
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrosão em Aplicações Industriais 
Nova geração de tratamentos anti-corrosivos alcançam maior 

proteção e performance do produto 
 
 
 

 



Resumo 
Conexões e adaptadores devem oferecer desempenho de primeira classe em todos os ambientes. 
Flutuação de umidade, temperaturas e níveis de sal - bem como produtos químicos agressivos e 

meios usados em aplicações - podem ser condutores ideais para corrosão. Se não for resolvida, a 

corrosão pode causar um aspecto ruim, forçar uma manutenção dispendiosa e, se não programada, 

levam à falha total do equipamento. Cientistas e engenheiros da Parker em todo 

o mundo reuniram seus conhecimentos para fornecer tecnologias de galvanização de última 

geração. Isso proporciona um salto no desempenho anticorrosivo de longo prazo, mantendo 

a compatibilidade com os produtos existentes e sem afetar os procedimentos de montagem e 

os marcadores de desempenho. 

O custo da corrosão 
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A corrosão é inimiga dos 
componentes e sistemas 
metálicos. Sob as condições 
certas, a ferrugem acelerada 
pode ocorrer de forma 
rápida e silenciosa - 
deixando uma enorme 
quantidade de danos em seu 
rastro. 
De acordo com a NACE 
International, a autoridade 
mundial em corrosão, o 
custo global da corrosão é 
de cerca de US$ 2,5 trilhões, 
equivalente a 3,4% do PIB 
global. Esse número 
impressionante reflete a 
gravidade do problema, com 
a corrosão tendo um 
impacto negativo na vida 
útil dos ativos em vários 
setores. 
O estudo mostra que na 
indústria – incluindo off- 
road e manufatura – o custo 
global da corrosão é de quase 
US$ 1,5 trilhão, enquanto na 
agricultura chega a US$ 152 
bilhões. O custo real em cada 
caso 

pode ser ainda maior, pois 
esses números não incluem 
segurança individual ou 
consequências ambientais, diz 
a NACE International. 
A corrosão pode acontecer em 
todos os ambientes. A 
gravidade da corrosão em 
componentes de energia de 
fluido depende muito da 
aplicação do usuário final e 
do ambiente operacional. Por 
exemplo, conexões hidráulicas 
usadas em uma prensa 
hidráulica localizada dentro 
de uma instalação de 
produção com controle 
climático sofrerão efeitos 
mínimos de corrosão. 
Em contraste para ambientes 
externos, especificamente 
aplicações encontradas em 
segmentos off-road, 
caminhões, agricultura, 
mineração e marítimos, a 
corrosão pode ocorrer 
rapidamente. 

Ciência e Engenharia de Materiais. Figura 1: Custo da corrosão de acordo com o relatório da NACE 



 

mais caros. 

Fatores como umidade, 
temperaturas flutuantes, 
detritos, produtos químicos e 
podem contribuir para  o 
início e a propagação 
acelerada da corrosão. Se não 
for verificado,  esse  dano 
poderá afetar outros 
componentes mais caros, 
resultando em  uma 
infinidade de problemas, 
como manutenção não 
programada,  

tempo de inatividade e 
reclamações de garantia caras.  Em 
última análise, a corrosão  pode 
levar à falha total de sistemas ou 
equipamentos, resultando em 
revisão  geral do equipamento ou 
substituição por atacado, 
colocando em risco a segurança 
do  pessoal  em casos graves. 

 

 

Figura 2: A corrosão pode se desenvolver 

rapidamente em equipamentos off-road, 

mesmo em condições ambientais normais 

Como a corrosão se forma e se espalha 
Como uma reação eletroquímica, a corrosão ocorre 
quando os átomos em uma superfície metálica, como o 
aço, se oxidam, danificando toda a superfície. 

