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Resumo
O objetivo desta Apresentação é salientar algumas das melhores 
práticas para a preparação e administrar uma especificação de 
qualidade para aplicação de proteção de pinturas de alto desempenho 
e revestimentos para estruturas industriais e de Fazendas para 
geração de Energia dita “Limpa”; ilustradas por alguns casos de falhas 
prematuras observadas em colunas e elementos de fixação 
empregados em Fazendas de Energia Solar. 
Uma especificação bem elaborada e administrada ajudará a garantir 
que a implantação do sistema de proteção selecionado, seja 
executado de acordo com os requisitos da especificação, obtendo 
assim o máximo desempenho do sistema de revestimento, vida útil e 
proteção de substratos conforme esperado, na área do ambiente de 
serviço.



• Hidráulica
• Solar
• Eólica
• Maremotriz
• Geotérmica

• Grandes Reservatórios

• Baterias de Lítio
Acumular

vamos abordar
Lições Aprendidas de 2 Casos...

Energia Limpa



Caso 1 – Fazenda de Energia na costa do RN 



Inspeção - Análise de Falhas e do Ambiente



Corrosão acelerada de Elementos Fixação



Outras Causas e Decorrências

Buracos 
de Tatú

Buracos 
de Tatú



Vídeo – Limpeza de Placas Solares



Ensaios de Campo



Estado de Conservação e Proteção
• Inspeção Visual

• medida da espessura do revestimento por amostragem de alguns 
elementos, 

• avaliação da intensidade de contaminação por cloretos depositados 
sobre as superfícies galvanizadas, 

• medida do Potencial Natural das Estacas e o Solo. 

• pH do solo, 



Medições e Coleta de Amostras
• Potencial de Oxirredução e a Resistividade do solo
• Amostras de solo para avaliar correntes de interferências e o potencial 

natural de elementos de aço-carbono previamente inseridos no solo. 
• Amostras da Água de Lavagem dos módulos para determinação de 

concentração de cloretos
• Seleção de elementos do conjunto de fixação para determinação da 

espessura do revestimento de Zinco



• Com base nos resultados extraídos das medições de sais do ambiente, depositados nas
superfícies dos Trackes, é notório que a ação dos ventos predominantes é relevante na
densidade superficial de Cloretos sobre as estruturas. Verificou-se também, que mesmo nas
demais faces (abrigadas em relação ao sentido dos ventos predominantes) apresentam
considerável Densidade Superficial de Cloreto de Sódio.

• As espessuras dos revestimentos das peças novas eram menores que 50 µm referenciados
para elementos de fixação. Nas peças que estavam instaladas nos trackers, em geral, as
espessuras eram menores do que das peças novas, possivelmente devido à corrosão do
zinco durante os três anos de exposição.

• Esse elevado teor de cloreto é decorrente da deposição de cloreto de sódio trazido pelos
ventos, o que justifica as manchas e produtos brancos observados na superfície dos eixos
dos trackers.



• o solo local é do tipo arenoso e de alta resistividade, consequentemente de baixa 
corrosividade;

• as medidas de potencial estrutura-solo são típicas de potenciais naturais e sem  evidências 
de correntes externas circulantes nas áreas com estruturas enterradas;

• os potenciais redox, medidos nas três plantas, são característicos de condições aeradas e, 
portanto, não favorecem processos de corrosão microbiológica por BRS. 

• Foram realizada análises de amostras da água de lavagem dos módulos solares, tanto da
água limpa (armazenada) como da água que escorria nos módulos solares. Para a análise, foi
adotado procedimento (METAL FINISHING, 2002; WILD, 1974) que se baseia na precipitação
dos íons cloreto com nitrato de prata. Para a água limpa, a concentração íons cloreto foi de
125 ppm e para a água após a lavagem, a concentração foi de 2350 ppm.



Caso 2 – Ampliação Planta de Lítio - Deserto Chile



Líder de Qualidade de FRP & Revestimentos
• Gestão de Qualidade Assegurada, 
• Treinamento de Equipe de Inspetores e Instaladores FRP, 
• Inspeção de Controle de Qualidade em:
• mais de 80 Vasos e Tanques FRP
• acima de 2.400 Km Tubulações FRP; 
• todos os Revestimentos Anticorrosivos em tanques de 

aço e pisos de concreto no Projeto de Expansão Capricórnio 



Condições do Local do Projeto



Especificações bem elaboradas







Solicitações de informações (RFI)



Materiais nobres       X Ambientes severos  



Esta apresentação se concentra na preparação e administração de
especificações para contratos de licitação competitiva.

Este é o tipo mais comum de contrato, pelo menos no setor público, e é
amplamente visto em toda a comunidade de revestimentos. Os contratos de
licitação competitiva são geralmente os mais difíceis para os quais desenvolver
especificações (mais detalhes necessários), e indiscutivelmente, são os mais
difíceis de administrar, embora quando concebidos e administrados de forma
adequada, eles podem produzir resultados consistentes, previsíveis e
econômicos. trabalho também se aplica a seleção direta, melhor valor e outros
contratos negociados.

Para ser eficaz, uma especificação de revestimento bem projetada deve levar
em consideração as condições do campo em que a especificação funcionará.



Elementos Chave para o sucesso

• Especificações bem elaboradas
• Condições do local do Projeto (conhecer / informar variação do local) 
• Contratar um Empreiteiro com Certificação QP / NIICAP (SSPC  ->  AMPP)
• Exigir obrigações de desempenho (Seguradora)
• Requisitos abrangentes de CQ & QA
• Exigindo um Plano de Trabalho detalhado 
• Solicitações de informações (RFI) 
• Conferência de pré-construção, coordenação e reuniões de progresso 



“Providenciar, em tempo, todos os elementos da 

especificação que estejam faltando ou que não forneçam 

detalhes suficientes para assegurar o cumprimento 

adequado das exigências requeridas do trabalho”.
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