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Desafios na Manutenção em Offshore

• A infraestrutura em Offshore está 
envelhecendo;

• 60% das unidades, a nível mundial,  
ultrapassaram seu tempo de vida útil do 
projeto original; 

• Programas de extensão do tempo de vida útil
em andamento ou sendo planejados;

• Segundo pesquisa com as maiores empresas, 
o custo de manutenção varia em torno de USD 
600 a 2.000 USD por m2;

• Várias operações envolvidas em um processo
de manutenção.



• Os testes consideram um cenário de obra 
nova: ISO 20340, NORSOK, etc.

− Preparação de Superfície Sa 2½

−Rugosidade 60-80 µm

−NaCl menor que 20 mg/m2

− Aplicação por Airless Spray

• O que podemos esperar em um cenário de 
manutenção?  

− Preparação de Superfície St2/St3

−Rugosidade 30-40 µm

−NaCl 50-100 mg/m2

− Aplicação por rolo e trincha

Desafios na Manutenção em Offshore



Jateamento
abrasivo

20 %

Tratamento
Mecânico

80%

Tratamento mecânico é mais comum

Haverá diferenças conforme o tipo/pacote de trabalho e área a ser realizada a manutenção
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Preparação de Superfície



Métodos de tratamento por ferramentas mecânicas
promovem diferentes resultados

Jateamento com 

abrasivo

Lixadeira de 

disco 

Máquina com 

cerdas
Agulheiro

Preparação de Superfície
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Lixadeira de disco 

Agulheiro

Máquina com cerdas

Jateamento com 

abrasivo

Preparação de Superfície



Trincha
10 %

Rolo
60 %

Airless 
30 %

Práticas comuns de aplicação

Métodos de Aplicação

Haverá diferenças conforme o tipo de trabalho e área a ser realizada a manutenção



Muitas tintas utilizadas para aplicação com rolo e trincha são originalmente

formuladas para aplicação por pulverização e normalmente possuem:

- Baixa viscosidade de aplicação

- Boa resistência ao SAG (escorrimento)

• Sólidos por Volume 75-85%

• VOC 200-250 g/l

• Sólidos por Volume 50-60%

• VOC > 250 g/l

Diluição

Métodos de Aplicação



• Sólidos por Volume: 75-85%

• VOC: 200-250 g/l

• Sólidos por Volume: 50-60%

• VOC: > 250 g/l

• Alta EFS ?

• Marcas de rolo/trincha

• Baixa EFS

• Menos marcas de rolo/trincha

Diluição

Vales representam baixa EFS e uma área
enfraquecida onde iniciará corrosão
prematura

Baixo sólidos por volume irá promover uma
EFS uniforme porém baixa. EFS muito baixa
pode causar bolhas e degradação da tinta. 

SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE

Métodos de Aplicação



Pontos de corrosão e bolhas seguem as 
marcas de trincha devido à baixa EFS

Pontos de corrosão e bolhas generalizads
devido à baixa EFS

A consequência de uma EFS muito baixa

Métodos de Aplicação



Com Zinco ou sem Zinco? Usar ou não usar?

• Existe um consenso geral na indústria que o 
uso do zinco melhora a durabilidade do 
sistema de pintura

• O uso do zinco em superficies preparadas
por ferramentas mecânicas geralmente não
é recomendado para grandes áreas

• Se houvesse uma tinta a base de zinco
tolerante à superfície… 

Esquema de Pintura



Silicato de zinco

Primer epoxi

Acabamento PU

EFS total: 280 µm

Epoxi rico em zinco

Primer epoxi

Acabamento PU

EFS total: 280 µm

Primer epoxi

Primer epoxi

Acabamento PU

EFS total: 350 µm

6 anos em exposição ao ambiente marítimo

Esquema de Pintura



Esquema de Pintura

60 µm Epoxi Rico em Zinco “Smart Pack”