Muitos metais são facilmente 
oxidados: eles  tendem  a 
perder elétrons  para  o 
oxigênio (e outras substâncias) 
no ar ou na água. À medida 
que o oxigênio é reduzido 
(ganha  elétrons),  ele  forma 
um óxido com o  metal  e 
ocorre a corrosão. Em alguns 
ambientes, esse processo 
começa a ocorrer em  um 
espaço de tempo muito curto. 
O tipo mais comum de 
corrosão é a corrosão geral. 
Neste caso, de acordo com o 
Manual do Curso Básico 
Internacional de Corrosão da 
NACE, a propagação da 
corrosão prossegue 

de modo uniforme sobre uma 
superfície exposta, causando 
afinamento uniforme em 
chapas e afinamento geral em 
um lado ou outro (ou ambos) 
para tubos e tubulações. Este 
tipo de corrosão geral é 
caracterizado por rugosidade da 
superfície e frequentemente, 
mas nem sempre, com 
mudança de cor. O mecanismo 
de ataque normalmente é um 
processo eletroquímico que 
ocorre na superfície do 
material. Diferenças na 
composição ou orientação 

entre pequenas áreas na 
superfície do metal criam 
anodos e catodos que 
facilitam o processo de 
corrosão. 
Conforme ilustrado  na  figura 
3, em uma célula de corrosão, 
elétrons e íons  fluem  através 
de um caminho metálico onde 
as reações anódicas estão 
ocorrendo para  locais  onde 
elas permitem que as reações 
catódicas ocorram. Uma vez 
que esta reação começa, é 
difícil parar, e a corrosão pode 
se espalhar rapidamente, por 
exemplo, de conexões/ 
adaptadores de tubos para 
outros componentes críticos e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ilustração das reações eletroquímicas durante a corrosão do aço 



 

O uso de zincagem 
 

As práticas comuns para 
prevenir a corrosão podem 
incluir a seleção de materiais 
mais caros (como o aço 
inoxidável) ou a submissão de 
componentes críticos a um 
processo de galvanização. Para 
conexões e adaptadores de 
aço, galvanoplastia de zinco é a 
norma da indústria. Quando 
colado com aço, este 
revestimento fornece uma 
camada de sacrifício, mantendo 
a corrosão do metal base sob 
controle. 
No entanto, a zincagem apenas 
atrasa o inevitável. Condições 
severas com alta umidade, 

 

 

 

Figura 4: Migração de 

corrosão para componentes 

adjacentes 

agentes agressivos, ambientes 
lamacentos, poluição do ar ou 
a presença de sais ainda 
podem levar a uma corrosão 
severa. 
Nesses ambientes, o zinco 
começará a se sacrificar para 
proteger o substrato de aço, 
produzindo um subproduto de 
oxidação branca, comumente 
chamado de corrosão branca 
(ou ferrugem branca). À 
medida que esse processo de 
sacrifício avança, a camada 
protetora de zinco é 
consumida e o metal base é 
exposto, com a ferrugem 

área for consumido, as 
áreas vizinhas também 
serão afetadas. 
Assim, mesmo quando os 
componentes são zincados, a 
corrosão pode acelerar 
migrando de um componente 
para outro. Isso pode resultar 
na necessidade de reparos 
mais precoces e regulares em 
conexões adjacentes e 
componentes 
correspondentes, como 
cilindro hidráulico,  válvula 
ou conjunto de mangueira 
hidráulica. A corrosão torna o 
serviço e reparo mais difíceis, 
pois os componentes estarão 
“enferrujados” e as 
superfícies de torção podem 
ter sido comprometidas. 
Ao mesmo tempo em que 
fornece proteção ao substrato, 
a corrosão branca exibe uma 
característica indesejável. O 
subproduto criado por essa 
oxidação sacrificial do zinco é 
volumoso. Assim, não só se 
espalha enquanto protege o 
substrato, mas também se 
expande volumetricamente. 
Essa expansão volumétrica 
frequentemente causa 

 

estresse mecânico, deixando 
essas áreas adjacentes mais 
vulneráveis, fornecendo 
efetivamente um caminho de 
destruição para a corrosão do 
metal base. 
Em suma, a corrosão pode ter 
consequências operacionais e 
econômicas significativas. 
Portanto, o avanço da 
tecnologia anticorrosiva tem 
sido uma prioridade para 
muitos fabricantes da indústria 
e para OEMs, resultando em 
intensa atividade de pesquisa e 
desenvolvimento global. 

