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Relatório da proibição de Revestimento de Parafusos , Estojos, Porcas e Arruelas de 
Equipamentos por Galvanização: Zinco, Zinco-Níquel ou Cádmio 

 
Resumo Gerencial 
É apresentado um estudo sobre os inconveniente e riscos de se utilizar revestimentos anticorrosivos 
por eletrodeposição em parafusos, estojos, porcas e arruelas de ligações aparafusadas de 
equipamentos. . 
As especificações das normas ASTM A193, para parafusos, estojos e barras roscadas, e ASTM 
A194, para porcas, recomendam que não haja revestimento, a não ser quando por decisão do 
usuário. 
Para o caso de revestimentos eletrolíticos dos tipos denominados “Zn, Zn-Ni, Cádmio, Bi-
cromatização, Galvanização”, são apontados os seguintes riscos de falhas: 
a- Fragilização induzida por metal líquido, em que há difusão do Zn ou do Cd do revestimento, 

devido ao baixo ponto de fusão, para os contornos dos grãos metalúrgicos; 
b- Fragilização induzida por Hidrogênio, quando os tratamentos térmicos de desidrogenação não 

são efetuados. 
 
Fragilização pelo Hidrogênio 
A fragilização induzida pelo Hidrogênio é oriunda do processo eletrolítico de galvanoplastia, em meio 
extremamente ácido (pH = 1). 
O Hidrogênio gerado nesse processo eletrolítico penetra no material, se acumula no seu interior e 
promove o trincamento da peça, mesmo em temperatura ambiente, por conta de tensões residuais 
oriundas da fabricação, como já ocorreu em parafusos armazenados. 
Para evitar este problema é especificado o tratamento térmico de desidrogenação para eliminar o H2 
acumulado.   
O problema detectado é a falta ou má execução do tratamento térmico. 
Por isso, quando o revestimento é solicitado na ordem de compra, a especificação deve ser:  
a- Parafusos, estojos e barras roscadas 
Revestimento Zinco-Níquel (ZN-Ni) ASTM B841, Classe 1, Tipo B, Grau 8, com tratamento térmico 
para alívio de tensões e desidrogenação, conforme normas ASTM B849 e ASTM B850. 
b- Porcas 
Revestimento Zinco ASTM  B633, Espessura Fe/Zn 25, acabamento superficial Tipo II, com alívio de 
tensões e de hidrogênio, conforme ASTM B849 e ASTM B850. 
c- Normas de referência 
a- ASTM B841 – Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc Nickel Alloy Deposits 
b- ASTM B633 – Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel 
c- ASTM B 849 – 02 - Standard Specification for Pre-Treatments of Iron or Steel for Reducing Risk of 
Hydrogen Embrittlement 
Adotar Tratamento Térmico Classe SR-1 para material com limite de resistência (“tensile strength”) 
inferior a 1800 MPa. 
d- ASTM B850 – Standard Guide for Post-Coating Treatments of Steel for Reducing the Risk of 
Hydrogen Embrittlement 
Adotar Tratamento Térmico Classe ER-1 para material com limite de resistência (“tensile strength”) 
inferior a 1701 MPa. 
 
Obs.: A utilização deste revestimento implica em controle eficaz da fabricação dos estojos, 
parafusos e porcas, com evidência e registro do tratamento térmico de degazeificação, para 
eliminação de Hidrogênio proveniente do processo eletrolítico de galvanização. 
Outro alerta para uso deste revestimento é o baixo ponto de fusão do Zn, que determina não utilizar 
revestimento em serviços de temperaturas acima de 200ºC, devido ao problema de falha por 
fragilização de metal líquido. 
 
Texto das normas ASTM B849 e ASTMB850 

When atomic hydrogen enters steels and certain other metals, for example, aluminum and 
titanium alloys, it can cause a loss of ductility, load carrying ability, or cracking (usually as 
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submicroscopic cracks) as well as catastrophic brittle failures at applied stresses well below the 
yield strength or even the normal design strength for the alloys.  
 
This phenomenon often occurs in alloys that show no significant loss in ductility, when measured 
by conventional tensile tests, and is referred to frequently as hydrogen-induced delayed brittle 
failure, hydrogen stress cracking, or hydrogen embrittlement.  
 
