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Tema: Proteção superficial (pintura) em Estruturas Metálicas 

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA PROTEÇÃO SUPERFICIAL PARA DIFERENTES 

ESPESSURAS DE CAMADA DE PELÍCULA SECA EM SUBSTRATOS METÁLICOS COM E 

SEM PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DO JATEAMENTO ABRASIVO SA 2 ½ 

Guido José Denipotti¹ 
 

Resumo 
Este trabalho consistiu em analisar o desempenho da proteção superficial (pintura) de 
diferentes procedimentos de pintura distinguindo-se em espessuras de camadas e preparação, 
ou não, da superfície metálica através do jateamento abrasivo SA 2 ½. Adotou-se as seguintes 
espessuras: 1) epóxi 20µm; 2) epóxi 80µm; 3) epóxi 120µm; 4) epóxi 120µm + poliuretano 60µm 
(180µm) e 5) epóxi 240µm e para cada uma delas, empregou-se a preparação da superfície e a 
não preparação da superfície, resultando-se assim em 10 diferentes procedimentos de pintura. 
Para cada um destes procedimentos, fez-se 2 corpos de prova deixando um exposto às 
intempéries e o outro protegido das intempéries durante 22 meses, simulando-se assim, 
estruturas expostas e não expostas. Periodicamente foram realizados, em cada um dos corpos, 
ensaios de medição de camada de película seca, aderência e aparência, observando-se 
resultados satisfatórios para diferentes espessuras, porém insatisfatórios no quesito preparação 
de superfície, comprovando-se a necessidade de execução da preparação dos substratos para 
posterior execução de pintura para espessuras de camada de película seca iguais ou maiores do 
que 80µm. 
 
Palavras-chave: Estruturas metálicas; Procedimento de pintura; Proteção superficial; Ensaios 
de pintura. 
 

 

SURFACE PROTECTION PERFORMANCE ANALYSIS FOR DIFFERENT FILM COATING 

THICKNESS DRY IN METALLIC SUBSTRATES WITH AND WITHOUT SURFACE PREPARE 

TROUGH BLASTING ABRASIVE  SA 2 ½ 

 
Abstract 
This work is to analyze the performance of surface protection (paint) for different painting 
procedures differentiating in coating thickness and preparation, or not, the metal surface by 
abrasive blasting SA 2½. The following thicknesses are adopted: 1) Epoxy 20μm; 2) Epoxy 80μm; 
3) Epoxy 120 μm; 4) Epoxy + polyurethane 120 micron 60μm (180μm) and 5) epoxy 240μm and 
for each of them, we used the surface preparation and no surface preparation, thus resulting 10 
different painting procedures. For each of these procedures, there was 2 test specimen leaving 
an exposed to weather and other weather-protected for 22 months simulating is so exposed 
and unexposed structures. Periodically they were performed on each test at test specimen, dry 
film coating measuring test, adhesion and appearance, observing satisfactory results for 
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different thickness, however unsatisfactory in the item surface preparation, demonstrating the 
need for the application of preparation of substrates for further execution of paint to dry film 
layer thicknesses equal to or greater than 80μm. 
 
Keywords: Metallic structures; Painting procedures; Surface protection; Test paint. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
No sistema construtivo em estruturas metálicas o fator proteção superficial (pintura) está 
diretamente relacionado com a estética e vida útil do empreendimento. Para os investidos 
(proprietários dos empreendimentos), a estética de seu empreendimento pode ter, em um 
primeiro momento, maior importância do que outros quesitos. Porém, para os profissionais que 
trabalharão diretamente no desenvolvimento do projeto, fabricação e montagem da estrutura 
metálica a proposição da proteção superficial deve não apenas garantir a durabilidade desejada 
(projetada), mas também convergir para o menor custo fabril. Amiúde, observa-se a garantia da 
durabilidade desejada superestimando a proteção superficial e, não raro, verifica-se também o 
elevado custo de manutenção pela escolha ineficiente do procedimento de pintura. Este 
trabalho, sem um precedente, tratou da análise de um conjunto de corpos de prova, 
distinguindo-se: a) pela preparação, ou não, da superfície para recebimento de pintura; b) pela 
camada da espessura de película seca da tinta; c) por sua exposição, ou não, às intempéries. Fez-
se, ao longo de 22 meses, ensaios de aderência, medição de camada de película seca e inspeção 
visual onde constatou-se a inviabilidade da não preparação da superfície, através do jateamento 
abrasivo AS 2½, para recebimento de pintura, salvo para os casos em que a camada de película 
seca for menor ou próxima à rugosidade obtida pelo jateamento.  
 