 

 

Figura 5: Oxidação de zinco 

em uma conexão de tubo de 

aço 

vermelha logo se tornando 
visível. 
Uma vez que o zinco em uma 

Figura 6: A corrosão pode causar tempo de inatividade não 

planejado e necessidade mais frequente de manutenção 



 

1 
 

Salt-Spray e 
procedimentos de teste 

de corrosão cíclica (CCT) 

O teste de névoa salina (SST) fornece uma 
abordagem padronizada para validar a 
resistência à corrosão de metais e revesti- 
mentos de superfície. Nesses testes, as 
amostras são submetidas a um ataque 
altamente corrosivo. 
Testes de pulverização de sal são usados 
há décadas. O padrão mais utilizado é o 
ASTM B117 ou ISO 9227, onde uma 
solução de cloreto de sódio é pulverizada 
dentro de uma câmara de teste ambiental 
selada para criar uma névoa agressiva de 
água salgada. As amostras são então 
verificadas em intervalos regulares para 
avaliar a resistência à corrosão. 
O teste de corrosão cíclica (CCT) evoluiu 
mais recentemente e é amplamente 
considerado como fornecendo uma 
correlação mais forte com a exposição de 
campo. Testes como  ISO  16701,  SAE 
J2334 e testes específicos de OEM 
combinam a exposição à névoa salina com 
ciclos alternados de umidade, calor seco e 
variações de temperatura sob condições 
controladas. Além disso, alguns testes adi- 
cionam agentes corrosivos  como  cloreto 
de cálcio e até ácido sulfúrico. Climas 
distintos podem ser criados, interrompidos 
e então recriados inúmeras vezes, em 
diferentes ordens sequenciais. O objetivo é 
simular a ordenação 

de ambiente corrosivo e falhas que podem 
ocorrer naturalmente, mas de forma 
acelerada. 

Avanços recentes na tecnologia de galvanização 
 
 

Várias soluções de 
galvanização aprimoradas 
foram introduzidas nas 
últimas décadas, em parte 
devido à conformidade 
ambiental, bem como ao 
aumento do desempenho de 
corrosão. O teste de névoa 
salina neutra (SST), como 
ASTM B117/ISO 9227, é o 
método de avaliação aceito 
em todo o setor para 
determinar a proteção contra 
corrosão para galvanoplastia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por exemplo, as soluções 
anteriores de galvanização da 
Parker forneceram resistência 
SST até 1.000 horas antes da 
corrosão vermelha. No 
entanto, a  maioria  dos 
avanços da indústria tem se 
limitado a melhorias 
incrementais na galvanização. 
Mais recentemente, as 
capacidades de análise 
metalúrgica e de superfície 
progrediram e ligas e 
nanotecnologias  cada  vez 
mais otimizadas têm sido 
aplicadas. Simultaneamente, a 
experiente  equipe  de 
cientistas e engenheiros da 
Parker tem se  dedicado  a 
obter uma compreensão ainda 
mais profunda das causas da 
corrosão e como ela progride. 