The hydrogen can be introduced during cleaning, pickling, phosphating, electroplating, 
autocatalytic processes, porcelain enameling, and in the service environment as a result of 
cathodic protection reactions or corrosion reactions.  
 
Hydrogen can also be introduced during fabrication, for example, during roll forming, machining, 
and drilling, due to the breakdown of unsuitable lubricants as well as during welding or brazing 
operations.  
 
Parts that have been machined, ground, cold-formed, or cold-straightened subsequent to 
hardening heat treatment are especially susceptible to hydrogen embrittlement damage. 
 
The results of research work indicate that the susceptibility of any material to hydrogen 
embrittlement in a given test is related directly to its trap population.  
 
The time-temperature relationship of the heat treatment is therefore dependent on the 
composition and structure of steels as well as plating metals and plating procedures.  
 
Additionally, for most high-strength steels, the effectiveness of the heat treatment falls off rapidly 
with a reduction of time and temperature. 
 
Textos das normas API Std 650 e API Std 6D 
ANSI/API SPECIFICATION 6D 
Specification for Pipeline Valves 
8.6 Bolting 
Bolting material shall be suitable for the specified valve service and pressure rating. 
Carbon and low-alloy steel bolting material with a hardness exceeding HRC 34 (HBW 321) shall 
not be used for valve applications where hydrogen embrittlement can occur, unless otherwise 
agreed. 
NOTE Hydrogen embrittlement can occur in buried pipelines with cathodic protection. 
 
API STANDARD 650 
Welded Tanks for Oil Storage  
4.1.1.4 Because of hydrogen embrittlement and toxicity concerns, cadmium-plated components 
shall not be used without the expressed consent of the Purchaser. 

 
Fragilização por Metal Líquido 
A fragilização induzida por metal líquido ocorre em temperaturas acima de 200ºC e é devido à fusão 
de Zinco ou Cádmio, que se difunde até ao contorno dos grãos metalúrgicos, levando ao 
rompimento, de parafusos, estojos e porcas revestidos, quando submetidos a temperaturas 
superiores a 200ºC conforme advertido nas normas ASTM A193 e ASTM A194. 
 
Este fenômeno de “fragilização por metal liquido” também chamado de “fragilização por metal sólido” 
pode acontecer, mesmo em juntas aparafusadas que operam frias, quando  expostas a fogo ou à 
radiação térmica. 
 
A cadmiação ainda tem o problema ser cancerígena. 
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 Conclusões 
Em virtude do risco da utilização destes revestimentos à base dos metais Zn, Zn-Ni ou Cd, a 
instrução aplicável tanto às ligações aparafusadas de flanges de castelo e de corpo de válvulas, 
quanto às de interligação de tubulações e equipamentos, é a seguinte: 
 

1- Parafusos, estojos, porcas e arruelas de ligaçõe s aparafusadas de uniões flangeadas 
de equipamentos e tubulações. 
a- Jamais utilizar estojos, ou qualquer outro componente, cadmiados ou galvanizados em 

serviços em temperaturas acima de 200ºC. 
Se houver a extrema necessidade de aplicação de revestimento metálico anticorrosivo 
em algum componente metálico, notadamente estojos, porcas e parafusos, estes devem 
operar em temperaturas abaixo da crítica para a ocorrência de fragilização pelo metal 
líquido, e, se deve, obrigatoriamente, proceder ao tratamento térmico de desgaseificação. 

b- Não especificar parafusos, estojos, barras roscadas e porcas com revestimento de Zn, 
Zn-Ni ou Cd. 

c- Substituir os parafusos revestidos por parafusos sem revestimento, operando nas 
condições de risco apontadas.. 

d- Garantir que seja realizada a correta estocagem dos materiais, bem como sua 
identificação. 

