
GALVANIZAÇÃO 
BATALHA

de

Coragem para explorar novas ideias
de galvanização 



QUEM SOMOS

Somos Nexa, um player global de mineração de
zinco, cobre, chumbo, prata e outros minérios,
elementos essenciais para as nossas vidas.

Com mais de 60 anos de experiência, estamos
entre as cinco maiores produtoras mundiais de
zinco, além de ocupar posição de liderança na
América do Sul.

Fazemos parte do grupo Votorantim, um dos
maiores conglomerados industriais latino-
americanos e, desde 2017, estamos listados nas
bolsas de Nova York (NYSE) e Toronto (TSX).

Nós acompanhamos as tendências tecnológicas,
oferecendo produtos que seguem os mais altos
padrões de qualidade, e buscamos ser
inovadores em cada ação que executamos,
desde um projeto social até uma mina
Greenfield.

Ter produtos de alta qualidade não é suficiente,
nossa missão também é sempre oferecer
serviços de qualidade aos nossos clientes.



Inovação+
Criatividade+

Galvanização+

O Desafio
O objetivo do desafio é gerar novas ideias e
aplicações para a galvanização no mercado
brasileiro, tendo como foco a inovação.

Lembre-se que, ideias sustentáveis são sempre 
bem-vindas.

Mostre o que pode ou deveria ser galvanizado.
Observe empresas, o seu bairro, a cidade, o país,
alguma construção...

Agora, é com você: solte a imaginação para criar
uma proposta que possa fazer a diferença na
sociedade, sendo essa criativa, inovadora, com o
olhar para o novo, e sempre levando em
consideração preocupações com a
sustentabilidade. Não se esqueça de que ela
precisa ser viável e quanto mais completo e
detalhado for o racional da solução,
maior a chance de você se
destacar nesse desafio.



O ZINCO 

É o 25 º elemento químico mais
abundante na Terra, e existe
naturalmente no ar, na água e no
solo.

Por meio da exploração mineral, o
zinco é extraído das rochas calcárias,
que são as suas hospedeiras mais
comuns. Com inúmeras variações, o
zinco pode ser encontrado
principalmente como sulfeto,
associado ao chumbo, cobre, prata,
ferro, entre outros metais e minérios.

Zinco é mais do que um 
metal e nutriente, ele é 
um elo importante para 
a vida



Olhando à nossa volta, o zinco está em muitos lugares,
inclusive no nosso corpo, fortalecendo nosso sistema
imunológico. Também está presente nos carros, ônibus,
construções, eletrodomésticos, pontes, viadutos, prédios,
aviões, placas de sinalização, entre outros.

Além disso, uma das qualidades mais importantes do zinco
é a sua capacidade natural de proteção. Ele tem um
mecanismo de auto cura, sacrificando-se lentamente pela
ação galvânica para proteger o aço contra corrosão.

ONDE
tem

Isso ocorre 
através da 

GALVANIZAÇÃO



O que é a
galvanização?

A galvanização também conhecida por zincagem a fogo,
é o processo de aplicação de um revestimento de zinco
na superfície do aço carbono ou ferro fundido, que se
encontram em diversos formatos de peças, estruturas,
tamanhos e complexidade. É considerada uma das
melhores soluções na prevenção da corrosão do aço.

COMO A GALVANIZAÇÃO FAZ ISSO? 

A galvanização a quente consiste na imersão do metal a
ser protegido em um banho de zinco fundido a uma
temperatura média de 450°C. O resultado da reação do
zinco com o aço é de um metal protegido por muitos
anos da corrosão, que agrega sustentabilidade, proteção
e segurança à obra.

A galvanização 
representa cerca de 

60% do consumo 
mundial de zinco



desengraxe enxágue decapagem enxágue fluxagem secagem
imersão 
em zinco 
fundido

resfriamento

Conheça o fluxograma 
da galvanização

Para que ocorra a reação metalúrgica entre o aço e o zinco, a superfície do aço precisa ser 
previamente limpa. Dessa maneira, o processo de galvanização engloba uma sequência de etapas 
anterior etapa de imersão no zinco fundido, conhecidas como etapas de pré-tratamento. Cada 
etapa do processo tem um objetivo específico para assegurar a aderência do zinco ao aço e 
garantir a qualidade final do produto galvanizado.



