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EDITORIAL 
 
A METALIZAÇÃO COMO PROCESSO DE MULTI-
SOLUÇÃO  
 

Eng. Luiz Cláudio de Oliveira Couto* 

 
É com grande alegria que retornarmos com a 

publicação do InforMetalização, buscando

compensar o tempo em que estivemos ausentes. 
Como é de costume, em nossas edições procuramos 
sempre apresentar alguma empresa especializada em 
metalização, levando ao leitor a sua tecnologia e os 
motivos que levam um empreendedor a escolher a 
metalização como meio de expressar os seus objetivos 
profissionais. 
 

Esta edição mostra que também as empresas recém-

nascidas também são bem-vindas ao mercado, 
principalmente quando trazem consigo uma filosofia de 
trabalho diferenciada, criando assim novos caminhos 

para este segmento. No intuito de mostrar que novos 
empreendedores também estão surgindo no segmento 
de metalização, apresentamos a Tec Metal, fundada 
pelo Eng. Artur Cuesta, que num breve relato nos 
apresenta a sua empresa o os objetivos que o levou a 
criá-la.    
 

Neste tempo, diversos foram os temas que nos vieram 
a mente como sendo aquele com o qual reiniciaríamos 
a nossa comunicação com o mundo da metalização.  
 

O Brasil vem se mostrando bastante versátil em 
relação à geração de energia, pois, ao mesmo tempo 
que descobre jazidas de petróleo e gás continuamente 
em suas águas territoriais, produz bio-combustíveis e 
olha com esperança para os ventos de outras energias 
renováveis.  
 

Atualmente estamos envolvidos, através de nosso 
trabalho de Consultoria em Metalização, com trabalhos 
ligados à geração de energia, e nada mais interessante 
que nos voltarmos aquele combustível que, embora 
atualmente seja considerado o maior vilão de todos, 
sem dúvida, dele ainda dependeremos por muitos e 

muitos anos, o petróleo. 
 

Não podemos esquecer do aumento de quase 1000% 
da energia necessária para o abastecimento global, e 
que do século 19 para o 20 consumiu-se em óleo, o 
mesmo que atualmente é consumido apenas na 
América Latina. Devemos ainda levar em conta que 
cerca de um terço da população mundial ainda 
depende de apenas um tipo de combustível, o 
petróleo. 
 

Falaremos um pouco sobre a metalização anti-
corrosiva nas plataformas offshore, destacando o 
revestimento conhecido como TSA (Thermal Spray 
Aluminum), ou seja, o Alumínio Aplicado por Aspersão 
Térmica/Metalização.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destacamos a sua história de sucesso e alguns de seus 
desenvolvimentos e aplicações ao redor do mundo, 
como um tipo de revestimento que provou suas 
vantagens em relação a muitos outros sistemas de 
proteção anti-corrosiva, utilizados até então. 
 

Conheceremos também alguns equipamentos 
utilizados para estas operações, graças às informações 
fornecidas pelo Eng. Marcos Galvano, Gerente de 
Produtos da Sulzer Metco representada no Brasil pela 
Harris Soldas Especiais Ltda., que sempre tem 
colaborado em nossos trabalhos. 
 

Como em nossa primeira edição, o Eng. José Carlos 
Murakami, Diretor da Wheelabrás Comércio e Serviços 
Ltda., especialista em jateamento, comparece agora 

para nos falar sobre a preparação superficial e sua 
importância no sucesso da metalização anti-corrosiva. 
Ele comenta inclusive as possibilidades da preparação 
em campo das estruturas que serão posteriormente 
metalizadas, como realizá-las com a qualidade 
necessária, para a obtenção do melhor revestimento 
final. 
 

Trazendo como novidade nesta área ligada à 
metalização anti-corrosiva, a Comersul Aspersão 
Térmica e Soldas especiais através de seu Eng. Carlos 
Maurício G. Coimbra, nos enviou um trabalho da 
Metallisation Ltd, que nos informa sobre a sua liga 
28E-Arctec (AlTi). Esta liga além de apresentar 
características anti-corrosivas, também exibe uma boa 
resistência contra o desgaste, com ênfase à sua 
característica de anti-deslizamento quando aplicada 
em pisos de estruturas metálicas.  
 
O 2º Curso de Metalização promovido pela Consultoria 
metalizacao.eng na ABM teve novamente o apoio da 
associação, e nesta edição não poderíamos deixar de 
agradecer à sua direção e toda a sua equipe. 
 

Espero que possamos, cada vez mais, informar e 
trazer novidades sobre o mundo da metalização, 

levando este segmento à sua merecida posição de 
destaque no mercado. Um mercado carente de opções 
eficientes e duráveis na prevenção da corrosão e do 
desgaste, na utilização precisa e confiável de 

materiais, os mais diversos possíveis, como metais 
puros, ligas metálicas, cerâmicas, cermets, plásticos, 
etc., encontra na metalização a sua forma mais 
versátil de aplicação. Sem contarmos, com a parceria 
ágil e economicamente vantajosa da recuperação 
dimensional, que a metalização oferece aos setores de 
manutenção em praticamente todos os segmentos 
industriais. A metalização, graças às suas
peculiaridades, cria soluções inovadoras também junto 
à construção civil, arquitetura, medicina, odontologia, 
decoração, etc. 
 

Espero que esta edição seja do agrado de todos que 
buscam um pouco mais sobre metalização. 
 

Boa leitura!  
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TEC METAL 
Uma Empresa Diferenciada 

 

*Eng. Artur Cuesta 
 
 

A fundação da TEC META L Te cnologia e m 
Metalização Ltda., em 2011, foi motivada pela 
necessidade de rastreabilidade dos serviços de 
tratamento de superfície, até então prestados ao 
mercado. 
 

Percebemos junto aos clientes que,  em muitos casos, 

mesmo contando com certificados de qualidade, um 
mesmo revestimento, voltado para idênticas
aplicações, apresentava períodos de durabilidade 
diferenciados. 
 

Detectamos que na maioria dos casos, ex istiam 
divergências quanto às informações prestadas ou 
obtidas sobre as condições de funcionamento dos 
equipamentos, como por exemplo, necessidades do 
processo, partes ou peças e materiais em contato 
com a região a ser revestida, temperaturas 
envolvidas, meio-ambiente em que o equipamento 
está instalado, períodos de trabalho, a ação mecânica 
e ação do desgaste, da corrosão, de produtos 
químicos, etc.   
 

