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Resumo 

A corrosão é um fenómeno espontâneo com elevada relevância para as estruturas metálicas. É um 

fenómeno inerente destas estruturas que causa o consumo de material e a diminuição de propriedades 

como a capacidade resistente. Para mitigar estes efeitos são utilizados sistemas de proteção 

anticorrosivos que consistem em revestimentos que podem ser de natureza orgânica ou inorgânica. 

Considerando a alargada oferta de produtos disponíveis no mercado e consequente incerteza 

relativamente às suas propriedades e durabilidade, é necessária a sistematização da escolha destas 

soluções. Desta forma, surgem as normas e recomendações elaboradas por diversas entidades 

internacionais com o intuito de promover uma metodologia para o dimensionamento de soluções 

anticorrosivas. 

O objetivo da presente dissertação consiste na síntese das soluções de proteção à corrosão do aço 

utilizado em estruturas metálicas, na análise das metodologias de especificação e no estudo das 

soluções utilizadas em Portugal. De modo a atingir estes objetivos foi realizada, em primeiro lugar, a 

recolha de informação bibliográfica permitindo a síntese e caracterização dos métodos de proteção. 

Para compreender e comparar os métodos de prescrição foram também analisados documentos 

normativos de diversos organismos. Por fim, face às informações recolhidas, foram analisados seis 

casos de estudo de estruturas metálicas protegidas através de pinturas anticorrosivas. Esta análise 

permitiu concluir que por vezes a prescrição dos sistemas anticorrosivos é menosprezada em projeto 

e prorrogada para fases seguintes. O cumprimento de normas como a ISO12944 na prescrição de 

esquemas de pinturas anticorrosivas traduz-se em soluções de durabilidade e desempenho conhecido. 

 

Palavras-chave: Proteção anticorrosiva, pinturas anticorrosivas, durabilidade, revestimentos, 

corrosão. 
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Abstract 

Corrosion is an inherent phenomenon of metallic structures. It causes damage due to loss of material 

and subsequent reduction of strength capacity. Consequently, this phenomenon has such relevance 

that it is not possible to neglect its effects. In order to mitigate the cons of corrosion, it is common the 

use of protection systems. These systems consist of coatings that can be made from organic or inorganic 

materials. 

Given the wide range of products available on the market and consequent uncertainty about their 

properties and durability, it is necessary to systematize their selection method. In this context, standards 

and recommendations from several international entities are elaborated to promote a methodology for 

designing the protection solutions. 

The aim of this dissertation is to synthesize anticorrosive protection solutions of steel from metallic 

structures, the analysis of specification methodologies and the study of solutions used in Portugal. To 

achieve them, it was performed a collection of bibliographic information which allowed the synthesis and 

characterization of protection methods. In order to comprehend and compare the prescriptive methods, 

standards from several entities were analysed. Finally, considering the information collected, six case 

studies of metal structures protected by anticorrosive paints were performed. This analysis allowed to 

conclude that in some cases, the prescription of the anticorrosive systems is overlooked in the design 

phase and it is delayed to a posterior one. Comply with standards such as ISO 12944 in the prescription 

of anticorrosive paints lead to solutions with well-known properties.     

Keywords: Corrosion protection, anticorrosive paints, durability, coatings, corrosion. 
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 Introdução 

1.1 Considerações gerais 

O processo de corrosão desgasta e consome o material provocando a redução da capacidade 

resistente e a perda de secção. Desta forma, ocorre o aumento de tensões e alterações prejudiciais e 

indesejáveis nos elementos estruturais. O metal afetado perde as suas propriedades essenciais tais 

como resistência mecânica ou a ductilidade, sendo por isso normal a consideração da corrosão como 

parte integrante dos custos de manutenção. 

Este fenómeno está associado a elevados custos para os países desenvolvidos. A falta de 

monitorização e de meios para mitigar este problema pode traduzir-se em elevadas perdas a nível 

económico, ambiental e social (NACE INTERNATIONAL, 2016). É essencial, para minimizar estes 

custos, a correta conceção da estrutura e o dimensionamento de um sistema de proteção à corrosão. 

As soluções de proteção consistem em revestimentos, metálicos ou não metálicos (pintura), que visam 

a diminuição da taxa de corrosão e a extensão da durabilidade de um elemento.  

O sector da indústria de tintas, nos anos 40, sofreu considerável evolução, dando origem a um grande 

número de tintas disponíveis no mercado. Os anos 90 foram um período de mudança devido à 

implementação de legislação com preocupações a nível de saúde e ambiente, com a imposição de 

revestimentos com reduzido teor de compostos orgânicos voláteis (COV). Estas imposições trouxeram 

modificações substanciais ao sector, no sentido da substituição de revestimentos cuja durabilidade era 

já conhecida por novos que necessitaram de pesquisa e desenvolvimento. Este estímulo foi 

responsável pelo aparecimento de uma variada gama de produtos (Sorensen, et al., 2009). 

1.2 Objectivos e metodologia 

Face à alargada oferta pelo mercado de soluções de proteção à corrosão, é essencial o conhecimento 

do desempenho e da durabilidade das mesmas, de forma a minimizar os custos totais. A grande 

quantidade de variáveis presentes neste processo dificultam a obtenção destas informações e verifica-

se que existe desconhecimento desta temática por parte do meio técnico. Desta forma, o presente 

trabalho surge, com os objetivos de sintetizar as soluções de proteção à corrosão do aço utilizado em 

estruturas metálicas e a sua prescrição, assim como analisar casos práticos de prescrição de esquemas 

de pinturas anticorrosivos. 

Para atingir os objetivos delineados foi efetuada, em primeiro lugar, uma recolha de informação 

bibliográfica relativamente ao fenómeno da corrosão e dos sistemas de proteção à mesma. Seguiu-se 

a análise de documentos normativos de forma a recolher informação sobre as diversas metodologias 

de prescrição de esquemas de pinturas anticorrosivas. Por fim são averiguados seis casos de estudo 

de estruturas metálicas protegidas com pintura anticorrosiva. 

A investigação bibliográfica teve por base fontes nacionais e internacionais como livros, revistas de 

especialidade, dissertações, artigos, documentos normativos, especificações de fabricantes e sítios da 
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internet. Com esta primeira fase pretendeu-se compreender o mecanismo do processo de corrosão e 

a tecnologia de soluções anticorrosivas. 

Na segunda fase do presente trabalho, pretendeu-se analisar documentos normativos nacionais e 

internacionais com o objetivo de obter diversas metodologias de especificação de pinturas 

anticorrosivas e proceder à sua comparação. Seguiu-se a análise de casos de estudo de aplicação de 

pinturas anticorrosivas, em contexto de reabilitação e de obra nova. Foram analisados seis casos de 

estudo, de natureza pública e privada e as soluções especificadas foram comparadas com o documento 

normativo mais relevante a nível nacional, a NP EN ISO 12944. 

1.3 Organização da dissertação 

A estrutura da presente dissertação consiste na organização em sete capítulos onde nos capítulos 1 a 

4 se pretende fazer a síntese do estado da arte e nos capítulos 5 a 7 se procede à análise de 

documentos normativos, a sua aplicação a casos de estudo e respetivas conclusões. 

O presente capítulo tem como objetivo a apresentação e enquadramento do tema. São definidos 

também os objetivos, metodologia seguida e a organização do documento. 

No segundo capítulo é descrito o processo eletroquímico da corrosão, tal como os diversos tipos de 

corrosão que surgem em estruturas metálicas, através dos seus mecanismos, causas e efeitos. 

No terceiro capítulo são apresentados os métodos de proteção à corrosão e os fatores que possuem 

influência na eficácia dos mesmos. Inicia-se pela abordagem dos ambientes de exposição que ditam a 

velocidade de corrosão, seguindo-se considerações a ter em conta para a conceção de estruturas com 

maior durabilidade. Por fim são tratados os revestimentos anticorrosivos, passando pela descrição 

geral, aplicação, condicionantes e durabilidade. 

O quarto capítulo engloba a temática das pinturas anticorrosivas: são explicados os principais 

mecanismos que conferem proteção às estruturas, os diversos componentes de uma tinta e a sua 

influência na mesma; são também apresentados os métodos de aplicação de pintura e considerações 

gerais sobre o controlo de qualidade durante a aplicação. 

No quinto capítulo é apresentada a análise normativa realizada, onde se descreve, para cada 

documento, a metodologia de especificação de uma pintura anticorrosiva.  É feita uma comparação 

entre as diferentes abordagens e, por fim, analisado o suporte por parte dos fabricantes a cada norma. 

O sexto capítulo expõe seis casos de estudo com o objetivo de aferir a prática habitual, em contexto de 

obra, da especificação e aplicação de pinturas anticorrosivas. São analisadas as pinturas especificadas 

e/ou aplicadas tendo em conta a norma NP EN ISO 12944. 

No sétimo capítulo é realizada a avaliação do trabalho desenvolvido tendo em conta os objetivos 

iniciais. São tecidas conclusões resultantes da análise do quinto e sexto capítulo e são apresentados 

propostas para desenvolvimento futuro. Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas 

consultadas ao longo da investigação, e os anexos referenciados ao longo do texto da dissertação. 
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 Corrosão 

A corrosão é um processo em que ocorre a deterioração de um material, mais comumente um material 

metálico, através de diversas ações (Gentil, 1996). Neste trabalho é abordada a corrosão metálica, com 

foco na corrosão de estruturas de aço.  

O processo da corrosão é responsável por elevados custos e estima-se que o seu valor total global 

anual seja de 2.5 biliões de dólares americanos, equivalente a 3,4% do PIB global (NACE 

INTERNATIONAL, 2016). Esta estimativa é de complexa obtenção uma vez que não são apenas 

contabilizados os custos diretos, mas também os custos indiretos. Os custos diretos devem-se a 

substituição e/ou reparação do material enquanto que os custos indiretos estão associados às 

consequências que a corrosão tem na funcionalidade dos elementos, como por exemplo, tempos de 

paragem ou extravio de material de condutas através de fugas (petróleo, gás, água, etc.). Portanto, 

tendo em conta a dimensão económica deste fenómeno, a proteção dos elementos metálicos revela-

se rentável, podendo levar a uma poupança entre 15 a 35% de custos anuais (NACE INTERNATIONAL, 

2016). Uma vez que não é possível eliminar a corrosão, a sua proteção passa pela sua inibição ou pela 

redução da sua taxa de propagação através de métodos variados.  

No campo da engenharia civil, a corrosão é uma problemática que pode originar uma diminuição na 

capacidade resistente das estruturas por perda de secção e, em último caso, colapsos de estruturas. 

Na Figura 2.1 exemplificam-se dois casos onde as consequências da corrosão de elementos metálicos 

resultaram em elevadas perdas. 

 

 

A corrosão pode ocorrer sob a forma de um processo químico ou eletroquímico. O processo químico, 

também designado por corrosão seca, está associado a ambientes com ausência de fase líquida. 

Ocorre em ambientes de elevadas temperaturas como aço constituinte de fornos. O processo 

eletroquímico, também designado por corrosão húmida, acontece na presença de uma fase líquida que 

serve de eletrólito. Em estruturas comuns, no âmbito da engenharia civil, a corrosão húmida apresenta-

se como a principal responsável pela degradação das estruturas metálicas (Fontana, 1987). 

Figura 2.1 – Exemplos de colapsos de estruturas devido à corrosão de elementos metálicos: Lowe’s Motor 
Speedway Bridge em 2000 à esquerda (Marusak, 2015); colapso da ponte Silver Bridge em 1967 à direita 
(Salasky, 2013) 
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2.1 Processo eletroquímico 

No processo de corrosão de elementos de aço, o oxigénio reage com o ferro, o maior constituinte do 

aço, formando óxido de ferro. Esta é uma reação, em termos gerais, inversa à que ocorre na indústria 

produtora de aço pois o óxido de ferro existe espontaneamente na natureza, numa forma estável. A 

indústria metalúrgica produz o aço a partir dos óxidos extraídos da natureza, através de reações 

eletroquímicas de redução (Cicek & Al-Numan, 2011).  

Uma reação eletroquímica consiste numa reação química onde é gerada uma quantidade de corrente 

elétrica mensurável. A corrosão resultante deste processo é também designada por corrosão húmida. 

Para esta reação ocorrer é necessária a existência de três elementos, um cátodo, um ânodo e um 

eletrólito, formando uma célula ou pilha eletroquímica. Nesta pilha o ânodo é o elétrodo negativo onde 

ocorre a oxidação (corrosão), o cátodo é o elétrodo positivo e o eletrólito o meio pelo qual atravessa a 

corrente elétrica (Cicek & Al-Numan, 2011). Para esta reação ocorrer tem de existir uma diferença de 

potencial, que no caso do aço se deve a ligeiras variações das condições de superfície que criam 

pequenas diferenças de potencial (Bayliss & Deacon, 2002), como é ilustrado esquematicamente na 

Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 - Representação esquemática dos ânodos e cátodos existentes numa superfície metálica (Revie & 
Uhlig, 2008) 

Na Figura 2.3 está esquematizado o processo de corrosão do ferro na presença da água. No ânodo 

dá-se a reação de oxidação do ferro, formando os iões de ferro Fe2+ enquanto que no cátodo se dá a 

redução do oxigénio dissolvido levando à formação de iões hidróxidos OH-. Os iões de ferro reagem 

com os hidróxidos formando óxido de ferro, vulgarmente conhecido como ferrugem. 

As reações que ocorrem no cátodo e ânodo podem ser resumidas pelas equações (1), (2) e (3): 

• Ânodo 

 𝐹𝑒 (𝑠) → 𝐹𝑒2+ (𝑎𝑞) + 2𝑒−  (1) 
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• Cátodo 

 1

2
𝑂2 (𝑎𝑞) + 𝐻2O (l) + 2𝑒− → 2OH− (𝑎𝑞)  (2) 

• Reação Global 

 𝐹𝑒 (𝑠) +  
1

2
𝑂2 (𝑎𝑞) +  𝐻2O (l) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 (𝑎𝑞)  (3) 

 

Figura 2.3 - Ilustração esquemática do processo de corrosão do ferro, adaptado de (Lower, 2017) 

O hidróxido de ferro formado é pouco estável e continua a reagir com o oxigénio formando óxidos de 

ferro diversos, dependendo do pH, disponibilidade de água e oxigénio (Landolt, 2007). Na Tabela 2.1 

é possível observar os produtos de corrosão comumente formados.  

Tabela 2.1 - Óxidos e hidróxidos de ferro mais comuns, adaptado de (Landolt, 2007) 

Fórmula Nome Estrutura cristalina 

α-Fe2O3 hematite trigonal 

γ-Fe2O3 maguemite cúbica 

Fe3O4 magnetite cúbica 

FeO wustite cúbica 

α-FeOOH goetite romboédrica 

β-FeOOH acaganeíte tetragonal 

γ-FeOOH lepidocrocite romboédrica 

δ-FeOOH “feroxyhyte” hexagonal 
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Tabela 2.1 - Óxidos e hidróxidos de ferro mais comuns (continuação), adaptado de (Landolt, 2007) 

Fórmula Nome Estrutura cristalina 

Fe (OH)
2
 hidróxido de ferro (II)  

Fe (OH)
3
 hidróxido de ferro (III)  

Fe (OH)
3

∙ 4Fe (OH)
2

∙ 4FeSO4 ∙ nH2O “type II green rust”  

 

A ferrugem é constituída por uma mistura de diferentes óxidos e hidróxidos de ferro, e a sua composição 

química varia de acordo com as condições atmosféricas e o tempo de exposição ao ambiente. Em geral 

existe também uma diferenciação da composição entre camadas mais interiores e exteriores, sendo os 

três componentes mais comuns (Landolt, 2007): 

• α-FeOOH (goetite) 

• γ-FeOOH (lepidocrocite) 

• Fe3O4 (magnetite) 

A camada de ferrugem que se forma junta à superfície é composta principalmente por magnetite na 

forma cristalina, apresentando uma densidade relativamente elevada. As camadas mais exteriores 

apresentam-se menos densas e contêm sobretudo goetite e lepidocrocite. 

A formação destes produtos é induzida pela diferença de potencial entre as áreas anódicas e catódicas. 

Esta diferença de potencial está associada à tendência das células catódicas e anódicas ocorrerem 

espontaneamente e é designada por potencial de elétrodo padrão (𝐸0) (Sorensen, et al., 2009). O 

potencial destas células é medido a partir do potencial de referência da célula de hidrogénio (SHE). Na 

Tabela 2.2 são apresentados os valores do potencial de elétrodo padrão das células mais relevantes 

para a corrosão de estruturas metálicas. 

Tabela 2.2 - Valores do potencial de elétrodo padrão. Estes valores são obtidos para a temperatura de 25ºC, 
concentração iónica de 1 mol dm-3 e pressão de 1 atm. Adaptado de (Sorensen, et al., 2009) 

Reação E0 (V SHE) 

Al3+ + 3e
- → Al(s) -1.662 

2H2O(l) + 2e- → 2H(g) + 2OH
- (aq) -0.8277 

Zn2+ + 2e
-
 → Zn(s) -0.7618 

Fe2+ + 2e
- → Fe(s) -0.447 

Fe3+ + 3e
-
 → Fe(s) -0.037 

Cu2+ + 2e
- → Cu(s) +0.31419 

O2 + 2H2O + 4e
-
 → 4OH

- (ph 7) +0.401 

 

O potencial de equilíbrio de uma reação é determinado pela diferença de potenciais entre a semi-célula 

anódica (𝐸𝑂𝑥
0 ) e catódica (𝐸𝑅𝑒𝑑

0 ): 
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 𝐸𝑐𝑒𝑙
0 = 𝐸𝑂𝑥

0 + 𝐸𝑅𝑒𝑑
0   (4) 

Uma vez que pode não ser possível ou relevante a presença dos metais numa solução de concentração 

de 1 mol.dm-3, os valores de potencial padrão podem ser transformados no valor de potencial nas 

condições observadas através da equação de Nernst (Gentil, 1996): 

 
𝐸 = 𝐸𝑜 − 

𝑅𝑇

𝑛𝐹
  ln

𝑎𝑅𝑒𝑑

𝑎𝑂𝑥

  (5) 

Onde: 𝐸 - potencial observado em volt; 𝐸𝑜- potencial elétrodo padrão em volt; R - constante dos gases 

perfeitos (8,314 K-1mol-1); T - temperatura em graus Kelvin; n - número de eletrões envolvidos; F - 

constante de Faraday (aproximadamente 96 485 C mol-1); 𝑎𝑅𝑒𝑑 - atividade do estado reduzido do 

elétrodo (adota-se o valor 1 para um metal puro no estado sólido); 𝑎𝑂𝑥 - atividade do estado oxidado 

do elétrodo (para soluções diluídas pode-se considerar a atividade aproximadamente igual à 

concentração). 

O potencial de oxidação de um elétrodo está relacionado com a variação da energia livre de Gibbs (∆G) 

de um sistema. O valor desta variação mede a espontaneidade de uma reação, sendo que reações 

com variação da energia de Gibbs positivas não são espontâneas e reações com variação negativas 

são espontâneas (Gentil, 1996). A energia livre de Gibbs relaciona-se com o potencial de oxidação de 

um elétrodo através da fórmula presente na equação (6):  

 ∆𝐺 =  −𝑛𝐹𝐸  (6) 

Onde: n -número de eletrões envolvidos na reação do elétrodo; F - Constante de Faraday 

(aproximadamente 96 485 C mol-1); E - Potencial do elétrodo em volt. 

Apesar deste valor ditar a espontaneidade da reação, não é possível deduzir a velocidade de reação a 

partir do mesmo. Este é o caso do alumínio que possui a reação ilustrada pela equação (7): 

 𝐴𝑙(𝑠) + 3𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) +  3 2⁄ 𝐻2 (𝑔)  (7) 

O potencial de elétrodo é dado pela equação (8): 

 𝐸0 = 1,662 𝑉 − 0,8277 𝑉 = 0.8343 𝑉  (8) 

Desta forma é possível o cálculo da energia livre de Gibbs pela equação (9): 

 ∆𝐺 =  −3 × 96 485 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏/𝑚𝑜𝑙 × 0.8343 𝑉 ≅ − 241,5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙    (9) 

Uma vez que o valor obtido é negativo pode-se concluir que a reação é termodinamicamente 

favorecida, no entanto, não é possível retirar qualquer conclusão quanto à velocidade da mesma. De 

facto, esta reação para ambientes de pH neutro, ocorre a uma velocidade significativamente reduzida 
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devido à formação de uma camada de óxidos de alumínio que protege o metal à corrosão (Gentil, 

1996). 

Os resultados obtidos e apresentados correspondem a condições padronizadas, não se verificando os 

mesmos valores para as condições mais correntes de aplicação. Devido a este facto, existem 

publicações com diversas séries galvânicas para diferentes condições, sendo a mais conhecida e 

utilizada a série galvânica em água do mar. 

O estudo da estabilidade e do tipo de produtos formados é realizado através de diagramas de Pourbaix. 

Estes diagramas têm como objetivo a predição da formação e estabilidade de produtos formados para 

um determinado potencial do elétrodo e pH. As linhas representam as fronteiras entre as zonas de 

estabilidade dos vários produtos do ferro (Bardal, 2003). Na Figura 2.4 é apresentado o diagrama de 

Pourbaix do ferro em que é possível identificar três regiões: região onde o ferro está protegido; onde 

existe passivação e onde está sujeito a corrosão. Como se pode observar pelo diagrama, ambientes 

com potencial superior a cerca de – 0,5 V levam à transformação do ferro em outras substâncias, sendo 

que em ambientes ácidos existe maior tendência para corrosão. 

 

Figura 2.4 - Diagrama de Pourbaix do ferro, adaptado de (Ossai, 2012) 

2.2 Tipos de corrosão 

A corrosão pode ocorrer tendo em conta diversos mecanismos. Nesta subsecção é feita uma breve 

descrição dos principais tipos de corrosão. 

2.2.1 Corrosão uniforme 

Este tipo de corrosão ocorre de forma generalizada à superfície, levando a uma diminuição de secção 

uniforme (Cicek & Al-Numan, 2011). Estão suscetíveis a este processo os metais com reduzida 

capacidade para formação de uma camada passiva. Este tipo de corrosão é responsável por grande 
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parte das perdas de material em estruturas metálicas, contudo não se traduz, geralmente, em situações 

perigosas e com necessidade de atuação urgente, uma vez que é um fenómeno bem visível e a 

determinação da velocidade de corrosão está estudada (Bardal, 2003). A velocidade de corrosão é 

definida como a perda de massa do material metálico por unidade de área em função do tempo e é 

expresso em g.m2.ano-1 ou µm.ano-1 (Pereira, 2006). Desta forma é possível conhecer a evolução da 

secção dos elementos metálicos afetados e preconizar um método de proteção adequado (Bardal, 

2003). Na Figura 2.5 é ilustrada uma estrutura metálica afetada por este tipo de corrosão, onde se 

observa que, de forma geral, todos os elementos sofrem corrosão ao longo do seu desenvolvimento.  