  
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Generalidades 
 
Inicialmente, separou-se 10 chapas metálicas com as dimensões mostradas na figura abaixo.  
 

 
Figura 1: Corpos de prova – 10 unidades 

 
Em 5 desses corpos (metade dos disponibilizados), procedeu-se com a preparação para pintura, 
através do jateamento abrasivo ao grau SA 2 ½. O jateamento escolhido é o usualmente 
proposto pelas melhores metalúrgicas. Além disso, para a maioria dos casos de pinturas aéreas, 
isto é, expostas à corrosão atmosférica, o grau mínimo recomendado é SA 2 ½ da norma Sueca 
SIS 05 59 00-67 (jato ao metal quase branco) [1]. 
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Nos outros 5 corpos de prova, não foi executada qualquer limpeza (preparação). A nomenclatura 
dada aos corpos de prova que passaram pelo jateamento é iniciada pelas letras JT (jateamento) 
e para os corpos onde não ocorreram qualquer limpeza (preparação), NA (nada aplicado). 
 

 
Figura 2: (Setas amarelas) Corpos de prova sem preparação para pintura, (Setas vermelhas) 

corpos de prova jateados 
 

Definiu-se 5 esquemas de pintura, com base, principalmente, na espessura de camada de 
película seca. Sendo espessuras de: 20, 80, 120, 180 e 240µm.  
Assim, cada uma dessas camadas foi aplicada em dois corpos, sendo um jateado (JT) e o outro 
sem execução prévia de limpeza (NA). 
Desta forma, as nomenclaturas iniciadas pelas letras JT (jateamento) e NA (nada aplicado) foram 
somadas à numeração específica para à respectiva camada de película seca. Assim, tem-se os 
seguintes corpos: 
 

 NA02 – sem preparação para pintura e determinação de 20µm de camada de película 
seca; 

 JT02 – preparação através do jateamento abrasivo ao grau SA 2 ½ e determinação de 
20µm de camada de película seca; 

 NA08 – sem preparação para pintura e determinação de 80µm de camada de película 
seca; 

 JT08 – preparação através do jateamento abrasivo ao grau SA 2 ½ e determinação de 
80µm de camada de película seca; 

 NA12 – sem preparação para pintura e determinação de 120µm de camada de película 
seca; 

 JT12 – preparação através do jateamento abrasivo ao grau SA 2 ½ e determinação de 
120µm de camada de película seca; 

 NA18 – sem preparação para pintura e determinação de 180µm de camada de película 
seca; 
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 JT18 – preparação através do jateamento abrasivo ao grau SA 2 ½ e determinação de 
180µm de camada de película seca; 

 NA24 – sem preparação para pintura e determinação de 240µm de camada de película 
seca; 

 JT24 – preparação através do jateamento abrasivo ao grau SA 2 ½ e determinação de 
240µm de camada de película seca. 

 

 
Figura 3: Marcação dos corpos de prova 

 
 

    
Figura 4: (Esq.) Corpo de prova sem preparação para pintura e (Dir.) corpo de prova após o 

jateamento abrasivo SA 2 ½  
 
 

    
Figura 5: (Esq.) Medição de rugosidade e (Dir.) rugosímetro 



                                                                   
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

6 

 
Figura 6: Execução da pintura 

 

 
Figura 7: Corpo de prova NA02 pintado 

 
 

2.1 Procedimentos de pintura 
 
A seguir, será detalhado a especificação de cada um dos procedimentos de preparação e pintura 
empregados, além da primeira medição de camada de película seca. 
 
2.1.1 NA02 

 
Tabela 1: Ficha técnica da pintura para NA02 
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2.1.2 JT02 
 

Tabela 2: Ficha técnica da pintura para JT02 

 
 

 
 
 

2.1.3 NA08 
 

Tabela 3: Ficha técnica da pintura para NA08 

 
 

 
 
 

2.1.4 JT08 
 

Tabela 4: Ficha técnica da pintura para JT08 
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2.1.5 NA12 
 

Tabela 5: Ficha técnica da pintura para NA12 

 
 
2.1.6 JT12 

 

Tabela 6: Ficha técnica da pintura para JT12 

 
 
 
2.1.7 NA18 

 

Tabela 7: Ficha técnica da pintura para NA18 

 
 

 
Obs.: para a obtenção da espessura de camada de película seca de 180µm, optou-se para 
trabalhar com duas demãos, sendo a segunda uma camada (60µm) de tinta poliuretânica. 