160 µm Epoxi Mastic “Smart Pack” de Alta Espessura

60 µm Polisiloxano Monocomponente

(*) Sobre tratamento mecânico e hidrojateamento aplicado a rolo e trincha 



Epoxi Rico em Zinco

«Smart Pack»

70 mm

Epoxi Rico em Zinco

Convencional

40 mm

• Epoxi de baixo peso molecular e 
catalisador que promovem melhor 
penetração na superfície do aço

−Melhor tolerância a superfície

• Promove a EFS de acordo com as 

normas em uma demão 

• Combinação otimizada com 

aditivos que melhoram o contato 

das partículas de zinco

• Alto teor de zinco: 80%

Aplicação a trincha

6 meses em Salt Spray

Esquema de Pintura

Epoxi Rico em Zinco “Smart Pack”



Superfície do aço

Pó de zincoEsferas cerâmicas

Esquema de Pintura

• As esferas cerâmicas agregam volume ao pó de zinco

• Comprime o pó de zinco em um volume menor aumentando os pontos 
de contato entre as partículas de zinco e o aço

− Mais zinco ativado / mais zinco disponível para proteger

Epoxi Zinco «Smart Pack» Epoxi Zinco Convencional

Epoxi Rico em Zinco “Smart Pack”



Esquema de Pintura

Epoxi Rico em Zinco “Smart Pack”

• Tolerante a superfície reforçado com partículas cerâmicas

• EFS 60 - 125µm em uma demão a rolo e trincha

• Relação de mistura: 1:1 

• Alto Sólidos por Volume: 70%

• Conforme a SSPC paint 20, level 2 e ISO 12944-5

• Atende a NORSOK 



• Característica especial – alastramento

• Proporciona tempo para a tinta se            
alastrar quando aplicada a rolo e trincha

• Propicia boa resistência ao SAG

Epoxi Mastic “Smart Pack” de Alta Espessura

Esquema de Pintura



Epoxi Mastic 
Convencional 

Epoxi Martic 
«Smart Pack» 
Alta Espessura

Epoxi Mastic “Smart Pack” de Alta Espessura proporciona alastramento

muito melhor comparado ao epoxy mastic convencional utilizando-se o 

mesmo tipo de rolo

Esquema de Pintura



Esquema de Pintura

Epoxi Mastic “Smart Pack” de Alta Espessura

• Tolerante a superfície com excelente propriedade anticorrosiva

• Excelente alastramento do filme para maior proteção

• Promove EFS mínima de 160µm por demão com rolo e trincha

• Redução de tempo em função do menor número de demãos

• Relação de mistura: 1:1 

• Atende a NORSOK 



Benefícios de 1 componente

• Sem «pot life» - reduz estresse para o 

aplicador em áreas de difícil acesso

• Sem erros de mistura

• Sem desperdício

• Menos complexidade de limpeza

• Simplifica o estoque de tinta

Esquema de Pintura

Polisiloxano Monocomponente



Excelente poder de cobertura a rolo e trincha

Cobertura em bordas Aplicação a trinchaAplicação a rolo 

Esquema de Pintura

Polisiloxano Monocomponente



Excelente poder de cobertura em uma demão a rolo e trincha

Esquema de Pintura

Polisiloxano Monocomponente



Esquema de Pintura

Polisiloxano Monocomponente

• 1 componente com desempenho de  2 componentes

• Sem erros de mistura

• Desenvolvido para rolo e trincha

• Excelente poder de cobertura

• Excelente resistência a UV (retenção de brilho)

• Cura abaixo de 0°C

• Atende a NORSOK



Esquema de Pintura

Esquema completo

aplicado a trincha e rolo



Esquema de Pintura

60 µm Epoxi Rico em Zinco “Smart Pack”

160 µm Epoxi Mastic “Smart Pack” de Alta Espessura

60 µm Polisiloxano Monocomponente

(*) Sobre tratamento mecânico e hidrojateamento aplicado a rolo e trincha 



Muito obrigado!