Características da
GALVANIZAÇÃO 

Durabilidade

A galvanização é um dos 
processos que mais prolonga 
o tempo de vida útil do aço. 

Em alguns casos, a 
manutenção sequer existe 
ou, quando há, é executada 

de forma simples.

Plena cobertura

A imersão permite que o 
metal ganhe uma 

proteção uniforme e em
toda a sua área, além de 
manter a espessura de 

revestimento nos cantos 
e nas bordas.

Resistência Ótimo custo-benefício

Uma estrutura galvanizada 
exige muito menos manutenção. 
Com isso, o custo total da obra, 

considerando
seu tempo de vida útil, é menor 
em relação a outros métodos de 

proteção contra a corrosão.

As camadas intermetálicas 
conferem à peça galvanizada 
uma excepcional resistência à 

abrasão, oferecendo uma 
proteção contra danos 
causados por manuseio 
inadequado durante o 

transporte e montagem, 
como também em serviço.



Impactos da Corrosão

Cerca de 30% da produção mundial
de ferro e aço é perdida com a
corrosão, pois os metais sempre
tendem a voltar para o seu estado
de menor energia. Custos com
corrosão correspondem de 1 a 5%
do PIB dos países.

Com a utilização de técnicas de proteção contra 
corrosão, estima-se que poderiam ser 

economizados cerca de 25% - R$ 72 bi/ano

O que acontece se 

não galvanizar?

Estimativa média do 
custo de corrosão:
3,4% do PIB global 

PIB 2019 Br = R$7,25 trilhões
~4% do PIB gastos em 

manutenção da corrosão 
~R$ 290 bilhões



A reação única na superfície do aço 
galvanizado, garante uma dupla proteção 
contra corrosão, promovendo uma vida útil 
de mais de 30 anos sem manutenção. 

O aço e o zinco são 100% recicláveis!

GALVANIZAÇÃO 
& Sustentabilidade

Tratamento dos Efluentes
A vazão dos resíduos líquidos, que
consiste principalmente de ácidos para o
pré-tratamento do aço, é removida por
empresas licenciadas de gerenciamento
de resíduos. O ácido descartado também
é usado para neutralizar outros resíduos.
+controle para meio ambiente

Reciclagem
Os principais resíduos da galvanização,
borra e cinza, podem ser reprocessados
e reaproveitados, assim como os
insumos das etapas de limpeza do aço.
+reciclagem com a aço galvanizado

Uso de Energia
A grande maioria dos galvanizadores
utilizam fornos a gás para aquecimento
da cuba de zinco.
+uso de energia limpa

Reutilização de Água
No processo de galvanização não é
intensivo o uso de água, mesmo assim,
toda água utilizada pode ser tratada e
recirculada no processo.
+reaproveitamento +sustentável

o tempo de vida 
das construções

reparos e 
manutenções

Social

Ambiental Econômico

sustentável

galvanização



• As inscrições estarão abertas a partir do dia 1 de agosto de 2020 e encerrarão 15
outubro de 2020 até às 23h59 do horário de Brasília.

• A participação é válida somente para estudantes universitários de qualquer semestre que
cursam engenharia e arquitetura.

• É permitida a participação individual ou em grupos de até 3 (três) integrantes, sendo que
será admitida a entrega de apenas 1 (uma) proposta.

• Para participação em grupo, apenas um participante deverá cadastrar todos os outros no
projeto que for inscrito.

• Somente serão considerados válidos os projetos enviados dentro do período de
participação e que preencham todas as condições previstas neste regulamento.

• A inscrição e a participação nas batalhas são gratuitas. Você se torna participante da
batalha a partir do momento em que você enviar o seu projeto. Após o envio, você
receberá a confirmação da sua participação via e-mail.

• O participante concorda que a propriedade jurídica de sua ideia passa a ser da Nexa
Resources.

• A Nexa Resources reserva-se o direito de desenvolver qualquer ideia recebida de acordo
com a sua conveniência. Poderá ainda optar por não desenvolver nenhuma ideia
apresentada.