                                                                   
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

9 

2.1.8 JT18 
 

Tabela 8: Ficha técnica da pintura para JT18 

 
 
 
2.1.9 NA24 
 

Tabela 9: Ficha técnica da pintura para NA24 

 
 
 
2.1.10 JT24 
 

Tabela 10: Ficha técnica da pintura para JT24 
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2.2 Descrição dos ensaios 
 
Após a pintura dos 10 corpos de prova, como descrito acima, fez-se o corte ao meio de cada um 
dos corpos, através de guilhotina, para que uma parte fosse exposta à intempérie e o seu 
respectivo par ficasse protegido das intempéries. Desta forma, somou-se à nomenclatura as 
letras E (exposto) e C (coberto), obtendo ao final, 20 corpos de provas para 10 procedimentos 
distintos de pintura. 

 
 

 
Figura 8: Divisão dos corpos de prova para: (C) não exposição à intempérie e (E) exposição à 

intempérie 
 

 
Fez-se assim, para cada um dos corpos de prova, as verificações de:  
 
a) aderência, utilizando o método de ensaio de corte em X, estabelecido na ABNT NBR 11003; 
b) medição de camada de película seca, obtendo-se a média aritmética de 12 pontos, 
descartando-se previamente o maior e menor valores; 
c) análise visual. 
 
Os ensaios foram realizados para os tempos decorrido em 1, 10, 90, 360 e 660 dias. 
 

    
Figura 9: Realização dos ensaios 
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Figura10: Exposição dos corpos de prova 

 
Salienta-se que o local de exposição e realização dos ensaios está localizado na cidade de Nova 
Bassano/RS, nas dependências fabris da Metalúrgica Bassano, considerando atmosferas urbanas 
e industriais, com níveis moderados de dióxido de enxofre e alta umidade relatava do ar. 
 

 
Figura 11: Local de exposição dos corpos de prova - Nova Bassano/RS 

 
 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Serão feitas as análises comparativas dos corpos de prova com o mesmo procedimento de 
pintura, distinguindo-se de sua exposição ou não às intempéries (exemplo: NA02C X NA02E), em 
seguida, a análise das mesmas camadas de película seca, porém com e sem a preparação da 
pintura através do jateamento abrasivo (exemplo: NA02C X JT02C) e, posteriormente, a 
comparação entre todas os corpos com a mesma espessura de película seca (exemplo: NA02C X 
NA02E X JT02C X JT02E). 
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3.1 Corpos de prova – Especificação de camada de película seca de 20µm 
 

 
Figura 12: Comparativo gráfico entre corpos NA02 (C) não exposto e (E) exposto 

 
 

 
Figura 13: Corpos NA02 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 

 
Figura 14: Comparativo gráfico entre corpos JT02 (C) não exposto e (E) exposto 
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Figura 15: Corpos JT02 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 

Os gráficos e imagens mostrados acima e anteriormente, tratam dos mesmos corpos de prova, 
porém que foram divididos e colocados em diferentes condições de exposição. Os gráficos das 
figuras 12 e 14 mostram a perda de camada em função do tempo para corpos que iniciaram 
exatamente com a mesma espessura de camada de película seca. É observado também, uma 
melhor resistência à corrosão nos corpos não expostos, o que é esperado. 
A seguir, observar-se-á os quatros corpos de prova no mesmo gráfico e, em seguida, em uma 
mesma imagem. 