Grande parte desse trabalho foi 
realizado em laboratórios 
metalúrgicos de última geração, 
que apoiam o desenvolvimento 
de materiais e tecnologias 
alternativas para aumentar a 
galvanoplastia de zinco. Esses 
materiais podem então ser 
rigorosamente testados em 
laboratório em condições que 
simulam as aplicações do 
mundo real dos clientes. 
Esta pesquisa provou que nem 
todas as tecnologias de 
galvanização são iguais. Os mais 
recentes desenvolvimentos de 
galvanoplastia são combinados 
com tecnologias de proteção 
adicionais e metodologias de 
processamento 
para proteger ainda mais os 
materiais do substrato do 
oxigênio e da umidade. 
Pesquisas significativas foram 
realizadas para entender melhor 
a  interação  entre  o 
revestimento da superfície ou 
chapeamento e o substrato por 
baixo. 
Desse modo, o objetivo foi 
desenvolver uma tecnologia de 
galvanoplastia que forneça 
desempenho de ponta - 
resultando em um revestimento 
que resiste até mesmo aos 
ambientes mais severos, 
visualmente atraente e, no final, 
que ofereça um custo de 
propriedade mais baixo para o 
fabricante do equipamento e 
usuários finais. 
Como parte de testes rigorosos e 
procedimentos de qualificação, a 
Parker submete essas 
tecnologias de galvanização de 
última geração muito além dos 
tradicionais testes de névoa 
salina neutra. Especificamente, 

o teste de corrosão é realizado 
sob várias  condições 
controladas nos laboratórios da 
Parker e em instalações de teste 
de corrosão independentes/de 
terceiros. 

Testes específicos incluem a 
simulação de uma variedade de 
atmosferas corrosivas, sais e outros 
produtos químicos corrosivos 
conhecidos, incluindo exposição a 
fertilizantes agrícolas agressivos. 
Veja Caixa 1. 



 

ToughShield PlusTM - Revestimento de última geração 
 
 

A busca pelo aprimoramento 
de desempenho nunca para. 
Os cientistas e engenheiros da 
Parker continuam 
comprometidos com o 
desenvolvimento de 
tecnologias anticorrosivas 
para ajudar os sistemas 
hidráulicos dos clientes a 
funcionar melhor e durar 
mais – e, portanto, 
economizar custos. 
O foco recente da Parker tem 
levado a tecnologia de 
galvanização zinco-níquel 
existente - que já oferece 
bom desempenho na maioria 
das aplicações - para o 
próximo nível. Isso foi 
alcançado ao obter uma 
melhor compreensão da 
relação entre estruturas 
metálicas, propriedades e 
processamento – todos 
validados sob condições 
controladas. 
Desde o início, o objetivo foi 
desenvolver uma 

nova solução de galvanização 
zinco-níquel que possa atingir 
os mais altos níveis de 
desempenho de resistência à 
corrosão, sem afetar outros 
parâmetros, como 
procedimentos de montagem, 
pressão de operação e 
desempenho,    juntamente 
com a compatibilidade dos 
produtos galvanizados 
existentes. 
O ponto de partida foi o 
desenvolvimento de uma 
tecnologia de revestimento 
com patente pendente que 
combina um acabamento 
protetor com uma camada de 
conversão de cromato. 
Embora os detalhes 
específicos sejam protegidos 
por propriedade  intelectual, 
a equipe da Parker 
implantou as mais recentes 
técnicas de análise de 
superfície  e espectroscopia 
para obter uma visão maior 
da complexa interação entre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

os diferentes materiais. Ela 
inclui o desenvolvimento de 
um processo que permite 
estruturar a galvanização de 
forma altamente otimizada. 
A estruturação avançada 
possibilita a construção de 
funcionalidades adicionais 
no revestimento,  resul- 
tando em desempenho 
superior. O resultado: 
ToughShield Plus, o 
primeiro sistema de 
revestimento padrão das 
suas conexões e 
adaptadores em aço 
disponível para fornecer até 
3.000 horas de  resistência à 
corrosão vermelha em aço 

          Acabamento inovador inoxidável. 
- controle superior de 

fricção/montagem 

 
 
 
 

A composição do 

ToughShield Plus oferece o 

equilíbrio ideal entre proteção 

superior contra corrosão e 

desempenho de montagem. 