 

Figura 2.5 - Estrutura afetada por corrosão uniforme (Schmitzhaus, 2015). 

2.2.2 Corrosão por picada 

É um dos tipos de corrosão mais observados no alumínio e no aço e é o mais problemático em 

ambientes de pH praticamente neutros. Ocorre na presença de iões cloreto, brometo, iodeto ou 

perclorato (Cicek & Al-Numan, 2011). Caracteriza-se por pontos de reduzida dimensão cujo raio possui 

dimensões da mesma ordem de grandeza ou menor do que a profundidade.  As zonas afetadas podem 

ter formas variadas, mas possuem um contorno aguçado. 

Uma vez que que o material pode ser corroído em profundidade sem um claro sinal de corrosão e a 

sua evolução de difícil estimativa, esta torna-se um dos mecanismos mais perigosos. (Bardal, 2003). 

Neste processo, os iões referidos reagem com a camada passiva do metal, até a destruir, iniciando a 

formação de uma picada. Depois da formação da picada ocorre uma dissolução anódica no fundo do 

orifício, enquanto que à superfície se procede a reação catódica. Os iões metálicos formados migram 

em direção à abertura do orifício, reagindo com os iões hidróxido lá presentes formando hidróxido de 

ferro que poderá causar a obstrução da abertura. Esta obstrução contribuirá para a acidificação e, 

consequentemente, para o aumento do poder corrosivo do ambiente, uma vez que o eletrólito lá 

existente terá a sua renovação dificultada (Cicek & Al-Numan, 2011). O processo da formação da 

picada está ilustrado na Figura 2.6. 
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2.2.3 Corrosão intersticial 

Este tipo de corrosão ocorre sobretudo em juntas, flanges, rebites e outros locais onde se formem 

zonas estagnantes. À semelhança da corrosão por picada, este tipo de corrosão ocorre em materiais 

que criam uma barreira passiva, como o aço. Esta película ao entrar em contacto com substâncias 

agressivas, como os cloretos, é destruída e dá-se início à corrosão do metal (Bardal, 2003). 

O desenvolvimento da corrosão pode ser dividido em quatro etapas segundo Bardal (2003): 

1. O metal encontra-se em corrosão à mesma velocidade dentro e fora dos interstícios. O oxigénio 

dentro do interstício é consumido a uma taxa mais elevada do que aquela a que é reposto. 

2. O oxigénio é totalmente consumido dentro do interstício, impossibilitando a formação do ião 

hidróxido. Os iões metálicos continuam a ser formados e o sistema, para equilibrar as cargas, 

vai evoluir no sentido de introduzir os iões negativos (ex. Cl-) dentro do interstício. O ião 

metálico e o ião negativo associam-se formando uma substância que, em reação com a água 

forma um ião hidróxido metálico e um ácido, diminuindo o pH intersticial. 

3. Quando o ambiente se torna ácido o suficiente, a superfície de óxidos metálicos é atacada, 

iniciando um estado ativo e a velocidade de corrosão aumenta. 

4. Quando a velocidade de corrosão aumenta, a migração de iões negativos aumenta também, 

acelerando a corrosão. Desta forma cria-se um processo autocatalítico. O pH dentro do 

interstício pode assumir valores entre 0 a 4 enquanto que o pH na zona onde ocorre a redução 

do oxigénio assume valores entre 9 a 10.  

Ao período entre a primeira e terceira fase designa-se por período de incubação. Este pode ser um 

período com duração de vários meses, enquanto que a fase seguinte tem uma velocidade de corrosão 

elevada, podendo, em casos extremos, causar a corrosão de alguns milímetros em poucos dias (Bardal, 

2003). Na Figura 2.7 é ilustrado o processo da corrosão intersticial. 

Figura 2.6 -a) Ilustração da corrosão por picada de um elemento metálico (Ferraz, et al., 2010) e b) ilustração 
esquemática do processo autocatalítico  (Fontana, 1987). 
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Figura 2.7 - Processo da corrosão intersticial: a) iniciação do processo de corrosão e b) migração dos iões 
cloreto para o interstício (Bardal, 2003). 

 

2.2.4 Corrosão intergranular 

A corrosão intergranular consiste num ataque localizado a nível estrutural da matéria do metal sem 

manifestações significativas visíveis a olho nu (Cicek & Al-Numan, 2011). A principal causa deste 

fenómeno é a presença de interfaces granulares demasiado reativas. Geralmente a corrosão ocorre de 

forma generalizada devido aos limites granulares se apresentarem apenas ligeiramente mais reativos 

do que o resto da matriz, no entanto se estes limites se apresentarem significativamente mais reativos 

ocorre um ataque localizado nos limites entre grãos (Fontana, 1987). Segundo Bardal (2003) existem 

três causas para originar diferenças de reactividades: 

1. Impurezas segregadas para os limites dos grãos; 

2. Excesso de um elemento da liga metálica dissolvido nos limites intergranulares; 

3. Escassez de um elemento da liga metálica dissolvido nos limites intergranulares; 

Esta forma de corrosão pode ser perigosa devido à perda de coesão entre grãos do metal e à perda de 

tenacidade que está associado a roturas do material de forma frágil (Bardal, 2003). Na Figura 2.8 é 

exemplificado um metal afetado por este fenómeno e a sua esquematização. 

2.2.5 Corrosão galvânica 

A corrosão galvânica ocorre quando dois metais diferentes estão em contacto na presença de um 

eletrólito e devido à diferença de potencial entre eles se dá a passagem de corrente elétrica. O metal 

menos nobre sofre corrosão, tornando-se na região anódica enquanto que no metal mais nobre, a zona 

catódica, é favorecido o consumo de eletrões (Grote & Antosson, 2008) (Accoast, s.d.). A diferença dos 

potenciais de corrosão entre dois metais depende do ambiente em que estão inseridos, desta forma, 

para conhecer a diferença de potencial será necessário proceder à sua medição no ambiente em causa 

(Roberge, 2008). 
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Figura 2.8 – a) aspeto de um metal sob corrosão intergranular ao microscópio (La Fontaine et al., 2014); b) 
esquematização do processo, adaptado de (Accoast, s.d.) 

Na Figura 2.9 encontra-se a série galvânica dos metais mais relevantes em água do mar. A partir da 

sua análise, é possível observar o zinco, frequente ânodo de sacrifício para proteção do aço estrutural, 

acima deste na série galvânica. Este facto mostra que destes dois metais, o zinco quando em contacto, 

através de um eletrólito, com o aço estrutural vai sofrer corrosão em primeiro lugar, protegendo o aço. 

Por outro lado, será de esperar que o uso de rebites de aço num elemento de bronze, em contacto com 

água do mar, resulte na corrosão dos rebites uma vez que são o elemento menos nobre, formando um 

ânodo. 

Outro fator importante que afeta este tipo de corrosão é a razão entre a área de superfície catódica e a 

área de superfície anódica, designado efeito de área. Razões elevadas correspondem a velocidades 

superiores de corrosão (Roberge, 2008). Na Figura 2.9 é apresentada a evolução de dois componentes 

metálicos com uma razão entre superfície catódica e anódica elevada onde se verifica que o elemento 

menos nobre é corroído a uma taxa elevada.  

2.2.6 Corrosão seletiva 

A corrosão seletiva ocorre em ligas metálicas, quando um elemento é significativamente menos nobre 

que os outros (Bardal, 2003) como ilustrado Figura 2.10. O metal menos nobre sofre corrosão e é 

removido da liga metálica originando um material poroso com reduzida ductilidade e resistência (Cicek 

& Al-Numan, 2011). Os vários tipos de corrosão seletiva são designados tendo em conta o elemento 

que é dissolvido (exemplo: desaluminização, dezincificação) (Roberge, 2008). 
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Figura 2.9 - Série galvânica em água do mar à esquerda, adaptado de (Gentil, 1996); evolução de corrosão 
galvânica entre uma barra de bronze e rebites de aço à direita: a) momento inicial; b) depois de seis meses numa 
solução de cloreto de sódio; c) dez meses depois na mesma solução. O aço sendo um elemento menos nobre na 
série galvânica sofre corrosão (Roberge, 2008). 

 

Figura 2.10 - Ataque de elemento menos nobre em liga metálica (Accoast, s.d.). 

2.2.7 Corrosão induzida por velocidade 

Este fenómeno ocorre quando existe um escoamento sobre a superfície do metal, removendo os 

produtos à superfície, deixando o metal mais ativo e suscetível à corrosão. Ocorre geralmente em 

metais com camadas de óxidos passivas cuja aderência ao substrato seja reduzida (Cicek & Al-Numan, 

2011). Consoante o mecanismo que provoca a remoção desta camada, existem diferentes 

denominações para o processo (Roberge, 2008) (Accoast, s.d.): 

• Corrosão-erosão: quando as partículas se movem paralelamente à superfície metálica, 

removendo a camada passiva, resultando num aumento da taxa de corrosão; 
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• Corrosão por cavitação: quando existe a formação e colapso de bolhas de vapor formadas e 

transportadas por um escoamento líquido junto à superfície do metal que removem a camada 

que o protege. Este mecanismo é ilustrado na Figura 2.11; 

 

 

Figura 2.11 - Mecanismo de corrosão por cavitação: a) formação de bolha de vapor quando a pressão 
atinge valores abaixo da pressão de vapor; b) as bolhas entram em colapso quando atingem zonas de 
pressões mais elevadas formando microjatos na reentrância formada; c) o microjato atinge a superfície 
removendo a camada passiva e danificando o metal; adaptado de (Chen, et al., 2013). 

 

2.2.8 Corrosão por fissuras 

As forças aplicadas geralmente não causam efeitos significativos no processo da corrosão verificando-

se até que tensões de compressão têm efeitos benéficos na corrosão. Esta forma de corrosão 

manifesta-se pela formação de fissuras de rápido desenvolvimento e possui a sua classificação 

segundo o mecanismo que dá origem a estas fissuras (Roberge, 2008): 

• Corrosão sob tensão fraturante: este tipo de corrosão caracteriza-se pela presença em 

simultâneo de tensão aplicada, de um material suscetível à corrosão e a existência de um meio 

corrosivo. É um fenómeno que tem início nas zonas de defeitos ou de maior tensão, onde existe 

a formação de fissuras microscópicas. Esta fissura tem uma evolução significativa num curto 

espaço de tempo, pois as ações do meio corrosivo e a tensão aplicada são sinérgicas. 

• Corrosão sob fadiga: este tipo de corrosão forma fissuras devido à aplicação de tensão de 

forma cíclica. Quando um metal é submetido a tensões abaixo da tensão limite de fadiga, em 

condições normais, não existirão problemas de rotura por fadiga. Contudo quando o mesmo 

elemento está num ambiente corrosivo, mesmo com pequenos níveis de tensão, existirá um 

número de ciclos máximos até ocorrer a rotura do material. 

• Corrosão por fricção: referente aos danos induzidos pelas áreas de contacto entre materiais 

sob a ação de uma carga que efetuam movimentos de vibração. A fricção causa ao metal perda 

de material na zona de contacto, ficando com metal reativo exposto, que por sua vez produz 

óxidos de ferro resultando em folgas e fissuras. 

  



15 

 

 Proteção à corrosão 

No presente capítulo pretende-se abordar os sistemas de proteção à corrosão existentes. A estratégia 

de proteção das estruturas metálicas não se cinge apenas na aplicação de um revestimento. Existe um 

grande número de fatores a ter em conta para maximizar a durabilidade de uma estrutura, como a 

preparação de superfície ou correcta pormenorização de estruturas durante a conceção. Os métodos 

de proteção dos metais à corrosão compreendem (Pereira, 2006): 

• conceção da estrutura: escolha de materiais adequados, pormenorização de modo a evitar 

locais de retenção de água e superfícies horizontais e indicação de drenagem e ventilação;  

• atuação sobre o meio envolvente: através de abrigos e no ambiente interior através de 

ventilação e secagem; 

• isolamento do metal do meio envolvente: através de revestimentos metálicos e por pintura; 

• atuação sobre o metal através de proteção catódica; 

• manutenção preventiva. 

Assim nesta secção procede-se à análise bibliográfica das tecnologias e metodologias existentes para 

uma correta proteção das estruturas de aço.  

3.1 Ambientes de exposição 

Os sistemas de proteção à corrosão estão expostos a diversos agentes agressores.  A especificação 

do revestimento apresenta, desta forma, grande dependência do ambiente em que está inserido. Um 

revestimento que se encontra em zona industrial é exposto a agentes característicos do meio e terá 

uma especificação diferente de um revestimento destinado a um ambiente enterrado. 

Uma vez que os mecanismos de corrosão do aço são distintos mediante o ambiente de exposição, os 

fatores que determinam a velocidade de corrosão também o serão. Por conseguinte, é usual separar o 

ambiente de exposição segundo três principais categorias: atmosférica, zona de salpicos e imersão, 

como ilustrado na Figura 3.1. 

3.1.1 Corrosão Atmosférica  

Segundo a norma ISO 12944-2, a corrosão atmosférica é um processo que ocorre numa película de 

humidade na superfície do metal. A película de humidade pode ser tão fina que se torna invisível a olho 

nu. A taxa de corrosão é aumentada pelos seguintes fatores (Pereira, 2006):  

• Aumento da humidade relativa;  

• A ocorrência de condensação quando a superfície se encontra à temperatura de orvalho ou 

abaixo da mesma; 

• O aumento da poluição na atmosfera (os poluentes corrosivos podem reagir com o aço e 

formar depósitos na superfície).  
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Figura 3.1 - Categorias de exposição exterior, adaptado de (Sorensen, et al., 2009) 

 
Para o estudo da taxa de corrosão é fundamental a análise dos seguintes parâmetros: 

• Tempo de humedecimento (𝜏):  parâmetro que avalia o período de tempo onde a liga metálica 

está coberta por uma película de eletrólito causadora de corrosão atmosférica. Este período 

consiste no número de horas onde a humidade relativa está acima de 80% e a temperaturas 

superiores a 0ºC. 

• Teor de contaminantes atmosféricos tais como: iões cloreto (Cl-) em ambientes marítimos ou 

dióxido de enxofre (SO2) em ambiente industrial. 

A experiência tem demonstrado que a corrosão significativa tem lugar quando a humidade relativa está 

acima de 80% e a temperatura superior a 0ºC. Contudo, se poluentes e/ou sais higroscópicos estiverem 

presentes, a corrosão pode ocorrer com níveis de humidade inferiores (IPQ, 1999). 

A localização dos elementos constituintes da estrutura metálica também influencia a corrosão. Quando 

as estruturas estão expostas ao ar atmosférico, parâmetros climatéricos tais como chuva, exposição 

ao sol e poluentes na forma de gases ou aerossóis, afetam a corrosão. Em ambientes interiores, os 

poluentes atmosféricos têm uma influência reduzida, contudo, pode existir uma taxa local de corrosão 

elevada em situações de pouca ventilação, muita humidade ou condensação (IPQ, 1999). 

Para a estimativa dos fatores que influenciam a corrosão atmosférica, uma análise do ambiente local é 

essencial. É importante a consideração de microambientes que possuem uma categoria de 

corrosividade diferente da restante estrutura devido à necessidade de diferente sistema de proteção 

(IPQ, 1999). 

Na Tabela 3.1 são apresentadas as categorias de corrosividade consideradas na norma internacional 

ISO 12944-2. Outros documentos normativos possuem classificações de ambientes corrosivos 

semelhantes a esta norma, sendo a apresentada a mais reconhecida globalmente. Na mesma tabela 

consta também a perda de massa do aço e zinco quando expostos a diferentes categorias de 

corrosividade. 

Exposição exterior

Atmosférica

Marítima Industrial Rural

Zona de 
salpicos

Imersão

Solo
Água 
doce

Água do 
mar
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Tabela 3.1 - Categorias de corrosividade atmosférica e exemplos de ambientes típicos, adaptado da ISO 12944-2 

Categorias de 

corrosividade 

Perda de massa por unidade de superfície/perda de 

espessura por ano (após primeiro ano de exposição) 
Exemplos de ambientes típicos em climas temperados (apenas informativo) 

Aço Zinco  

Exterior 

 

Interior Perda de 

massa 

g/m2 

Perda de 

espessura 

µm 

Perda de 

massa 

g/m2 

Perda de 

espessura 

µm 

C1 

Muito baixa 

≤10 ≤1.3 ≤0.7 ≤0.1 
- 

Edifícios aquecidos com atmosferas limpas, i.e. 

escritórios, lojas, escolas, hotéis. 

C2 

Baixa 

>10 a 200 >1.3 a 25 >0.7 a 5 >0.1 a 0.7 
Atmosferas com baixo nível de poluição. 

Principalmente áreas rurais 

Edifícios não aquecidos onde a condensação 

pode ocorrer, i.e., depósitos, pavilhões 

desportivos 

C3 

Média 

>200 a 400 >25 a 50 >5 a 15 >0.7 a 2.1 
Atmosferas urbanas e industriais com 

poluição moderada de dióxido de enxofre, 

áreas costeiras com baixa salinidade 

Salas de produção com alta humidade e alguma 

poluição. i.e., instalações de processamento de 

alimentos, lavandarias, fábricas de cervejas e de 

lacticínios  

C4 

Alta 

>400 a 650 >50 a 80 >15 a 30 >2.1 a 4.2 Áreas industriais e áreas costeiras com 

elevada salinidade 

Indústrias químicas, piscinas, estaleiros navais 

C5-I  

Muito alta 

(industrial) 

>650 a 1500 >80 a 200 >30 a 60 >4.2 a 8.4 Áreas industriais com alta humidade e 

atmosfera agressiva 

Edifícios e áreas com condensação quase 

permanente e com alta poluição 

C5-M 

Muito alta 

(marinha) 

>650 a 1500 >80 a 200 >30 a 60 >4.2 a 8.4 Áreas costeiras e “offshore” com alta 

salinidade 

Edifícios e áreas com condensação quase 

permanente e com alta poluição 
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3.1.2 Corrosão na água e solos  

As estruturas metálicas que se encontram imersas em água, enterradas ou parcialmente enterradas no 

solo exigem um especial cuidado na análise da corrosão. Estes ambientes dizem respeito, 

normalmemte, a pequenas porções das estruturas, cuja taxa de corrosão se apresenta, geralmente, 

elevada. É de grande dificuldade estimar a perda de material nestas condições e, consequentemente, 

a definição de categorias de exposição, dado o elevado número de fatores que influenciam a velocidade 

de corrosão. Contudo, apesar da dificuldade da definição de categorias de corrosão, podem ser 

descritas condições diferentes de imersão e/ ou contacto com o solo, como apresentado na Tabela 3.2 

(IPQ, 1999). 

Tabela 3.2 - Categorias de corrosividade em águas e solos segundo a norma ISO 12944-2 

Categoria 

de corrosão 
Ambiente Exemplo de ambiente e estruturas 

Im 1 Água doce Instalações de rio, centrais hidroelétricas 

Im 2 
Água do mar ou 

salobra 

Áreas portuárias com estruturas, tais como portas de 

comportas, diques, quebra-mares, estruturas de 

plataformas offshore 

Im 3 Solo Tanques enterrados, condutas e vigas 

 

Embora nesta tabela não esteja presente, a norma refere que as zonas de imersão em água podem 

ser agrupadas em três grupos distintos que apresentarão diferentes taxas de corrosão: 

• zona subaquática - zona que está permanentemente exposta à água; 

• zona intermediária (nível flutuante) - área onde o nível de água muda devido a efeitos naturais 

ou artificiais, dando origem a níveis superiores de corrosão devido ao impacto combinado da 

água e da atmosfera; 

• zona de salpicos - área molhada por ondas e ação da pulverização que pode dar origem a 

tensões de corrosão excecionalmente elevadas, especialmente na água do mar.  

A corrosão no solo é dependente do seu conteúdo mineral e do teor de água e de oxigénio. O teor de 

oxigénio apresenta variações dentro do solo e, consequentemente, são formadas células de corrosão. 

Este fenómeno possui elevada relevância em estruturas com grande desenvolvimento como pipelines 

ou túneis que atravessam diferentes tipos de solos. Consequentemente, estes solos apresentam 

diferentes teores de oxigénio e teores de humidade, causando o aumento de fenómenos de corrosão 

local devido à formação de células eletroquímicas (IPQ, 1999).  

3.2 Conceção da estrutura  

De acordo com a norma ISO 12944-3, o objetivo do planeamento de uma estrutura é garantir que a 

mesma seja adequada à função, possua estabilidade, durabilidade, resistência e seja construída com 
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custo aceitável. O projeto deve ser planeado de forma a facilitar a preparação da superfície, pintura, 

inspeção e manutenção.  

A forma de uma estrutura pode influenciar a sua suscetibilidade à corrosão. Desta forma, as estruturas 

deverão ser projetadas de modo a que a corrosão não possa facilmente estabelecer um ponto de apoio 

a partir do qual seja difundida. Idealmente, o sistema de proteção contra a corrosão deve ser 

selecionado na fase de conceção, com a devida consideração do tipo de serviço da estrutura, da sua 

vida útil e dos seus requisitos de manutenção. 

As formas dos elementos estruturais e os métodos usados para os ligar, devem ser tais que o seu 

fabrico, ligação e qualquer tratamento subsequente não promovam a corrosão. Similarmente, dever-

se-á ter em conta, a forma da estrutura e dos seus elementos no que diz respeito à categoria do seu 

ambiente quando se especificar o respetivo revestimento por pintura (IPQ, 1998).  

Os projetos devem ser simples e a excessiva complexidade deverá ser evitada. Quando os 

componentes em aço estiverem em contacto, embebidos ou fechados noutros materiais de construção, 

estes não serão mais acessíveis, por conseguinte, as medidas de proteção de corrosão deverão ser 

efetivas durante todo o tempo de vida da estrutura em causa (IPQ, 1998). 

O meio mais eficiente e económico de evitar a corrosão é projetar corretamente a estrutura, não 

favorecendo o ataque corrosivo. Os custos de manutenção, particularmente a parte referente à pintura, 

constituem uma parcela importante do custo total. Assim, deve ser feita uma análise de custo de ciclo 

de vida pois a solução com menores custos iniciais não será necessariamente a solução mais 

económica (Pannoni, 2007). 