 
Figura 16: Comparativo gráfico entre corpos de prova com a mesma camada de película seca 

(20µm) 
 
 

 
Figura 17: Corpos de prova com a mesma camada de película seca (20µm) - (31/05) 
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É observado no gráfico da figura 16 uma melhor estabilidade na camada de película seca do 
corpo de prova NA02C. O principal motivo deste resultado é que como estes corpos receberam 
uma camada de tinta que não ultrapassou a espessura de 50µm, nos corpos que receberam 
jateamento, a rugosidade foi de 73µm, conforme descrito na Tabela 2. Assim, a camada de tinta 
não ultrapassou os picos de rugosidade provocados pelo jateamento. Ou seja, os corpos 
jateados não tinham toda a sua superfície protegida pela camada de tinta. Em contrapartida, os 
corpos que não receberam o jateamento, tiveram toda a sua superfície coberta pela tinta, pois 
possuíam uma superfície lisa, sem rugosidade. 
Contudo, mesmo tendo-se um melhor desempenho no quesito manutenção da espessura de 
camada de película seca, a aderência foi reprovada nos ensaios realizados com os períodos de 
360 e 660 dias, conforme vê-se na figura 18. 
 

     
Figura 18: (Esq.) Ensaio de aderência (31/05) e (Dir.) ensaios de aderência 

 
 
Repetir-se-á as mesmas três análises gráficas, para as outras 4 especificações distintas de 
espessura de camada de película seca. 
 
3.2 Corpos de prova – Especificação de camada de película seca de 80µm 

 
Figura 19: Comparativo gráfico entre corpos NA08 (C) não exposto e (E) exposto 
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Figura 20: Corpos NA08 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 

 
Figura 21: Comparativo gráfico entre corpos JT08 (C) não exposto e (E) exposto 

 
 

 
Figura 22: Corpos JT08 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 
O processo de calcinação, denominado também de engisamento, consiste na degradação da 
resina pela ação de raios ultravioleta do sol [3]. Essa degradação é observada nos corpos NA08E 
e JT08E onde verifica-se a perda de brilho e de cor. 
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Figura 23: Comparativo gráfico entre corpos de prova com a mesma camada de película seca 

(80µm) 
 
 

 
Figura 24: Corpos de prova com a mesma camada de película seca (80µm) - (31/05) 

 
 
Novamente, observa-se uma melhor estabilidade na manutenção da camada de película seca 
nos corpos não expostos (C – cobertos), como NA08C e JT08C. Tal resultado é esperado em 
função do processo de calcinação sofrido pelos corpos de prova expostos às intempéries, pois a 
incidência da luz solar diretamente sobre a superfície pode comprometer a emulsão e os 
pigmentos da tinta, degradando-os, provocando a calcinação e perda de brilho [2]. 
 
A tinta epóxi possui uma excelente resistência, principalmente, à abrasão. O mesmo 
desempenho não se aplica às intempéries.  
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3.3 Corpos de prova – Especificação de camada de película seca de 120µm 
 

 
Figura 25: Comparativo gráfico entre corpos NA12 (C) não exposto e (E) exposto 

 
 

 
Figura 26: Corpos NA12 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 
 
Salienta-se que o desplacamento da tinta observado no corpo NA12E foi proporcionado pela 
falta de aderência da tinta em função do não jateamento e ocasionado pela penetração de água 
nas marcações em “X” dos ensaios de aderências anteriores, onde optou-se por não retocar os 
corpos após as realizações dos ensaios, em função das dimensões (área) dos mesmos. 
Contudo, foi observado uma melhor resistência à aderência justamente nos corpos expostos, ou 
seja, de acordo com os critérios de aceitação dos ensaios de aderência conforme N-13 - 
Requisitos Técnicos para Serviços de Pintura, Item 7.5 – Aderência, Subitem 7.5.1.2 “...critérios 
técnicos qualitativos para aceitação...”, não houve reprovação de aderência em nenhum dos 
ensaios realizados no corpo NA12E e, em contrapartida, os três últimos ensaios realizados no 
corpo NA12C, foram reprovados com os respectivos resultados: (X2;Y1); (X2;Y2) e (X3;Y2). 
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Figura 27: Resultados os ensaios de aderência – NA12C 

 

 
Figura 28: Comparativo gráfico entre corpos JT12 (C) não exposto e (E) exposto 

 

 

 
Figura 29: Corpos JT12 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 
Para ambos os corpos jateados da Figura 20, todos os resultados de aderência foram 
aprovados com resultados em X0;Y0. 
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Figura 30: Comparativo gráfico entre corpos de prova com a mesma camada de película seca 

(120µm) 
 

 
Figura 31: Corpos de prova com a mesma camada de película seca (120µm) - (31/05) 

 
 