 
2- Parafusos, estojos, porcas e arruelas de ligaçõe s aparafusadas de estruturas 

metálicas 
a- Aplicável às estruturas de equipamentos, tais como Fornos, Caldeiras e Resfriadores a 

Ar, em que há possibilidade de atingirem-se temperaturas acima de 200ºC. 
• Parafusos e porcas para estruturas metálicas primárias: ASTM A 307, ASTM A 

325 e ASTM A 563 Gr. B sem qualquer revestimento. 
b- Aplicável em plataformas, escadas, passadiços de acesso de operação, painéis e 

bandejas suportes de cabos elétricos ou de controle, chumbadores de bases de 
equipamentos e ainda “pipe-racks” de tubulações.. 

• Parafusos e porcas para estruturas metálicas secundárias: ASTM A 307, ASTM A 
325 e A325 ASTM A 563 Gr. B com revestimento galvanizado ou bi-cromatizado e 
tratados termicamente para desidrogenação. 

 
Elementos abrangidos por estes requisitos: 
 

Ligações mecânicas: parafusos, estojos, 
porcas, barras e arruelas  

Ligações estruturais: parafusos, estojos, 
porcas e arruelas  

• Ligações flangeadas de equipamentos e 
sistemas de tubulações; 

• Castelo de válvulas industriais; 
• Castelo de válvulas de controle; 
• Ligações de carcaça de máquinas (bombas, 

compressores, turbinas, misturadores, 
agitadores). 

 

• Ligações de estruturas metálicas de 
suporte de equipamentos, tais como: 
fornos, caldeiras, resfriadores a ar; 

• Suportes de tubulações; 
• Chumbadores; 
• Escadas e plataformas. 

• Molas de válvulas de segurança PSVs; 
• Molas de suportes de mola; 
• Juntas de anel RTJ. 
 

• Suportes de bandejas de cabos; 
• Suportes de painéis elétricos e de 

controle. 

 
 
 
 



  

                petroblog-Santini                                                                                 Página 4 de 15 
 

Relatório da proibição de Revestimento de Parafusos , Estojos, Porcas e Arruelas de 
Equipamentos por Galvanização: Zinco, Zinco-Níquel ou Cádmio 

 
1 Introdução 
Há relatos de significativas perdas de produção em nossas unidades operacionais, decorrentes de 
falhas por fraturas em parafusos, estojos e porcas, com revestimento à base de Zinco ou Cádmio.  
 
As causas básicas da fratura foram devidas aos seguintes mecanismos: 
a- Fragilização induzida por metal líquido em que há difusão do Zn ou do Cd, presentes nos 
revestimentos, devido ao baixo ponto de fusão, para os contornos dos grãos metalúrgicos; 
b- Fragilização induzida por Hidrogênio, quando os tratamentos térmicos de desidrogenação não 
são efetuados. 
 
Além de falhas em parafusos e estojos, há relatos pelos mesmos motivos há falhas em: 
• Arruelas; 
• Molas de PSVs; 
• Parafusos e porcas de estruturas metálicas; 
• Suportes de bandejas de cabos; 
• Suportes de painéis elétricos e de controle; 
• Suportes de tubulações; 
• Escadas e plataformas; 
• Ligações flangeadas de válvulas de controle; 
• Parafusos de carcaça de máquinas (bombas, compressores, turbinas, misturadores, agitadores). 
• Juntas de anel RTJ. 
 
2 Fragilização pelo Hidrogênio 
Os processos mais comuns que geram Hidrogênio na superfície do metal são:  
1- Eletrodeposição de revestimento metálico; 
2- Limpeza ácida por decapagem (“acid pickling”); 
3- Galvanoplastia ou Galvanização eletrolítica (“Zn plating”); 
4- Eletropolimento (“electro polishing”); 
5- Processos autocatalíticos; 
6- Esmaltação com porcelana; 
7- Ataque por sulfetos e H2S em meio úmido. 
 
Eletrodeposição ou galvanoplastia ou galvanização eletrolítica é o processo de revestimento do 
metal base por um metal mais nobre, em que há liberação de hidrogênio atômico, que penetra na 
matriz do metal base. Se o metal revestido não for submetido a tratamento de desidrogenação, 
imediatamente após a galvanização, ocorre o processo de falha conhecido por trincamento pelo 
hidrogênio.  
O Hidrogênio pode também ser introduzido durante os processos de fabricação, por exemplo, 
calandragem, usinagem e furação, através dos lubrificantes instáveis, e mesmo durante a soldagem. 
Componentes que tenham sido usinados, esmerilhados, conformados a frio após tratamento térmico 
de endurecimento são especialmente suscetíveis ao dano de fragilização por Hidrogênio. 