Durante o período de conceção deverão ser cumpridos alguns critérios básicos para evitar ou minimizar 

a corrosão (Pereira, 2006) (Perneta, et al., 2010): 

 Acessibilidade; 

 Elementos com superfícies horizontais devem ter ligeira inclinação; 

 Redução do número de juntas e correta selagem para evitar zonas de estagnação; 

 Deve garantir-se uma adequada drenagem e ventilação dos espaços fechados; 

 Eliminação de zonas de acumulação de detritos; 

 Introdução de sistemas que limitem o entupimento de caleiras; 

 Evitar a associação de materiais metálicos diferentes ou quando não for possível interpor-se 

isolamento entre os materiais, e ter em atenção que, nomeadamente em ligações, se não for 

possível utilizar o mesmo metal o elemento de menor dimensão deve corresponder ao material 

mais nobre;  

 Os orifícios devem ser de contornos arredondados, evitando-se a existência de arestas vivas 

não só porque dificultam a aplicação do sistema de proteção de forma adequada, mas também 

porque podem ser locais críticos para concentrações de tensões e início de fissuras de fadiga. 
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 Respeito dos espaçamentos mínimos entre superfícies para inspeção visual e acesso para 

alcançar os elementos metálicos com ferramentas. 

Na Figura 3.2 e Figura 3.3 são ilustrados espaçamentos mínimos entre superfícies indicados pela ISO 

12944, permitindo acesso para trabalhos de execução de revestimento ou manutenção. Na Figura 3.4 

estão listadas boas práticas durante a conceção e na Figura 3.5 a pormenorização de uma correta 

execução de conexão de diferentes ligas metálicas. 

 

Figura 3.2 - Distâncias entre secções segundo a EN ISO 12944-3, adaptado de (ISO, 1998). 

 

Figura 3.3 - Distância entre secções e superfícies adjacentes segundo a EN ISO 12944-3:1998, adaptado de 
(ISO, 1998).
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Figura 3.4 – Boas práticas de pormenorização de estruturas metálicas por forma a garantir durabilidade, adaptado de (Pannoni, 2007)  
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Figura 3.5 - Pormenorização de conectores em contacto com diferentes ligas, a) através de separação de 
borracha; b) através de encapsulamento através de resina epoxídica (Pannoni, 2009) 

3.3 Preparação de superfície  

A preparação da superfície para aplicação de um revestimento é essencial pois garante a limpeza e 

consequentemente melhor aderência devido à remoção dos produtos de corrosão e outros 

contaminantes. Este é um procedimento essencial para a garantia de um sistema eficaz de proteção à 

corrosão a longo prazo (Perneta, et al., 2012). Embora seja de interesse remover as impurezas ou 

sujidades do substrato metálico, não existe um método universal para preparação de superfícies, uma 

vez que diferentes substratos e revestimentos necessitam de diferentes métodos para maximizar a 

aderência do revestimento (Gentil, 1996).  

A aderência dos revestimentos pode ser garantida através de três mecanismos: químico, polar e 

mecânico. A ligação presente nos revestimentos por galvanização é conseguida através de uma ligação 

química entre o zinco e o aço, criando várias ligas destes dois metais que apresentam grande 

aderência. Apesar deste mecanismo apresentar elevada eficácia, a maior parte dos revestimentos 

orgânicos aderem ao substrato através de ligação polar coadjuvada com a ligação mecânica. A 

aderência por fenómenos polares ocorre quando as moléculas do ligante se ligam às moléculas do 

substrato através de forças magnéticas. Este mecanismo apenas ocorre a distâncias da ordem de 

grandeza molecular, e podem ser anuladas por filmes de poeira, óleos ou outros contaminantes. A 

aderência mecânica é promovida pela rugosidade da superfície devido à maior área de contacto que 

pode ser aumentada através de métodos como a decapagem por projeção de abrasivos (Bayliss & 

Deacon, 2002).  

Uma vez que a obtenção de superfícies com elevados padrões de limpeza apresenta significativa 

dificuldade e é dispendiosa, existe uma tendência para a investigação e desenvolvimento de 

revestimentos “surface-tolerant” que permitem melhor aderência em superfícies com maior teor de 

contaminantes (Bayliss & Deacon, 2002). Nas secções seguintes apresentam-se os principais produtos 

existentes na superfície do substrato metálico e os principais métodos de preparação de superfícies.  
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3.3.1 Impurezas do substrato metálico 

Podem-se definir como impurezas ou sujidades todas as substâncias à superfície do metal que tenham 

interferência na qualidade do sistema de proteção à corrosão (Gentil, 1996). As principais impurezas 

podem ser agrupadas em três grandes grupos (Bayliss & Deacon, 2002): 

• Impurezas solúveis em água - a reação entre o aço e alguns poluentes como o dióxido de 

enxofre, produz sais denominados sais metálicos. Estes produtos constituem um problema pois 

possuem tendência para se formar no fundo de pequenos orifícios causados pela corrosão. 

Por esta razão, a remoção destes sais é de elevada dificuldade, mesmo com uso de jato 

abrasivo como método de limpeza. A sua presença entre uma camada de tinta e o substrato 

potencia o transporte de água pelo mecanismo de osmose. 

• Impurezas insolúveis em água - substâncias oleosas podem aparecer na superfície metálica 

devido a variadas origens. Estes tipos de substâncias provocam perda de aderência e são, em 

geral, de difícil deteção a olho nu, quando em pequenas quantidades.  

• Óxidos e produtos de corrosão - a ferrugem por si só não se apresenta como maior fator no 

desempenho de um sistema de pintura. Contudo, os sais solúveis que se formam durante a 

corrosão e a falta de aderência ao substrato poderão causar perda de aderência da pintura. 

3.3.2 Grau de preparação de superfície 

As normas referentes aos graus de preparação de superfície possuem como objetivo garantir a 

uniformização da qualidade da superfície após o seu tratamento. Existem documentos produzidos por 

organismos regulatórios como a ISO (International Organization for Standardization), SSPC (The 

Society for Protective Coatings) ou NACE (National Association of Corrosion Engineers) e por 

fabricantes de tintas. Estas normas são utilizadas através de um método de avaliação visual por 

comparação a fotos de referência possuindo graus de preparação com equivalências entre elas. Uma 

das normas mais utilizadas, a ISO 8501, é criada tendo como base os elementos da norma sueca SIS 

05 59 00 amplamente usada antes da entrada em vigor deste documento. O grau de preparação é 

precedido das letras “St” ou “Sa” que significam respetivamente superfície preparada com limpeza 

manual e mecânica ou jato abrasivo. Na Tabela 3.3 são apresentadas as equivalências entre os graus 

de preparação das principais normas utilizadas e na Tabela 3.4 são apresentados exemplos dos 

padrões fotográficos presentas na ISO 8501. Surgem como críticas à norma a inexistência da avaliação 

de rugosidade e concentração de sais da superfície e a dificuldade de comparação de superfícies com 

as fotos devido à falta de escala nas mesmas (Momber & Muhlhan, 2004).  

Os graus de oxidação inicial são designados por A, B, C e D e possuem a seguinte descrição: 

• A – Superfície coberta com calamina aderente, mas com um reduzido teor de ferrugem. 

• B – Superfície com início de oxidação com calamina a soltar-se. 

• C – Superfície com grande teor de ferrugem, com grande parte da calamina já solta e a restante 

removível por raspagem. 
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• D – Superfície sem calamina devido à oxidação com uma quantidade de picadas visíveis a olho 

nu. 

Tabela 3.3 - Comparação entre   graus de preparação de superfície das normas mais usadas, adaptado de 
(Gentil, 1996) e (Momber & Muhlhan, 2004) 

ISO 8501 / 

SIS-055900 

SSPC NACE BS-4232 

 SSPC.SP1   

St. 2 SSPC.SP2   

St. 3 SSPC.SP3   

 SSPC.SP4   

Sa. 3 SSPC.SP5 NACE #1 First Quality 

Sa. 2 SSPC.SP6 NACE #3 Third Quality 

Sa. 1 SSPC.SP7 NACE #4 Light blast to brush-off 

 SSPC.SP8   

 SSPC.SP9   

Sa. 2 ½ SSPC.SP10 NACE #2 Second Quality 

 SSPC.SP11   

 

A ISO 8501 apresenta quatro graus de limpeza por projeção de abrasivos: 

• Sa 1 Limpeza ligeira por projeção de abrasivos – a superfície não deve apresentar, a olho nu, 

óleos, gorduras, sujidades, calamina ou matérias estranhas de fraca aderência. 

• Sa 2 Limpeza cuidada por projeção de abrasivo - a superfície não deve apresentar, a olho nu, 

óleos, gorduras, sujidades ou grande parte de calamina ou matérias estranhas. Os 

contaminantes residuais deverão estar firmemente aderentes. 

• Sa 2 ½ Limpeza muito cuidada por projeção de abrasivo - a superfície não deve apresentar, a 

olho nu, óleos, gorduras, sujidades ou calamina ou matérias estranhas. Os contaminantes 

residuais deverão apresentar-se apenas sob forma de manchas ou riscas. 

• Sa 3 Limpeza a metal branco por projeção de abrasivo - a superfície não deve apresentar, a 

olho nu, óleos, gorduras, sujidades ou calamina ou matérias estranhas. A superfície deve 

apresentar uma cor metálica uniforme. 

A limpeza com ferramentas manuais e mecânicas pode atingir dois graus de preparação de superfície 

adequados à pintura: 

• St 2 Limpeza cuidada com ferramentas manuais e mecânicas – a superfície deve apresentar-

se, a olho nu, isentas de óleos, gorduras, calamina, ferrugens ou outras matérias estranhas de 

fraca aderência. 
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• St 3 Limpeza muito cuidada com ferramentas manuais – semelhante à St 2, no entanto é 

exigido maior cuidado na preparação de superfície de forma a apresentar um brilho metálico. 

Tabela 3.4 - Exemplo dos padrões fotográficos dos graus de preparação de superfície de acordo com a ISO 
8501, adaptado de (Transocean Coatings, 2005) 

 

3.3.3 Métodos de preparação 

Existem quatro grandes famílias de métodos de remoção de impurezas tendo em conta a sua ação: 

limpeza com detergentes, limpeza com solventes, limpeza por ação química e por ação mecânica. A 

escolha do método a usar pode ter em conta diversos fatores, sendo os mais comuns o estado da 

superfície, tipo de revestimento a aplicar, equipamento disponível e condições económicas (Gentil, 

1996). Apresenta-se na Tabela 3.5 os métodos de preparação de superfície aconselhados para cada 

um os contaminantes mais comuns.  

A listagem de métodos presente nesta secção não é exaustiva uma vez que existem métodos em 

desenvolvimento que não possuem o seu uso amplamente difundido como a limpeza por ação de lazer, 
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a decapagem por projeção criogénica (Bayliss & Deacon, 2002) ou a preparação de superfície por 

processamento de plasma eletrolítico (Pogrebnyak, et al., 2014).  

Tabela 3.5 - Métodos de preparação de superfície de acordo com o tipo de contaminante (Perneta, 2010) 

Matéria a ser 

removida 
Procedimento Notas 

Gordura e óleo 

Limpeza com água 

Água doce com adição de detergentes. 

Pode ser utilizada pressão (<70 MPa). 

Lavagem final com água doce. 

Limpeza com vapor 
Se forem utilizados detergentes, lavagem final com água 

doce. 

Limpeza por emulsão Lavagem final com água doce. 

Limpeza alcalina 

Quanto utilizadas soluções alcalinas fortes o alumínio, zinco 

ou outros metais de revestimento podem ser suscetíveis à 

corrosão. 

Lavagem final com água doce. 

Limpeza com solventes 

orgânicos 

Muitos solventes orgânicos são prejudiciais à saúde 

Se forem utilizados panos, estes devem ser substituídos 

frequentemente. 

Contaminantes 

solúveis em 

água, e.g. sal 

Limpeza com água 

Água doce com adição de detergentes. 

Pode ser utilizada pressão (<70 MPa). 

Lavagem final com água doce. 

Limpeza com vapor 
Se forem utilizados detergentes, lavagem final com água 

doce. 

Limpeza alcalina 

Quanto utilizadas soluções alcalinas fortes o alumínio, zinco 

ou outros metais de revestimento podem ser suscetíveis à 

corrosão. 

Lavagem final com água doce. 

Óxidos 

Decapagem com ácidos 
Este processo normalmente não é realizado em obra. 

Lavagem final com água doce. 

Decapagem por projeção 

seca de abrasivos 

Devem ser removidas todas as poeiras e depósitos de 

resíduos soltos por jato de ar seco ou por aspiração. 

Decapagem por projeção 

húmida de abrasivos 
Lavagem final com água doce. 

Limpeza por chama 

É necessária limpeza com ferramentas mecânicas para 

remover resíduos de processos de combustão, seguida da 

remoção de poeiras e depósitos de resíduos soltos. 
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Ferrugem 

Mesmos procedimentos 

para óxidos, mais: 
 

Limpeza com ferramentas 

mecânicas 

A escovagem mecânica pode ser utilizada em zonas com 

ferrugem solta, enquanto o esmerilamento pode ser utilizado 

na ferrugem com boa aderência. 

Poeiras e depósitos de resíduos soltos devem ser removidos. 

Hidrodecapagem 

Serve para a remoção de ferrugem solta. 

O perfil da superfície não é afetado. 

Decapagem por projeção 

localizada de ar 
Para remoção localizada de poeiras. 

Esquemas de 

pintura 

Decapagem 

Pastas à base de solventes para revestimentos sensíveis a 

solventes orgânicos. 

Os resíduos devem ser removidos por lavagem com 

solventes. 

Decapagem por projeção 

seca de abrasivos 

Devem ser removidas todas as poeiras e depósitos de 

resíduos soltos por jato de ar seco ou por aspiração. 

Decapagem por projeção 

húmida de abrasivos 
Lavagem final com água doce. 

Hidrodecapagem 

Para remoção de revestimentos orgânicos com uma 

aderência pobre. 

Para revestimentos com uma boa aderência utilizar limpeza 

com pressão ultra alta (>170 MPa). 

Decapagem por projeção 

dispersa de ar 

Para dar rugosidade a revestimentos ou remoção da camada 

exterior. 

Decapagem por projeção 

localizada de ar 
Para remoção localizada de revestimentos. 

Produtos de 

corrosão de 

zinco 

Decapagem por projeção 

dispersa de ar 

Quando aplicada em zinco pode ser adicionado óxido de 

alumínio, silicatos ou areia de olivina. 

Limpeza alcalina 

Para corrosão localizada no zinco, pode ser utilizada uma 

solução de amónio de 5% (m/m) com abrasivos. 

Com pH elevado, o zinco é suscetível à corrosão. 

   

 Limpeza por detergentes 

Este método tem como objetivo eliminar agregados de sujidade à superfície que não tenham reagido 

quimicamente com a mesma. O seu mecanismo de limpeza consiste em emulsionar e promover a 

solubilização das impurezas, ficando em suspensão na solução sendo removidas mais facilmente. 

Estes detergentes possuem natureza alcalina, sendo tanto mais alcalino quanto a dificuldade da 
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remoção das impurezas a eliminar (Gentil, 1996). Tem como principal vantagem o custo reduzido, mas 

como contrapartida não é um método de elevada eficácia para contaminantes de difícil remoção (Revie 

& Uhlig, 2008). 

 Limpeza com solventes 

Este método de preparação é eficiente e aconselhado para remoção de óleos simples ou massas 

lubrificantes, com graus de contaminação ligeiro (pequenas áreas). É um tratamento rápido que pode 

ser usado na pré-limpeza ou para remover o carácter hidrofílico da superfície. Tem como desvantagem 

o elevado custo e a potencial nocividade para a saúde (Gentil, 1996). O uso de solventes para a limpeza 

de superfícies encontra-se em declínio, uma vez que a regulamentação evoluiu no sentido de aplicar 

restrição ao uso de solventes orgânicos (Bayliss & Deacon, 2002).  

 Decapagem por substâncias ácidas ou básicas 

O princípio da decapagem assenta no mecanismo de corrosão do metal por substâncias ácidas ou 

alcalinas. Este processo é usado para a obtenção de superfícies livres de produtos de corrosão. A 

decapagem por ácidos está dividida em quatro etapas: o tratamento alcalino de desengorduramento, 

lavagem com água, tratamento ácido e nova lavagem com água. A decapagem alcalina, apenas possui 

duas etapas, não possuindo a etapa do tratamento ácido e, consequentemente, a segunda lavagem. 

Neste caso, a etapa de desengorduramento serve também para decapagem. Embora a decapagem 

alcalina esteja associada a menores custos, a sua eficácia é menor do que a decapagem por ácidos. 

A decapagem ácida tem como principais desvantagens a grande ativação da superfície, exibindo sinais 

de corrosão nos primeiros momentos de exposição à atmosfera e o perigo de consumo de parte do 

metal por ação do ácido (Gentil, 1996). 

 Limpeza por ação mecânica 

Estes métodos têm como objetivo a remoção de óxidos ou sujidade de superfícies metálicas através 

do processo de abrasão resultante da ação mecânica. A limpeza pode ser feita por ferramentas 

manuais como escovas de arame, martelos de impacto ou lixa, ou por meios mecanizados como 

lixadeiras, pistola de agulhas ou a projeção de jato abrasivo (Gentil, 1996). A norma ISO 8504-3 refere 

que este procedimento deverá ser iniciado, em geral, através de meios de percussão para remoção 

das impurezas mais soltas e só depois deverá ser executado um método como escovagem, lixagem 

ou jato abrasivo. A limpeza por meios manuais apenas deverá ser usada em ambientes secos interiores 

pois, em caso contrário, poderá dar origens a problemas de aderência do revestimento (Bayliss & 

Deacon, 2002).  

 Jato abrasivo 

A limpeza por jato abrasivo (ou decapagem por projeção) é um método que recorre à ação mecânica 

do impacto das partículas abrasivas sobre a superfície metálica. A grande velocidade destas partículas 

abrasivas é conseguida através de dois métodos, através do uso de ar comprimido ou através da ação 

centrífuga de rotores providos de pás (Gentil, 1996). O método que recorre ao ar comprimido é o mais 
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comumente usado pois os equipamentos necessários são facilmente transportáveis e o tratamento das 

superfícies pode ser executado in situ (Bayliss & Deacon, 2002). A eficácia deste método depende da 

energia gerada à superfície metálica que está relacionada com a massa e com a velocidade das 

partículas projetadas, de acordo com a fórmula:  

 
𝐸𝑐 =

1

2
 𝑚 𝑣2 

 (10) 

onde Ec representa a energia cinética das partículas, m a massa e v a velocidade das mesmas. 

Uma vez que a velocidade de impacto é constante para um determinado equipamento, a energia gerada 

depende essencialmente da massa do elemento abrasivo. Outro fator importante no poder de abrasão 

é a forma e tipo de abrasivos usados (Bayliss & Deacon, 2002). Na Tabela 3.6 são apresentados os 

vários tipos de decapagem existente de acordo com a ISO 12944-4.  

 

A decapagem por projeção a seco de abrasivos é feita apenas com abrasivos, e a sua classificação é 

feita de acordo com o método de projeção de partículas (Perneta, et al., 2012): 

• Projeção centrífuga de abrasivos: os abrasivos são projetados uniformemente pela superfície 

através do rotor com pás que transfere energia para as partículas. Este método apresenta como 

desvantagens não ser um método para limpar todos os contaminantes, formação de poeira e 

não permitir a reutilização dos abrasivos. 

• Projeção de abrasivos com ar comprimido: os abrasivos recebem energia a partir de ar 

comprimido a elevada velocidade. Este método possui como desvantagens a não reutilização 

de abrasivos e não ser um método para eliminação de todo o tipo de contaminantes. 

• Projeção de abrasivos com aspiração: os abrasivos recebem a sua energia de ar comprimido, 

mas ao contrário do método anterior, o bocal possui um sistema de aspiração que recolhe os 

contaminantes e abrasivo excedente (circuito fechado), produzindo pouco pó. Este tipo de 

decapagem é em geral mais lento que métodos de circuito aberto. 

Tabela 3.6 - Métodos de decapagem por projeção de abrasivos de acordo com a ISO 12944-4 

Decapagem por projeção a seco de abrasivos • Projeção centrífuga de abrasivos 

 • Projeção de abrasivos com ar comprimido 

 • Projeção de abrasivos com aspiração 

Decapagem por projeção húmida de abrasivos  • Projeção de abrasivos com injeção húmida 

 • Projeção húmida de abrasivos com ar 

comprimido 

 • Projeção de lamas abrasivas 

 • Projeção de líquido pressurizado 

Aplicações particulares da decapagem por 

projeção 

• Projeção dispersa de ar 

• Projeção localizada de ar 

• Projeção de água 
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A decapagem por produtos húmidos utiliza água em mistura com os abrasivos, resultando numa 

decapagem com menos pó. Esta água deverá ter um teor baixo de cloretos e poderão ser adicionados 

inibidores de corrosão. Apresenta-se as principais diferenças entre estes métodos (IPQ, 2003) : 

• Projeção de abrasivos com injeção húmida: semelhante à projeção de abrasivos com ar 

comprimido, no entanto existe uma reduzida quantidade de líquido que é adicionado ao jato 

(normalmente água), resultando num método que minimiza a quantidade de pó produzido. Tem 

como desvantagem a formação de ferrugem instantes após a decapagem devido ao 

humedecimento da superfície; 

• Projeção húmida de abrasivos com ar comprimido: semelhante à projeção de abrasivos com 

ar comprimido, no entanto é adicionada água que produz um jato de ar, água e abrasivos. 

Através do ajuste da proporção entre água, ar e abrasivos e a pressão, é possível fazer a 

remoção seletiva e parcial de revestimentos existentes. Tal como os outros métodos de 

projeção húmida, tem como desvantagem a formação de ferrugem após a decapagem. 

• Projeção de lamas abrasivas: consiste numa dispersão de abrasivos finos num líquido 

(geralmente água) que é projetado através de bombas ou ar comprimido para a superfície 

metálica. É um método usado sobretudo em pequenas peças, permitindo peças com um perfil 

de superfície liso e reduzindo a quantidade de sais solúveis. 

• Projeção de líquido pressurizado: é introduzida uma mistura de abrasivos num jato de um 

líquido (normalmente água limpa) e esse jato é direcionado à superfície a limpar. Este jato é 

composto predominantemente pelo líquido pressurizado ao contrário dos outros métodos 

húmidos. Apresenta como desvantagem a formação de ferrugem após a decapagem. 

A decapagem por projeção para aplicações particulares, tal como o nome indica, não possui um 

espectro tao alargado de utilizações e são usados nos seguintes contextos (ISO, 1998): 

• Projeção dispersa de ar: o objetivo deste tipo de decapagem é a remoção de revestimentos 

orgânicos ou metálicos que se encontrem pouco aderentes ao substrato metálico, deixando 

intacto o revestimento com boa aderência. Geralmente é usado ar comprimido a uma pressão 

inferior aos outros métodos e abrasivos finos. Este tipo de decapagem deve ser ensaiado numa 

zona de testes selecionada. 