Num mercado carente de contro le de processo, a TEC 
METAL surgiu através da união de mais de 20 anos 
de experiência na área de revestimentos,  com outros 
mais de 15 anos no controle de processos, viv idos 
pelos também sócios da TEC-RAD Radioproteção. 
 

Profissionais qualificados investindo o seu tempo com 
um objetivo em comum, desenvolver uma empresa 
de revestimentos diferenciada. 
 

A diferenciação da TEC METAL fica ainda mais clara, 
quando entre as principais vantagens dos
revestimentos aplicados por aspersão térmica, 
destacamos a menor quantidade de paradas 
necessárias para a manutenção dos equipamentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quando agregamos controle ao processo, garantimos 
um padrão de v ida úti l confiáve l e conseqüentemente 
reduzimos as paradas imprevistas e desnecessárias, 
bem como o respectivo tempo e custo de mão-de-
obra para a sua realização. 
 

A TEC METAL é, portanto, uma empresa, apesar de 
recém-criada, totalmente comprometida com a busca 
contínua da padronização de seus processos, quer 
seja na preparação, na aplicação ou acabamento de 
revestimentos metalizados. 
 

O compromisso da TEC METAL é tornar o segmento 
de metalização apto a propor soluções confiáveis, 
baseadas em processos padronizados, com
repetibil idade e qualidade garantida.  
 
 

 
 
 
                               * O Eng. Artur Cuesta é formado em                                                  
                                Engenharia Mecânica pela Faculdade  
                                Poli técn ica de Jundiaí.  Iniciou sua            
                                carreira trabalhando no laboratório de                                             
                                qual idade de uma multinacional alemã                                       
                                no segmento de tratamento de                                                       
                                superfícies. Trabalhou em algumas  das                                  
                                mais conceituada empresas da                               
                                área por um período de 22 anos.                                                                                   
                                Devido à sua vasta exper iênc ia no 
mercado, foi  convidado a o compor a empresa Tec Metal 
Tecnologia em Metal ização Ltda., onde atua como D iretor 
Comercial 
E-mail: artur@tecmetal-ind.com.br                                       
Sit e: www.tecmetal-ind.com.br                                                                              

CURSO DE METALIZAÇÃO NA ABM 
 
A ABM – Associação Brasileira de Metalurgia , 
Materia is e Mineração,  mais uma vez apostou na 
expansão do segmento de metalização, sendo 
parceira mais uma vez na apresentação do curso 
“METALIZAÇÃO – DEPOSIÇÃO DE MATERIAIS NA 
FABRICAÇÃO  E NA MANUTENÇÃO DE COMPONENTES 
MECÃNICO S E ESTRUTURAS METÁLICAS  PARA 
PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE, CORROSÃO E PARA 
RECUPERAÇÃO DIMENSIONAL” ocorrido em sua sede 
em São Paulo, nos dias 09 e 10 de junho de 2.011. 
 

Mais uma vez agradecemos ao Eng. Bruno Luiz 
Sigolo, Gerente  de Educação Continuada e Marketing 
da ABM que soube entender a necessidade do 
mercado em relação à divulgação dos processos de 
metalização. Agradecemos também aos Srs. Luiz 
Roberto Hirschheimer e  João Carmo Vendramim, 

Diretor e  Vice-diretor, respectivamente, da Divisão 
Técnica de Tratamento Térmico e Engenharia de 
Superfície da ABM pe lo apoio recebido e  de toda a sua 

equipe,  durante o evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É a segunda vez que a ABM nos proporciona esta 
oportunidade de divulgar os processos de
metalização, utilizando a sua estrutura e  organização 
administrativa. 
 

Agradecemos as diversas empresas que têm enviado 
os seus profissiona is para que possam conhecer um 
pouco mais da tecnologia, equipamentos,  materia is, 
vantagens e aplicações dos diversos processos de 
Aspersão Térmica/Metalização disponíveis no
mercado.  
 

Estiveram presentes em nossos cursos realizados na 
ABM, colaboradores das seguintes empresas: B. Grob 
do Brasil, Bússola  Ferramentaria Agríco la , Casa da 
Moeda do Brasil,  CESP - Cia. Energética de S. Paulo, 
Ele trobrás Termonuclear - ELETRONUCLEAR, 
Iscuissati Ferramentaria, KSPG Automotive  Brazil, 
Mahle Componentes e Motores do B rasil, METRÔ - 
Cia.  Metropolitano de S . Paulo, Petróleo Brasileiro - 
PETROBRÁS, Universidade Federal do Espírito Santo - 
UFES, Universidade Federa l Fluminense - UFF  e  ZF do 
Brasil.  
 
 
 
 
 

Esperamos poder continuar nos encontrando em 
2.012.  
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A M ETALIZAÇ ÃO AN TI-C O RROS IVA CO M   
 

ALUM ÍNIO  (TSA) EM P LATAFO RM AS O FFSH O RE 
 

Eng. Lui z C láudio de Olive ira Couto* 

 

 
In trod uçã o  
 

A Indústria de  P etró le o e  Gá s ao redor do m undo  tem  
ev oluído na direção  de  busca r soluções no  com ba te  à 
corrosão , ta nto  de estru turas com o de  e qu ipam e ntos 
u ti lizados na  e xplo ra ção,  re fino e arm aze name nto de 
petróleo e de  seus subprodutos, bem com o do  gás 
natura l.   
 

Po de rem os nota r ne ste  art igo,  que  g rande  parte  da 
ev olução da s soluções  pa ra co rrosão  e m p la ta form as 
m arítim as de  exp lo ração  de  pe tró le o, pa ssa pela 
aspersão  té rm ica/m etal izaçã o, p rinc ipalm ente  com  a 
u ti lização  do  TSA (The rma l S pray  Alum inum  - Alum ín io 
Ap licado por Aspersão  Té rmica).   
 
