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SBPA - OBJETIVO

� ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE DE PINTURA 
INDUSTRIAL

� DISCUSSÃO DE TEMAS POLÊMICOS E DE GRANDE � DISCUSSÃO DE TEMAS POLÊMICOS E DE GRANDE 
INTERESSE DO MERCADO

� TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE OS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE  CAMPO, LABORATÓRIO E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.



SBPA – MISSÃO 
QUINTELA/WAGNER

NORMAS CANCELADAS PELA PETROBRAS

QUAIS AS RAZÕES?

-Técnicas-Técnicas
- Preservação Ambiental
-Saúde Ocupacional
-Econômicas
-Estratégica (redução do número de normas)



RECORDAR É VIVER

NORMAS PETROBRAS CANCELADAS QUE CONTINUAM 
SENDO COMERCIALIZADAS E ESPECIFICADAS.

- HISTÓRICO DE BOM DESEMPENHO

- COMPORTAMENTO REFRATÁRIO A MUDANÇAS

- FALTA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE PROÍBA O USO 
DE TECNOLOGIAS AGRESSIVAS AO MEIO AMBIENTE E 
SAÚDE OCUPACIONAL.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-1196
Resistência Química

� Atualmente existe uma grande variedade de resinas e 
agentes de cura que permitem obter melhores
propriedades, sem causar problemas de saúdepropriedades, sem causar problemas de saúde
ocupacional (aminas aromáticas) e de ordem técnica
(aplicação).

� Duas novas geracões de Epóxi sem solventes já foram
criadas, N-2629 e N-2912.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-1198
Excelente tinta – Razões do cancelamento?

� Ambiental - Tinta com baixo teor de sólidos (40,0%).

� Produtividade – Baixa espessura por demão, intervalosProdutividade – Baixa espessura por demão, intervalos
para repintura, rapidez na finalização da pintura e 
liberação para operação.

� Econômica – Reducão de custos na aplicação.

� N-2628, N-2630 e N-2680



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-1202

� Tinta tradicional para selar a N-1661 

Foi cancelada devido ao baixo teor de sólidos Foi cancelada devido ao baixo teor de sólidos 

e baixa espessura por demão e pelo fato de 

existirem alternativas mais eficientes com 

teor de sólidos mais elevado?



Alternativas ao N-1202

Ensaios de Aderência em Diferentes Esquemas de Pintura

Esquemas Fundo
Espessura

Acabamento
Espessura

Espessura
Total (µm)

Esquema 1 N-1661 
75 µm

N-2680
200 µm

270 µm

Esquema 2 N-1277 N-2680 270 µmEsquema 2 N-1277
75 µm

N-2680
200 µm

270 µm

Esquema 3 N-2912 T.III
500 µm

500 µm

Esquema 4 N-2680
250 µm

N-2680
250 µm

500 µm



Alternativas para a N-1202 
Testes de Laboratório

PREPARAÇÃO dos CORPOS de PROVA

� Para cada esquema foram preparados 3 painéis em aço carbono, cada 
painel com dimensões ( 120 x 240 x 6,4 )mm.

� Todos os painéis receberam Jateamento abrasivo ao metal quase branco, 
com padrão visual similar a Sa2 ½, conforme norma ISO 8501-1.

� Antes da pintura cada painel foi lavado abundantemente com água 
corrente, simulando condição com Hidrojateamento Ultra Alta 
Pressão,padrão visual NACE WJ-2.

� Para o esquema 4 as tintas foram aplicadas sobre painéis com a superfície 
molhada.



Alternativas para a N-1202 
Testes de Laboratório

PREPARAÇÃO dos CORPOS de PROVA



Alternativas para a N1202
Testes de Laboratório

ESPESSURA SECA



Alternativas para a N1202
Testes de Laboratório

ADERÊNCIA à TRAÇÃO ASTM D-4541



Alternativas para a N-1202 
Testes de Laboratório

ADERÊNCIA à TRAÇÃO ASTM D-4541



ALTERNATIVAS para a N-1202
Documentação Fotográfica



ALTERNATIVAS para a N-1202
Documentação Fotográfica



ALTERNATIVAS para a N-1202
Documentação Fotográfica



ALTERNATIVAS para a N-1202
Documentação Fotográfica



Altenativas para a N-1202

CONCLUSÃO

� O mercado dispõe de alternativas técnicas para
substituir com vantagens a N1202. Essas tintas de
nova geração, além de atenderem aos requisitos de
preservação ambiental e saúde ocupacional epreservação ambiental e saúde ocupacional e
cumprirem a função de selagem dos poros da
película seca das tintas ricas em zinco, podem
agregar outras propriedaes técnicas e gerar
reduções de custo nos respectivos esquemas de
pintura.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-1259
Razões do cancelamento? 

� Muitos problemas de campo e dificuldade de 
fornecimentos de qualidade uniforme. Muita variação
entre os diversos fabricantes. Nova realidade no entre os diversos fabricantes. Nova realidade no 
fornecimento de matérias-primas e fabricação de tintas.