 Particularmente, nos processo de revestimentos anticorrosivos por eletrólise, o H2 penetra e     
 permeia na matriz cristalina do metal base (substrato), causando a deterioração conhecida por   
 Fragilização pelo Hidrogênio. 
A fragilização pelo hidrogênio ocorre durante a etapa catódica da eletrodeposição do filme do 
revestimento metálico, em meio extremamente ácido (pH = 1), gerando Hidrogênio no processo, que 
penetra no material e se acumula no seu interior,  
Quando o processo de galvanização é eletroquímico deve ser realizado um processo de 
dehidrogeneização para retirada de hidrogênio oriundo do processo de revestimento (ASTM B 850), 
este tratamento só é considerado efetivo se realizado até três horas após o processo de 
revestimento. 
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Caso o processo de dehidrogeneização não seja realizado, ou não seja efetivo, pode ocorrer trincas 
por Hidrogênio.  
Segundo a literatura estas trincas não ocorrem em temperaturas superiores a 100ºC, porém podem 
ocorrer nas temperaturas ambientes, nas paradas da instalação.. 
Se não houver um subsequente tratamento térmico de desgaseificação, os estojos poderão 
apresentar fratura em pouco tempo, mesmo que fora de operação, ou seja, no almoxarifado sujeito 
apenas ás tensões residuais de fabricação. 
 
As condições favoráveis à fragilização pelo Hidrogênio são: 

• Temperatura do metal: ambiente ou baixa (abaixo de 150ºC); 
• Microestrutura do metal: temperada e revenida (“quenched and tempered”), com a presença 

de martensita, bainita e perlita; 
• Presença de tensão, mesmo de compressão. 

As consequências do mecanismo de deterioração pelo Hidrogênio são: 
• Redução da ductilidade do metal base; 
• Geração e propagação de trinca. 
 

As medidas para se prevenir a fragilização pelo Hidrogênio são; 
• Evitar expor o metal a processos que gerem Hidrogênio; 
• Eliminar as tensões residuais oriundas da fabricação da peça ou componente; 
• Realizar tratamento térmico de “backing” após processamento para remoção do Hidrogênio 

que penetrou no metal. 
 

O documento NASA Reference Publication 1228 (March 1990) lista os revestimentos metálicos mais 
utilizados, suas características e informa sobre o risco de fragilização. 

Revestimento  
de proteção  

anti-corrosão  

Aplicação  Processos  Características  Risco de fragilização 
pelo Hidrogênio  

Deposição de 
Zinco 

Parafusos, 
estojos, 
porcas e 
arruelas 

- Eletrodeposição 
ou galvanização 
eletrolítica.  
- Galvanização a 
quente por imersão 
em banho de Zn 
- Pintura com tinta 
rica em Zinco 

O Zn atua como metal de 
sacrifício e tem a 
propriedade de migrar para 
as áreas que perderam o 
revestimento. 
A temperatura de fusão é 
785ºF, porem só é utilizado 
até a temperatura de 250ºF. 
A partir de 140ºF começa a 
perder a característica de 
inibidor de corrosão. 

O processo de 
eletrodeposição é o 
mais efetivo, porém 
gera Hidrogênio, que 
leva ao risco da 
fragilização por H2. 
Deve ser seguido de 
tratamento térmico de 
desidrogenação 
(“backing”). 

Revestimento 
com Fosfato 

Parafusos, 
estojos, 
porcas e 
arruelas. 

Banho de imersão 
em solução diluída 
de ácido fosfórico 
e Zinco. 

Cria sobre a superfície do 
metal um revestimento de 
fosfato de Zn.  
Começa a deteriorar a 
225ºF. 

Não causa fragilização 
pelo H2. 

Deposição de 
Níquel 

Devido ao alto 
custo não é 
utilizado em 
parafusos, 
estojos, 
porcas e 
arruelas. 

