dos resul ta dos
ado ta da.

A Figura 2 apre sen ta em de -
ta lhe, a  região onde os dis po si -
ti vos for ma do res de fres tas esti -
ve ram ins ta la dos em  alguns dos
cor pos de prova dos aços ino xi -
dá veis AISI 316L e super dú plex
AISI F53 (já lim pos em ácido
nítri co), res pec ti va men te, após
o tér mi no dos  ensaios de sim -
ples imer são.

Ensaios de campo
(Flutuante Isabel)

Na Tabela 2, são apre sen ta -
dos resu mos dos resul ta dos dos
 ensaios de campo na con di ção
de imer são total em água do
mar natu ral, tendo sido des ta -
ca das em azul as notas atri buí -
das se gun do a meto do lo gia de
ava lia ção dos resul ta dos ado ta da. 

A Figura 3 apre sen ta o
aspec to  visual dos aços ino xi dá -
veis AISI 316L e super dú plex
AISI F53 ime dia ta men te após a
reti ra da dos corpos de prova da
água do mar natu ral e após a
lim pe za com ácido nítri co. Vale
des ta car que, ime dia ta men te
após a reti ra da dos corpos de

SP), por um perío do de 150
dias para cada tipo de aca ba men -
to super fi cial dos corpos de
prova.

Metodologia uti lizada na
ava liação dos resul tados
dos ensaios de imer são em
laboratório e de campo

Para a ava lia ção final com -
pa ra ti va, foi ado ta do como res -
pos ta o exame  visual deta lha do
da  região de fres tas, com indi -
ca ção do núme ro de fres tas
com cor ro são em rela ção ao
núme ro total de fres tas, con si -
de ran do as duas faces dos cor-
pos de prova e a inten si da de do
ata que das fres tas. Para mai or
faci li da de, foram atri buí das
notas de desem pe nho quan to à
cor ro são em fres tas, se guin do o
seguin te cri té rio:
• quan ti da de de fres tas cor roí das:

foi cal cu la da a por cen ta gem de
fres tas cor roí das em re la ção ao
núme ro total de fres tas, sendo
o valor encon tra do nor ma li za -
do para 10;

• inten si da de de ata que nas fres -
tas: foram atri buí das notas de 0
a 10 para a inten si da de de ata -
que nas fres tas, sendo a nota
zero ausên cia de ata que e a
nota 10 ata que seve ro das fres -
tas com per fu ra ção;

• nota de desem pe nho quan to à
cor ro são em fres tas: foi con si de -
ra da a média arit mé ti ca das no -
tas atri buí das para a quan ti da -
de de fres tas cor roí das e a in -
ten si da de de ata que nas fres tas.
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prova das duas ligas metá li cas
da água do mar, foi obser va da a
ade rên cia de gran de quan ti da de
de cra cas e  outros ani mais mari -
nhos sobre a super fí cie dos
mes mos, para os dois aca ba -
men tos super fi ciais.

Já a Figura 4 apre sen ta em
deta lhe, a  região onde os dis po -
si ti vos for ma do res de fres tas
esti ve ram ins ta la dos nos cor pos
de prova (já lim pos em ácido
nítri co), após o tér mi no dos  en -
saios de campo na con di ção de
imer são total.

Discussão
Os  ensaios de imer são, tan -

to em labo ra tó rio como em
campo, mos tra ram que o aço
ino xi dá vel AISI 316L é sus cep -
tí vel à cor ro são em fres tas à
tem pe ra tu ra ambien te, sendo
esta sus cep ti bi li da de for te men -
te depen den te do aca ba men to
super fi cial, isto por que os cor-
pos de prova jatea dos quase
sem pre apre sen ta ram cor ro são
mais inten sa nas fres tas do que
os lixa dos. Quanto ao aço ino -
xi dá vel super dú plex AISI F53,
os  ensaios de imer são em labo -
ra tó rio mos tra ram que este
mate rial não é sus cep tí vel à cor -
ro são em fres tas. Porém, nos
 en saios de campo, esta liga me -
tá li ca mos trou-se sus cep tí vel à
cor ro são em fres tas, sendo esta
sus cep ti bi li da de fun ção do tipo
e da qua li da de do aca ba men to
super fi cial, já que para os cor -
pos de prova lixa dos, a mesma

Figura 4 – Detalhe da  região de  alguns cor pos de prova onde os dis po si ti vos for ma do res de fres tas esti ve ram
ins ta la dos, após  ensaio de campo e lim pe za em solu ção de ácido nítri co 20 %

Acabamento jateado Acabamento lixado Acabamento jateado Acabamento lixado

AISI 316L AISI F53



não apre sen tou cor ro são em
fres tas, en quan to para os jatea -
dos sim.