Camada de 

passivação sem 

cromo hexavalente 

Tecnologia 

proprietária de 

revestimento em liga 

de zinco e níquel 

ToughShieldPlus 

Substrato de aço 

 
 
 

Figura 7: Composição do revestimento de zinco-níquel ToughShield Plus Figura 8: Laboratórios de metal de última 

geração na Parker 

 
Os cientistas e engenheiros da 

Parker continuam 
comprometidos com o 
desenvolvimento de tecnologias 
anticorrosivas para ajudar os 
sistemas hidráulicos dos clientes 
a funcionar melhor e durar 
mais – e, portanto, economizar 
custos. 



 

conforme necessário. 

Além da resistência à corrosão 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo da Parker era melhorar 
a resistência à corrosão para 
conexões  e   adaptadores, 
mantendo outros atributos 
constantes. A resistência  à 
corrosão é apenas uma 
propriedade de várias no processo 
mais amplo e interligado da 
tecnologia de superfície, onde 
muitas vezes há uma  causa  e 
efeito muito bem definida. 
Por exemplo, uma camada 
protetora que oferece uma 
alta resistência à corrosão, mas 
propriedades de atrito/montagem 
aumentadas, diminuídas ou 
inconsistentes - seriam incapazes 
de atender às demandas da 
indústria que exige 

 

 

 

 

 

 

 
 

procedimentos de montagem 
definidos e desempenho do 
produto. Historicamente, uma 
desvantagem do revestimento 
de  zinco-níquel   para 
conexões e adaptadores tem 
sido seu impacto na 
montagem. O zinco-níquel e o 
zinco têm propriedades físicas 
diferentes. O revestimento de 
Zn-Ni é mais áspero devido a 
uma estrutura cristalina 
diferente e, portanto, tem um 
coeficiente de atrito mais alto. 
Isso, por sua vez, significa que 
há um requisito de torque ou 
giros de montagem mais altos 
para fornecer carga de conexão 
apropriada para 

uma conexão segura e sem 
vazamentos.  As  primeiras 
tentativas da indústria de mitigar 
essa desvantagem através do uso de 
acabamentos de baixo atrito 
forneceram resultados de 
desempenho altamente 
inconsistentes. 
Portanto, o controle de 
propriedades de montagem con- 
sistentes e coeficiente de atrito 
otimizado foi a prioridade para a 
Parker no desenvolvimento do 
ToughShield Plus. 
O resultado é uma superfície 
anticorrosiva de zinco-níquel 
que oferece proteção contra 
corrosão significativamente 
maior sem alterar os 
procedimentos de montagem 
ou o desempenho da 
montagem. O resultado 
também oferece total 
“compatibilidade com versões 
anteriores” com componentes 
galvanizados existentes, 
permitindo que os usuários 
finais continuem tendo 
confiança no uso de componentes e 
adaptadores de zinco e 

Conformabilidade aprimorada
              ToughShield Plus Zn-Ni

 

do que o revestimento de zinco-níquel 

Historicamente, a galvanoplastia 
não teve um bom desempenho 
em componentes que requerem 
deformação mecânica pós- 
galvanização. Por exemplo, é 
comum na indústria e em 
aplicações hidráulicas o uso de 
arruelas de crimpagem e de apoio 
formadas para adaptadores e 
mangueiras. Essas superfícies 
tradicionalmente exibem 
corrosão mais rapidamente 
devido ao comprometimento do 
revestimento pela deformação do 
metal. Na verdade, órgãos 
governamentais da indústria, 
como SAE e ISO, descontam a 

para fornecer níveis mais altos de 
proteção contra corrosão para 
peças sujeitas à deformação pós 
galvanização. 
Os cientistas e engenheiros da 
Parker usaram equipamentos de 
última geração, como 
microscópios eletrônicos de 
varredura e espectrometria de 
raios X, bem como métodos de 
análise eletroquímica, como 
espectroscopia de impedância, 
para revelar e estudar 
características de superfície 
altamente detalhadas. 
Este conhecimento levou ao 
desenvolvimento de novas e 

comercialmente disponível, 
garantindo que ele tenha um 
desempenho comparável mesmo em 
peças deformadas pós galvanização. 
Testes de corrosão foram conduzidos 
para confirmar este salto monumental 
na proteção contra corrosão. 