� Histórico de baixo desempenho (durabilidade) no Refino. 

� Apesar dos problemas com os poliuretanos, a PETROBRAS 
continua pesquisando outras alternativas para tintas de 
acabamento com a mesma finalidade.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

Coal tar Epóxi N-1265 e N-1761

� Canceladas devido à presença do alcatrão-de-hulha, 
substância comprovadamente cancerígena e proibida em
vários países. Impossível para o Brasil ficar inerte para
este cenário. 

� Inquestionável qualidade e desempenho como
revestimento por barreira para imersão, principalmente
em água salgada.

� Compatibilidade com Proteção Catódica



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

Coal tar Epóxi N-1265 e N-1761

� Substituídas com vantagens pela N-2912 para 
revestimento interno de tanques de óleo cru e água
produzida.

� Ainda “deixa em aberto” uma lacuna nos sistemas� Ainda “deixa em aberto” uma lacuna nos sistemas
proteção anticorrosiva que combinam revestimentos
orgânicos com proteção catódica.  Excelente desempenho
como impermeabilizante.

� Presente em revestimento externo de dutos há mais de 
50 anos.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-1513 (Alumínio Silicone)

Uma tinta ainda muito usada, especialmente sobre etil

silicato de zinco no caso de atmosferas agressivas. Não foi 

precipitado o cancelamento desta tinta?

A N 2231 (formulação tupiniquim) tem apresentado alguns 

incovenientes. 

Não valeria a pena insistir em fazer uma norma mais 

adequada?



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-1513 (Alumínio Silicone)

� A PETROBRAS tem desenvolvido muitos estudos em
tintas para altas temperaturas para diversos tipos de 
estrutura e condições de operação.

� Pouca utilização da N-1513 no Refino

� Não existe mais um “gap” muito grande de 
temperatura para revestimentos orgânicos.

� Sobre o Zinco etil silicato temos usado os silicones 
de cura a temperatura ambiente.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2492
� Apesar de alguma evolução nos últimos a tecnologia das 

tintas alquídicas não se enquadra nos conceitos adotados
para os esquemas de pintura modernos.  Cura lenta, baixa
espessura por demão.

� Baixa Resistência à intempéries (amarelecimento rápido)� Baixa Resistência à intempéries (amarelecimento rápido)

� Substituídas com vantagens pelos poliuretanos e tintas de 
base aquosa. 

� Muita objeção de ordem interna.

� Filosofia do “Mela-Ferro”.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2678
� Criada para dar opção de N-2288 em cores. A N-2288 

original tinha como agente de cura principal as aminas
aromáticas, o que impedia acabamento em cores. 

� Com a proibição das aminas aromáticas e a evolução dos       
agentes de cura, notadamente as aminas cicloalifáticas, a agentes de cura, notadamente as aminas cicloalifáticas, a 
N-2288 deixou de ter as restrições técnicas do passado.

� Isso implicou em consumo praticamente exclusivo de 
N-2288.

� Orientação para redução no número de Normas Técnicas
levou ao cancelamento na N-2678.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2851 (Tar free)
A impressão que se tem é que se trata de uma tinta que a 

Petrobras nunca usou. O cancelamento deveu-se à 

normatização das epóxis "novolac" ? 

� Criada com a intenção de se tornar uma “coal tar
ecológico” com as mesmas características e proprieades.ecológico” com as mesmas características e proprieades.

� Cancelada em função do pouco uso (várias áreas da 
Companhia) devido à evolução tecnológica e maior difusão
dessas novas tecnologias no mercado. 

� Epóxis Modificados, Surface Tolerant, Epóxi Novolac



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2198 (Epoxi- Isocianato)

� Tinta tradicional para promover aderência sobre 
superficies metálicas diferentes do aço carbono.

- Aço Galvanizado- Aço Galvanizado
- Alumínio
- Aço Inoxidável
- Ligas Especiais



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2198 
� Originalmente concebida como shop-primer de secagem 

rápida para aço carbono jateado.

� Sistema Resina Epóxi de Alto Peso Molecular curado com 
isocianato.

� Posteriormente usada como primer para aço galvanizado 
velho.

� Uso estendido para aderência sobre galvanizados novos, 
alumínio e ligas especiais.

� Histórico de sucessos e insucessos.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2198

Razões para o Cancelamento?

Baixo Teor de Sólidos?Baixo Teor de Sólidos?

Presença de Isocianato?

Desempenho Ruim?



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2198
� Baixo Teor de Sólidos

• Embora a PETROBRAS desde 1996 tenha adotado normas 
de tintas com objetivo de redução de emissão de 
solventes para a atmosfera, esse não foi o principal solventes para a atmosfera, esse não foi o principal 

motivo do cancelamento da N-2198.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2198 
� Presença do Isocianato

• Federal health and safety authorities have announced a new crackdown on worker 
exposure to a chemical commonly used in protective and marine coatings.