H istór ic o d a utiliz ação do TS A e m plata fo rm as 
offsh ore 
 

Inic ia do  em  ju lho  de  1950, portanto  há 61  anos,  um  
p rog ram a do Com itê de M etal iza çã o (a tual Comitê da 
Aspe rsã o Térm ica) da Soc ie dade Am ericana de 
So ldagem  (AWS -  Am erican Welding  S ocie ty),  ex pô s os 
p rim eiros painé is re vest idos para  teste s em  jane iro  de 
1953.  
 

Espessura s e ntre 0 ,080 e  0,150m m de alum ín io , 
seladas e não  seladas, a pl ica da s po r A spersão  Térmica 
sobre os painéis  de  a ço, o ferece ram  com pleta  proteção 
contra  a  corrosão  na  á gua do m a r, a tm osferas 
m arinhas e industriais d iv ersas, inclusive  com  a 
ve rificação  da oco rrê nc ia de pro te ção galvânica. Estes 
resu ltados fo ram  obtido s numa  inspe ção deste s painéis  
rev estidos, a pó s 19 ano s de  sua ap licação . 
 

A pa rt ir de e ntão , a m e ta lização  com  zinco e alum ínio é 
recom e ndada pa ra  am p lia r a vida ú ti l  de  construções de 
fe rro  e aço, tais  com o: pontes, cais m arinhos,  carcaças 
de nav ios, ta nque s de a rma zenam ento, estru turas 
industria is , e tc . 
 
Apli caçõe s prátic as do TSA em pl ataform as 
offsh ore  ao red or d o mu n do 
 

Em junho  de 1984, a TLP  (Tension-Le g Plat form  - 
Pla ta form a de Pernas At ira nta da s) de  Hu tton , instalada 
no Mar  d o N orte  em  água s de  146m de pro fund idade , 
recebeu e m suas co rre ntes e  risers , o  rev estim ento  TSA 
+ se la ge m .  
 

Aprovados no  te ste  de a de são,  os rev est im e ntos 
ap resentaram  re su lta do s de  3  a 4 veze s superiores a o 
m ínimo  exigido, ou seja , to ta lm ente fav oráv eis, bem  
com o em  re la çã o ao  tes te  de riscame nto.  A re m oção  do 
rev estim ento  de TSA por m e io s qu ímicos, a pre se ntou 
um substra to  e m  condição  de nov o, com  o  perfi l do 
ja te am ento  de p repara ção ainda  intacto. 
 

A AWS,  a M arin ha d os E.U .A. e a  BS I (Brit ish  
Standa rd Institu t ion) a tra vés de teste s inte rnos com  
névoa sal ina , catalogaram o s re su lta do s e  ge ra ram  
confiança  su ficie nte para a  in ic ia tiva  do  T LP  da 
H utton . A AWS a va lio u parâme tro s como e spessura  de 
cam ada,  p reparação supe rficial  e  cam ada de  selante, 
para e xposições a lo ngo pra zo . 
 

Pa inéis in stalados na  P rai a de  Wr igh tsville , Ca rolina 
do No rte , EUA, rev estidos com TSA de espessura de 80 
µm  + se la ge m não apresentaram  ne nhum dano 
ad ja ce nte me smo  após 19 anos de e xpos içã o.   

A Brit ish  Standard  (BS  5 49 3) de  1977,  já  e n tã o 
dec larava  que o  TSA sela do  p rotege o  aço contra  a 
corrosão , durante 20 ano s ou m a is, sem  m anute nção 
em  zona  de  splash .  
 

No C entro La Qu e  si tuado  na  Praia de  Kure , C arolina 
do No rte,  USA, foi  a pl ica do  TSA com  e spe ssuras entre 
80 e  150 µm  sem  que a pre se ntasse nenhum a corrosão 
no substra to  de a ço  após 34 ano s de  expos ição . O 
desem penho  da s l igas de AlZn e  AlM g,  de pe ndeu 
ape na s do  tipo de equipam ento u t il izado pa ra sua 
ap l icaçã o. 
 

Na Bethleh em St eel  C orp ., a prim eira oxidação do 
substra to  o co rreu  apó s 15 anos e m  am b ie nte ma rinho 
sev ero (25 m  do  oceano ) e 25 ano s para o  am b ie nte 
m arinho m oderado  (250 m do ocea no ) para ligas com  
conte údo  de  Al entre  45 e  70% .  
 

Na Uni ão So vi ética,  estudos efe tuados com TSA  de 
120 µm  de e spe ssura, m ostraram a e ficác ia  do 
rev estim ento  durante  20 a  25 anos em  água  salgada . 
Se gundo  tais  estudos, um dup lo  rev estim ento  de ZnA l 
com  150 µm  (5  µm   de Zn + 145 µm  de Al) de 
espessura , pode  durar 40  anos ou m ais e m um a 
atm osfe ra  úmida.  Com  tax as de corrosão para  o Al 
99%  de 4  µm /ano,  pa ra á gua do m a r e 0 ,009 µm/ ano 
para a zona de  splash , a vida  ú t il  de um a  cam ada de 
200 µm  é de  50 ano s.  
 

Já  o SIN TEF  ( um  do s m aiore s g rupos de pesqu isa da 
Escand iná via), na N oruega , o b tev e resulta dos onde o 
TSA de  Al 99,5%  e de Al-5% M g fo rne ce ram  ta xas de 
corrosão  en tre 2  e  3 µm /ano após 11 me se s de 
ex pos ição  em  água  do  ma r na tural . Isto im plica em  
uma  vida  út il  superio r a  60 anos, para  um a cam ada de 
200 µm .  
 

A Ale man ha, em  pesqu isas re alizadas a o s ul d o Mar  
do Norte , conc luiu  que o TSA com  200 µm de  Al 
99,5% , subme rso  e na  zona de sp la sh e xposto durante 
4  anos, foi  a ba se  para a  p revisão de  um a  vida  ú til  
m ínima  de 10 anos do re vest im ento e m  água  do m ar.   
 