 
 

 

corrosão nessas áreas durante a únicas estruturas de galvanização. Figura 9: Adaptadores giratórios 
qualificação SST, mas são pontos 
de falha de corrosão conhecidos. 
Este desafio exigia um forte foco 
em pesquisa e desenvolvimento 

Como resultado, o processo 
ToughShield Plus foi otimizado 
para fornecer maior 
conformabilidade 

ToughShield Plus (esquerda) e 

crimpados em zinco (direita) 

após 3.000 horas SST 

Figura 9: Adaptadores giratórios 

ToughShield Plus (esquerda) e 

crimpados em zinco (direita) após 

3.000 horas SST 



 

Garantindo a Consistência do Desempenho 
 

 

Ao longo do desenvolvimento do 
revestimento ToughShield Plus, 
houve um forte foco na 
estabilidade e controle do 
processo. Os princípios de 
controle estatístico do processo 
foram implementados em 
variáveis críticas de produção 
com procedimentos de 
monitoramento rigorosos e 
limites de controle estabelecidos 
para garantir que o ToughShield 
Plus tenha um desempenho 
uniforme em toda a ampla linha 
de produtos da Parker e 

Cuidados com o 

meio ambiente 
A solução técnica aprimorada do 
ToughShield Plus exigiu a 
reconfiguração do processo para 
as operações de galvanização da 
Parker. A adição de níquel ao 
processo de galvanização exigiu 
atualizações cuidadosamente 
projetadas para o tratamento de 
águas residuais e sistemas de 
monitoramento nas in-stalações 
de produção para garantir que 
não ocorra nenhum impacto 
ambiental. O ToughShield Plus 
está em conformidade com as 
diretivas ambientais REACH, 
RoHS e ELV. 

 
 

Figura 10: A Parker investiu em tecnologia 

de galvanoplastia de última geração 

inúmeras operações globais 
de galvanização. 
Como resultado, a alta 
capacidade de processo do 
sistema de galvanização 
ToughShield Plus foi 
demonstrada para um 
ambiente de produção em 
massa. O processo robusto 
tem pouca variação da 
operação do dia a dia e de 
peça a peça no mesmo dia. 
Essa busca por consistência 
também se aplica à 
uniformidade na cor do 
chapeamento. 

 

 
Semelhante  à  galvanoplastia 
de  zinco-níquel 
comercialmente disponível, há 
liberação mínima  de  níquel 
das peças de produção 
revestidas com ToughShield 
Plus - fornecendo garantias de 
manuseio seguro. Métodos 
modernos de espectroscopia 
foram  empregados  para 
validar os resultados testados 
de acordo com a norma DIN 
EN 1811, confirmando uma 
taxa de liberação compatível 
com o Anexo 17 do REACH. 

 
 

Névoa Branca 

A galvanoplastia de zinco- 
níquel corrói de forma 
semelhante e diferente da 
galvanização de zinco puro. 
Ambos são sacrificados com o 
primeiro sinal de corrosão 
exibindo uma descoloração 
branca. No entanto, a forma 
inicial de produto de corrosão 
do zinco-níquel é uma “névoa 
branca” não volumosa que é 
muitas vezes mal interpretada 
como ferrugem branca. Con- 
sulte a Caixa 2. 

2 Ferrugem branca versus 

névoa branca 

Existem dois tipos distintos de corrosão 
branca – ferrugem branca volumosa e 
névoa branca. 

A ferrugem branca volumosa é fre- 
quentemente observada como um 
depósito pulverulento em superfícies de 
zinco puro ou zinco-ferro. Ocorre 
principalmente em ambientes com alto 
teor de umidade e produtos químicos 
corrosivos, e é indicativo de um ataque 
rápido e localizado abaixo do acúmulo de 
depósitos. A ferrugem branca volumosa 
é visível quando seca ou molhada e 
apresenta uma textura elevada. Devido à 

sua estrutura porosa, normalmente é 

rapidamente seguida pelo aparecimento 
de corrosão do metal base. 

