
Galvanização a Fogo ou Eletrolítica: conheça os dois processos mais 
utilizados 

 

O que é a galvanização e para que serve? 

O ferro é o metal gerado a partir do minério ferrita FeO, possui o número atômico 26 na tabela 
periódica e é utilizado desde os tempos mais remotos. 

É o segundo elemento metálico mais encontrado na Terra, (4,7%) - perdendo apenas para o 
alumínio (7%) - e segue sendo utilizado em larga escala por indústrias no Brasil, como a 
metalurgia e a siderurgia. 

A corrosão é um dos fatores que geram a maior perda de ferro no mundo todo, e por isso 
foram criados alguns processos de proteção. 

Dois dos processos mais utilizados para proteger o ferro é a galvanização (ou zincagem) a fogo 
e a galvanização eletrolítica. 

Como funciona o processo de galvanização? 

Nos dois processos de galvanização o zinco é utilizado como um metal de sacrifício, criando 
uma camada de proteção para o ferro, fazendo com que, em caso de contato com o meio 
corrosivo, apenas o zinco seja corroído. 

Ainda que o material tenha uma área exposta, o zinco continua a agir como metal protetor. 

Qual a diferença entre a zincagem a quente e a eletrolítica? 

Os processos de zincagem a quente e eletrolítico são bem diferentes. 



Na galvanização a fogo o ferro é mergulhado em uma cuba cheia de zinco fundido a uma 
temperatura entre 445 ºC e 460 ºC formando uma camada que compõe o revestimento de 
proteção.  

Já no caso da galvanização eletrolítica trata-se de um processo onde o zinco é transferido de 
um anodo (pólo positivo) para uma chapa de ferro negativamente carregada. 

No fim, a galvanização eletrolítica deixa uma superfície mais lisa e brilhante porque possui uma 
camada menor de revestimento em relação à galvanização a fogo. Esta tem maior aderência e 
resistência à corrosão, mas em contrapartida o acabamento fica mais grosseiro e o custo é 
mais alto. 

 

Prontinho, agora você já conhece os dois processos mais utilizados quando é preciso galvanizar 
o ferro. 

Restou ainda alguma dúvida? Entre em contato conosco, podemos te auxiliar. 

 