• Projeção localizada de ar: consiste numa forma de jato por ar comprimido ou de injeção húmida 

com o objetivo de remover pequenas manchas  

• Projeção de água: usado para remoção de contaminantes solúveis, ferrugem ou pintura solta. 

Consiste um jato de água é projetado na superfície a ser limpa, dependendo a pressão do tipo 

de contaminante a limpar. Pode ser usada em conjunto com detergentes, devendo no fim ser 

lavado com água limpa. As pressões mínimas usadas são de 70 MPa.  

 Limpeza com chama 

Este método consiste em aplicar uma chama proveniente da combustão de oxiacetileno para remoção 

de ferrugem com pouca aderência ao substrato. Uma vez que o metal e o material a ser removido 

possuem coeficientes de dilatação diferentes, este método apresenta uma boa eficácia, com resultados 
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entre a escovagem mecânica e a decapagem por projeção (Gentil, 1996). Tem como principais 

vantagens o transporte fácil dos equipamentos, poder ser usado em condições com alguma humidade 

deixando a superfície seca e se o primário for aplicado com a superfície ainda aquecida, garante que 

não existe condensação. No entanto possui os perigos de poder fundir impurezas no metal, afetar as 

propriedades mecânicas do mesmo e é um método com um elevado rácio de custo/qualidade. 

3.4 Revestimentos de proteção 

Os sistemas de proteção das estruturas metálicas contra a corrosão podem ser compostos por 

diferentes camadas de barreiras de variados tipos, entre o metal e o meio ambiente, como por exemplo 

a aplicação de revestimentos orgânicos, metálicos ou de uma combinação destes dois tipos, designado 

por sistema duplex (Perneta, et al., 2010). Podem ainda ser utilizados sistemas de proteção catódica 

com ou sem aplicação coincidente de revestimento. Estas soluções são comuns em estruturas 

enterradas ou em água, particularmente na água do mar (Perneta, et al., 2010). Para peças mais 

pequenas, embora menos frequentes, também se utilizam os processos de sherardização (difusão do 

metal) e eletrodeposição que consiste na deposição eletroquímica de zinco (Bayliss & Deacon, 2002). 

Durante o processo de seleção do tipo de revestimento é necessário ter em conta diversos fatores. 

Deverão ser ponderadas as vantagens e desvantagens dos tipos de revestimentos disponíveis, o tipo 

de estrutura e sua importância, o tipo de ambiente em que se insere, a durabilidade exigida, o 

desempenho do sistema de revestimento a aplicar e o seu custo. Na Tabela 3.7 são apresentadas as 

principais vantagens e desvantagens dos dois grandes grupos de revestimentos de proteção. 

3.4.1 Galvanização por imersão a quente  

A galvanização por imersão a quente é um método de aplicação de revestimentos de zinco a 

componentes de aço ou ferro fundido através de imersão do componente em banho de zinco fundido. 

O zinco protege o aço atuando como uma barreira, uma vez que a velocidade de corrosão deste 

material é inferior à do aço. Adicionalmente, estes revestimentos conferem também proteção catódica, 

ou seja, caso ocorra um pequeno defeito no revestimento, apenas o zinco sofre corrosão uma vez que 

é mais anódico (Pereira, 2006). 

Este processo é abordado nas seguintes normas: 

• ISO 1460:1992 Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials - 

Gravimetric determination of the mass per unit area  

• ISO 1461:2009 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - 

Specifications and test methods 

• ISO 10684: Fasteners – Hot dip galvanized coatings 

• ISO 14713-1:2017 Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against 

corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion 

resistance 

https://www.iso.org/contents/data/standard/00/60/6054.html?browse=tc
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• ISO 14713-2:2009 Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against 

corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing 

Tabela 3.7 - Vantagens e desvantagens dos revestimentos metálicos e de pintura (Correia, et al., 2011) 

Esquemas de pintura Revestimentos metálicos 

V
a

n
ta

g
e

n
s
 

Geralmente de fácil aplicação. 

Aplicação das diferentes camadas é mais fácil. 

O equipamento necessário à pintura é adquirido 

facilmente. 

Não existem limites na dimensão ou tipo de 

estrutura. 

Ao contrário dos revestimentos metálicos, 

proporcionam uma boa resistência em 

condições ácidas e podem cumprir diversos 

requisitos devido à disponibilidade de uma 

ampla gama de produtos e cores. 

V
a

n
ta

g
e

n
s
 

A aplicação é simples. 

A especificação e estimativa de durabilidade é 

mais simples devido às normas disponíveis e ao 

maior nível de certeza quanto ao desempenho. 

Maior resistência aos danos e manuseamento 

mais fácil. 

Em caso de danos, a corrosão ataca 

preferencialmente o revestimento metálico. 

É possível um revestimento espesso nas 

bordas das peças. 

D
e
s
v
a
n

ta
g
e

n
s
 

A aplicação é suscetível a muitos erros quando 

a mão-de-obra tem pouca qualidade, devendo 

ser adotados procedimentos adequados de 

controlo de qualidade. 

A durabilidade expectável é muitas vezes difícil 

de prever mesmo quando estão disponíveis 

normas e especificações. 

D
e
s
v
a
n

ta
g
e

n
s
 

Quando é necessária pintura adicional, a 

aplicação no revestimento metálico pode ser 

difícil. 

Na galvanização por imersão a quente existem 

limitações nas dimensões permitidas. 

Se não for aplicada proteção adicional os 

revestimentos metálicos podem desenvolver 

uma aparência pouco agradável com o tempo. 

Em caso de necessidade de soldar depois da 

aplicação de um revestimento metálico podem 

ocorrer danos no revestimento e é difícil atingir 

um padrão de proteção idêntico ao resto da 

estrutura 

 

Embora sejam aplicados outros revestimentos por imersão a quente, como é o caso do alumínio, ou 

estanho, estes não são aplicados em estruturas metálicas. Devido ao ponto de fusão do zinco ser mais 

reduzido, a galvanização torna-se o método mais económico sendo o único método por imersão a 

quente relevantes em proteção de estruturas à corrosão (Bayliss & Deacon, 2002). 

Esta proteção funciona através de dois mecanismos: 

• Ação barreira: o zinco cria uma barreira física do contacto com os agentes oxidantes que estão 

presentes no meio ambiente; 

• Ação catódica: o zinco possui maior potencial oxidativo, sofrendo corrosão ao invés do aço. No 

caso de o revestimento ser danificado, este sofre corrosão e os produtos por serem aderentes 
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e insolúveis depositam-se, criando um novo isolamento relativamente ao meio ambiente como 

ilustrado na Figura 3.6 (Correia, et al., 2011). 

 

Figura 3.6 - Processo de proteção catódica quando o revestimento de zinco é danificado (ABGALVA, s.d.). 

O procedimento para a galvanização por imersão a quente pode ser descrito em 7 etapas (Bayliss & 

Deacon, 2002): 

1) Substâncias gordurosas e oleosas são removidas da superfície recorrendo a uma imersão em 

solução alcalina ou ácida; 

2) Lavagem para evitar a contaminação dos banhos seguintes; 

3) É feita a decapagem do aço num banho ácido, para remoção de ferrugem. Antes da 

decapagem pode ser usado jato abrasivo para obter espessuras mais elevadas de 

revestimento de zinco ou para remoção de revestimentos existentes; 

4) Lavagem para evitar a contaminação dos banhos seguintes; 

5) Pré-tratamento em solução de cloreto de zinco e cloreto de amónio para evitar a formação de 

óxidos entre a etapa da decapagem e a sua colocação no zinco fundido; 

6) Secagem em estufa à temperatura de 60ºC para secagem e redução do choque térmico da 

etapa seguinte; 

7) Banho em zinco fundido a temperaturas compreendidas entre 445 a 465ºC, de forma a ocorrer 

a reação entre ferro e zinco (Figura 3.7 a). Para componentes roscados, onde é necessário um 

revestimento de menor espessura, é usual a utilização de temperaturas até 560ºC. 

O tempo de imersão no zinco varia tipicamente entre quatro a cinco minutos e apresenta uma taxa de 

reação entre o aço e o zinco parabólica com o tempo. Podem existir elementos que necessitem de mais 

tempo dada a elevada inércia térmica ou a necessidade de penetração do zinco em profundidade. 

Durante o banho em zinco, existe a reação entre o ferro e zinco, com a formação de diversas camadas 

de liga destes dois metais. Estas diferentes camadas possuem um teor de zinco crescente à medida 

que se afasta do substrato metálico como esquematizado na Figura 3.7 b). A composição e espessura 

de cada camada depende da composição do aço. Verifica-se que aços com adição de silício, quando 

sujeitos a galvanização, produzem um revestimento composto quase exclusivamente por uma liga de 

ferro e zinco (Bardal, 2003). 
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Figura 3.7 – Processo de galvanização: a) esquematização de galvanização por imersão a quente (Ashby, et al., 

2012); b) composição típica de camadas no processo de galvanização (ABGALVA, s.d.). 

A espessura total do revestimento de zinco depende de outras caraterísticas além do processo de 

imersão a quente tais como (Pereira, 2006):  

• Dimensão e espessura da peça; 

• Preparação da superfície do aço; 

• Composição do aço.  

Podem conseguir-se espessuras superiores por projeção de abrasivos, aumentando a rugosidade da 

superfície do aço e/ou utilizando aços reativos cujo teor em silício permite que no banho, a espessura 

do revestimento de zinco cresça com o tempo de imersão (Bayliss & Deacon, 2002). O revestimento 

de zinco confere uma elevada resistência à abrasão, sendo que a camada gama e zeta apresentam 

maior dureza superficial do que o substrato metálico (Sobrinho, 2011).  

São apresentadas na Tabela 3.8 as espessuras mínimas de revestimento aconselhadas para os aços 

de composição mais comum indicados pela NP EN ISO 1461. Para o mesmo tipo de aço, a espessura 

mínima do revestimento depende da espessura da peça e do tipo de peça. 

Tabela 3.8 - Espessura mínima de revestimento de zinco para peças de aço típicas (IPQ, 2002). 

Espessura da peça de aço 

Espessura média (mínima) do 

revestimento de zinco 

Espessura local (mínima) do 

revestimento de zinco 

g/m2 µm g/m2 µm 

Aço < 1,5 mm 325 45 250 35 

Aço > 1,5 mm e < 3 mm 395 55 325 45 

Aço > 3 mm e < 6 mm 505 70 395 55 

Aço > 6 mm 610 85 505 70 

Peças vazadas < 6mm 505 70 430 60 

Peças vazadas > 6mm 575 80 505 70 

 

Na Figura 3.8 é apresentada a durabilidade indicativa em função da espessura do revestimento e do 

ambiente de exposição. 
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Apesar da elevada resistência à abrasão, facilidade de aplicação, a boa aderência ao substrato e a 

espessura uniforme do revestimento, este método apresenta como desvantagem a limitada dimensão 

da peça a proteger (devido à dimensão do banho de zinco) e a possibilidade de distorção de peças 

(Pereira, 2006). 

3.4.2 Metalização por projeção térmica  

Este procedimento de proteção corrosiva consiste na projeção de micropartículas do metal com ar 

comprimido através de uma pistola que tem uma fonte de calor (arco elétrico ou chama), fundindo a 

matéria prima fornecida em pó ou fio (Pereira, 2006). 

Ao contrário das pinturas ricas em zinco, estes revestimentos não possuem primários e solventes, e 

são aplicados diretamente sobre a superfície metálica após a sua preparação. Esta aplicação resulta 

num revestimento poroso devido à projeção de partículas que não são fundidas em conjunto. A ligação 

entre revestimento e substrato é meramente mecânica, não havendo criação de liga metálica entre o 

aço e o revestimento (Bayliss & Deacon, 2002). 

Existe flexibilidade no processo, em termos da aplicação, pois os revestimentos podem ser aplicados 

em fábrica ou na obra, sendo que outra das vantagens comparativamente ao método anterior 

(galvanização por imersão a quente), é a de que a superfície de aço se mantém fria e não origina 

dilatações na peça. O revestimento é aplicado numa superfície limpa e levemente rugosa (Pereira, 

2006).  

O material dos revestimentos pode ser o zinco, alumínio, ligas de zinco e alumínio, ou em casos 

específicos de estruturas offshore, ligas de alumínio e magnésio. As propriedades do alumínio atribuem 

maior resistência à corrosão do revestimento, sobretudo em ambiente industrial (Bayliss & Deacon, 

2002).  

Na Tabela 3.9 são apresentados os valores de espessura de revestimento metálico para os diferentes 

ambientes de exposição.  

3.4.3 Revestimentos não metálicos orgânicos 

Os revestimentos não metálicos orgânicos consistem em esquemas de pinturas constituídos, 

geralmente por três camadas: o primário, a camada intermédia e o acabamento (Rodrigues, 2010). As 

tintas podem integrar um elevado número de componentes responsáveis pelas características do 

revestimento (Knudsen & Forsgren, 2017). 
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Figura 3.8 - Durabilidade do revestimento de zinco em função do ambiente de exposição e da espessura 
(ArcelorMittal Europe, 2012) 

 

Tabela 3.9 - Espessuras mínimas recomendadas pela ISO 2063, adaptado de (Pereira, 2006) 

 

Os revestimentos orgânicos necessitam de espessuras elevadas para providenciar proteção eficaz, 

relativamente aos revestimentos metálicos. Este tipo de tintas possui especial necessidade de atenção 

aos seguintes fatores (Popoola, et al., 2014): 

• Preparação de superfície; 

• Tipo de primário; 

• Seleção de camadas de tinta. 

Para um sistema de pintura providenciar proteção efetiva à corrosão deve possuir as seguintes 

características (Revie & Uhlig, 2008): 

• Possuir capacidade elevada de barreira de vapor, dificultando a difusão de água e oxigénio; 
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• Possuir capacidade inibidora de corrosão: pigmentos são dissolvidos em contacto com a água 

reduzindo a taxa de ataque; 

• Possuir uma longa durabilidade com custo reduzido: deverá ser feita uma análise de custos 

de ciclo de vida para determinar o sistema de pintura adequado. 

Na secção 4 são abordadas as pinturas anticorrosivas, nomeadamente os seus constituintes, 

propriedades e mecanismos de protecção. 

3.4.4 Revestimentos não metálicos inorgânicos 

Os revestimentos não metálicos inorgânicos são constituídos por compostos inorgânicos que são 

formados ou depositados sobre a superfície a proteger. Os principais materiais usados são os esmaltes 

vítreos, vidros, cimentos, óxidos, carbonetos, nitretos, silicietos e boretos (Gentil, 1996): 

• Esmaltes vítreos: são usados devido à sua elevada resistência aos ácidos, excluindo o ácido 

fluorídrico. Os seus constituintes são maioritariamente borossilicatos de alumínio e sódio ou 

potássio. 

• Vidros: possuem uma elevada resistência em meios corrosivos, pelo que são usados em 

revestimentos de algumas tubagens e em reatores. Possuem reduzida resistência a ácido 

fluorídrico e soluções de elevada basicidade. Os revestimentos de vidro e esmaltes vítreos são 

aplicados na forma de pó na superfície metálica depois de preparada e são aquecidos a 

temperaturas que permitam a ligação entre o vidro e o metal. 

• Cimentos: são usados como revestimentos de tanques e tubagens, usualmente, com 

espessuras entre 5 a 25 mm. Possuem como vantagens o custo reduzido, o coeficiente de 

expansão próximo ao do aço e elevada resistência a ambientes básicos, no entanto 

apresentam como desvantagem a reduzida resistência a ambientes ácidos. 

• Óxidos, carbonetos, nitretos, silicietos e boretos: este tipo de revestimentos é formado através 

da reação entre a superfície do metal e o meio em que são inseridos. Estes revestimentos 

possuem elevada resistência à abrasão e a altas temperaturas. A reação que ocorre para 

formação da película protetora denomina-se conversão. De entre as reações mais utilizados 

estão a anodização, fosfatização e cromagem. 

3.4.5 Sistema Duplex 

Os sistemas mistos ou duplex são compostos por um revestimento metálico conjugado com pintura. 

Podem ser aplicados sem proteção adicional e são usados, principalmente em ambientes mais 

corrosivos como orlas costeiras e zonas muito poluídas (Pereira, 2006). 

Estes sistemas permitem obter uma sinergia entre os dois métodos: os revestimentos metálicos e a 

pintura. Dependendo da agressividade do ambiente, é possível obter uma durabilidade 1,5 a 2,3 vezes 

superior à soma das durabilidades de cada método individualmente (Eijnsbergen, 1994). Na Figura 3.9 

apresenta-se um ábaco para obtenção da estimativa da durabilidade de um sistema duplex através das 

espessuras individuais de cada revestimento e do ambiente de exposição. É exemplificada a 
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determinação da durabilidade de um sistema duplex composto por um revestimento de zinco com 70 

µm e uma pintura com espessura de 100 µm. Verifica-se que a durabilidade da proteção metálica para 

um ambiente industrial é de cerca de 9 anos e a durabilidade da pintura cerca de 2,5 anos enquanto 

que os dois revestimentos combinados possuem uma durabilidade aproximada de cerca de 18 anos. 

   

Figura 3.9 – Ábaco para estimativa da durabilidade de um sistema duplex. As curvas “a” correspondem a ambiente 
industriais, as curvas “b” correspondem a ambientes urbanos, as curvas “c” a ambientes marítimos e a curva “d” a 
ambientes rurais. Adaptado de (Eijnsbergen, 1994). 

 
Apesar da sua elevada durabilidade e resistência mecânica, estes sistemas possuem um período de 

manutenção inferior à galvanização, pois a durabilidade da tinta é muitas vezes inferior à do 

revestimento de zinco (Pereira, 2006).  

A norma ISO 12944-5 refere os seguintes pontos a ter em consideração (Pereira, 2006):  

• é essencial que a superfície galvanizada seja preparada adequadamente para garantir uma 

boa aderência à pintura; 

• a pintura tem de ser realizada com produtos adequados ao revestimento de zinco.   
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 Pinturas anticorrosivas 

Uma tinta é uma composição pigmentada líquida, pastosa ou sólida que, quando aplicada em camada 

fina sobre superfície apropriada, no estado em que é fornecida ou após diluição, dispersão em produtos 

voláteis ou fusão, se converte ao fim de certo tempo, numa película sólida, contínua, corada e opaca 

(IPQ, 1982). 

A aplicação de uma pintura poderá ter diversas finalidades, nomeadamente decoração, 

impermeabilização, melhoria de condições ambientais, segurança e protecção. A proteção conferida 

por estes revestimentos deve-se à película formada que, quando devidamente escolhida e aplicada 

pode prevenir e evitar a acção de degradação de agentes agressivos (Marques & Rodrigues, 2000). 

Uma tinta é composta fundamentalmente por (Marques & Rodrigues, 2000): 

• Pigmentos e cargas – partículas insolúveis nos solventes usados e responsáveis por conferir 

determinadas propriedades. 

• Veículo fixo – ligante responsável pela formação de película sólida. 

• Veículo volátil – componente que se evapora durante o processo de secagem (solvente e/ou 

diluente). 

• Aditivos – substância adicionada em pequena percentagem à tinta com o objetivo de melhorar 

determinada característica. 

Os esquemas de pinturas anticorrosivas consistem na aplicação de diferentes camadas de tinta, cada 

uma com propriedades e finalidades diferentes (Sorensen et al., 2009). Um sistema típico de pintura é 

composto por um primário, uma ou mais camadas intermédias e uma camada de acabamento. 

Um primário para desempenhar corretamente a sua função deverá apresentar as seguintes 

características (Ramires, 2009): 

• Aderência - tanto ao substrato como às camadas subsequentes. 

• Inibidor de corrosão - são usados geralmente pigmentos de zinco ou outros pigmentos 

inibidores. 

• Flexibilidade – de modo a acompanhar deslocamentos da estrutura. 

• Inerte - resistência à sua corrosão por agentes químicos. 

A camada intermédia é sobretudo aplicada para conferir espessura ao sistema e também terá função 

impermeabilizante (à água e/ou oxigénio) devido ao elevado teor de pigmentos e cargas (Rodrigues, 

2010). 

A camada de acabamento é a camada que fica exposta ao ambiente e terá de providenciar a cor e 

brilhos pretendidos. Uma vez que esta camada está em contacto com o meio ambiente deverá 

apresentar elevada resistência superficial, isto é, resistência à radiação ultravioleta, impacto, abrasão, 

fungos e algas (Ramires, 2009).  
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Uma vez que a durabilidade de um esquema de pintura é afetada por um número elevado de fatores, 

é de grande complexidade estimar a sua durabilidade para um determinado substrato e ambiente 

(Sorensen et al., 2009). Na Figura 4.1 é possível observar-se os fatores que afetam a durabilidade de 

um esquema de pintura. 

4.1 Mecanismos de proteção 

Uma pintura anticorrosiva possui a capacidade de proteção através dos seguintes mecanismos 

(Sorensen et al., 2009): 

• efeito barreira; 

• passivação do substrato (efeito inibidor); 

• efeito galvânico (através de proteção sacrificial). 

Estes mecanismos conferem proteção ao substrato de forma isolada ou através da sua combinação.  

4.1.1 Efeito barreira 

O revestimento que possui um mecanismo de efeito barreira tem como objetivo impedir o acesso de 

água e oxigénio ao substrato. Possuem geralmente pigmentos inertes, como o dióxido de titânio, 

alumínio lamelar ou óxido de ferro micáceo. São usados preferencialmente pigmentos lamelares por 

providenciarem um “efeito labirinto”, impedindo a penetração de água como se pode observar na 

ilustração esquemática da Figura 4.2. O grau de proteção de um revestimento que atua como efeito 

barreira tem grande dependência da espessura da pintura e da sua constituição (Thomas, 1991; 

Ramires, 2009). Soresen et al. (2009) e Thomas (2009) referem que outro elemento chave para um 

revestimento barreira de alto desempenho é a elevada densidade de ligações cruzadas (high crosslink 

density), definida pelo número de cadeias por unidade de volume (Boyd & Phillips, 1996). 

A preparação da superfície é de extrema importância uma vez que a concentração de sais à superfície 

permite a penetração de água por osmose. A osmose é um processo onde existe passagem de água 

por uma membrana semipermeável de um meio com menor concentração de soluto para um meio de 

maior concentração (Nelson & Cox, 2014). Por esta razão, se a superfície não for corretamente limpa 

e existirem sais por baixo da película, em zonas submersas ou de elevada condensação, existirá 

migração da água pela membrana podendo gerar bolhas na pintura (Sorensen et al., 2009). 