A M arin h a dos E .U.A .  re al izo u e nsaio s e m P orto 
H uen eme, Cal if órnia  com  TS A de  125 µm  de e spe ssura 
não  se lado  com  desempenho bem  suced ido  apó s 15 
ano s de  e xpos içã o.  C riou  também  o Pad rão D OD -
STD -2 13 8 (SH ) pa ra nav io s,  ap rov ando  o uso de 
rev estim ento  TSA e m  1981. Para  a ltas tem pera tura s de 
tra balho  (780ºC),  ut i liza-se o  TSA  com  cam ada e ntre 
250 e  375 µm , com se la nte  resiste nte ao calo r e adesão 
espec ificada de  2000 psi  (13 ,8 M Pa),  com ex pe ctat iv a 
de vida ú t il  de  m ais de  10 ano s.  
 

A e m pre sa  n orue gues a Statoi l, e spec i fica um  
rev estim ento  de TSA (Al-5%M g) + se la nte pa ra : 
• Superfícies de tanque s, va sos e tubu la ções 

term ica me nte  isoladas 
• Lança s de fla re  
• Suportes de guinda ste   

• Lança s de gu indaste 
• Esta ções e  sustenta ções de barcos salva -vida s 
• Todo o  aço ca rbono  na s re giões in fe riore s das 

p latafo rmas,  inc lu indo tubu laçõe s,  etc. 
• Todo o a ço  carbono ope rando  a te mpera turas de 

60 a 450ºC   
 

A C on oco e  outros ope radores têm  e spec i ficado o  uso 

de TSA pa ra  p roteção  contra  a co rro são em  ope ra ções 
crít icas para  d iv ersos p roje to s no  M ar do N orte e no 
Gol fo do M éxic o. 
 

Nov e p lata form as no su l do M ar do N orte , com  base 

na e xperiência da  Hu tton , ut i lizaram  o  TSA  pa ra 

p roteção  da  zona de sp la sh e m  plata form as instala da s 

em  1987 e  1988. O s iste ma  de proteção  era  com posto  
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de 200 µm de  TSA +  50 µm de filme seco  de selante  de 
pol iuretano.   
 

Na Plataform a de  Joill et n o Gol fo do  Mé xico,  o  TSA 
fo i selecionado  para proteger os risers  em  1989 e  
nenhum  problema  de revestimento oco rreu. 
 

Em re centes pro jetos no su l do M ar do  N orte, foi 
especificado o  TSA para a zona  de  splash , para os risers  
e lados infe rio re s da s pla ta formas principais como 
fo rma  de  reduzir as futura s manutenções. 
 

O TLP da H eidrum , conside rada até então a maior 
ap l icação off shore  de  TS A pa ra uma  vida  útil  p ro jetada 
de 50 anos,  engloba o  reve st imento de risers , 
correntes, regiões inf erio res de pla ta formas e  muitas 
ap l icações cuja  confiabi lidade , a  ba ix a manutenção e a 
longa  vida úti l são crít ica s. 
 

Entre o s anos de 1991 e 1997, a ma io ria  das diversas 
p la ta formas que  hav iam  sido  construída s, ou que se 
encontravam em  construção , já  contavam  com o TSA 
como um  dos seus principais s istemas de proteção 
contra  a co rrosão.   
 

Po rém  até 1984 /1985, o TSA possu ía reduzida 
ap l icação a  pouca  d istância do  mar. Em  p latafo rmas era 
uti lizado apenas em  áreas e speciais com  difíci l acesso 
ou impossív el  para  manutenção durante o  seu 
funcionamento.  Apenas os maiores custos in ic iais 
justi ficavam  a  redução de custo da  manutenção  futura.   
 

O método  ant i-corrosiv o TSA,  tem  sido  aceito  há anos 
como um  ót imo  processo de  pro te ção contra  a  corrosão 
de longa vida úti l . Experiências na N oruega e inúmeros 
teste s na Europa e  nos Estad os Uni dos mostram  que 
o TSA combinado  com  um  sistema de p intura  pode 
resist ir à  corrosão  por mais de  50 anos. 
 

A de scobe rta  re al do TSA em  o ffsho re na  N oru ega, 
oco rreu no  campo da  S hell  Draug en  em  1991, quando  
toda a pa rte  inferior da  p latafo rma , as e stações dos 
barcos salva -vidas e  a lança do  fla re (queimador) fo ram  
revestidos com  TSA. 
 

A Plataforma S leipn er Riser da Stat oil e  o 
desenvo lvimento da Troll Gas d a She ll também 
uti lizaram  o  TSA como principal  s istema de proteção  
contra  a co rrosão.  
 
Por q ue u sar  o TS A?  
 

Atua lmente o TSA é ut il izado  em  uma grande va riedade 
de ambiente s,  que  incluem  também os seguintes:  
 

Áreas atm osfér icas:  O TSA é ut il izado  onde  há 
n ecessidade de redução  de  manutenção  futura . Os 
custos de manutenção  das plata formas existentes têm  
aumentado, uma vez que  várias de la s no  Mar do 
N orte já  com  20 anos e p intadas ex igem  ex tensiva 
manutenção  de p reparação da supe rfíc ie.  
 

Combinado com  a vida útil  mais longa  dos re centes 
pro jetos de instalaçõe s de lanças de  flare,  lanças de 
guindaste e  o  aço sob  as p latafo rmas,  o TSA tem  
gerado um grande aumento  de  in te resse como fo rma 
de redução de  custos de  manutençõe s futuras.  
 

Áreas su bme rsas : O uso  do  TSA reduz a  ne ce ssidade 
de anodos de sacri fíc io. O aço  sem  reve stimento tem  
uma  exigência  de corrente de 120 mA /m² quando  

comparado com  os          10 mA/m² para  a  camada  de 
TSA. R esultados de  te stes mostram  a necessidade de 
correntes reduzida s de  1 a 2 mA/m² pa ra  camadas de 
TSA com  selante.  
 

Áreas esp eciais (tu bu lação de trabalho e 
tan ques ): Os revestimentos de TSA reduzem  a 

possib il idade de trincas de  corrosão po r stress de 
c lo reto em  aços inoxidáveis dup le x. 
 
Van tagens  gerais d os reve stim entos  de T SA, en tre 
ou tras :  
 

• Vida úti l  longa com mín ima ne ce ssidade  de 
manutenção. 

• C usto de ap lica ção reduzido,  quando lev ada em  
conta a  ex tensão de sua v ida  út il .  