Assim, os resul ta dos mos -
tram que a sus cep ti bi li da de
rela ti va depen de das con di ções
de  ensaio, já que o aço AISI
F53 não se mos trou sus cep tí vel
nos  ensaios em labo ra tó rio, mas
mos trou-se sus cep tí vel nos
 ensaios de campo, na con di ção
jatea da.

O fato dos  ensaios de campo
serem mais agres si vos se deve,
pro va vel men te, ao maior tempo
de dura ção (150 dias con tra 90
dias dos  ensaios em labo ra tó rio)
e à pre sen ça de cra cas e  outros
ani mais mari nhos ade ri dos à
super fí cie dos corpos de prova e
sobre os dis po si ti vos for ma do res
de fres tas.

Quanto à influên cia do aca -
ba men to super fi cial, a mesma é
cita da na lite ra tu ra. Oldfield6,
estu dan do o meca nis mo de cor -
ro são em fres tas em aços ino xi -
dá veis em água do mar, veri fi -
cou a gran de influên cia da ru -
go si da de super fi cial e do pré-
tra ta men to (mecâ ni co ou ele -
tro quí mi co) na resis tên cia à ini -
cia ção da cor ro são em fres tas.
Este autor obser vou que uma
super fí cie deca pa da em ácido é
mais resis ten te do que super fí -
cies lixa das. Comparações entre
super fí cies lixa das e jatea das
não foram encon tra das na lite -
ra tu ra, no entan to, pode-se di -
zer que super fí cies jatea das são
mais sus cep tí veis à cor ro são em
fres tas por serem mais rugo sas.

Conclusões
Os resul ta dos obti dos nos

 ensaios de imer são de labo ra tó -
rio e de campo mos tra ram que
as ligas AISI 316L e AISI F53
são sus cep tí veis à cor ro são em
fres tas, sendo a sus cep ti bi li da de
rela ti va alta men te depen den te
do tipo de  ensaio e do aca ba -
men to super fi cial dos cor pos de
prova. As super fí cies lixa das são
con si de ra vel men te menos sus -
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cep tí veis à cor ro são em fres tas
do que as super fí cies jatea das.
Ainda, os resul ta dos mos tra ram
que a liga AISI 316L é muito
mais sus cep tí vel à cor ro são em
fres tas do que a liga AISI F53.
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Opinião

mpresas são pes soas reu ni -
das em torno de uma pro -
pos ta que as mobi li zam

num deter mi na do momen to de
suas vidas. O CNPJ é ape nas um
arran jo jurí di co para lhes con fe -
rir uma certa iden ti da de no cam -
po físi co.

Tudo se passa numa empre sa
como se fosse uma comu ni da de
de inte res ses, ou seja, uma rela -
ção tem po ral entre seres. As pes -
soas são leva das a serem seus co -
la bo ra do res movi das por múl ti -
plos moti vos pes soais, na ex pec -
ta ti va de que assim fazen do estão
a cami nho do que ima gi nam ser
a sua rea li za ção.

Acontece que viver entre  ou -
tros, encon trar o seu espa ço, po -
der fazer o que deve ser feito  re -
quer fazer parte e apri mo rar con -
tex tos onde a cola bo ra ção e a so -
li  da rie da de sejam um valor.
Nada numa empre sa con se gue
acon te cer de fato que não seja
atra vés de um tra ba lho em equi -
pe. Ações soli tá rias, ao sabor de
moti va ção indi vi dual, são sem pre
pon tuais, de alto custo, de efei to
pas sa gei ro e de resul ta do páli do.