Existem autores que defendem que a impermeabilização à água e/ou oxigénio não é o mecanismo 

mais importante para o efeito barreira, sendo antes a impermeabilização iónica o principal mecanismo 

protetor (Bacon, et al., 1948). Posteriormente Morcillo et all (1990) apresentou estudos onde concluiu 

que dependendo do teor de sais presentes na superfície metálica, o fator determinante para a corrosão 

poderá ser tanto a permeabilidade iónica como a permeabilidade à água e oxigénio. Superfícies com 

sais com concentração inferior a um valor crítico são protegidas à corrosão principalmente pela 

impermeabilização iónica, enquanto que para teores superiores a esse valor, a impermeabilização à 

água e ao oxigénio é o principal fator (Knudsen & Forsgren, 2017). 
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Figura 4.1 - Fatores que afetam a durabilidade de um sistema de pintura (Sorensen et al., 2009)
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Figura 4.2 - ilustração esquemática do "efeito labirinto" por partículas lamelares (Busolo, 2016) 

 

4.1.2 Revestimento proteção sacrificial 

A proteção sacrificial baseia-se no princípio da corrosão galvânica para proteção do aço. Desta forma, 

é usado um metal que sofre corrosão ao invés do aço, denominado de ânodo de sacrifício. Para esta 

proteção ser efetiva, este metal terá de possuir um potencial eletroquímico mais elevado do que o 

material a ser protegido. Os revestimentos mais comuns para proteção sacrificial das estruturas de aço 

são à base de zinco (Sorensen et al., 2009). 

Para que o sistema de proteção seja eficaz é necessário que os dois metais estejam em contacto para 

existir passagem de corrente galvânica. Por esta razão, o revestimento metálico terá de ser colocado 

diretamente sobre o substrato de aço a ser protegido (Sorensen et al., 2009). É por este motivo que as 

tintas ricas em partículas de zinco servem de ânodo sacrificial e, enquanto a condutividade do sistema 

e a quantidade mínima de zinco são preservadas, o aço irá ser protegido. Nas zonas onde o 

revestimento se encontra danificado irá ocorrer a formação de produtos da corrosão do zinco que irão 

selar a zona danificada e formar uma barreira que protege o aço através do efeito barreira (Sorensen 

et al., 2009). O mecanismo desta forma de proteção é ilustrado na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Formação de óxidos de zinco que protegem o aço (Sorensen et al., 2009). 
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4.1.3 Revestimento por proteção inibidora 

Este tipo de revestimentos é geralmente aplicado como primário uma vez que é necessário a ocorrência 

de reação química entre os constituintes que estão presentes na tinta e o substrato metálico (Bayliss & 

Deacon, 2002). 

O mecanismo de proteção consiste na passivação do substrato e constituição de uma camada de 

metais insolúveis complexos garantindo a cessação do transporte dos agentes agressivos. Os 

pigmentos são sais inorgânicos, com reduzida solubilidade em água e que em contacto com esta, são 

parcialmente dissolvidos e transportados para a superfície do substrato metálico. Estes reagem com a 

superfície metálica formando um produto responsável pela passivação (Sorensen et al., 2009). São 

geralmente usados sais como fosfatos cromatos, molibdatos, nitratos, boratos e silicatos como 

pigmentos (Shaw & Kelly, 2006). Um dos pigmentos mais conhecidos é o zarcão que foi largamente 

usado no passado devido à sua elevada eficácia. Contudo este tipo de primários encontra-se em 

abandono devido ao seu elevado tempo de secagem e toxicidade. Outros sais como os cromatos 

apresentam problemas de toxicidade, o que tem motivado a sua substituição pelo fosfato de zinco, 

embora este apresente menor eficácia como efeito inibidor (Bayliss & Deacon, 2002). 

Um revestimento de ação inibidora deverá, por um lado, formar uma barreira à água e iões e, por outro, 

possuir a capacidade de ceder a quantidade necessária de partículas inibidoras na presença de água. 

Uma vez que estes dois princípios são incompatíveis, é necessário um trade-off, ou seja, um equilíbrio 

entre a ação de barreira contra a água e iões causadores da corrosão e a capacidade de formar a 

camada passiva em contacto com a água (Sorensen et al., 2009). Se a permeabilidade de um 

revestimento for reduzida, significa que efeito barreira dos pigmentos irá ser a ação predominante. No 

entanto a ação dos pigmentos inibidores será mais relevante para um revestimento com uma de 

permeabilidade superior (Liu, et al., 1998).  

A aplicação destes revestimentos é efetuada geralmente como primário, uma vez que para conferir 

ação inibidora é necessário que os seus constituintes sejam dissolvidos e reajam com o substrato 

metálico (Kjernsmo, et al., 2003). Estes revestimentos são aplicados sobretudo em ambientes de 

corrosão atmosférica e ambientes industriais específicos, não se aplicando geralmente em zonas 

submersas (Bayliss & Deacon, 2002). Na Tabela 4.1 resume-se as aplicações e vantagens e 

desvantagens de cada tipo de revestimento. 

4.2 Componentes de tintas anticorrosivas 

4.2.1 Ligante 

O ligante é o constituinte responsável por algumas propriedades, sendo as mais relevantes a aderência 

ao substrato metálico, coesão, elevada resistência mecânica e baixa permeabilidade (Ramires, 2009). 

Estas propriedades são obtidas gradualmente durante a secagem, à medida que as moléculas do 

ligante vão formando ligações cruzadas (cross-links) entre as cadeias de polímeros, tornando o material 

mais rígido e resistente (Teach Engineering, s.d.). O tipo de propriedades e poder anticorrosivo 
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conferido pelo ligante vai depender da sua composição química e do seu processo de secagem 

(Sorensen et al., 2009).  

As tintas usadas para proteção de metais são classificadas em dois grandes grupos, tendo em conta o 

processo de formação do filme: tintas de formação de filme por reação química ou por reação física 

(Ramires, 2009).  

 Secagem física  

A formação do filme neste tipo de tintas dá-se pela evaporação dos solventes da camada de tinta 

aplicada, transformando-a numa película sólida. Os ligantes mais comumente usados são os 

betuminosos, borracha clorada, PVC e acrílicos. Nas pinturas com solventes orgânicos as 

macromoléculas são dissolvidas, criando uma tinta líquida. Esta película forma-se através da 

evaporação do solvente e da atração entre as partículas do ligante e o substrato metálico mediante 

forças magnéticas intermoleculares (Sorensen et al., 2009).  

Estes ligantes possuem moléculas de grande tamanho e de natureza apolar pelo que não são 

dissolvidos pela água. Embora existam tintas que possam usar água como solvente, a sua eficácia 

contra a corrosão é reduzida (Sorensen et al., 2009) pelo que são usadas sobretudo em revestimentos 

para a pintura de paredes de betão, reboco, entre outros materiais que não o aço (Ramires, 2009). 

Estas pinturas possuem propriedades comuns entre elas (Ramires, 2009): 

• Reversibilidade: a película, após a sua formação, continua a ser solúvel aos solventes. Esta 

propriedade deve-se às macromoléculas do filme permanecerem as mesmas após o processo 

de secagem, mantendo as mesmas propriedades de solubilidade. Por esta razão a aderência 

entre camadas tende a ser elevada uma vez que ao aplicar uma camada posterior, a superfície 

da camada antecedente é redissolvida assegurando aderência entre as moléculas das duas 

camadas. Uma vez que se tratam de fenómenos físicos (dissolução e evaporação), não existe 

um período máximo para aplicação das camadas posteriores. 

• Suscetibilidade a solventes: como referido precedentemente, uma vez que se tratam de 

fenómenos físicos sem nenhuma alteração da composição química, existirá grande 

suscetibilidade aos solventes. 

• Dependência da temperatura: uma vez que não existe a ocorrência de reações químicas a 

temperatura não terá influência na formação de película. Contudo como a formação da película 

ocorre através da evaporação, baixas temperaturas irão prolongar o tempo de secagem. 

• Termoplasticidade: a formação de película não cria ligações químicas entre as macromoléculas 

do ligante. Por esta razão, apresentam alguma liberdade de movimento e com temperaturas 

elevadas, as partículas tornam-se mais energéticas conferindo termoplasticidade. Estas tintas 

suportam uma temperatura máxima de serviço de cerca de 60 ºC. 
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Tabela 4.1 - Tipos de revestimentos, principais vantagens e desvantagens, adaptado de (Sorensen et al., 2009). 

Tipo de 

revestimento 
Zonas de aplicação Vantagens Desvantagens 

Barreira Imersas 

Ambientes marítimos e industriais 

Baixa permeabilidade a líquidos, gases e 

iões 

Em geral boa resistência à abrasão e 

radiação ultravioleta 

Pode ser aplicada tanto como primário, 

subcapa ou acabamento 

Risco de retenção de solvente 

Pigmentos de alumínio dissolvem-se em ambientes 

ácidos 

Risco de corrosão galvânica quando em ambientes de 

elevada humidade, revestimentos de pigmentos de 

alumínio são aplicados sobre primários à base de zinco 

Zonas do revestimento danificadas não oferecem 

proteção eficaz contra a corrosão 

Risco de promover o rápido transporte de agentes 

agressivos ao substrato se a orientação dos pigmentos 

for errada 

Sacrificial Ambientes marítimos e industriais 

Zonas de salpicos 

Proteção eficaz contra corrosão 

Pigmentos como os silicatos de zinco são 

resistentes ao calor e a soluções químicas 

Custos elevados do material 

Reduzida aderência e coesão devido ao elevado 

conteúdo de pigmentos metálicos 

Revestimentos de zinco não recomendável para 

aplicações em zonas imersas 

Silicatos de zinco possuem baixa compatibilidade com 

as camadas posterior de um sistema de proteção 

Inibidor Ambientes industriais Formação de uma camada passiva 

insolúvel em vários ambientes 

Custos mais elevados em relação aos 

revestimentos à base de pigmentos de 

zinco 

Não é aplicável em estruturas imersas 

Revestimentos devem ser semipermeáveis para 

permitir a inibição do substrato de forma eficaz 

Risco de aumentar a velocidade de corrosão se a 

quantidade de inibidor anódico não for suficiente 
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 Secagem por reação química 

As pinturas de secagem por reação química podem-se dividir em três tipos, de acordo com o tipo de 

reação química que forma o filme: 

• Secagem por oxidação com o ar: a união entre as moléculas do revestimento é feita através 

da formação de pontes de hidrogénio. Este tipo de secagem acontece em tintas oleoresinosas 

(alquídicas, alquídicas modificadas e ésteres epoxídicos) (Bayliss & Deacon, 2002). 

• Secagem por reação entre dois componentes: existe a reação entre o ligante e um endurecedor 

que são fornecidos em recipientes separados.  Estes dois produtos são misturados e depois 

aplicados. Trata-se de um processo típico de tintas epoxídicas e de poliuretanos (Bayliss & 

Deacon, 2002). 

• Secagem por reação com a humidade do ar: ocorrem reações entre as moléculas de água do 

ar e as do ligante formando ligações reticuladas. Este tipo de secagem é típico de poliuretanos 

de um componente e de silicatos ricos em zinco (silicatos de alquilo) (Sorensen et al., 2009). 

Na Tabela 4.2 apresenta-se um resumo das propriedades das tintas de secagem física e tintas de 

secagem química. Na Figura 4.4 apresentam-se os tipos de tintas referidos tal como os ambientes de 

exposição em que devem ser aplicados, segundo a norma ISO 12944. 

 Propriedades dos diferentes tipos de tintas de acordo com o ligante 

De acordo com os diferentes componentes, o filme formado pela tinta apresentará diferentes 

características. Apesar das características em comum dos ligantes de secagem física, existem 

particularidades em cada tipo de ligante:  

• Betuminosos: nas tintas compostas por ligantes betuminosos é comum a sua aplicação sem a 

adição de pigmentos, uma vez que o elevado teor de carbono torna a tinta opaca. Têm como 

grande vantagem permitir um revestimento impermeável de baixo custo, contudo a sua limitada 

resistência aos agentes atmosféricos, reduzida resistência mecânica e o número limitado de 

cores (preto e tons escuros) do revestimento constitui uma desvantagem (Ramires, 2009). 

Tendo em conta estes aspetos, é uma opção viável em estruturas imersas ou zonas húmidas 

onde existe pequeno risco de impactos (Bayliss & Deacon, 2002). 

• Borracha clorada: estes tipos de tintas são monocomponentes de secagem física e necessitam 

de solventes orgânicos para a sua aplicação. É usado principalmente em revestimentos 

industriais e já foi usado para estruturas em ambiente marítimo dada a sua resistência à água 

(Sorensen et al., 2009). Como limitações este tipo de revestimento apresenta pouca resistência 

a solventes, elevado conteúdo de compostos voláteis orgânicos (COV) e uma temperatura 

máxima de serviço de 70ºC (Bayliss & Deacon, 2002) pois a altas temperaturas o revestimento 

decompõe-se e liberta compostos tóxicos (Hurst & Jones, 1985). Por estas razões este ligante 

tem vindo a ser substituído por outros ligantes de características semelhantes (Ramires, 2009). 
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Tabela 4.2 - Propriedades gerais de tintas de secagem física e de secagem química 

 Secagem física Secagem química 

Reversibilidade Geralmente reversível Irreversível 

Resistência Química Pouco resistente Elevada resistência 

Dependência da temperatura Independente  Dependente 

Termoplasticidade Relevante Pouca suscetibilidade 

 

  

Figura 4.4 - Classificação dos tipos de tintas de acordo com o processo de secagem e ambientes de exposições 
sugeridos para cada ligante segundo a norma ISO 12944 (Sorensen et al., 2009). 

• Acrílica: as tintas acrílicas são usadas como protetoras de corrosão devido à sua capacidade 

de aderência e fotoestabilidade (Sorensen et al., 2009). Outra propriedade relevante é a sua 

capacidade de resistência à hidrólise e à radiação ultravioleta (UV), podendo ser usada em 

ambiente imersos (Ramires, 2009). À semelhança das outras tintas de secagem física, estas 
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tintas possuem limitações quanto à temperatura de exposição, sendo a sua temperatura 

máxima de exposição contínua de 70ºC (Sorensen et al., 2009). 

• Vinílica: os revestimentos vinílicos são monocomponentes que possuem propriedades 

semelhantes aos de borracha clorada e libertam compostos tóxicos a altas temperaturas. 

Podem ser usados em grande parte dos ambientes industriais e são resistentes à exposição a 

ambientes agressivos. Possuem grande resistência a ácidos orgânicos e soluções alcalinas, 

contudo apresentam resistência reduzida face aos solventes fortes, reduzido teor de sólidos e 

grande conteúdo de compostos orgânicos voláteis (Sorensen et al., 2009). 

De forma análoga apresentam-se as características das tintas com ligantes de secagem química: 

• Alquídicas: as tintas alquídicas são caracterizadas por grande aderência, flexibilidade, 

resistência e durabilidade (Sorensen et al., 2009). Contudo é necessária a adição de ácidos 

gordos para obter uma elasticidade aceitável e diminuir o tempo de cura (Santana & Oliveira, 

2011). O teor de ácidos gordos no ligante permite-os classificar em três categorias (Ramires, 

2009): 

o Teor baixo de ácidos gordos, contêm menos de 40% de ácidos gordos 

o Teor médio de ácidos gordos, contêm entre 40 a 60% de ácidos gordos 

o Teor elevado de ácidos gordos, contêm mais de 60% de ácidos gordos. 

Este teor modifica as propriedades das tintas, sendo que tintas com maior teor de ácidos gordos 

terão maior flexibilidade e aderência ao substrato. Os revestimentos alquídicos devem ser 

aplicados de forma cuidada uma vez que pode ocorrer saponificação. Este fenómeno é 

observado sobretudo quando os primários alquídicos são aplicados sobre superfícies 

galvanizadas (Sorensen et al., 2009). Estas tintas têm como principais limitações a reduzida 

resistência à água, baixa resistência aos álcalis (efeito de saponificação) e baixa resistência a 

solventes. Estes ligantes poderão ser modificados ao combinar com outros produtos para 

promover determinadas caraterísticas (Ramires, 2009): 

o Alquídica estirenada: a utilização do estireno promove um processo de secagem 

mais rápido e confere maior resistência química. No entanto este tipo de tintas 

torna-se mais suscetível a patologias quando aplicada em superfícies com uma 

preparação menos cuidada. 

o Alquídica uretanada: esta associação permite que a tinta possua um processo de 

secagem ligeiramente mais rápido e uma maior dureza da película. 

o Alquídica siliconada: tintas com teor de silicone acima de 30%, possuem elevada 

resistência à intempérie e elevada retenção do brilho. 

• Éster epoxídico: as pinturas de éster epoxídico consistem em produtos que, por um lado, 

possuem a resistência dos ligantes epoxídicos, por outro um processo de cura mais rápido 

devido à sua suscetibilidade de reação com radicais livres (Gilbert, 2016). Estes ligantes 

existem em diversas variantes, como por exemplo os ésteres epoxídicos halogenados que 

possuem melhor resistência ao fogo. Estes tipos de tintas têm como desvantagem a tendência 
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para adquirir tons brancos com a exposição solar, perdendo a cor original e o brilho (Ramires, 

2009). 

• Epoxídicos: os ligantes epoxídicos estão presentes num alargado espectro de campos de 

aplicação, verificando-se que uma das grandes áreas de aplicação é a indústria de pintura e 

revestimentos (Figura 4.5). Este uso alargado deve-se principalmente à sua elevada aderência 

a metais, elevada resistência ao calor, água e compostos químicos (Sorensen et al., 2009). 

Embora este tipo de tinta possua elevada aderência ao metal, esta pode ser comprometida na 

presença de elevados teores de água, levando à sua perda parcial ou total. Este fenómeno 

também está presente noutros tipos de ligantes e consiste na penetração de água até à 

interface metal/polímero, comprometendo a ligação entre o grupo hidroxilo e a camada oxidada 

do metal que permitem a aderência da tinta ao metal (Rouw, 1998). Este tipo de tintas apresenta 

problemas face à radiação UV, como amarelecimento ou farinação, pelo que é usual a sua 

utilização como primário ou camada intermédia, usualmente combinada com uma camada de 

poliuretano (Weiss, 1997). 

 

Figura 4.5 - Distribuição dos campos de aplicação de ligantes epoxídicos (Gilbert, 2016). 

• Poliuretano: os poliuretanos são produzidos através da reação entre um grupo isocianato 

(agente de cura) com um grupo hidroxilo de polióis, geralmente polyesters (Bayliss & Deacon, 

2002). As tintas de ligante de poliuretano possuem maior resistência ao desgaste (weathering) 

e possuem melhor retenção do brilho. Por estas razões estas tintas costumam ser usadas como 

camada de acabamento dos sistemas de revestimento quando existe exposição ao sol e outros 

agentes agressivos. Para além destas características, estas tintas possuem uma certa 

capacidade de autorreparação (self-healing) devido à capacidade de formação de pontes de 

hidrogénio entre as ligações de uretanos. Apresentam como principais desvantagens a 

reduzida resistência face a tensões e deformações impostas e degradam-se a elevadas 

temperaturas (Sorensen et al., 2009). Os poliuretanos de dois componentes apresentam um 

processo de cura química para a formação de película. A alteração na constituição da mistura 

resulta em revestimentos com diferentes características. Se a mistura for formada com 

isocianatos aromáticos apresenta um custo mais reduzido, no entanto não possuem uma 

capacidade de retenção de cor satisfatória quando exposta aos UV. As misturas formadas por 



50 

 

isocianatos alifáticos possuem melhor estabilidade de cor e brilho em exposição aos raios 

ultravioletas (Bayliss & Deacon, 2002). 

• Siloxanos: polímeros que possuem uma cadeia formada por ligações de átomos de silício e 

oxigénio (Figura 4.6). Estes revestimentos, em comparação com os revestimentos orgânicos 

tradicionais apresentam superior capacidade de retenção de cor e brilho apresentando, 

contudo, problemas em termos de propriedades mecânicas. Geralmente são usados outros 

constituintes de forma a catalisar o processo de cura como compostos epoxídicos, acrílico ou 

outros, resultando em substâncias híbridas com desempenho melhorado (Sorensen et al., 

2009). 

 

Figura 4.6 - Estrutura dos siloxanos (Sorensen et al., 2009) 

• Poliureia: as tintas de ligante de poliureia têm como característica principal uma velocidade de 

cura elevada. Este tipo de tintas tem grande utilização em ambientes de temperatura reduzidas 

como para o revestimento de oleodutos na região ártica. A poliureia assemelha-se ao 

poliuretano uma vez que resulta da reação entre um grupo amina e um agente de cura, um 

oligómero de isocianato. Devido ao processo de elevada velocidade de cura, a sua aplicação 

é feita geralmente através de aplicação por pulverização (Howarth, 2003). 

Relativamente aos revestimentos de cura através da humidade, existem dois principais tipos de 

ligantes: 

• Poliuretanos monocomponente: à semelhança dos poliuretanos de dois componentes, este tipo 

de revestimentos é formado através da reação entre um grupo poliol e isocianato, no entanto 

estas tintas são fornecidas apenas num componente que reage com a humidade atmosférica 

no seu processo de secagem. Têm como vantagens possuir capacidade de curar a 

temperaturas reduzidas, poder ser aplicadas em condições atmosféricas adversas e a 

possibilidade de executar um esquema de pintura completo num dia dado o rápido processo 

de cura (Ramires, 2009). 

• Silicatos de zinco: embora possuam uma base de silicatos orgânicos, estes formam álcoois 

voláteis durante o processo de cura por hidrólise, deixando apenas o filme seco inorgânico. 

Estes revestimentos possuem resistência aos solventes e a elevadas temperaturas (até cerca 

de 400ºC) e elevada resistência à abrasão. Tratam-se de tintas que apresentam grande eficácia 

na proteção à corrosão, no entanto necessitam de uma preparação de superfície de elevados 

padrões como a Sa3 da ISO 8501 ou similares (Ramires, 2009). 
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4.2.2 Solventes e diluentes 

O veículo volátil de uma tinta é, geralmente, formado pela mistura de solventes com a finalidade de 

dissolver o veículo fixo. A função dos solventes é a dissolução do veículo fixo para a sua aplicação em 

fase líquida. A sua presença é essencial para conferir a viscosidade necessária para a aplicação de 

uma tinta. Os solventes não conferem capacidade protetora à pelicula de tinta, no entanto são 

componentes fundamentais da mesma. Contudo, a taxa de evaporação de um solvente confere 

propriedades importantes à película seca. Taxas elevadas correspondem a solventes que se 

conseguem difundir com elevada velocidade pelo ligante. Quando estas velocidades de evaporação se 

situam em valores extremos é comum o aparecimento de defeitos. Velocidades de evaporação 

demasiado elevadas originam filmes secos com defeitos como empolamento ou enrugamento. 