• Ótimo  n ív el de  adesão ao  substra to .  
• R esistência a danos mecânicos. 
• Não o fere ce  nenhum  risco  à  saúde  dev ido à 

em issão de  v apores v oláteis de solv entes ou outras 
de substância s orgânicas. 

• Não ex ige nenhum  tempo  de secagem/cura  após a 
apl ica ção. Pode ser manipulado quase  que 
imed ia tame nte  após a sua apl ica ção.   

• P rocesso de  g iro  rápido , reduz a ne ce ssidade  de 
grandes espaços de  estocagem , durante  a 
apl ica ção.    

• Tempera tura de trabalho  entre - 45°C e  538°C   
• Os revestimentos e xpostos à s atmosfe ra s secas 

podem  suportar temperatura s até o ponto  de f usão 
do alum ínio (660ºC). 

• O TSA  tem  e feito  de anodo de  sacri fíc io  no aço,  em  
ambientes ma rinhos.  S erá corroído ofe recendo 
proteção  catód ica  ao  substrato  de  aço.  

• O TSA  pode se r ap l icado  em campo  (nas 

dependência s do c liente ) ou nas instalaçõe s do 
f orne cedor.   

• Não há l imite  de peso ou dimensões, das 
e struturas ou peças,  a serem  reve st idas pelo TSA. 

• O processo de ap licação  pode  se r manual, sem i ou 
totalmente  automatizado .  

• Ambos os t ipos de equipamentos ut il izados,  chama 
a  gás ou arco e lé trico , contam  com  grande 
v ersat il idade opera cional, quer sejam util izados em  
campo ou na s dependências do fo rne cedo r.   

 
O  TSA, com o alternati va aos s istem as tradicio nais  
de pintu ra em p rojetos  de pla ta forma s offsh ore  
 

Exp ectativa d e vida in fer ior  a 25  anos :   
• Lanças de fla re.  
• Aço  operando a  tempe ratura s entre 60 e  450ºC.  
 

Exp ectativa d e vida su per ior a 25 a nos :  
• Lanças de fla re  
• Lanças de gu indaste  
• Suportes de guindaste   
• Aço  sob porões das platafo rmas,  incluindo 

tubulaçõe s,  etc.   
• Aço  com  temperatura s de funcionamento de  60 a 

450ºC   
• Tubulaçõe s e v asos isolados term icamente 
• Esta ções de bo te s salva -vidas 
 

Outras estrutu ras /partes c om expec tativa de vida 
n ão esp ecificad a 
• Risers  
- P rodução   
- Perfuração   
- C atenária  
• Tubula ções submarinas  
• Flutuadore s  
• Novas p la ta formas o ffsho re 
• Re tro fits  de p la ta formas o ffsho re  
• Fundação de  docas e f ende rs  (pá ra -choques)  
• Acesso de  pontes  
• Escadas de  fuga   
• Zona  de sp lash  em  e struturas de a ço   

• Topsides  (reg ião acima da  linha d’água ) de nav io s 
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Util ização do TSA pela indústria norueguesa de 
offshore  
  

Na Noruega, aproximadamente 400.000 m² de 
superfície de aço já foram revestidos com o TSA, 
incluindo as instalações de terra ligadas à indústria de 
óleo e gás e plataformas em construção. 
 

A competência da indústria de aplicação de TSA 
norueguesa deve-se à grande demanda da nova 
alternativa de proteção contra corrosão. O mercado 
norueguês, além das empresas de metalização já 
existentes, se viu forçado a treinar as pessoas mais 
hábeis na área de pintura industrial, tornando-se assim 
um dos mercados mais competentes na aplicação do 
TSA.  
 
Uso futuro dos revestimentos de TSA 
 

A ampliação da futura utilização do TSA na indústria de 
petróleo e gás deverá ser função de algumas 
características técnicas e financeiras do projeto a ser 
instalado, ou seja: 
  

• Dependerá do custo do ciclo de vida do 
revestimento, ou seja, o custo de manutenção será 
levado cada vez mais em consideração. 

• As áreas que serão revestidas devem ser 
resistentes a elevadas temperaturas? 

• Há áreas revestidas de difícil ou de cara 
manutenção? 

• Existem áreas especiais ou de difícil acesso? 
• Há restrições à utilização de tintas contendo 

solventes?  
 
Resumo  
 

Os revestimentos de TSA não foram introduzidos na 
indústria offshore  a fim tomar o lugar dos sistemas 
tradicionais da pintura, mas para existir como um tipo 
adicional de revestimento com boas e especiais 
propriedades. 
 

O breve histórico, aqui apresentado, da aplicação do 
TSA em plataformas de petróleo, ao longo do tempo, e 
nos mais variados locais ao redor do mundo, tem 
provado a sua eficiência principalmente quando levado 
em conta a necessidade de uma vida longa útil e a 
menor manutenção possível. 
 

A principal razão para o controle de corrosão de 
estruturas offshore é o ambiente marinho em que elas 
operam, ou seja, com áreas imersas na água do mar, 
localizadas em zonas de splash ou expostas a 
atmosfera marinha.  

 

A corrosão do aço nestes ambientes pode ser superior a   
2,5 mm por ano, ocor rendo em maior intensidade na 
zona de splash.   
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Equipamentos utilizados nos revestimentos de 
TSA  
 
 

Como vimos no artigo acima, para aplicação do TSA 
são utilizados os equipamentos de metalização à 
chama (Wire Flame Spray) ou os equipamentos a arco 
elétrico (Arc Spray). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Entre alguns dos fabricantes mundiais convidados para 

participar deste número do InforMetalização, 

agradecemos a colaboração da Sulzer Metco, uma das 
empresas que fornece ambos os tipos de 
equipamentos, voltados à deposição de revestimentos 

para proteção anti-corrosiva, pela apresentação de 
seus produtos.    
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Equipamentos Sulzer Metco voltados à 
metalização anti-corrosiva, 

para aplicação de revestimentos de alumínio 
(TSA), ligas de alumínio e zinco 

em plataformas offshore 
 

*Eng. Mar cos Galv ano  

Gerente de Produtos da Sulze r Metco,  

representada no Brasil pe la Ha rris So ldas Especia is S.A. 

 
A proteção galvânica de aços por processo de aspersão 
térmica é realizada com revestimentos de zinco, 
alumínio e suas ligas. 
  