3.4 Corpos de prova – Especificação de camada de película seca de 180µm 

 
Figura 32: Comparativo gráfico entre corpos NA18 (C) não exposto e (E) exposto 
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Figura 33: Corpos NA18 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 
 

 
Figura 34: Comparativo gráfico entre corpos JT18 (C) não exposto e (E) exposto 

 
 
 

 
Figura 35: Corpos JT18 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 
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Figura 36: Comparativo gráfico entre corpos de prova com a mesma camada de película seca 

 (180µm) 
 

 
Figura 37: Corpos de prova com a mesma camada de película seca (180µm) - (31/05) 

 
 
Conforme já descrito anteriormente, para os corpos de prova, com especificação de espessura 
de camada de película seca em 180µm, optou-se por trabalhar com duas demãos, sendo a 
primeira com tinta epóxi e a segunda poliuretânica. Esta alternativa visou a análise comparativa 
com os corpos de prova com especificação de espessura de camada de película seca em 240µm, 
porém, apenas com tinta epóxi. Tais especificações estão detalhadas nas tabelas do item 2.1 
Procedimentos de pintura. 
 
Observa-se, nas imagens anteriores, uma melhor manutenção nas permanências de espessura 
das tintas, não sendo verificado perda de massa das camadas das tintas.  
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3.5 Corpos de prova – Especificação de camada de película seca de 240µm 
 

 
Figura 38: Comparativo gráfico entre corpos NA24 (C) não exposto e (E) exposto 

 
 

 
Figura 39: Corpos NA24 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 

 
Figura 40: Comparativo gráfico entre corpos JT24 (C) não exposto e (E) exposto 

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

0 100 200 300 400 500 600

Película seca (µm) X Tempo (dias)

NA24C NA24E

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

0 100 200 300 400 500 600

Película seca (µm) X Tempo (dias)

JT24C JT24E



                                                                   
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

23 

 
Figura 41: Corpos JT24 (C) não exposto e (E) exposto - (31/05) 

 
 

 
Figura 42: Comparativo gráfico entre corpos de prova com a mesma camada de película seca 

(240µm) 
 
 

 
Figura 43: Corpos de prova com a mesma camada de película seca (240µm) - (31/05) 
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4  CONCLUSÃO 
 
As especificações dos procedimentos de pintura devem, fundamentalmente, atender às 
necessidades de proteção superficial da estrutura metálica em função de sua localização (grau 
de agressividade) e vida útil desejada.  
É observado nas licitações para fornecimento deste sistema construtivo o emprego de 
especificações padrões que na maioria das situações, atendem a contento a proteção 
anticorrosiva da estrutura metálica, porém, em outras, estar sub ou superdimensionada, 
elevando-se assim os custos de manutenção ou do próprio empreendimento, respectivamente. 
Neste trabalho, as quatros ramificações: jateada; não jateada; exposta e não exposta 
objetivaram, para diferentes espessuras de camada de película seca, a visualização das 
condições da pintura ao longo, e ao final, de 22 meses. 
Em hipótese alguma é recomendado a execução da pintura em estruturas metálicas sem a 
devida preparação da superfície para recebimento da tinta. Neste trabalho, os resultados dos 
ensaios nos corpos de prova, não podem ser utilizados para estruturas metálicas que serão: 
transportadas, manuseadas e montadas. Ou seja, os corpos de prova, não foram submetidos às 
movimentações, choques e atritos que inevitavelmente ocorrem durante o processo de 
fabricação, expedição e montagem. 
Nas espessuras de camada de película seca especificadas entre 20 a 120µm observou-se a perda 
de massa (espessura de camada), devido ao processo de calcinação, em maior incidência nos 
corpos que foram expostos às intempéries.  
Ocorreu a permanência da espessura de camada de película seca justamente nos corpos 
especificados em 180µm, salientando-se que nestes, utilizou-se de uma segunda demão de 60 
µm de tinta poliuretânica, sendo esta mais resistente às intempéries e recomendada para 
estruturas expostas. 
Todos os corpos de prova que foram preparados (jateados) para recebimento de tinta tiveram 
os resultados de aderência aprovados. E, independente da espessura de camada de película 
seca, os que não receberam a preparação tiveram resultados de aderência hora aprovados e 
outrora reprovados. Tal fato corrobora a recomendação de necessidade de preparação da 
superfície para recebimento da proteção superficial, independente da espessura da camada de 
tinta. 
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