Velocidades reduzidas traduzem-se em defeitos como a cobertura deficiente devido a excessivo 

espalhamento da tinta (Bayliss & Deacon, 2002). 

Entre os solventes mais usados destacam-se (Bayliss & Deacon, 2002) (Marques & Rodrigues, 2000): 

• Hidrocarbonetos alifáticos como querosene ou “white spirite” são derivados da destilação do 

petróleo e possuem ponto de inflamação relativamente elevado. 

• Hidrocarbonetos aromáticos como tolueno, benzeno e trimetilbenzeno que possuem elevado 

poder solvente e estão presentes num grande número de revestimentos de proteção à 

corrosão. 

• Cetonas como acetona e diacetona que possuem um ponto de inflamação reduzido e 

consequente perigo elevado de combustão. 

• Ésteres como acetato de butilo ou acetato de isopropilo que apresentam um custo elevado e 

são geralmente usados em misturas cujo objetivo é obter um solvente de reduzida volatilidade. 

• Álcoois como o etanol, metanol, isopropanol podem ser usadas em tintas epoxídicas, no 

entanto, não é usado em tintas de base de poliuretano devido a reagir com o agente de cura.  

Estes solventes pertencem a um grupo denominado compostos orgânicos voláteis (COV), classificados 

como perigosos para o ambiente e saúde por diversos organismos internacionais. A legislação no 

sentido de reduzir a emissão de compostos orgânicos voláteis  veio alterar a industria dos revestimentos 

anti corrosão, resultando em produtos com menores teores destes compostos e consequentemente 

novas tecnologias (Sorensen, Kiil, Dam-Johansen, & Weinell, 2009).  

4.2.3 Aditivos 

Os aditivos são produtos que são adicionados à mistura da tinta e têm como objetivo a alteração de 

propriedades químicas ou físicas da mesma. Podem-se apresentar sob a forma líquida, viscosa ou de 

sólidos pulverulentos e não constituem mais de 5% da massa de tinta. Os aditivos são geralmente 

designados pela função que desempenham no produto de pintura. Na Tabela 4.3 são apresentados 

alguns dos aditivos mais usados na indústria das tintas (Marques & Rodrigues, 2000). 
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Tabela 4.3 – Exemplos de aditivos, adaptado de (Marques & Rodrigues, 2000) 

Aditivo Função 

Anti-pele Impedir formação de peles à superfície dos produtos durante 

armazenagem 

Dispersantes Facilitar a dispersão de produtos pulverulentos nos veículos 

Espessantes Aumentar a consistência 

Absorventes da luz Estabilizadores do comportamento do revestimento exposto à luz 

solar e raios UV 

Fungicidas e algicidas Reduzir ataque da película por fungos ou algas 

Secante Provocar redução do tempo de secagem  

Emulsionante Favorecer formação de emulsão e assegurar estabilidade 

Antisséptico Evitar putrefação 

Plastificante Conferir elasticidade e aumentar flexibilidade da película 

  

4.2.4 Pigmentos  

Os pigmentos são partículas sólidas finamente divididas, não solúveis em água, solventes e ligantes 

cuja principal finalidade é conferir opacidade ao revestimento. São também responsáveis por 

propriedades anticorrosivas, mecânicas, brilho, resistência a químicos e durabilidade (Marques & 

Rodrigues, 2000). 

Os pigmentos podem ser classificados de acordo com o seu processo de obtenção, como naturais ou 

sintéticos, ou de acordo com a sua natureza química, como orgânicos ou inorgânicos. Pigmentos 

orgânicos apresentam, geralmente, sensibilidade à temperatura e são combustíveis, enquanto 

pigmentos inorgânicos são, em geral, incombustíveis e resistentes à ação do calor. Atualmente a maior 

parte dos pigmentos utilizados na indústria das tintas são sintéticos (Marques & Rodrigues, 2000). Na 

Tabela 4.4 são apresentados os pigmentos mais comuns por cores. 

Um dos rácios fundamentais que determina as propriedades do revestimento é a concentração 

volumétrica de pigmentos (CVP), que expressa a percentagem de volume de pigmentos em relação ao 

volume total da película seca e é dado pela Equação 11: 

 
𝐶𝑉𝑃 =  

𝑉𝑝 × 100

𝑉𝑃 + 𝑉𝑙

 
 (11) 

onde 𝑉𝑝 é o volume de pigmentos e 𝑉𝑙 o volume de ligante. Existe uma concentração crítica designada 

concentração crítica volumétrica de pigmentos (CCVP) a partir do qual existem variações bruscas das 
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propriedades da película. A CCVP representa um ponto onde o teor de ligante é exatamente o 

necessário para envolver as partículas de pigmentos e preencher os interstícios entre elas (Sorensen, 

et al., 2009). 

As características mais relevantes que um pigmento deve possuir são (Marques & Rodrigues, 2000): 

• Opacidade – permite que a tinta cubra o substrato e é função da diferença entre índice de 

refração do pigmento e do meio de dispersão. 

• Cor e poder corante – consoante o comprimento de onda que o pigmento absorve, os 

pigmentos exibiram diferentes cores. 

• Granulometria – a seleção da dimensão das partículas dos pigmentos pode influenciar 

características como brilho, opacidade ou consistência. 

• Facilidade de dispersão – característica relacionada com a facilidade com que o ligante molha 

o pigmento. A presença de água à superfície do pigmento dificulta a dispersão. 

• Resistência à migração e separação – é desejável que não ocorra migração e separação do 

pigmento na película pois estes são responsáveis pelo fenómeno de aparecimento de 

pigmentos à superfície de película sob a forma de um pó muito fino designado por farinação.  

• Resistência química – é desejável a presença de pigmentos quimicamente inertes para evitar 

a sua destruição através de reações químicas. 

• Estabilidade à luz – capacidade de retenção da cor do pigmento quando exposto à luz que 

depende da sua constituição, pureza e estrutura cristalina. A exposição de pigmentos à luz 

pode originar mudanças de cor como amarelecimento ou escurecimento. 

Tabela 4.4 - Exemplos dos pigmentos mais usados na indústria de tintas (Marques & Rodrigues, 2000) 

Cor pigmento Pigmento Descrição 

Branco Dióxido de titânio É um dos pigmentos com maior opacidade. 

Apresenta-se em duas variedades, a anástase 

com menor opacidade e o rútilo. 

 Litopone Usado misturado com o branco de zinco para 

aumentar a opacidade, mas não é usado em 

ambiente exterior devido ao amarelecimento com 

a luz. 

 Branco de zinco Possui uma fraca opacidade, mas possui uma boa 

solidez à luz. 

 Branco de antimónio Apresenta elevado poder de cobertura, no entanto 

tem um custo elevado.  

 Branco de chumbo Apresenta boa solidez à luz e resistência à 

intempérie, no entanto à presença de sais de 

chumbo 
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Cor pigmento Pigmento Descrição 

Amarelo Amarelo de crómio (à base de 

cromato de chumbo) 

Apresentam uma grande variedade de tons de 

amarelo. Possuem elevada opacidade e boa 

resistência e solidez à luz, mas podem escurecer 

devido à presença de chumbo 

 Amarelo de óxido de ferro Resistentes à luz e pulverulência. 

 Amarelo de zinco (cromatos de 

zinco) 

Menor opacidade que os amarelos de crómio e 

possuem uma elevada resistência à luz. 

 Amarelo de cádmio (sulfureto de 

cádmio) 

Possuem elevado poder de cobertura, opacidade 

e grande solidez à luz, no entanto têm um custo 

elevado. 

Azul Azul da Prússia (à base de 

ferrocianeto férrico) 

Possuem elevado poder corante quando utilizado 

em grande concentração. 

 Azul de cobalto (óxidos de cobalto 

e alumínio) 

Têm grande resistência ao calor. 

 Azul ultramarino (silicatos de 

alumínio e sódio) 

Possuem elevada estabilidade à luz. 

 Azul de ftalocianina Pigmentos com reduzida opacidade, são 

resistentes à luz e agentes químicos, mas com 

elevado custo. 

Verde Verde de crómio Pigmentos inorgânicos que consistem em óxidos 

de crómio e óxidos de crómio hidratado. 

 Verde de ftalocianina Pigmentos orgânicos com reduzida opacidade. 

Vermelho Óxidos vermelhos de ferro Possuem elevada resistência à luz e opacidade. 

 Óxidos vermelhos de chumbo Consistem em zarcão de vários tipos, dependendo 

da concentração de dióxido de chumbo pode ser 

classificado como pigmento anticorrosivo. 

 Vermelhos de cádmio Possuem elevado poder de cobertura, elevada 

resistência à luz e aos solventes, contudo com um 

elevado custo. 

Castanho Terras coloridas Consistem numa mistura de compostos de ferro 

hidratado. 

Negro Negro de fumo Obtido por combustão de derivados líquidos ou 

gasosos do petróleo. 

 Negros de óxido de ferro Podem ser naturais como a magnetite ou 

sintéticos como o óxido de ferro precipitado. 
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No campo das pinturas anticorrosivas os pigmentos podem desempenhar funções de proteção devido 

a determinadas propriedades (Marques & Rodrigues, 2000): 

• potenciam a formação de uma barreira à passagem da água e do oxigénio; 

• atuam como um ânodo, sacrificando-se e protegendo a superfície metálica; 

• fornecem iões passivantes solúveis que protegem o metal; 

• produzem películas insolúveis garantindo uma proteção com maior durabilidade. 

Os pigmentos usados para potenciar o efeito barreira de um revestimento possuem formas lamelares 

e orientam-se de forma paralela ao substrato aquando da sua aplicação. Estas partículas conferem 

também um incremento nas propriedades mecânicas do revestimento. Os pigmentos mais comuns em 

revestimentos, neste âmbito, são os óxidos de ferro micáceos e os pigmentos lamelares de alumínio 

(Sorensen, et al., 2009). 

Os pigmentos usados como proteção sacrificial são mais ativos electroquimicamente que o substrato. 

Embora qualquer metal que verifique esta condição possa ser usado, atualmente, os revestimentos 

com pigmentos de zinco são os revestimentos mais comuns. A eficácia destes revestimentos será tanto 

mais elevada quanto mais elevada for a concentração de pigmentos (Sorensen, et al., 2009). Por esta 

razão surgem os revestimentos ricos em zinco que são usados principalmente como primários. Ao 

contrário dos outros tipos de tintas que são classificadas de acordo com o ligante, as tintas ricas em 

zinco exibem propriedades próprias conferidas pelas partículas de zinco, pelo que a sua denominação 

é feita de acordo com os seus pigmentos. Estes tipos de tintas possuem entre 80 a 90% de pigmentos 

de zinco e são organizadas em duas categorias de acordo com o tipo de ligante (Bayliss & Deacon, 

2002): 

• Tintas orgânicas ricas em zinco – os revestimentos de maior durabilidade são essencialmente 

epoxídicos de dois componentes, embora exista uma grande variedade de revestimentos 

monocomponente. As tintas monocomponentes possuem maior facilidade de aplicação, mas 

não costumam ser usados em estruturas metálicas. Necessitam de uma preparação de 

superfície rigorosa para garantir um bom desempenho. 

• Tintas inorgânicas ricas em zinco   - este tipo de revestimento possui elevada resistência a 

altas temperaturas e são mais resistentes que os revestimentos orgânicos. Necessitam de um 

grau de preparação de superfície elevados, uma vez que a presença de impurezas no substrato 

provoca a falta de aderência.  

Os pigmentos inibidores de corrosão são classificados de acordo com o efeito nas reações catódicas e 

anódicas. Inibidores catódicos como sais de magnésio ou manganésio suprimem a corrosão nas zonas 

catódicas formando depósitos de iões de hidróxido insolúveis. Inibidores anódicos como fosfatos, 

boratos e silicatos formam uma pelicula aderente e insolúvel de óxidos sobre a superfície do metal 

passivando-a impedindo a corrosão (Sorensen, et al., 2009).  
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4.3 Aplicação de pintura e inspeção 

4.3.1 Métodos de aplicação 

Para além da preparação de superfície e escolha de esquema de pintura adequados é necessário 

garantir um processo de aplicação que não origine um deficiente comportamento em serviço (Marques 

& Rodrigues, 2000).  

Existem quatro principais métodos de aplicação de pinturas anticorrosivas para estruturas metálicas 

(Ramires, 2009): aplicação com trincha; aplicação com rolo; aplicação por pulverização com ar; 

aplicação por pulverização. 

A aplicação com trincha é um método lento e com baixo rendimento, no entanto é um método bastante 

generalizado devido a não necessitar de formação e equipamentos especializados como acontece com 

a pulverização. É um método de aplicação bastante eficiente para a pintura de cordões de solda, cantos 

vivos e arestas. Permite a obtenção de películas razoavelmente espessas, mas com acabamento 

grosseiro, por esta razão é usado na aplicação de primários em pontos singulares dos elementos 

metálicos uma vez que promove a aderência das camadas subsequentes (Gentil, 1996) (Ramires, 

2009). 

A aplicação de tinta com rolo é recomendada para superfícies extensas e planas e apresenta um 

rendimento superior e películas mais uniformes do que a aplicação com trincha. Este método não 

permite o controlo da espessura da película, sendo difícil a obtenção de películas mais espessas 

(Bayliss & Deacon, 2002). 

A pulverização com ar consiste num processo em que uma pistola de ar comprimido força a tinta a 

passar por finos orifícios onde encontra um jato de ar que atomiza as partículas que são lançadas sobre 

o substrato metálico. Este método permita a obtenção de espessuras homogéneas necessitando, no 

entanto, de aplicadores com formação especializada. A pulverização pode ser feita a quente para 

aplicar produtos de maior viscosidade, uma vez que a viscosidade é em geral uma propriedade 

inversamente proporcional à temperatura (Gentil, 1996). 

A pulverização sem ar (airless) consiste na aplicação da tinta com uma pistola de alta pressão ou 

hidráulica, onde o processo de atomização é diferente da pulverização com ar. Neste método as 

partículas são expelidas a elevada velocidade, atingindo pressões de cerca de 30MPa que fazem o 

filete de tinta expandir ao sair do equipamento. Esta expansão causa a pulverização da tinta que é 

aplicada em grande quantidade por unidade de tempo sobre a superfície. Apesar de ser um processo 

com elevado rendimento, o custo deste equipamento é mais elevado do que os equipamentos 

convencionais e necessita de cuidados adicionais devido às altas pressões envolvidas (Gentil, 1996) 

O tipo de aplicação adequado para uma determinada tinta depende da sua constituição e, 

consequentemente, das suas propriedades. A informação referente ao método de pintura que deverá 

ser usado para uma determinada tinta está presente na sua ficha técnica. 
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4.3.2 Controlo de qualidade 

O controlo de qualidade é uma fase essencial no campo dos revestimentos anticorrosivos para 

minimizar os seus defeitos e, consequentemente, maximizar a sua durabilidade. A inspeção deverá ser 

feita em três etapas (Gentil, 1996): 

• na receção das tintas; 

• na preparação do substrato e aplicação do revestimento; 

• em períodos de manutenção. 

A inspeção das tintas recebidas tem como finalidade impedir que tintas que não estejam em 

conformidade com as especificações sejam aplicadas e originem defeitos. Em laboratórios, as 

propriedades mais controladas por ensaios são (Gentil, 1996): 

• percentagem de sólidos por peso – indica a percentagem de componentes não voláteis em 

peso e permite auferir a quantidade de solventes; 

• sólidos em volume – indica o volume de sólidos na tinta em relação ao volume total e permite 

estimar o rendimento teórico de uma tinta; 

• viscosidade - propriedade relacionada com a consistência que poderá inviabilizar a sua 

aplicação com determinados métodos de aplicação; 

• peso volúmico – propriedade importante para verificar composição da tinta devido às diferentes 

densidades dos componentes; 

• tempos de secagem – permite conhecer o tempo entre demãos e o tempo para manuseio da 

peça; 

• dureza – para avaliação da suscetibilidade a riscos; 

• flexibilidade – para avaliação da capacidade de acomodar deslocamentos do substrato; 

• identificação do ligante; 

• teor de zinco na película seca – para garantir que o teor em zinco não coloca em causa a 

durabilidade da tinta; 

Durante a fase de preparação de superfície e aplicação de pintura deverão ser garantidas as condições 

para uma aplicação sem defeitos. O armazenamento das tintas deverá ser executado nas condições 

especificadas nas fichas técnicas e deverá ser respeitado o prazo máximo de armazenamento. Durante 

a aplicação devem ser controlados os seguintes aspetos (Gentil, 1996): 

• o período entre a aplicação de primário e a preparação de superfície deverá ser o mais curto 

possível para evitar oxidação e contaminação da mesma; 

• não aplicar tintas de dois componentes depois do tempo de vida útil da mistura e verificar a 

proporção da mistura; 

• espessura da película húmida aquando da aplicação; 

• aderência da cada demão; 

• dureza da película; 

• espessura nominal de película seca. 
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A espessura nominal de película seca (ENPS), corresponde à espessura do filme de tinta depois da 

secagem dos compostos voláteis, e vem especificado no esquema de pintura anticorrosivo. 

Revestimentos com maiores valores de ENPS apresentam maior durabilidade face ao mesmo ambiente 

corrosivo. 

Depois da aplicação do revestimento é necessário verificar a existência de defeitos no revestimento 

como bolhas, escorrimento, casca de laranja, descolamentos ou fraturas da película. Deverão ser 

programadas inspeções periódicas a cada seis a doze meses, dependendo da agressividade do meio. 

Deve-se dar prioridade à manutenção da integridade da camada de primário, uma vez que após o seu 

comprometimento pode ser necessário preparar a superfície para acomodar um novo revestimento. 

Esta é a fase com maior peso em termos de custos, que poderá ser evitada mantendo, pelo menos, a 

camada de primário intacta (Gentil, 1996). 

4.4 Desenvolvimentos no campo das tintas anticorrosivas 

Atualmente existe um elevado foco no desenvolvimento de revestimentos com propriedades 

melhoradas e de maior durabilidade, como as tintas inteligentes de capacidade autorreparadora. Com 

algumas imposições pelas entidades regulamentares, certos elementos tóxicos ou compostos 

orgânicos voláteis apresentam uma tendência para ser cada vez mais reduzidos. Os últimos 

desenvolvimentos vão ao encontro de revestimentos com um teor reduzido de COVs, tintas com 

solventes à base de água e livres de isocianatos e polímeros inteligentes e autorreparadores. Existem 

duas abordagens para a melhoria das propriedades de um revestimento (Montemor, 2014): 

• Encapsulação de partículas com capacidade para alteração das propriedades da tinta. 

• Manipulação da composição da matriz da tinta com grupos funcionais. 

Uma tinta inteligente é definida como uma tinta que altera as suas propriedades em resposta a um 

estímulo externo. Nas tintas autorreparadoras, são usadas microcápsulas poliméricas que envolvem 

partículas inibidoras. Estas cápsulas são rompidas quando o revestimento é danificado pela ação da 

radiação, ação física ou química e os agentes inibidores atuam sobre o local criando uma barreira 

passiva (Cotting & Aoki, 2015). 

Embora seja uma tecnologia promissora, existem alguns desafios para a sua aplicação em larga escala. 

Apesar do significativo estudo de agentes autorreparadores, como o diciclopentadieno, é necessário o 

estudo das suas propriedades e durabilidade perante variados ambientes. A tecnologia das 

microcápsulas precisa de um estudo mais aprofundado relativamente às suas possíveis alterações das 

propriedades da película e da sua capacidade de reter os agentes autorreparadores a longo termo. 

Outro ponto importante será o estudo da influência das microcápsulas que sofreram rotura nas 

propriedades do filme (Montemor, 2014). 
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 Análise Normativa 

No presente capítulo procede-se à análise de documentos normativos e especificações de 

organizações internacionais com relevância no campo das pinturas anticorrosivas de estruturas 

metálicas. 

Estes documentos têm como objetivo ao apoio do processo de especificação de um revestimento para 

proteção à corrosão. A normalização permite maior transparência e confiança entre as partes 

interessadas, como fornecedores e clientes e a redução dos custos. Através destes documentos é 

possível a garantia de um sistema de proteção adequado em termos de qualidade, segurança e 

ambiente. 

A metodologia para escolha de um esquema de pintura é, em geral, semelhante para todas os 

documentos analisados. Passa pela definição de um ambiente de exposição e a escolha de um dos 

esquemas que são prescritos para esse ambiente.  

5.1 ISO 12944 – Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de 

pintura 

A norma ISO 12944 foi publicada pela primeira vez em 1998 como norma internacional e está dividida 

em 8 partes. Esta norma tem transcrição para a norma portuguesa, a NP EN ISO 12944, também 

dividida nas mesmas 8 partes: 

• NP EN ISO 12944-1:1999 - Tintas e vernizes - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

por esquemas de pintura - Parte 1: Introdução geral 

• NP EN ISO 12944-2:1999 - Tintas e vernizes - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

por esquemas de pintura - Parte 2: Classificação de ambientes 

• NP EN ISO 12944-3:1999 - Tintas e vernizes - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

por esquemas de pintura - Parte 3: Concepção e disposições construtivas  

• NP EN ISO 12944-4:1999 - Tintas e vernizes - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

por esquemas de pintura - Parte 4: Tipos de superfície e de preparação de superfície  

• NP EN ISO 12944-5:2011 - Tintas e vernizes - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

por esquemas de pintura - Parte 5: Esquemas de pintura 

• NP EN ISO 12944-6:1999 - Tintas e vernizes - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

por esquemas de pintura - Parte 6: Ensaios de desempenho em laboratório 

• NP EN ISO 12944-7:2000 - Tintas e vernizes - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

por esquemas de pintura - Parte 7: Execução e supervisão dos trabalhos de pintura  

• NP EN ISO 12944-8:2001 - Tintas e vernizes - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

por esquemas de pintura - Parte 8: Desenvolvimento de especificações para obras novas e 

manutenção  
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Na primeira parte da norma, são feitas considerações gerais e o seu âmbito de aplicação. São tecidas 

apreciações sobre segurança e saúde e são distinguidas três categorias de durabilidade: 

• baixa – 2 a 5 anos; 

• média - entre 5 e 15 anos; 

• alta - superior a 15 anos. 