Eletrodeposição 
eletrolítica  
 

Para ser durável deve ser 
seguido da deposição de 
Cromo. 
Resiste até a temperatura de 
100ºF. 

O processo gera 
Hidrogênio, que leva 
ao risco da fragilização 
por H2. 
Deve ser seguido de 
tratamento térmico de 
desidrogenação 
(“backing”). 

Deposição de 
Alumínio  

Muito caro 
usado 

É um processo em 
câmara de vácuo. 

Bom para a proteção 
galvânica de materiais 

Leva ao risco da 
fragilização por H2. 



  

                petroblog-Santini                                                                                 Página 6 de 15 
 

somente  na 
aviação. 

dissimilares. 
Aceitável até a temperatura 
de 925ºF. 

Deve ser seguido de 
tratamento térmico de 
desidrogenação 
(“backing”). 

Deposição de 
Cromo 

Usado em 
decoração e 
automóveis. 

 Necessita da deposição 
prévia de Níquel ou Cobre. 
Aceitável até a temperatura 
de 1200ºF. 

Leva ao risco da 
fragilização por H2. 
Deve ser seguido de 
tratamento térmico de 
desidrogenação 
(“backing”). 

Passivação e 
pre-oxidação 

Utilizados em 
parafusos, 
estojos, 
porcas e 
arruelas de 
aço inoxidável 

Passivação é a 
formação de uma 
película protetora 
de óxido com 
ácido. 
Pre-oxidação é a 
formação de uma 
película de óxido 
protetora ao se 
expor a peça ao ar 
a 1300ºF, dentro 
de um forno. 

Evita a corrosão galvânica e 
a oxidação comum na junta 
aparafusada com parafusos, 
estojos e porcas de aço 
inoxidável. 
Devido à camada de óxido 
formada na junta, o “galling” 
também é evitado. 

 

 
Em virtude do risco de trincamento pelo Hidrogênio, o revestimento por galvanização eletrolítica ou 
eletrodeposição não deve ser utilizado em parafusos, estojos, porcas e arruelas. 
 
Se por algum motivo este revestimento deve ser usado, a especificação do revestimento, a ser 
solicitada na ordem de compra, deve ser conforme as especificações, a seguir: 
a- Para parafuso, estojo e barras: 

a.1 – Revestimento Zinco níquel, deve ser conforme a ASTM B841 Classe 1, Tipo B/E, Grau 5 a 
8, com alívio de tensões e de liberação de Hidrogênio (desidrogenação), conforme normas 
ASTM B849 e ASTM B850, imediatamente após o banho. 
a.2 - Revestimento  Zinco bicromatizado, deve ser conforme a ASTM B766, com alívio de 
tensões e de liberação de Hidrogênio (desidrogenação), conforme norma ASTM F519, 
imediatamente após o banho. 
a.3 - Ambos os revestimentos devem qualificados pelo fornecedor através de teste de corrosão 
acelerada conforme norma ASTM D5894, para qualificação dos parâmetros de banho. O tempo 
de exposição deste teste deve ser de 168 horas em UV, seguido de mais 168 horas em Salt 
Spray. O critério para aceitação deve ser, que não apresentem mais do que 5% de corrosão 
vermelha ao término do mesmo. Este teste deve ser feito no lote piloto de fornecimento, e 
repetido a cada 12 (doze) meses em lote de produção. O número de cupons que deve ser 
testado é determinado por amostragem, conforme Tabela 3 da ASTM B602. 
a.4- Devem ser fornecidos os gráficos, correspondentes aos tratamentos térmicos. 

 
b- Para porcas:  

Revestimento Zinco ASTM  B633, Espessura Fe/Zn13, Acabamento superficial type I, com alívio 
de tensões e desidrogenação, conforme ASTM B849 e ASTM B850, imediatamente após o 
banho.  
 

3 Fragilização causada por metal líquido 
A fragilização pelo metal líquido é caracterizada pela presença de metal de baixo ponto de fusão ou 
ainda por eutéticos formados na cristalização das ligas do metal. 
Se a temperatura, a que o metal ou seu eutético está exposto, é próxima à fusão, o risco da 
ocorrência da fragilização pela fusão do metal ou eutético é significativo. 