A Sulzer Metco oferece a solução mais adequada para a 
sua necessidade em equipamentos para produção de 
revestimentos contra corrosão. 
 

Para produção destes revestimentos pode ser utilizado 
equipamento “Wire Flame Spray” ou “Arc Spray”. 
 

O equipamento Wire  Flame Spray ou de metalização 
por chama, ilustrado abaixo utiliza um gás combustível, 
oxigênio e ar comprimido, um arame é alimentado a 
chama onde o mesmo é fundido e a atomizado por ação 
do ar comprimido gerando um spray de metal fundido 
que é projetado na superfície da peça. 
 

Este equipamento é destinado a aplicações menores, o 
sistema de arraste de arame é realizado por turbina 
pneumática integrada a pistola que é de fácil manuseio, 
opera em qualquer posição e apresenta baixo consumo 
de gases. 
 
 

 
Modelos: 16E-H (aceti leno) e 16E-HT (propileno/propano) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Os equipamentos Arc Spray ou de arco elétrico são 
oferecidos em 3 níveis de potência, 200, 350 e 600 
Amperes a taxa de deposição em potencia máxima 
pode chegar a 60kg/h de Zinco e 18kg/h de 
Alumíno*.Neste equipamento dois arames carregados 
de energia elétrica são alimentados a uma pistola onde, 
pela energia de um arco elétrico são fundidos, ar 
comprimido é introduzido no interior da pistola gerando 
um spray de metal fundido que é projetado na 
superfície da peça. 
 

Todos os equipamentos da série são equipados com 
sistema push/pull com sistema de alimentação 
realizado por dois motores (um elétrico e outro 
pneumático), o equipamento é muito robusto, todos 
equipamentos da série utilizam o mesmo modelo de 
pistola LD/U3 é leve e apresenta baixíssima 
necessidade de manutenção. 
 

A operação de um equipamento de arco elétrico é mais 
econômica e produtiva que equipamentos “flame 
spray”, assim sendo trabalhos de médio / grande porte 
devem ser realizados com equipamentos arc spray da 
série ECO ARC. 
 

 

                 
     ECO ARCTM 250                              ECO ARCTM  350  

 

 
                                ECO ARC™ 600 
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JATEAMENTO & M ETALIZ AÇÃO 
 

PREPARAÇÃO SUPERFICIAL 
 

Engº José Car los Murakami*  

 
INTROD UÇÃO 
 

O objetivo deste a rtigo  é  transm itir e trocar 
conhecimentos té cnicos e  experiências extremamente 
va liosas re ferentes ao processo de  jateamento , 
adquiridas ao  longo dos 35 anos de  nossa vida 
pro fissional. Desta fo rma, este artigo especia lmente 
escrito pa ra o Info rMe ta lização , bem como outros que 
virão, se rão grande fonte  de informações em relação ao 
assunto e poderão  se r uti lizados como futuro ma te rial 
de consulta.    
 

Através da  Wheelabrás Comércio e Se rv iços Ltda , 
participamos do desenvo lv imento e  montagem de 
d iversas instalações vo ltadas pa ra preparação de 
superfície s para  meta lização,  bem como de  vários 
outros processos de  revestimentos específicos,  em 
setores como: petrolífe ro , nava l, automotivo,  agríco la , 
sucroa lcooleiro, estruturas metá licas e dema is 
indústrias em geral.  
 
TIPOS  D E CABINES DE JATEAM ENTO VOLTA DOS À 
PREPARAÇÃO SUPERFICIAL PARA ME TALIZ AÇÃO 
EM  CAM PO 
 

A qualidade  final da metalização  está intimamente 
ligada a uma boa preparação superficial, 
complementada pelas dema is etapas do processo .  
 

A preparação supe rf icia l,  a través de  ja teamento 
abrasivo  voltada à  industria  de  petró leo e  gás, conta 
com as a lternativas de  ope rações de  campo e  sobre 
p la ta forma para  a sua realização. 
    

Na Foto1 abaixo , podemos observa r um detalhe da 
cabine  pa ra preparação  de superfície  pa ra Metalização , 
instalada sobre a p latafo rma P- 48 da Pe trobrás, voltada 
para reparos de sedes de válvulas e outras aplicações.  
 

Há a inda,  alte rna tivas como a preparação de  superfícies 
local izadas e  em pequenas áreas, através de  processo 
manual em circuito  fe chado  onde não há  po luição 
ambiental (v ide Fo to  2).  

 

                    
Foto 1 - Cabin e de jateamen to  instalada                   Foto  2 -Jateamento                
 n a Plataforma P- 48 da Petrobrás                             para p equen as área s    

 
 

 
                      Foto 3 - Cabine de jateamento  
                      tipo móvel, sobre piso 

                                                                                   

 

Outra excelente  opção é  a montagem da cabine, t ipo  
móve l,  sobre o  p iso , que pe rm ite  que  sej a transportada  
pa ra o  lo ca l da obra . O corpo da cabine pode se r 
construído em chapa  de aço confo rme pode se r visto na  
Foto 3 ou em lona.  A estrutura  da cabine  é construída  
com pe rfis de aço lam inado, muito simples.   
 
O JATEAM ENTO NA PREPA RAÇÃO DE
SUPERFÍCIES  PA RA ME TALIZ AÇÃO: 
 

Inicialmente , precisamos saber um pouco mais sobre o  
processo  de  ja teamento , para que,  em seguida  
possamos entende r me lho r o processo de preparação  
superficial para metalização. 
 

O jateamento , propriamente d ito,  é uma forma de  
arremesso mecânico  de  pa rtículas sólidas a través da  
util ização de ar comprim ido . Contudo,  existem  algumas 
variáveis e suas ca racte rísticas, que devemos obse rva r,  
ta is como:  
 

Rugosidade supe rficial: 
 

• R ugosidade  Supe rficia l (Rz). 
• C amada Me talizada  (CM). 
• C amada Tota l Metalizada (CTM). 