A segunda parte descreve condições ambientais que alteram a velocidade e extensão do processo de 

corrosão do aço e define seis ambientes de exposição atmosférica. É especificada, para cada ambiente, 

a perda de material associada e exemplificadas as localizações típicas dos mesmos. A tabela que 

apresenta estas classificações encontra-se no capítulo 3 deste trabalho (Tabela 3.1). São ainda 

divididos em três categorias, de lm1 a lm3, as estruturas submersas e enterradas (Tabela 3.2). 

Na terceira parte é feita uma apresentação de recomendações relacionadas com a fase de conceção, 

de modo a se obterem soluções com maior durabilidade. Estas recomendações estão relacionadas, 

sobretudo, com o correto escoamento de água e sujidade dos elementos metálicos e acessibilidade 

aos mesmos. 

A quarta parte desta norma indica o tipo de superfícies existentes tendo em conta o seu acabamento 

(sem revestimento, revestimentos metálicos e revestimentos com pintura) e métodos de preparação de 

superfície. Os métodos de preparação de superfície são divididos em três grandes grupos: 

• limpeza com água, solventes e químicos; 

• métodos por ação mecânica; 

• decapagem por chama. 

Para cada grupo são descritos os respetivos métodos e sua respetiva descrição, requisitos e quando 

aplicável, a norma a consultar para a obtenção de mais detalhes. De seguida são apresentados os 

graus de preparação associados a cada tipo de método (Sa, St, Fl e Be), fotografia correspondente ao 

grau de preparação na norma ISO 8501 e campos de aplicação, como se pode observar na Figura 5.1. 

As fotografias presentes na ISO 8501 são usadas para classificação do grau de preparação por 

comparação visual com a superfície em questão. 

Na quinta parte desta norma é feita uma classificação das tintas de acordo com o ligante, as quais são 

distribuídas por dois grupos: 

• tintas de secagem física; 

• tintas de secagem química. 

Para cada tipo de tinta são apresentadas as principais características e considerações relativamente 

ao processo de secagem. Nesta parte da norma estão especificados esquemas de pintura para cada 

ambiente. Cada esquema possui o grau de preparação necessário, o tipo de ligante, número de 

demãos, espessura nominal da película seca e a durabilidade expectável, como se pode observar na 

Figura 5.2. 
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Figura 5.1 - Grau de preparação de superfícies de acordo com a EN ISO 12944-4 

 
A sexta parte desta norma foca-se nos métodos laboratoriais usados para determinar a eficácia de um 

esquema de proteção à corrosão. Estes métodos são usados sobretudo para esquemas de pintura que 

não estejam especificados na parte 5, com o objetivo de determinar o seu desempenho. É 

disponibilizado um modelo de relatório para a apresentação dos resultados dos testes laboratoriais. 

A sétima parte apresenta detalhes relacionados com o armazenamento, aplicação e fiscalização da 

aplicação dos revestimentos. São abordados os métodos de aplicação, as condições ambientais 

necessárias e a metodologia para inspeção e definição de áreas de teste. 

A oitava parte prende-se à metodologia para especificação de novos trabalhos ou para trabalhos de 

manutenção. São mostrados exemplos de fichas para especificação do revestimento a usar e relatórios 

de execução e de fiscalização. A metodologia para a especificação e acompanhamento da execução 

de novos trabalhos da seguinte forma: 

1. classificação dos ambientes de exposição dos elementos metálicos de acordo com a ISO 

12944-2; 

2. análise das considerações de conceção da estrutura presentes na ISO 12944-3; 

3. verificação do acesso aos elementos metálicos a proteger para manutenção; 

4. definição da classe de durabilidade (tendo em conta que a durabilidade deve ser entendida 

como o tempo esperado até à primeira manutenção do revestimento) de acordo com a ISO 

12944-1; 

5. escolha do esquema de pintura tendo em conta o ambiente de exposição e classe de 

durabilidade, consultando a norma ISO 12944-5; 

6. seleção do método de preparação de superfície para o grau de preparação de superfície 

aconselhado para o esquema de pintura, com auxílio da ISO 12944-4; 
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7. fiscalização e registo de acordo com a ISO 12944-8. 

 

Figura 5.2 - Exemplo de esquemas de pintura para classe de exposição C3, adaptado de (IPQ, 2011). 

Exemplificando esta metodologia de prescrição de um sistema de pintura para uma ponte em estrutura 

de aço localizada em ambiente urbano moderadamente poluído: 

Nº do esquema de pintura: S3.19 

Ambiente: C3 

Durabilidade requisitada: elevada (superior a 15 anos) 

Esquema de pintura: 

Preparação de superfície: 

• Limpeza prévia da superfície através de meios mecânicos e solventes 

• Decapagem a jato abrasivo ao grau Sa 2 ½  

Primário: 

• 1ª demão de primário epoxídico com pigmentos anticorrosivos - ENPS 80 µm 

Intermédia: 

• 1ª demão intermédia de tinta de base epoxídica - ENPS 60 µm 



63 

 

• 2ª demão intermédia de tinta de base epoxídica - ENPS 60 µm 

Acabamento: 

• 1 demão de acabamento de tinta de base poliuretano – ENPS 40 µm 

Espessura total: ENPS 240 µm 

Esta norma sofreu uma revisão ao longo do desenvolvimento deste trabalho no sentido de incluir 

estruturas offshore. Neste sentido foi adicionado uma nova categoria de exposição, a C5-X, e 

esquemas de pintura adaptados a este ambiente. 

5.2 AR 82 – USDA Natural Resources conservation service 

Esta especificação é elaborada pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos da América e é 

aplicável aos sistemas de pintura para proteção de estruturas metálicas, tubagens metálicas e 

equipamentos. Estas recomendações são divididas em dois campos principais: a aplicação da pintura 

e a preparação da superfície. 

É referido que a superfície a ser protegida deverá ser devidamente preparada antes da aplicação do 

revestimento. Cada método apresentado possui a descrição do seu procedimento e encaminha para 

as respetivas recomendações elaboradas pela The Society for Protective Coatings (SSPC): 

• Método 1 – Near white blast: Este método é abordado na SSPC-SP10 e refere que primeiro se 

deve executar uma limpeza dos óleos e gordura e só depois se procede à aplicação do jato 

abrasivo de areia ou partículas angulares, resultando numa superfície com um mínimo de 95% 

livre de resíduos. 

• Método 2 – Commercial blast: Este método é abordado na SSPC-SP6 e usa os mesmos 

procedimentos do método 1, no entanto a superfície é apenas exigida uma superfície livre de 

resíduos de 67%. 

• Método 3 – Brush-off blast cleaning: Este método é abordado pela SSPC-SP7 e usa os mesmos 

procedimentos do método 1, contudo a superfície pode incluir material fortemente aderente à 

superfície como calamina, ferrugem ou restos de tinta. 

• Método 4 – Hand tool cleaning: Este método é abordado pela SSPC-SP2 e também recomenda 

a limpeza de óleos e gorduras seguido de limpeza por métodos manuais para remover os 

detritos e material solto.  

• Método 5 – Solvent cleaning: Este método é abordado pela SSPC-SP1 e é o método usado 

para remover as gorduras e óleos nos métodos anteriormente referidos e recomenda o uso de 

solventes ou detergentes comerciais para a limpeza da superfície. 

Estes métodos vão apresentando, sucessivamente, um menor grau de limpeza (associado a um menor 

tempo de vida expectável), sendo o método 1 geralmente mais dispendioso, mas com maior tempo de 

vida expectável. 
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Os revestimentos especificados pela recomendação estão divididos em 10 tipos. Esta divisão é feita 

tendo em conta o ligante e a camada a que se destina (primário, subcapa ou acabamento). Para cada 

tipo são especificadas as substâncias que a tinta não pode conter (ex. chumbo), o teor mínimo de 

sólidos da tinta e espessura nominal da película seca. É feita a seguinte categorização de 

revestimentos:  

• Tipo 1 – Primário alquídico 

• Tipo 2 – Alquídica com brilho 

• Tipo 3 – Alquídica com meio-brilho 

• Tipo 4 – Primário epoxídico curado com poliamida 

• Tipo 5 – Epoxídica curada com poliamida (subcapa ou acabamento) 

• Tipo 6 – Poliuretano acrílico com brilho 

• Tipo 7 – Poliuretano acrílico com meio-brilho 

• Tipo 8 – Primário de pré-tratamento  

• Tipo 9 – Primário de uretano 

• Tipo 10 – Alcatrão epoxídico 

Relativamente aos esquemas de pintura, são apresentados 7 esquemas de A a G onde são descritos 

os tipos de tinta a usar e a espessura nominal final. Nas instruções para uso desta recomendação existe 

também a descrição e condições para aplicação, sendo exemplificados os locais a aplicar. É ainda 

referido para cada sistema de pintura o método de preparação de superfície aconselhado como se 

demonstra na Tabela 5.1. 

Neste documento não é referido o tempo de vida expectável para cada solução de revestimento. 

Tabela 5.1 - Exemplo dos sistemas de pintura A, B e C segundo a AR 82, adaptado de (NRCS, 2014). 

Esquema 

de pintura 
Tipo de tinta 

Descrição e condições de 

aplicação 
Exemplos 

Preparação 

de superfície 

A 

Primário alquídico 

Alquídica com brilho 

Alquídica com meio-

brilho  

Para ambientes interiores e 

exteriores. Não deve ser 

aplicada em locais de ciclos 

molhagem e secagem nem 

em elementos submersos 

Estruturas de edifícios, 

tubagens acima do solo, 

gradeamentos, 

tanques. 

Método 2 ou 

3 

B 

Primário de uretano 

Alquídica com brilho 

Alquídica com meio-

brilho 

Ambientes semelhantes aos 

do esquema A, no entanto o 

primário de uretano permite 

a sua aplicação em 

elementos com preparação 

de superfície menos 

cuidada. 

As mesmas situações 

do esquema A mas em 

trabalhos de 

manutenção, quando 

não é possível uma 

preparação da 

superfície cuidada. 

Método 2 ou 

3 
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Esquema 

de pintura 
Tipo de tinta 

Descrição e condições de 

aplicação 
Exemplos 

Preparação 

de superfície 

C 

Primário epoxídico 

curado com poliamida 

Epoxídica curada com 

poliamida 

Para ambientes imersos ou 

zonas com ciclos de 

secagem e molhagem. 

Elevada resistência química 

Equipamentos 

enterrados, em contacto 

permanente com água. 

Método 1 

5.3 SSPC Painting Manual Fourth Edition 

A SSPC redigiu um documento onde aborda extensivamente a temática das proteções anticorrosivas. 

O primeiro volume está dividido em 12 capítulos onde é explicado o processo eletroquímico da 

corrosão, os métodos de preparação de superfícies, os diferentes tipos de materiais para 

revestimentos, métodos de aplicação, inspeção, preocupações sobre saúde, higiene, segurança e 

ambiente, aspetos de planeamento e controlo de qualidade. 

Embora exista esta extensa abordagem é possível verificar-se que não existe nenhuma indicação 

quanto à durabilidade dos sistemas de proteção apresentados. 

No capítulo 1 é feita uma introdução teórica do processo de corrosão e a proteção dos metais à mesma. 

O capítulo 2 está centrado na preparação da superfície, abordando os vários métodos, incluindo as 

suas vantagens e desvantagens. 

No capítulo dos revestimentos são apresentadas as características de cada tipo de tinta. No fim deste 

capítulo surge uma metodologia para a escolha do sistema de pintura a usar para a proteção das 

estruturas metálicas. Os diferentes ambientes de exposição são classificados em 12 categorias, 

numeradas de 0 a 3, com graus crescente de corrosividade do meio, como se pode verificar pela Tabela 

5.2.  

Tabela 5.2 – Ambientes de exposição, adaptado de (SSPC, 2014)  

0 Zonas interiores onde o aço esteja revestido com betão ou alvenaria. 

1A Zonas interiores normalmente secas. 

1B Zonas exteriores normalmente secas. 

2A Zonas frequentemente em contacto com água doce com fenómenos de condensação, salpicos, 

ou imersão frequente. 

2B Zonas frequentemente em contacto com água salgada com fenómenos de condensação, 

salpicos, ou imersão frequente. 

2C Imersão em água doce. 

2D Imersão em água salgada. 

3A Atmosfera ácida (pH entre 2.0 a 5.0) 
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3B Atmosfera neutra (pH entre 5 a 10.0) 

3C Atmosfera alcalina (pH entre 10.0 a 12.0) 

3D Atmosfera com exposição química, com contacto intermitente com hidrocarbonetos alifáticos. 

3E Atmosfera com exposição química severa, em contacto com solventes fortes, valores de pH 

extremos, ou combinação destes fatores com elevadas temperaturas. 

 

Para cada uma das zonas ambientais apresentadas, o manual da SSPC faz a recomendação de 

esquemas de pintura onde é apresentado o tipo de tinta usada, como ilustrado pela Tabela 5.3. Para 

mais informação sobre cada tipo de esquema é necessário a consulta de normas específicas, 

elaboradas pela SSPC, referentes a cada pintura. Embora sejam providenciados mais detalhes sobre 

os sistema de pintura como o nível mínimo de preparação de superfície, espessura nominal da película 

seca para cada demão e recomendações para fiscalização no momento de aplicação, não são feitas 

considerações sobre a durabilidade. 

Tabela 5.3 - Esquemas de pintura aconselhados para cada ambiente (SSPC, 2014) 

Esquema de pintura Ambiente corrosivo 

SSPC # Tipo de tinta  1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 3E 

PS1 À base de óleo  X X          

PS2 Alquídica  X X          

PS3 Fenólica  X X X         

PS4 Vinílica  X  X X X X X X    

PS10 Mastique à base de 

alcatrão 
     X   X X   

PS11 Alcatrão epoxídico    X X X X X X X   

PS12 Rica em zinco (sem 

acabamento) 
 X X X X X X  X  X  

PS12 Rica em zinco (com 

acabamento) 
 X X X X X  X X X X  

PS16 Alquídica siliconada    X         

PS17 Uretano  X X X X        

PS18 Latex  X X          

 

Nos capítulos seguintes são feitas considerações relacionadas com a aplicação e correta aplicação do 

esquema de pintura escolhido. São ainda apresentadas tabelas com preços indicativos que permitem 
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estimar o custo para aplicação de cada uma das soluções. Nos últimos capítulos são apresentadas 

indicações para a realização de um plano de manutenção e para reparações do revestimento. 

5.4 SAES-H-001 Coating selection and application requirements for industrial plants 

and equipment 

Esta norma é elaborada por uma companhia petrolífera pertencente ao estado da Arábia Saudita. Este 

documento está dividido em 10 capítulos que abordam a metodologia para escolha e aplicação de 

revestimentos para proteção de elementos metálicos. 

Nos primeiros capítulos são feitas considerações gerais, abordando assuntos como segurança, higiene, 

saúde, ambiente, armazenamento e manuseamento de equipamentos. No capítulo sete (“Coating 

Materials Selection”) são apresentados esquemas de pinturas (precedidos da sigla “APCS” para 

designar que os esquemas de pintura aprovados pelo comité) para revestimentos novos ou para 

manutenção, tendo em conta o tipo de ambiente, o objetivo do revestimento e o tipo de elemento a 

proteger, como se pode observar na Tabela 5.4. Ainda neste capítulo são apresentadas tabelas com 

compatibilidades entre tintas já aplicadas e tintas a aplicar posteriormente sobre as mesmas.  

Tabela 5.4 - Especificação de esquemas de pintura para exposição atmosférica pouco agressiva, adaptado de 
(Paints and Coatings Saudi Aramco Comitee, 2009) 

Estruturas exteriores com exposição atmosférica 

Descrição Esquema de pintura Observações 

Novo Manutenção  

A. Exposição atmosféria 

pouco agressiva 

APCS-4 

APCS-5A 

APCS-6 

APCS-1B 

APCS-1E 

APCS-22A 

APCS-22B 

APCS-26 

APCS-26T 

 

APCS-4 

APCS-6 

APCS-1B 

APCS-1E 

APCS-22 

APCS-26 

APCS-26T 

APCS-7 

 

APCS-5A deverá ser 

especificado na cor branca 

quando aplicado a reservatórios 

de produtos refinados de 

hidrocarbonetos. 

Usar o esquema APCS-22A ou 

APCS-22B em aço com 

temperaturas até 150ºC  

APCS-7 poderá ser usado para 

manutenção dos esquemas 

APCS4 ou APCS-6 em zonas 

com pouco teor de ferrugem 

onde os métodos abrasivos não 

são possíveis. 

Reservatórios 

Aço estrutural não galvanizado 

Equipamentos como válvulas, 

permutador de calor, etc. 

 

 

 

 

  

 

Nos capítulos seguintes são apresentadas considerações gerais para aplicação e controlo de 

qualidade. No último capítulo os esquemas de pintura são especificados com maior pormenor, 
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indicando os usos típicos, tipo de tintas a usar, espessura e nível de preparação de superfície 

necessário. Para cada tipo de tinta é especificado o número de produto SAMS (Saudi Aramco Material 

System). Estes números correspondem a produtos presentes na norma SAES-H-10V que consiste na 

lista de revestimentos aprovados por este comité.  

5.5 AS/NZS 2312 Guide to the protection of structural steel against atmospheric 

corrosion by the use of protective coatings 

Esta norma Australiana e Neozelandesa está dividida em três partes: 

• Parte 1 – Paint coatings  

• Parte 2 – Hot dip galvanizing 

• Parte 3 – Thermally sprayed metallic coatings 

É referido que esta norma tem em conta a norma internacional ISO 12944, no entanto, o comité 

reconheceu que a AS/NZS 2312, seria mais apropriada para o território australiano e neozelandês, não 

adotando a norma internacional. 

A primeira parte da norma está dividida em 10 secções, sendo que a primeira parte são considerações 

gerais, onde são definidas cinco categorias de durabilidade. 

A segunda secção tem como tema a classificação dos ambientes de exposição. À semelhança da ISO 

12944, os ambientes são classificados de C1 a C5, introduzindo duas novas categorias, a categoria Cx 

(extremo) e a categoria T (tropical interior). São também apresentados exemplos de locais típicos para 

cada ambiente como é possível verificar pela Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 - Categorias de corrosão de acordo com a norma AS/NZS 2312, adaptado de (Australian/New 
Zealand Standard, 2014) 

Categorias de 

corrosividade 

Taxa de corrosão 

do aço 

[µm/ano] 

Taxa de corrosão 

do zinco 

[µm/ano] 

Exemplos de 

ambientes 

exteriores 

Exemplos de 

ambientes 

interiores 

C1: Muito baixa <1.3 <0.1 
Algumas regiões 

montanhosas 

Escritórios e lojas 

C2: Baixa 1.3 a 25 0.1 a 0.7 
Ambiente 

árido/rural/urbano 

Armazéns e 

recintos desportivos 

C3: Média 25 a 50 0.7 a 2.1 Litoral 

Indústria 

processadora de 

alimentos 

C4: Elevada 50 a 80 2.1 a 4.2 Beira-mar (calmo) Piscinas 

C5-I: Muito elevada 

(Industrial) 
80 a 200 4.2 a 8.4 

Instalações 

produtos químicos 

Instalações 

produtos químicos 
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Categorias de 

corrosividade 

Taxa de corrosão 

do aço 

[µm/ano] 

Taxa de corrosão 

do zinco 

[µm/ano] 

Exemplos de 

ambientes 

exteriores 

Exemplos de 

ambientes 

interiores 

C5-M: Muito Elevada 

(marítima) 
80 a 200 4.2 a 8.4 

Beira mar 

(rebentação) / 

offshore 

- 

CX 200 a 700 8.4 a 25 
Zonas de 

rebentação severa 

Zonas adjacentes a 

presença de ácidos 

T: Tropical interior 
-  

Zonas tropicais não 

costeiras 
- 

 

A terceira secção tece considerações sobre as fases de planeamento, conceção e execução das 

estruturas metálicas e da sua proteção à corrosão. São referidos cuidados a ter em conta durante a 

conceção (exemplo: evitar deficiente ventilação, escolha de materiais para evitar a corrosão galvânica) 

onde, à semelhança da ISO 12944, são ilustrados os principais problemas que podem ser evitados 

nesta fase. 

A quarta secção está relacionada com os métodos de preparação de superfícies, onde são abordados 

quatro métodos: 

• Solventes ou soluções alcalinas 

• Jato de abrasivos 

• Limpeza manual 

• Limpeza jato de água 

Para cada método são abordados aspetos a ter em conta na sua seleção e execução. São também 

especificados diversos parâmetros a regular, tendo em conta o estado da superfície a preparar 

(exemplo: nível de pressão do jato de água). 

No quinto capítulo surgem os fatores que influenciam a seleção do esquema de pintura. São referidos 

como fatores, entre outros, o substrato, o ambiente, durabilidade, aparência, métodos de aplicação, 

onde para cada um são especificadas as restrições/recomendações. 

No sexto capítulo é abordada a escolha do esquema de pintura a usar para a proteção à corrosão. 

Após considerações iniciais sobre a escolha e correta aplicação do esquema de pintura, são 

apresentadas três tabelas (Tabela 5.6, Tabela 5.7, Tabela 5.8) onde estão presentes as características 

da pintura para diferentes ambientes de exposição, a compatibilidade entre camadas de um esquema 

de pintura e as suas descrições. Para cada esquema de pintura existe a indicação da correspondência 

para os esquemas presentes na ISO 12944. 

No capítulo sete são apresentados os métodos de aplicação assim como condições para aplicação. O 

capítulo oito está relacionado com a manutenção dos esquemas de proteção à corrosão. Após 

encaminhar para a ISO 12944-8 para o preenchimento do relatório para avaliação do estado do sistema 
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de proteção, é exibida uma tabela de compatibilidades entre a camada existente e a camada de 

manutenção a aplicar. São apresentados critérios para avaliar a necessidade de reparação. 

Nos capítulos nove e dez são explicados os procedimentos para realizar a fiscalização e a 

especificação dos trabalhos para aplicação do revestimento. 

Tabela 5.6 - Características da camada de acabamento em diferentes ambientes, adaptado de (Australian/New 
Zealand Standard, 2014) 

Tipo de 

revestimento 

Durabilidade face a exposição de 

salpicos de: 

Durabilidade face a 

exposição contínua de: 
Resistência 

mecânica 

Retenção 

de cor 

Ácido Base Água Solvente Intempérie Água Solo 

Acrílico de dois 

componentes 
B Re B B MB MR MR MB MB 

Epoxídico (dois 

componentes) 
B MB E MB B MB MB MB Re 

Mástique 

epoxídico 
B MB E MB B MB B MB Re 

MR - Muito Reduzida 

Re - Reduzida 

R - Razoável 

B - Boa 

MB - Muito Boa 

E - Excelente 

 

Tabela 5.7 - Compatibilidade entre primário e acabamento, adaptado de (Australian/New Zealand Standard, 

2014) 

Primário 

Acabamento 

Alquídico 

Acrílico 

Polisiloxanos 

Epoxídico Poliuretano 

Dois 

comp. 
Latex 

Dois 

comp. 