  

                petroblog-Santini                                                                                 Página 7 de 15 
 

O caso de ligas eutéticas é mais perigoso, pois estas apresentam a temperatura de fusão inferior a 
cada um dos metais que compõem a liga. 
O fenômeno é caracterizado pela difusão do metal líquido entre os grãos do metal base e a fratura 
intergranular ocorrerá, direcionada ortogonalmente à tensão de tração.  
Há, pois, uma temperatura crítica abaixo da qual vai ocorrer a fratura pela fragilização causada pelo 
metal líquido. 
A análise de falha, de rompimento de parafusos, estojos e porcas, revestidos, indica que uma das 
causas básicas são trincas geradas no processo de deterioração denominado "fragilização por metal 
líquido", conforme advertido nas normas ASTM A193 e ASTM A194. 
Portanto, os parafusos, estojos e porcas revestidos com Zn, Zn-Ni ou Cd, só devem ser utilizados 
até os seguintes limites de temperatura: 
• Revestimentos por eletrodeposição de Zinco  

“Zinc-coated fasteners should be limited to temperatures less than 390 °F [210 °C]”; 
• Revestimentos por eletrodeposição de Cádmio 

“Cadmium-coated fasteners should be limited to temperatures less than 300 °F [160 °C]”. 
 

4 Revestimentos protetores para impedir a oxidação atmosférica 
A decisão de não mais permitir revestimento (galvanização, zincagem e bi-cromatização) de 
parafusos, estojos e porcas, está trazendo problemas de ataque corrosivo, nestes componentes, por 
oxidação atmosférica, que operam em temperaturas frias (inferiores a 60ºC). 
 
4.1- Os parafusos (aço ASTM A307 e A325), quer os utilizados em estruturas metálicas tipo “pipe-
racks”, suportes de tubulação, plataformas, escadas, suportes de bandejas de cabos, suportes de 
painéis elétricos; quer os utilizados em estruturas para equipamentos (fornos, caldeiras, resfriadores 
a ar, etc),  não devem ser galvanizados. 
 
4.2- Todos os parafusos, após a montagem , deverão ser pintados de acordo com o sistema de 
pintura adotado para a respectiva estrutura, para fechar os espaços por onde pode circular ou 
acumular água, evitando a corrosão.   
Este procedimento, pintura após a montagem, é válido também para os chumbadores.  
 
4.3- Em todos os casos, a pintura é precedida pela preparação da superfície quanto à remoção de 
agentes contaminantes (graxas, óleos, terra, etc) e eventuais pontos de ferrugem. 
 
5 Alternativas para proteção anticorrosiva de uniõe s aparafusadas 
Existem no mercado vários produtos para a proteção anti-corrosão de ligações aparafusadas. 
Essa proteção anticorrosão deve ser empregada sobre as superfícies como: ligações flangeadas, 
juntas soldadas e estruturas metálicas sujeitas à corrosão externa, por ambiente salino ou atmosfera 
industrial. 
A qualidade da aplicação é fundamental, portanto não devem ser admitidas zonas não revestidas, 
por menores que sejam, ou com baixa espessura. Os pontos de solda devem ter especial atenção. 
Seguem alguns produtos já testados, com bons resultados. 
 
5.1 ELASTRON / Petrobras – BR 
Revestimento composto de poliuretano e massa asfáltica, aplicado a frio através de rolo, pincel e 
pistola, atende a Norma ABNT NBR 13121, a proteção anticorrosiva é realizada pelo mecanismo de 
barreira. Resistente a névoa salina, produtos ácidos, cáusticos e intemperismo.  
Exemplos de aplicações: Flanges, válvulas, parafusos, conexões, bordas, cantos metálicos, 
pedestais, suportes metálicos, berma de tanques, escadas e outras. 
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5.2 SECURIT ECOLÓGICO / Tinoco Anti-corrosão   
Revestimento de composição baseada em massas asfálticas auto-vulcanizantes, cujas propriedades 
anticorrosivas estão baseadas no mecanismo de barreira, obtendo-se ao final da aplicação uma 
camada monolítica de proteção anticorrosiva. Resistente a névoa salina e intemperismo. 
Exemplos de aplicações: Flanges, válvulas, parafusos, conexões, bordas, cantos metálicos, 
pedestais, suportes metálicos, escadas e outras.  