As com pa nhias mais aten tas
sabem disso e não medem esfor -
ços para que seus cola bo ra do res
se encon trem num ambien te que
pro mo va a con cer ta ção, ou seja,
a pos si bi li da de de que todos atu -
em como numa orques tra movi -
da pela ética do pra zer. Desse
modo, quan do se jun tam pes so -
as que bus cam a sua rea li za ção
atra vés de tare fas que se somam,
se não hou ver um equi lí brio en -
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A ética nas empresas
É fun da men tal dar mus cu la tu ra à empre sa para que ela se defen da 

da ten ta ção de sair do mais certo para o mais prá ti co
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tre seus inte res ses, os resul ta dos  finais ficam tolhi dos pelos con fli tos
decor ren tes daque les mes mos inte res ses.

Equilíbrio é uma boa forma de se enten der a ques tão ética. Não
con fun dir com a moral. Essa não é rela ti va; diz da dimen são do ser
huma no em qual quer cul tu ra. Nesse sen ti do, cui dar da ética nas em -
pre sas não se trata de ser bom ou mau, mas sim de puro busi ness. Ser
ético é asse gu rar resul ta dos supe rio res e admi rá veis.

O que mais infec ta a ética na empre sa, tiran do-lhe a força, é a falta
de con sis tên cia da alta admi nis tra ção na sua con du ta dian te dos desa -
fios coti dia nos. Inconsistência entre o que é dito é o que é feito, posi -
ções  dúbias fren te às ques tões de direi to de seus cola bo ra do res, clien -
tes, for ne ce do res, acio nis tas, gover no e a comu ni da de em que atua.

Atitudes eva si vas, quan do de neces si da des  sociais inques tio ná veis,
dão o tiro de mise ri cór dia na per cep ção de todos quan to à ética da
orga ni za ção.

Como a ética não é algo que se obte nha a par tir de cur sos, tours
tec no ló gi cos ou bench mar king, só nos resta zelar, a cada passo, pelo
binô mio rea li za ção e con du ta de todas as pes soas que fazem o seu
futu ro, a come çar pelos seus cola bo ra do res. Até por que nin guém dá o
que não tem.

Assegurar que a rea li za ção e a con du ta sejam os pre di ca dos mais
notá veis da orga ni za ção pelo tes te mu nho em qual quer cir cuns tân cia do
dia a dia. Zelar pela ética sig ni fi ca não per mi tir que ges tos, deci sões e
sobre tu do pro ce di men tos admi nis tra ti vos cor rom pam os prin cí pios
huma nos da segu ran ça, da autoes ti ma e da jus ti ça para com as pes soas.

É fun da men tal dar mus cu la tu ra à empre sa para que ela se defen da
da ten ta ção de sair do mais certo para o mais prá ti co. Reforçar o em -
pe nho da empre sa pelo ver da dei ro ao invés do “no nosso mer ca do to -
do mundo faz assim”. Abandonar o apres sa do e de qual quer jeito para
o mais veloz e capri cha do.

O Valor de uma empre sa no foco dos seus clien tes é uma per cep -
ção; o preço, no foco dos seus clien tes é sem pre uma ques tão psi co ló -
gi ca. Os resul ta dos, mesmo quan do posi ti vos, têm a sua ava lia ção
sujei ta a ques tões psi co ló gi cas de quem os ana li sam.

Uma orga ni za ção inte li gen te nave ga con for ta vel men te em dimen -
sões psi co ló gi cas e emo cio nais, por isso con quis ta resul ta dos sur preen -
den tes. Por isso, a ética é o maior ativo psi co ló gi co des ses empreen di -
men tos de suces so.
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ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.
www.advancetintas.com.br 

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

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

API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DUTOS LTDA.
apidutos@hotmail.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

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

ITAGUAÍ CONSTRUÇÕES NAVAIS  – ICN
qualidade@icnavais.com

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

MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.
www.mustangpluron.com

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

PRESSERV DO BRASIL LTDA. 
www.presservdobrasil.com.br 

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

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

RENNER HERMANN S/A
www.rennercoatings.com

RESINAR MATERIAIS COMPOSTOS
www.resinar.com.br

REVESTIMENTOS E PINTURAS BERNARDI LTDA.
bernardi@pinturasbernardi.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

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

TECNO QUÍMICA S/A.
www.reflex.com.br

TINÔCO ANTICORROSÃO LTDA.
www.tinocoanticorrosao.com.br

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

UNICONTROL INTERNATIONAL LTDA.
www.unicontrol.ind.br

UTC ENGENHARIA S.A.
www.utc.com.br

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

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