 

Abrasivo: 
 

• Granulometria  do abrasivo: Tamanho/V olume  
• Material do  abrasivo: Massa  (densidade  

aparente ) 
• Especificação quím ica  do abrasivo: 

C ontaminação  
• Dureza do  abrasivo: Poder de rompimento  
• Geometria  do abrasivo: Pode r de  penetração 

 

Meta l-base: 
 

• Dureza do  me tal base: Resistência à  
penetração  do abrasivo . 

• T ipo  do  metal base : Aço inox idável,  aço 
carbono ou outros (de fine  o abrasivo). 

• Geometria  da peça a  ser 
processada/metal izada: Define as condições 
operaciona is. 

• Peso unitário: Define  a capacidade  da 
máquina/planta.  

 

Posição do  bico de jato: 
 

• Diâmetro do b ico  de  jato: Vo lume do abrasivo  
a rremessado por unidade de tempo. 

• Distância entre  o  b ico  de ja to  e  a  peça: 
Distância percorrida pelo abrasivo . 

• Tempo de  exposição  ao jato:  Vo lume de  
abrasivo  arremessado por unidade  de á rea. 

 

Ar comprimido: 
 

• Pressão de traba lho/j ato e fetiva  
• Vazão e fetiva 
• Impureza do  ar 
• Tratamento do a r 

 

Máquina  de ja teamento  por ar comprimido: 
 

• Sistema por sucção 
• Sistema por pressão ou pressurizado  

 

Estes são os pa râmetros e pontos específicos,  que  
devemos obse rvar e contro la r rigorosamente durante o  
processo  de  preparação  superficial para metalização.  
Além d isto,  devemos a inda leva r em consideração a  
própria concepção  e  operação da  máquina de  
jateamento .     
 

No decorre r das futuras ed ições, iremos comenta r cada  
um destes itens separadamente.     
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Rugosidade superficial 
 

Definição: 
 

Somente podemos definir a rugosidade superficial ou 
pico máximo (Rz), quando conhecermos a camada 
superficial a ser depositada. Isto independente do tipo 
do metal a ser depositado ou do metal base. Esta 
rugosidade deve ser cuidadosamente definida, com 
base na espessura f inal da camada de metalização (CM) 
depositada. A rugosidade superficial (Rz)  é de suma 
importância, para que o metal depositado encontre 
uma boa condição, picos e vales com características 
geométricas perfeitas para a sua ancoragem ou 
aderência, o que evitará o seu desplacamento do 
metal-base.  
 

A rugosidade superf icial Rz média é utilizada 
normalmente em processos de metalização. 
Lembramos que não podemos tomar nenhum valor de 
rugosidade superficial como definitivo. Portanto, 
utilizamos o seguinte cálculo: Rz = CM / 3, ou seja, se 
a camada final depositada for de 200 micrometros, 
teremos: 
 

Rz = 200 / 3. Precisaremos, portanto, de uma 
rugosidade superficial com Rz = 66 micrometros.  
 

Porque a Rz deve estar nesta faixa? Devemos lembrar 
que a camada de metalização efetiva sólida é medida 
ou mensurada acima do pico máximo, isto quer dizer 
que a rugosidade superficial para aderência do metal 
depositado NÃO é considerada no mensuramento da 
camada depositada. Como a rugosidade superficial (Rz) 
em questão é de 66 micrometros, e a camada 
metalizada (CM) é de 200 micrometros, teremos: 
 

CTM = Rz + CM ?  CTM = 66 + 200 = 266 
micrometros.  
 
Apenas como informação:  
 

É com base nesta camada metalizada total (CTM), 
somada ao sobremetal (utilizado caso a camada venha 
a sofrer algum tipo de acabamento superficial, como 
retificação), que devemos prever o consumo do metal 
depositado e somado a isto, sua perda por over spray e 
etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em alguns casos específicos, podemos aumentar a 
rugosidade superficial (Rz) para um maior patamar, até 
no máximo CM / 2, porém, deve-se ter em mente que a 
espessura da camada metalizada (CM), será 
equivalente a 50% da espessura da camada total 
metalizada (CTM). Contudo, para que esta relação seja 
utilizada, critérios técnicos de garantia devem ser 
adotados.  
 

Há entre os processos de metalização, aqueles que, 
inversamente ao comentário anterior, necessitam de 
rugosidades baixíssimas, como no caso de
componentes aeronáuticos ou automotivos, como anéis 
sincronizados que sofrem processos de metalização 
com rugosidades inferiores a Rz / 5.  Quanto menor a 
rugosidade superficial (Rz), menores serão as camadas 
aplicadas e mais nobres os materiais utilizados, o que 
também não podemos generalizar. Sabemos que a 
tecnologia da aspersão térmica conta com infinitas 
variáveis e todas, devem levar em conta a garantia da 
qualidade final do revestimento.  
 

 
Não percam a próxima edição:  Abrasivos, 
Granulometrias e Geometrias 
   
 
 
 
 

 
                          *  O Engº José Carlos Murakami é formado   
                              em Engenharia Mecânica e Pós-Graduado                               
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                              Universidade Braz Cubas.  Ex-professor  
                              universitário e palestrante com foco na          
                              introdução e desenvolvimento de novas  
                              tecnolog ias para o setor de tratamento de 
                              superfícies em geral. Trabalha e atua há  
                              cerca de 35 anos nas áreas  de 
dimensionamento,   projeto, construção e comercialização de 
equipamentos de jateamento para os setores:                         
petroquímico, naval, siderúrgico, metalúrgico, automobilíst ico, 
químico, mineração e h idrojateamento. Atualmente é d iretor da 
Wheelabrás Comércio e Serviços Ltda.  
E-mail: murakami@wheelabras.com.br 
Site: www.wheelabras.com.br  

28E-ARCTEC (AlTi)  
 

A SOLUÇÃO ANTI-CORROSIVA E  
 

ANTI-DESLIZANTE DA METALLISATION 
 
 

Texto original, apresentação:”Pract ical solut ions  for wear & 
corrosion problems, November 9th 2010”  fornecido pelo Eng. 
Carlos Maurício G. Coimbra - Vendas da COMERSUL Aspersão 
Térmica e Soldas Especiais, distribuidora da Metallisat ion Ltd., 
UK, para o Brasil e resumido pelo Eng. Luiz Cláudio de Oliveira 
Couto para a edição de outubro de 2011 d o InforMetalização. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 28E - ARCTEC (AlTi) da Metal lisation  
 

Resultado dos quase 90 anos de experiência, desde 
1922 a Metallisation, única fabricante de equipamentos 
de aspersão térmica (a chama, arco elétrico, plasma e 
HVOF) do Reino Unido, oferece ao mercado a liga 28E-
ARCTEC (AlTi).  
 