• Isocyanates, commonly used in paints, coatings, spray-on polyurethane products, and 
building insulation materials, are the focus of a new National Emphasis Program by the building insulation materials, are the focus of a new National Emphasis Program by the 
Occupational Safety and Health Administration 

• "Workers in a wide range of industries and occupations are exposed to at least one of 
the numerous isocyanates known to be associated with work-related asthma," according 
to OSHA 

• Who's at Risk?
According to OSHA, painting and wallcovering contractors, drywall and insulation 

contractors, flooring contractors, glass and glazing contractors, paint and coating 
manufacturing workers, ship building, industry shop painting, metal coating and 
manufacturing are all considered occupations where isocyanate exposures: 



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2198 
� Presença do Isocianato

• Os grandes empreendimentos da Petrobras, mesmo quando construídos no Brasil, 
envolvem fornecimento de equipamentos de várias empresas espalhadas pelo mundo. 
Algumas delas ficam situadas em países que proíbem a o uso de isocianatos nas tintas.

• Tendo em vista as legislações ambientais mais rígidas a nível mundial, muitos fabricantes• Tendo em vista as legislações ambientais mais rígidas a nível mundial, muitos fabricantes
de tintas excluíram da linha de produção tintas com isocianatos, tal qual a N-2198. 

• De um modo geral, os primers  epóxi curados com isocianatos foram substituídos por
produtos similares de base resina epóxi curados com agentes de cura de nova geração
disponíveis no mercado (poliamidas, poliaminas, aminoamidas e aminas cicloalifáticas).

• Os resultados de aderência obtidos na inspeção final com estes novos produtos foram
sempre, no mínimo, equivalentes aos obtidos pela antiga norma N-2198.



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2198
� Desempenho Ruim

• A partir a sua criação a N-2198 teve seu uso expandido e, de certa forma, “banalizado”.  
Isso acarretou o histórico de sucessos e insucessos. Se tornou uma espécie de “solução
para promoção de aderência” independente da condição de operação.

• Aço Galvanizado Novo• Aço Galvanizado Novo
• Aço Galvanizado Velho
• Aços Inoxidáveis ( corrosão sob tensão)
• Ligas especiais (válvulas e outros equipamentos)

• Fuga de preparação de superfície de melhor qualidade



NORMAS AINDA COMERCIALIZADAS

N-2198
� Objetivos do Cancelamento

• Atender as mais modernas legislações ambientais exigidas para o 
mercado das tintas.

• Estabelecer padrões de preparação de superfície que permitam 
obter melhor desempenho de esquemas de pintura sobre 
superfícies metálicas diferentes do aço carbono. 



Alternativas para a N-2198 
Testes de Laboratório

Primer Epóxi Poliamina substituindo a N-2198

� Aplicado a diversos tipos de substrato somente com 
desengraxe e lavagem.

� Aplicado com e sem tinta de acabamento com diferentes � Aplicado com e sem tinta de acabamento com diferentes 
intervalos para repintura.

� Aderência determinada segundo a NBR ABNT 11003.



Alternativas para a N-2198 
Testes de Laboratório

Alumínio

Somente o Primer
Grau 0 após 1 mês

Primer + PU
Grau 0 após 1 mês



Alternativas para a N-2198 
Testes de Laboratório

AÇO INOXIDÁVEL

Somente o Primer
Grau 0 após 1 mês

Primer + PU
Grau 1 após 7 dias

Primer + Alquídico
Grau 1 após 7 dias



Alternativas para a N-2198 
Testes de Laboratório

AÇO CARBONO

Primer + PU
Grau 1 após 7 dias

Primer + Alquídico
Grau 1 após 7 dias



Alternativas para a N-2198 
Testes de Laboratório

AÇO GALVANIZADO

Somente o Primer
Grau 0 após 2 mês

Primer + PU
Grau 1 após 7 dias



Aço Galvanizado (novo) Pintado

Exposição à Névoa Salina Salina ASTM B-117 – 500 horas

Primer Epóxi Poliamina 45 µm
Sem alterações



Aço Galvanizado (novo) Pintado

Imersão em Água Destilada ISO 2812-1 – 500 horas  

Primer Epóxi Poliamina 45 µm
Leve descoloração



Aço Galvanizado (novo) Pintado

Resistência a 100% de Umidade Relativa ASTM D-2247 – 500 horas  

Primer Epóxi Poliamina 45 µm
Sem alterações



Normas Canceladas pela PETROBRAS

Conclusões

De um modo geral, consideramos que o estágio atual das normas 
PETROBRAS está bem adequado ao novo cenário do mercado das 
tintas de proteção contra a corrosão.  tintas de proteção contra a corrosão.  

Por definição, as normas técnicas são dinâmicas, por isso a 
necessidade de revisão e atualização. Nas comissões de 
normalização técnica, a presença de profissionais realmente 
comprometidos com a qualidade do resultado final é fundamental 
para o desenvolvimento dos vários segmentos, das empresas e do 
país.



Feliz Natal e Magnífico 2015

Muito Obrigado!