 

         
 
5.3 PETROENGE / Produto PU-67 
Revestimento a base de silicone, cujas propriedades anticorrosivas estão baseadas no mecanismo 
de barreira, obtendo-se ao final da aplicação uma camada monolítica de proteção anticorrosiva. 
Resistente a névoa salina e intemperismo.  
Exemplos de aplicações: Flanges, válvulas e parafusos.  
 

       
 
5.4 FLANGE SAVER / Petrobras & ZERUST Brasil -  www.zerust.com.br  
Plástico de Polietileno impregnado com Inibidor de Corrosão VCI (Volatile Corrosion Inhibitor). 
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5.5 C. R. Z. / TAPMATIC DO BRASIL IND. E COM. LTDA www.quimatic.com.br 
Galvanização instantânea a frio  
Quando é necessário um revestimento não isolante, a escolha recaí sobre o revestimento por Zinco.  
C. R. Z. é um revestimento para galvanização a frio, constituído por uma combinação 
de zinco e outros metais galvânicos, com resinas selecionadas, conferindo excepcional proteção 
contra corrosão. 
C. R. Z. é indicado para todas as superfícies que requerem proteção anticorrosiva, como estruturas 
metálicas, tubos e peças metálicas enterradas.  
Características 
C. R. Z. efetua galvanização a frio nas superfícies metálicas ,com a mesma eficiência da 
galvanização a quente, e adere ao metal através de sua ação por fusão eletroquímica. 
Aplicar somente sobre metal limpo, sem ferrugem, oleosidade, fundo ou tinta. 
Uma aplicação normal a pincel depositará 45 – 50 micra (espessura de filme seco); 
para uma resistência excepcional, recomendam-se uma espessura de 70 micra.  
Para aplicação a pistola pode-se diluir o produto com 10 a 30 % de facilitador de aplicação 
TAPMATIC. 
 
5.6- VISCOTAQ - www.viscotaq.com 
Aplicação de Manta Visco-Elástica anticorrosiva auto cicatrizante em dutos e flanges de aço 
Carbono 

      
Não precisa de aplicação de primer. 
Não precisa de jateamento. 
É aplicada a frio. 
 
5.7 – F-PROTEC da PETROENGE 
Trata-se de um revestimento para flanges, válvulas, frestas e áreas de estagnação, sendo de fácil 
remoção e recomposição, o que possibilita a intervenção para manutenção desses acessórios de 
tubulação sem comprometer a proteção anticorrosiva.  
A aplicação deste revestimento, em campo, e seu aspecto após a aplicação encontram-se 
apresentados na figura a seguir. 
Ao se optar pela utilização deste revestimento, que protege contra corrosão  
exclusivamente pelo mecanismo de barreira, recomenda-se a associação com esquemas 
de pintura normalmente utilizados em plataformas, por meio da aplicação de um 
revestimento orgânico anticorrosivo sob o F-Protec. 
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6 Conclusões 
Em virtude do risco da utilização destes revestimentos à base dos metais Zn Zn-Ni ou Cd, a 
instrução normativa aplicável tanto às ligações aparafusadas de flanges de castelo e de corpo de 
válvulas, quanto às de interligação de tubulações e equipamentos, é a seguinte: 

6,1 Parafusos, estojos, porcas e arruelas de ligações aparafusadas de uniões flangeadas de 
equipamentos e tubulações. 

a- Jamais utilizar estojos, ou qualquer outro componente, cadmiados ou galvanizados em 
serviços em temperaturas acima de 230ºC. 
Se houver a extrema necessidade de aplicação de revestimento metálico anticorrosivo 
em algum componente metálico, notadamente estojos, porcas e parafusos, mesmo em 
temperaturas abaixo da crítica para a ocorrência de fragilização pelo metal líquido,  se 
deve, obrigatoriamente, proceder o tratamento térmico de desgaseificação .  

b- Não especificar parafusos, estojos, barras roscadas e porcas com revestimento de Zn, 
Zn-Ni ou Cd; 

c- Substituir os parafusos revestidos por parafusos sem revestimento, operando nas 
condições de risco apontadas, encontrados nas áreas; 

d- Garantir que seja realizada a correta estocagem dos materiais, bem como sua 
identificação. 
 