Trata-se de uma nova liga de Alumínio Titânio, na 

forma de arame sólido e homogêneo, desenvolvido 

para equipamentos de Aspersão Térmica a Arco 

Elétrico. É considerada como uma nova solução para 

revestimentos anti-corrosivos com baixo potencial de 

deslizamento.  
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Aplicações 
 

Pisos de aço, painéis, plataformas e degraus são 
usados em numerosas aplicações, de trens
laminadores na indústria siderúrgica a plataformas 
offshore na indústria petrolífera.  
 

O aço não tratado pode tornar-se muito escorregadio, 
especialmente se estiver molhado ou oleoso.  
 

Revestimentos não escorregadios duráveis, são 
altamente desejáveis e necessários para garantir a 
segurança do trabalho em operações industriais.  
 

No passado, a Metallisation já produzia o DURALCAN™ 
(90Al/10AlO), um arame sólido amplamente aceito, 
que quando aplicado, produzia excelentes 
revestimentos não escorregadios com a mesma 
proteção contra a corrosão que o Alumínio puro. 
Contudo, apresentava dificuldades de fabricação, com 
vendas incertas e exigências no mínimo irreais.  
 

Atualmente, como alternativa ao 28E-ARCTEC, o 
mercado oferece alguns arames tubulares, mas em 
geral lhes faltam as qualidades de um arame sólido. 
Outros oferecem limitada proteção contra a corrosão.  
 
Considerações sobre a corrosão  
 

Tradicionalmente as construções em aço eram 
galvanizadas a quente ou pintadas, para proteção 
contra a corrosão. A superfície que sofreu galvanização 
a quente pode ser escorregadia e não elimina 
facilmente a pintura e às vezes, nem a aplicação de 
primers especiais. Já a pintura, quando utilizada com 
inclusões de grãos para fornecer uma cobertura não 
escorregadia, pode degradar-se rapidamente em usos 
pesados. Isto resulta em soluções anti-corrosivas, 
porém aumenta os perigos de escorregamento.  
 

Muitas estruturas de grande porte, incluindo pontes, 
plataformas petrolíferas e refinarias são protegidas 
contra a corrosão pela Aspersão Térmica com Alumínio 
(TSA - Thermal Spray Aluminum), zinco ou suas ligas. 
Embora a TSA forneça uma proteção inigualável contra 
a corrosão em muitos ambientes corrosivos
agressivos, não possui características que impeçam o 
desgaste a longo prazo e nem fornecem superfícies 
não escorregadias efetivas.  
 
Características do revestimento  
 

Entre as várias características apresentadas pelo 28E-
ARCTEC da Metallisation, temos a proteção contra a 
corrosão, comparável àquela fornecida pelo alumínio, 
principalmente quando utilizado em ambientes 
extremamente agressivos. Além disto, o revestimento 
conta com um baixo nível de deslizamento, indicado 
em aplicações para pedestres, industriais e algumas 
voltadas para veículos e transporte. Possui ainda, boa 
resistência à erosão de partículas abrasivas sopradas 
pelo vento ou através de outros meios. É também de 
fácil aplicação através da aspersão térmica, processo 
já mundialmente consagrado e respaldado por normas 
internacionais.  

 
Características do material   
 

A composição química do 28E-ARCTEC possui como 
elementos-chave: alumínio, titânio, oxigênio e traços  

de outros elementos metálicos. A liga é fornecida na 
forma de arame sólido homogêneo, resultando numa 
camada metalizada e consistente.  
 

A estrutura do revestimento metalizado contém 
partículas-chave inter-metálicas e não-metálicas, que 
atuam como pontos extremamente duros no interior 
do alumínio, mais macio.  
 

As partículas duras presentes na superfície da camada 
metalizada, torna o revestimento muito eficaz quanto 
à sua resistência ao desgaste e à erosão.   
 
Ensaios executados 
 

Entre os diversos tipos de ensaios executados, 
destacamos os testes de bio-abrasão mecânica / 
avaliação do deslizamento do pêndulo, previsão de 
ciclo de vida, resistência ao deslizamento, corrosão, 
prático de derrapagem e de placa Q. 
 
Sumário das conclusões dos ensaios 
 

A liga de AlTi aplicada por metalização a arco elétrico, 
é mais resistente à abrasão do que o alumínio 99.5%, 
e pode competir com outros materiais. Apresenta 
ainda, quando aplicada desta forma, uma resistência 
ao desgaste, que permite ser utilizada como uma 
solução antiderrapante, em aplicações de tráfego 
veicular. 
 

Camadas da liga AlTi, quando depositadas pelo 
processo de aspersão térmica a arco elétrico, possuem 
um desempenho contra a corrosão tão bom quanto 
àquele apresentado pelo alumínio 99.5%, nos 
ambientes corrosivos testados. Possuem ainda, um 
baixo potencial de deslizamento, o que a torna 
confiável para o tráfego de pedestres.  
 
Aplicações Selecionadas - Sumário da avaliação 
 

Após extensiva avaliação, a liga AlTi foi escolhida para 
o piso da ponte de interconexão de uma nova 
plataforma off-shore LNG.  
 

Revestimentos não escorregadios, na forma de liga 
AlTi, utilizados para poços de inspeção, encontram-se 
sob testes junto ao principal conselho do condado do 
Reino Unido.  
 

A liga AlTi também foi especificada para o passadiço 
do DOT em Maine - EUA, encontra-se em experiência 
nos pisos de vagões de passageiros de trens, em 
aplicações no alto de elevadores de caminhões, no 
carregamento/descarregando em rampas de aço e em 
plataformas de porta-aviões com superfícies não 
escorregadias e resistentes a temperatura.  
 
Testes também estão sendo realizados com camadas 
da liga AlTi aplicadas por aspersão térmica à chama, 
adequadas para o uso sobre concreto, fornecendo 
soluções de baixo deslizamento.  
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