Elevada 

esp. 

Cura por 

humidade 

Dois 

comp. 

Latex acrílico CA CA C NC CA CA NC CA 

Alquídica C CA C CA CA CA NC CA 

Epoxídico  

- dois comp. 

- mástique 

 

CA 

C 

 

C 

CA 

 

C 

C 

 

C 

C 

 

C 

C 

 

C 

CA 

 

CA 

CA 

 

C 

CA 

Uretano 

curado por 

humidade 

CA CA CA C C C C C 

Rico em zinco 

- inorgânico 

- orgânico 

 

NC 

NC 

 

CA 

CA 

 

CA 

C 

 

CA 

CA 

 

CA 

C 

 

CA 

C 

 

CA 

CA 

 

CA 

C 

C - Compatível CA – Compatível mas com 

precauções 

NC – Não compatível 
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Tabela 5.8 - Esquemas de pintura, adaptado de (Australian/New Zealand Standard, 2014) 

Designação 

Preparação 

de 

superfície 

1ª demão 2ª demão 3ª demão Espessura 

total 

[µm] 

Durabilidade 

Tipo ENPS 
[µm] 

Tipo ENPS 
[µm] 

Tipo ENPS 
[µm] 

C3 
[anos] 

ACL1 St 3 AcL 40 AcL 40 AcL 40 120 2-5 

ACC1 St 3 Ep 125 Ac 50 - - 175 5-10 

PUR2 Sa 2 ½    Ep 75 Pu 50 - - 125 5-10 

ALK3 St 3 / Sa 2 Al 75 Al 40   115 2-5 

AcL – Latex acrílico 

Ac – Acrílico bicomponente 

Al - Alquídico 

Ep - Epoxídico 

Pu - Poliuretano 

5.6 Comparação entre documentos normativos 

O objetivo dos documentos analisados é a especificação de um esquema de pintura adequado ao 

ambiente de exposição, ao substrato e que apresente a durabilidade adequada. Todos os documentos 

analisados cumprem o seu objetivo, no entanto, a qualidade e quantidade de informação relativamente 

a todo o processo de proteção das estruturas metálicas é substancialmente diferente.  

Existe uma elevada discrepância entre a recomendação AR-82 elaborada por um organismo não 

especializado em proteção à corrosão e os restantes documentos elaborados por organismos 

especializados. Através da análise da Tabela 5.9, onde se apresentam as principais diferenças entre 

os documentos, é possível perceber que a norma ISO 12944, a norma da Arábia Saudita e a norma 

neozelandesa possuem pontos em comum, abordados com metodologias semelhantes. O documento 

elaborado pela SSPC, apesar da sua extensão, possui falta de informação comparativamente às 

normas referidas, o que leva a dificuldades para especificação de um esquema de pintura. A maior 

dificuldade prende-se à falta de indicação da durabilidade indicativa. 

Tabela 5.9 - Comparação entre documentos normativos 

 
AR 82 Manual SSPC ISO 12944 SAES-H-001 AS/NZS 2132 

Métodos de preparação 

superfície X X X X X 

Boas práticas durante 

conceção 
  X  X 

Especificação do nível 

mínimo de preparação de 

superfície 
X X X X X 

Definição de ambientes 

de exposição  X X X X 

Esquemas de pinturas X X X X X 

Especificação dos 

métodos de aplicação 
 X    X 

Durabilidade   X  X 
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5.7 Adoção das normas pelo mercado 

Os fabricantes possuem indicações relativamente à aplicação dos seus produtos para a proteção de 

estruturas metálicas à corrosão. Verifica-se que os fabricantes possuem mais documentos associados 

à norma ISO 12944, demonstrando em geral, uma maior aceitação e adoção do mercado face a esta 

norma. De todas as especificações emitidas pelos fabricantes, apresenta-se uma lista não exaustiva 

para cada norma referenciada neste documento: 

• ISO 12944: 

o International - ISO 12944 Protect your assets in three easy steps ("ISO 12944 Protect your 

assets in three easy steps," 2014) 

o CIN – Guia de esquemas de pintura segundo EN ISO 12944-5:2007 ("Guia de esquemas 

de pintura segundo EN ISO 12944-5:2007," 2013) 

o SIKA – Industrial Coatings, Corrosion Protection for steel structures ("INDUSTRIAL 

COATINGS - Corrosion Protection for Steel Structures," 2016) 

o Hempel – How to select the right paint system ("How to Select the right paint system - 

Guidelines for coating protection in accordance with ISO 12944," 2008) 

o PPG – ISO 12944 Global Systems Guides ("ISO 12944 Global Systems Guides," 2014) 

o TEKNOS – Corrosion Protection by paint systems ("Corrosion protection by paint systems," 

2012) 

 

• AS/NZS 2312:2004: 

o Wattyl - Protective Coating AS/NZS 2312:2004 Paint Systems for Steel and Galvanised 

Steel ("Protective Coating AS/NZS 2312:2004 Paint Systems for Steel and Galvanised 

Steel," 2013) 

o Dulux – Guide to AS/NZS 2312.1:2014 ("Guide to AS/NZS 2312.1:2014," 2015) 

Apenas foram encontradas especificações de fabricantes para as normas ISO 12944 e para a AS/NZS 

2312. Como seria expectável, enquanto que para as normas australianas e neozelandesas apenas se 

encontram especificações de marcas ou filiais de marcas desses países, a ISO 12944 possui 

especificações de normas de vários países tanto da Europa como do continente americano. Dos 

fabricantes com maior presença em Portugal destacam-se a CIN, SIKA, Hempel e PPG (através da 

marca Dyrup) sendo que as três primeiras possuem versões dos guias de proteção de estruturas 

metálicas à corrosão em português.  
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 Casos de estudo 

Este capítulo tem como objetivo o estudo de sistemas de proteção aplicados ou especificados em 

estruturas metálicas. São analisados seis casos de estudo que consistem em diferentes tipos de 

estruturas localizadas em diferentes ambientes.  Foi objeto de estudo a intervenção para reconversão 

de um edifício para um estabelecimento de hospedagem com unidades de alojamento predominante 

de dormitórios (“hostel”), a reconversão de um edifício para um lar de idosos, a construção de um 

pavilhão comercial e três intervenções de conservação de obras de arte. Face à solução especificada 

para cada caso, é feita uma análise face ao documento normativo mais reconhecido, a NP EN ISO 

12944. 

6.1 Estabelecimento de hospedagem 

Este edifício data da primeira metade do século XVIII, localizado na zona histórica de Lisboa atualmente 

a ser convertido num hostel. Os elementos metálicos a proteger consistem em perfis metálicos IPE e 

UPN para reforço estrutural dos pisos superiores e uma plataforma exterior para suporte de 

equipamentos (AVAC) e que são ilustrados na Figura 6.1 e Figura 6.2. 

A prescrição do esquema de pintura foi feita pelo empreiteiro dada a inexistência de especificações por 

parte do projetista. O empreiteiro recorreu a um técnico-comercial de tintas que recomendou a 

aplicação de três demãos de tinta à base de resina alquídica uretanada para elementos exteriores e 

duas demãos para elementos interiores após lixagem de ferrugem. Não houve a indicação da 

espessura nominal do filme seco para cada demão. 

 

Figura 6.1 - Reforço estrutural dos pavimentos: a) colocação de vigas IPE por baixo do vigamento em madeira 
existente; b) colocação lateral de perfis UPN no vigamento em madeira 

 

a) b) 
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Os elementos metálicos neste edifício estão presentes em diferentes ambientes de exposição tendo 

em conta a sua localização. É possível fazer a divisão destes elementos em dois ambientes segundo 

a ISO 12944-2: 

• C1 para as vigas metálicas interiores para suporte estrutural dos pavimentos; 

• C3 para plataforma metálica exterior; 

Uma vez que as vigas interiores se encontram protegidas do fenómeno de condensação devido aos 

tetos em gesso cartonado, foi considerado um ambiente muito pouco agressivo como o C1. Todos os 

elementos metálicos no exterior estão expostos a uma atmosfera típica de um grande espaço urbano, 

com a presença de poluentes no ar, correspondendo a uma categoria de corrosividade C3. 

Considerando que não foram especificadas espessuras nominais das películas secas para cada demão 

e a inexistência da sua medição, considerar-se-á cada demão com uma espessura de 35 µm, de acordo 

com o especificado na ficha técnica. Desta forma verifica-se que para o exterior a durabilidade 

expectável será inferior a cinco anos, uma vez que se assemelha a um esquema de pintura S3.01. Para 

o interior, uma vez que se trata de uma zona de corrosividade C1, não se considera necessária a 

aplicação de pintura para proteção da corrosão.  

6.2 Pavilhão de superfície comercial 

Este pavilhão consiste numa estrutura metálica porticada, que se desenvolve aproximadamente por 62 

metros, com vãos de cerca de 27 metros. Está localizado em Sintra, a cerca de sete quilómetros da 

linha costeira. 

Toda a estrutura encontra-se em ambiente interior aquecido, sem presença de fenómenos de 

condensação, correspondendo a um ambiente de exposição C1, segundo a norma ISO 12944-2. No 

caderno de encargos vem especificado a aplicação do seguinte esquema de pintura: 

1. Aplicação de uma demão de primário epoxídico de espessura 80 µm. 

Figura 6.2 - Vigas IPE para suporte de plataforma metálica para suporte dos equipamentos de AVAC e bomba de 
calor. 
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2. Aplicação de duas demãos de tinta de poliuretano com espessura total de 120 µm. 

3. Espessura total de 200 µm. 

No caderno de encargos não é especificado o grau de preparação de superfície exigido e a natureza 

da espessura exigida (espessura nominal de filme seco ou espessura de filme húmido). Para efeitos 

de estimação da durabilidade expectável serão consideradas uma preparação de superfície adequada 

ao esquema prescrito e que as espessuras especificadas correspondem à espessura nominal do filme 

seco. 

O esquema que conta no caderno de encargos, é um esquema usado para ambientes de exposição 

C3, de alta durabilidade. Desta forma pode-se concluir que este sistema de proteção terá uma 

durabilidade elevada para as condições previstas, podendo estar sobredimensionado para as mesmas. 

  

 

Figura 6.3 - Esquema de pintura S3.18 e S3.19, adaptado de (IPQ, 2011). 

 

6.3 Edifício lar de idosos 

Este edifício data do século XVIII, situado em Alcântara, Lisboa e já foi alvo de variadas intervenções 

de conservação. Os elementos metálicos a aplicar consistem em perfis metálicos IPE para reforço dos 

pisos e para a execução da estrutura de escadas. Todos os elementos estão localizados no interior, no 

entanto possuem ambientes de exposição diferentes: 

• C1 para vigas em salas de estar e quartos (zonas interiores aquecidas sem ocorrência de 

condensação). 

• C2 para estrutura metálica das escadas (zona não aquecida com possibilidade de ocorrência 

de condensação). 

• C3 para vigas em zona de confeção de alimentos com produção com humidade elevada.  

Em projeto existe indicação para proteção dos elementos metálicos: 

1. Decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½ em todas as faces de acordo com a norma NP 

EN ISO 12944-4. 
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2. Aplicação de esquema de proteção à corrosão, adequado à categoria de corrosividade C3 e 

que garanta uma durabilidade alta (superior a 15 anos). 

Verifica-se que não foi especificado um esquema de pintura, remetendo a sua escolha para a fase de 

execução. A especificação do ambiente de corrosão C3 para todos os elementos metálicos poderá 

levar a esquemas de pintura sobredimensionados para o ambiente em que se encontram. 

6.4 Pontes metálicas 

Foram analisadas as soluções anticorrosivas adotadas para três pontes com tabuleiros em treliça mista. 

É possível verificar a localização das três obras de arte, que foram alvo de intervenção, através do 

mapa nacional de corrosão atmosférica produzido pelo LNEG, presente na Figura 6.4 a). As pontes 

intervencionadas localizam-se em Abrantes, Gavião e Ourique. Na figura Figura 6.4 b) é possível 

observar a ponte localizada em Gavião, antes das intervenções.  

 

Figura 6.4 – a) Mapa nacional de corrosão atmosférica com a localização das pontes analisadas (através de cruzes 

vermelhas), adaptado de (Pereira, 2006); b) ponte de Belver com tabuleiro em treliça metálica (Francisco, 2015). 

Relativamente aos ambientes de exposição, pode-se observar pelo mapa nacional de corrosão 

atmosférica que o ambiente de qualquer uma das pontes será C2/C3. Desta forma será conservativo a 

escolha de ambiente C3 questões de especificação de proteção à corrosão. 

No caderno de encargos para a ponte em Ourique, os esquemas de proteção são especificados da 

seguinte forma: 

• Categoria de corrosividade C3 (corrosividade média); 

• Preparação de superfície por decapagem por jato abrasivo até ao grau Sa 2 1/2;  

• Esquema de pintura: 
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o Primário: 1 demão de epoxídico com fosfato de zinco, com 80 µm de espessura 

mínima;  

o Intermédio: 1 demão de tinta à base de resina epoxídica poliamida com óxido de ferro 

micáceo, com 50 µm de espessura mínima; 

o Acabamento: 2 demão de poliuretano alifático, com 50 µm de espessura mínima por 

demão. 

No caderno de encargos para as pontes em Abrantes e Gavião, os esquemas de proteção são iguais 

e são especificados da seguinte forma: 

• Categoria de corrosividade C4 (corrosividade alta); 

• Preparação de superfície por decapagem por jato abrasivo até ao grau Sa 2 1/2;  

• Esquema de pintura: 

o Primário: 1 demão de tinta epoxídica poliamida (ou poliamina) tolerante de superfícies, 

aos óxidos, a eventuais restos de tinta, com 125 µm de espessura mínima; 

o Intermédio: 1 demão de tinta epoxídica poliamida (ou poliamina), com 125 µm de 

espessura mínima; 

o Acabamento: 1 demão de poliuretano alifático, com 50 µm de espessura mínima. 

Comparando o esquema de proteção usado para a ponte em Ourique com os esquemas da norma ISO 

12944, verifica-se a sua semelhança com o esquema S 3.19 concluindo-se que a durabilidade do 

esquema de pintura é elevada. 

Os esquemas usados para as pontes de Abrantes e Gavião possuem uma espessura nominal de 

película seca total igual ao esquema de S4.15. Como se pode verificar pela Figura 6.5, esta solução 

corresponde a uma durabilidade esperada elevada, pelo que é de esperar manutenções significativas 

apenas num prazo superior a 15 anos. A escolha do ambiente de corrosividade C4 para estas pontes 

poderá resultar em soluções sobredimensionadas e com maior custo inicial. 

 

Figura 6.5 - Esquemas de pintura para ambiente de corrosividade C4, adaptado de (IPQ, 2011) 
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6.5 Discussão 

Da análise destes seis casos de estudo é possível observar a falta de cuidado na especificação e 

execução de pinturas anticorrosivas.  

Três casos de estudo, referentes a obras de iniciativa privada revelaram falta de detalhes necessários 

para a execução de um sistema de proteção eficaz. Os três casos que dizem respeito a obras do 

domínio público e de maior relevância, revelam uma especificação de esquema de pintura e controlo 

de qualidade. 

No primeiro caso de estudo, as obras de reabilitação de um hostel, não foi especificado por parte do 

projetista nenhum sistema anticorrosivo. Desta forma, através do aconselhamento de um técnico-

comercial foi obtido um revestimento de durabilidade reduzida, sendo que as aplicações de mais duas 

demãos possibilitariam a obtenção de um esquema de durabilidade esperada média. 

No segundo caso de estudo, foi especificado um esquema de pintura incompleto, uma vez que não foi 

indicado o grau de preparação, essencial para assegurar a durabilidade pretendida. Deveria ter sido 

especificada a preparação de superfície através de decapagem com abrasivos até ao grau Sa 2 ½ de 

forma a garantir a durabilidade. Relativamente ao esquema de pintura selecionado, este revela-se 

conservativo, uma vez que se podia ter optado por um, composto por uma demão de primário epoxídico 

com 80 µm e uma ou duas demãos de tinta de poliuretano com espessura total de 80 µm. Este esquema 

também consiste numa solução de alta durabilidade uma vez que é recomendado para ambientes C2, 

sendo conservativo uma vez que se trata de um ambiente interior aquecido. 

A especificação do esquema de pintura para os elementos metálicos do terceiro caso de estudo foi 

adiado para a fase de execução. No entanto, as indicações deixadas revelam-se conservativas em 

quase todos os elementos metálicos, uma vez que requer um esquema de pintura de alta durabilidade 

para o ambiente C3. 

Relativamente às obras realizadas nas três obras de arte, a especificação dos esquemas de pintura 

revelou-se a mais completa dos casos de estudo. Apesar da solução se revelar conservativa para dois 

casos, a especificação abordou os pontos chave necessários para uma correta execução. A principal 

dificuldade sentida durante a execução esteve relacionada com o controlo de qualidade da preparação 

de superfície, uma vez que o controlo pictográfico não possui escala. 
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 Conclusões e desenvolvimentos futuros 

As estruturas metálicas apresentam um crescimento da sua utilização, apesar de constituírem, em 

geral, uma opção estrutural mais onerosa. Como principais vantagens que fomentaram a sua utilização, 

destaca-se o facto de reduzir tempo de montagem, o menor peso próprio com impacto na redução dos 

efeitos da ação sísmica, a possibilidade de realização de vãos de maiores dimensões com secções 

mais reduzidas e a sua potencialidade para reutilização, com vantagem económica e ambiental. 

Apresentam como um dos principais inconvenientes o seu maior custo inicial e sua natural tendência 

para oxidar, sendo fundamental a aplicação de sistemas de proteção à corrosão que assegurem a sua 

adequada durabilidade. 

O presente trabalho teve como objetivo a análise dos sistemas de proteção das estruturas de aço contra 

a corrosão de forma a minimizar os inconvenientes deste tipo de estruturas. De modo a sintetizar estas 

soluções, foram descritos os principais métodos de proteção utilizados. Foram também analisadas as 

tecnologias e mecanismos de cada tipo de revestimentos de natureza metálica e mista (galvanização, 

metalização e sistemas duplex), tal como a espessura recomendada para cada ambiente e 

durabilidade.  

Seguidamente desenvolveu-se um estudo com principal foco nas pinturas anticorrosivas. Para a 

compreensão do funcionamento destes revestimentos, foram abordados os mecanismos de proteção, 

os seus componentes e a sua influência nas propriedades do filme e a aplicação. A análise dos recentes 

desenvolvimentos neste campo, permitiu compreender novas tecnologias com potencial para melhorar 

o desempenho e durabilidade dos revestimentos. 

Para a análise normativa, foram selecionados cinco documentos. A sua análise permitiu compreender 

que o método para dimensionamento de um esquema de pintura passa pela definição do ambiente a 

que está exposto e a durabilidade pretendida. O documento de maior relevância na área de pinturas 

anticorrosivas a nível nacional e europeu é a ISO 12944. Esta adoção é observável, por exemplo, pelas 

abordagens de diversas marcas presentes no mercado, que explicam a sua utilização, servindo 

simultaneamente para a divulgação dos seus produtos. Verifica-se que a norma AS/NZS 2312 aborda 

diversas temáticas, surgindo como uma das mais completas. Este facto resulta de ser baseada na ISO 

12944 com a adição de algumas modificações e atualizações. 

Os casos de estudo analisados, apesar do seu número reduzido, permitem a obtenção de conclusões. 

Dos seis casos de estudo, três constituíam obras de natureza privada e as restantes de natureza 

pública. As obras privadas consistiram na aplicação de estruturas metálicas novas, sem qualquer 

revestimento aplicado previamente. As obras públicas passaram pela manutenção da estrutura 

metálica de obras de arte, incluindo preparação de superfície e aplicação de um novo revestimento. 

Nesta análise constatou-se a falta de cuidado na especificação de dois esquemas de pinturas e a sua 

ausência em projeto, da solução anticorrosiva para uma das estruturas analisadas. As pinturas 

anticorrosivas aplicadas nas obras de arte foram especificadas de acordo com a NP EN ISO 12944. No 
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entanto, foram sentidas dificuldades na obtenção do grau de preparação de superfície requerido e na 

sua verificação em todos os elementos da estrutura. É possível reconhecer alguma tendência ao 

descuramento das questões de durabilidade durante a fase de projeto, sobretudo em obras de iniciativa 

privada de reduzida relevância. Este procedimento pode resultar em sistemas de proteção 

inadequados, podendo levar a custos inesperados e a incorretos planos de manutenção. 

Conclui-se que, de forma geral, os objetivos traçados no início deste trabalho foram alcançados. 

Realizou-se a síntese dos métodos de proteção à corrosão, dando especial foco aos métodos de 

revestimento por pintura. Os métodos de proteção metálicos foram abordados de uma forma genérica, 

indicando métodos simplificados de especificação. Numa fase seguinte foi efetuada a análise de 

documentos normativos de modo a aplicar em casos de estudo e dimensionar soluções de proteção 

anticorrosiva. A sua aplicação permitiu concluir que será necessária uma abordagem mais cuidada dos 

sistemas anticorrosivos, beneficiando todos os intervenientes.  

A realização deste trabalho permitiu o conhecimento geral do panorama das proteções anticorrosivas. 

Desta forma é possível a proposta para desenvolvimentos de trabalhos futuros com o intuito de 

melhorar o estado do conhecimento desta temática: 

• Análise de um maior número de casos de estudo – um número mais elevado de casos permitirá 

a análise sistemática com relevância estatística dos sistemas de proteção anticorrosiva mais 

usados em Portugal e a sua adequabilidade face aos ambientes de exposição. 

• Comparação entre a durabilidade esperada de revestimentos aplicados e a durabilidade real – 

a presença dos vários constituintes das tintas permite a obtenção de diferentes rendimentos. A 

utilidade passará pelo conhecimento de que forma a durabilidade expectável fornecida pelas 

normas face à durabilidade real foi influenciada pelas novas tecnologias de tintas. 

• Análise de custos de ciclo de vida dos vários esquemas de pintura - embora as normas ISO 

12944 prescrevam esquemas de pintura adequados a cada ambiente e indiquem a respetiva 

durabilidade associada, não são feitas considerações sobre os custos de cada sistema. 

• Desenvolvimento da tecnologia de tintas inteligentes – o conhecimento das propriedades 

físicas e químicas destas tintas permitirá a obtenção de novos revestimentos potencialmente 

mais duráveis. O estudo destes revestimentos será de elevada importância para uma futura 

abordagem pelas normas internacionais. 
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