6.2  Parafusos, estojos, porcas e arruelas de ligações aparafusadas de estruturas metálicas 
      a- Aplicável às estruturas de equipamentos, tais como Fornos, Caldeiras,  
          Resfriadores a Ar,  quando há risco de serem submetidos a temperaturas acima de 200ºC.  

Parafusos e porcas para estruturas metálicas primárias: ASTM A 307, ASTM A 325 e 
ASTM A 563 Gr. B sem qualquer revestimento. 

c- Aplicável em plataformas, escadas, passadiços de acesso para operação, “pipe-racks” e 
suportes de tubulação, chumbadores de bases de equipamentos e painéis e bandejas de 
cabos de energia ou de controle. 
Parafusos e porcas para estruturas metálicas secundárias: ASTM A 307, ASTM A 325 e 
ASTM A 563 Gr. B com revestimento galvanizado ou bi-cromatizado e tratados 
termicamente para desidrogenação. 
 

Além dos elementos das ligações aparafusadas de equipamento e tubulações outros componentes 
abrangidos por estes requisitos são: 
 

Ligações mecânicas: parafusos, estojos, 
porcas, barras e  arruelas 

Ligações em estruturas parafusos, estojos, 
porcas e  arruelas 

• Ligações flangeadas de equipamentos e 
sistemas de tubulações; 

• Castelo de válvulas industriais; 
• Castelo de válvulas de controle; 
• Ligações de carcaça de máquinas (bombas, 

• Parafusos e porcas de estruturas 
metálicas de estruturas metálicas de 
equipamentos, tais como: fornos, 
caldeiras, resfriadores a ar; 

• Chumbadores; 
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compressores, turbinas, misturadores, 
agitadores). 

• Suportes de tubulações; 
• Escadas e plataformas. 

• Molas de válvulas de segurança PSVs; 
• Molas de suportes de mola; 
• Juntas de anel RTJ. 

• Suportes de bandejas de cabos; 
• Suportes de painéis elétricos e de 

controle. 
 
Para a proteção anti-corrosão desses componentes, que operem em condições de temperatura 
baixas (<60ºC), em que há o ataque por oxidação atmosférica, utilizar as alternativas de pintura ou 
de revestimentos à base de polímeros, massa asfáltica ou silicone.  

 
ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
Tratamentos Térmicos de parafusos, estojos e porcas  de aços ferríticos: B7, B7M e B16  
 

 

Fabricar as roscas em barras redondas, por forjamento ou rolagem a quente  

Resfriar imediatamente abaixo da 
temperatura de transformação 

Reaquecer até a 
temperatura de 
refinamento de grão, 
resfriar em meio 
líquido.  

Pré-tratamento de desidrogenação (ASTM B849) 
Para materiais com Limite de Resistência acima de 1000 MPA (dureza 
31HRC=303HH), que após os tratamentos da fabricação tenham sido 
submetidos à usinagem, esmerilhamento (griding) , conformação a frio, devem 
ter tratamento térmico, para evitar a fragilização por hidrogênio. 

B7: tratamento 
térmico de têmpera 
com resfriamento em 
meio líquido, seguido 
de revenimento. 

B7M: tratamento térmico de 
têmpera com resfriamento 
em meio líquido, seguido de 
revenimento (620ºC 
mínimo). 
Após todas as operações de 
fabricação das roscas: 
rolagem e corte. 

B16: tratamento 
térmico em 
temperatura na 
faixa de 925ºC a 
955ºC, com 
resfriamento em 
meio líquido, 
seguido de 
revenimento.  

Parafusos com revestimento: galvanização eletrolítica a ser aplicado somente após todos os tratamentos 
térmicos do metal  
Tratamento térmico pós-revestimento (ASTM B850) de desidrogenação. 