• Todos os trabalhos deverão conter, obrigatoriamente:
- No máximo 3 páginas contendo (título e resumo, descrição e detalhamento do conceito, como resolverão o

objetivo proposto da batalha e potencial público-alvo);
- O projeto deve ser enviado em formato PDF;
- Pode conter fotos, ilustrações, referências, exemplos, etc.

REGULAMENTO



• A divulgação do vencedor será realizada através de um evento virtual que irá acontecer
dia 6 de novembro de 2020 com horário a ser definido, todos inscritos poderão
participar deste evento.

• O link para acessar este evento virtual será enviado por e-mail aproximadamente 15 dias
de antecedência.

• As atualizações sobre a batalha estarão disponíveis no site da Nexa e no LinkedIn ICZ
(Instituto de Metais não Ferrosos).

Não serão aceitos conteúdos que:
- Estimulem a prática de condutas ilícitas ou contrárias à moral e aos bons costumes.

- Incitem a prática de atos discriminatórios, seja em razão de sexo, raça, religião, crenças, idade, preconceito
ou qualquer outra condição questionável.

- Induzam ou incitem práticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e para o equilíbrio psíquico.

- Contenham objetos ou marcas protegidas pelos direitos autorais ou pela Lei de Propriedade Industrial e que
contenham imagens ou frases de terceiros, das quais o(a) participante não possua a devida autorização de
uso.

REGULAMENTO

Para participar é necessário realizar o cadastro através do link
https://forms.gle/DCseKXX9cVws5n3aA

Banca 

Julgadora

Vinicius Beretta
Sócio-diretor 
Galvanização 

Beretta

Daniele Albagli
Gerente Comercial 
e Desenvolvimento 

de Mercado da 
Nexa Resources

Edson Ferreira
Consultor de 

Sustentabilidade 
da Nexa Resources

Renato Tozin
Especialista em 
galvanização e 

desenvolvimento de 
mercado da Nexa 

Resources

Ricardo Suplicy
Gerente executivo 

do ICZ (Instituto de 
Metais não 
ferrosos)

Carlos Patrício
Gerente de 

relações com o 
mercado na 

Bbosch

https://forms.gle/DCseKXX9cVws5n3aA


• Criatividade e inovação;

• Aplicabilidade estrutural;

• Clareza na proposta;

• Relevância do trabalho para disseminação da  
galvanização; 

• Sustentabilidade.

- O(s) vencedor(es) apresentará(ão) o projeto no maior evento de galvanização do Brasil –
Workshop de Galvanização, organizado pelo ICZ que ocorrerá em 2021.

- Curso on-line de Galvanização a fogo: Fundamentos e inspeção de galvanização
patrocinado pela Nexa Resources, que será ministrado pelo ICZ (Instituto de Metais não
Ferrosos);

- O(s) mesmo(s) será(ão) convidado(s) a fazer uma visita em uma planta de galvanização
para conhecer o processo do início ao fim, data a ser combinada*;

- O projeto ganhador será divulgado pelas redes sociais do ICZ e da Nexa Resources.

Critérios de avaliação
do projeto:

PREMIAÇÃO 

PROJETO
do

Haverá apenas um projeto ganhador.
Confira os prêmios:

1 



REFERÊNCIAS PARA PESQUISA

Nexa Resources – www.nexaresources.com

ICZ - Instituto de Metais Não Ferrosos – www.icz.org.br

IZA - International Zinc Association – www.zinc.org

Portal da Galvanização – www.portaldagalvanizacao.com.br

Prêmio Brasil Galvanizado - http://www.icz.org.br/premiobrasilgalvanizado/

Instituto Aço Brasil – www.acobrasil.org.br/site/portugues/index.asp

European General Galvanizers – www.egga.com

AGA - American Galvanizers Association – https://galvanizeit.org/

Vídeo sobre o Processo de Galvanização – https://www.youtube.com/watch?v=7tpGfpJj2kk

Realização Apoiadores

http://www.nexaresources.com/
http://www.icz.org.br/
https://www.zinc.org/
http://www.portaldagalvanizacao.com.br/
http://www.icz.org.br/premiobrasilgalvanizado/
http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/index.asp
http://www.egga.com/
https://galvanizeit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7tpGfpJj2kk


Boa Sorte!