Ferrugem Branca 

Macro aparência Micro estrutura 

Por outro lado, a névoa branca é frequente- 
mente a primeira mudança de superfície 
observável durante o teste de corrosão para 
superfícies de liga de zinco-níquel. É um tipo 
de corrosão fina, densa e não volumosa em 
comparação com a ferrugem branca. Pode se 
formar rapidamente em SST e CCT e 
geralmente permanece inalterada por longos 
períodos. Apesar da aparência visual, a névoa 
branca nas peças galvanizadas com zinco- 
níquel forma uma camada de barreira 
protetora - na verdade, retardando a 
progressão da corrosão. A névoa branca se 
forma em superfícies claras e pretas e não é 

facilmente visível quando molhada. 

Névoa Branca 

Macro aparência Micro estrutura 



 

Criando soluções para um futuro melhor 
 

 

A corrosão não é simplesmente 
uma inconveniência desagradável, 
mas sim um dreno dispendioso 
nos orçamentos operacionais e de 
garantia da OEM. O custo total vai 
além das despesas com acessórios 
de substituição ou componentes 
adjacentes ainda mais caros – 
mas também para o tempo de 
inatividade do equipamento. 
Quando equipamentos valiosos 
são subutilizados com operadores 
qualificados ociosos, perdas são 
potencializadas. O tempo de ina- 
tividade pode levar a perdas de 
receita, reputação e clientes. 
A Parker entende essas 
preocupações, principalmente - 
mas não apenas - em 
equipamentos móveis e de 
transporte off-road, onde am- 
bientes operacionais hostis 
são um modo de vida. 

O desenvolvimento do 
ToughShield Plus representa a 
dedicação da Parker em 
garantir que os sistemas dos 
clientes excedam suas 
expectativas de desempenho. 
Essa dedicação é apoiada pela 
experiência  interna  em 
ciência de materiais, pesquisa 
e desenvolvimento  contínuos 
e investimento em recursos 
avançados de teste. 
Isso impulsiona nosso 
compromisso de colaborar 
com os clientes nesses 
segmentos altamente 
centrados em corrosão para 
otimizar o desempenho de 
produtos de condutores de 
fluidos - proporcionando 
inovação e permitindo 
avanços de engenharia que 
levam a um amanhã melhor. 
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3  A importância de 
sistemas eficazes de gerenciamento 

de  corrosão 

Embora a NACE International estime o 

custo da corrosão em US$ 2,5 trilhões, 

ela acredita que a implementação de 

políticas de controle de corrosão de 

melhores práticas poderia economizar 

entre 15 e 35% desse custo anualmente 

em uma base global. 

A chave para alcançar um melhor 

desempenho nesta área é a 

implementação de um Sistema de 

Gerenciamento de Corrosão eficaz. 

Essa abordagem inclui a criação de um 

conjunto documentado de processos e 

procedimentos que uma empresa 

exigiria para planejar, executar, 

gerenciar e avaliar continuamente a 

ameaça de corrosão para ativos 

existentes e futuros. 

Gerenciar a ameaça de corrosão requer 

a contemplação de ambos 

a probabilidade e a consequência 

de eventos de corrosão, diz a NACE 

International. O processo inclui a análise 

do resultado, ou impacto, da corrosão 

em termos de perda financeira potencial 

ou real associada à segurança, meio 

ambiente ou integridade dos ativos. 

Esse valor geralmente é quantificável ao 

considerar fatores como perda de receita, 

custo de reparos e custos de limpeza. 

Outros aspectos críticos do impacto da 

corrosão incluem a deterioração de um 

ativo até o estágio em que não é mais 

adequado para o propósito pretendido, 

resultando em perda de produção futura. 

http://www.toughshield.com/

