
 
 

SUPORTE TÉCNICO – OUTUBRO 2019 
 

O ICZ respondeu à 03 consultas técnicas durante o mês de outubro de 2019. 
 

Galvanização por imersão a quente geral (por batelada) 
 

1. Tema: Mapa de Corrosividade do Brasil e Sistema Duplex  
 
Solicitação 
Boa tarde, Ricardo. Acabamos de conversar por telefone.  
Conforme combinado, gostaria lhe solicitar um mapa do Brasil com os graus de corrosão atmosférica (classificados de C1 a C5) por 
regiões. Se existe algum site de internet ou documento que nos pudesse a identificar o grau de corrosão por município ou região 
também ajudaria. O objeto de tal solicitação é o de conhecer as necessidades de galvanização para as estruturas de algumas Usinas 
Solares fotovoltaicas espalhadas pelo Brasil que estamos projetando. Muito grato pela sua atenção.  
Resposta 
Foram encaminhadas as seguintes literaturas: 

• Mapa de corrosividade elaborado pelo Prof. Fábio Domingos Pannoni; 

• Projeto e Durabilidade - Prof. Fábio Domingos Pannoni - O Mapa de Corrosividade Iberoamericano – Projeto MICAT. 

• Norma ABNT NBR 16733:2019 – Esquemas de pintura para superfícies de aço galvanizado - Proteção anticorrosiva – 
Requisitos – Apresentação Sr. Celso Gnecco - Sherwin–Williams 

• Manual de Especificação de Galvanização por Imersão a Quente. 
.  

2. Tema:  Solda em aço galvanizado 
 
Solicitação 
Ricardo, bom dia! Como falamos ao telefone estamos fazendo para uma obra, um guarda corpo com peças tubulares de 50 x 30mm 
galvanizadas. Para garantir uma maior estabilidade tivemos que soldar uma chapa metálica de 6mm de espessura, na base das 
peças verticais junto ao piso. A grande preocupação é com a corrosão desta peça em contato com a água.  
Como poderíamos evitar?  
Seria possível galvanizá-la antes da solda e posteriormente fazer uma galvanização a frio? 
Para a manutenção, de quanto em quanto tempo seria necessário refazer esta galvanização a frio? 
Resposta 
Como poderíamos evitar?  
Pode galvanizar por imersão a quente (a fogo) a chapa metálica para a proteção contra a corrosão, sempre baseada na norma ABNT 
NBR 6323 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido- Especificação. 
 
Seria possível galvanizá-la antes da solda e posteriormente fazer uma galvanização a frio? 
Sim, é possível. 
Seguem as recomendações abaixo: 
Na região da solda sobre o aço galvanizado, proceder da seguinte maneira: 

• esmerilhar revestimento galvanizado antes de soldar (1” a 4” para cada lado); 

• efetuar a soldagem; 

• limpar o cordão de solda (escória e carepa) com escova de aço; 

• pintar com tinta rica em zinco (mínimo 85% de Zn na película seca) (com pincel - nunca spray, pois não oferece uma camada 
de zinco adequada e destaca pintura posterior);  

• Ou fazer metalização com zinco. Após a metalização dar acabamento com escova de aço; 

• Ideal: Solda Mig ou Tig – Melhor acabamento. 
O que o mercado denomina de galvanização “a frio”, é quando se pinta com tinta rica em zinco (mínimo de 85% de zinco puro na 
sua composição). 
 
Para a manutenção, de quanto em quanto tempo seria necessário refazer esta galvanização a frio? 
A galvanização a frio, ou melhor dizendo, a pintura com tinta rica em zinco terá a durabilidade aproximadamente igual da 
galvanização a fogo, não tendo necessidade de manutenção específica. 
 
 
 
 
 



 
 

3. Tema: Galvanização a fogo sobre aço Inox. 
 
Solicitação 
Bom dia Ricardo, tudo bem, 
Estou com uma situação com um cliente, ele enviou algumas peças para galvanizar, mas uma parte da peça é de aço Inox, e nesta 
parte o zinco não pega direto, anteriormente nós pintávamos nesta região para cobrir as falhas e melhorar o aspecto visual, mas 
teve alguns problemas anteriores com o material dele e ele nos informou que não que quer use mais nenhum tipo de Spray. Eu 
informei para ele que o aço inox tem este problema, mas ele está me questionando onde na NBR 6323 especifica que o aço inox 
não pega zinco. 
Gostaria de que você pudesse me dar alguma informação sobre isto para nós termos um embasamento, pois ele quer devolver 
todo o lote para refazer, mas creio que continuaremos tendo o mesmo problema na região do aço inox. 
Será que você tem algum descritivo técnico para eu informá-lo? 
 
Resposta 
Segue a literatura que temos do AGA – American Galvanizers Association. 
Destacamos que os aços inoxidáveis na série 300 podem ser galvanizados porque contêm niquelar, que é necessário iniciar a reação 
entre o aço e o zinco. Os aços inoxidáveis da série 400 não contêm níquel e não podem ser galvanizados. 
Portanto seria necessário verificar qual o aço inox utilizado e aí com base na literatura, anexa, explicar ao cliente. 
Além do que não faz sentido galvanizar aço inox, pois ele já está protegido contra a corrosão. 
O aço inoxidável é um aço de liga que contém o ferro e o cromo. Por causa do índice do cromo, geralmente 12-20 por cento da liga, 
o aço inoxidável tem a resistência excelente à mancha e à oxidação. Existem mais de 50 tipos de aço inoxidável identificados pela 
microestrutura.  Os aços inoxidáveis austeníticos contêm pelo menos 6% de níquel e austero e proporcionam boa resistência à 
corrosão e alta ductilidade.  Os aços inoxidáveis de Ferrítico têm a melhor resistência à corrosão do esforço do que austenítico, 
mas são mais difíceis de soldar. 
 

 

 


