
Resumo 

A protecção catódica por pintura de estruturas metálicas é feita actualmente com recurso 

a primários com zinco metálico. O zinco introduzido na película de tinta funciona como ânodo 

sacrificado. No entanto, esta função só ocorre se a tinta for electricamente condutora. Uma 

vez que as películas de tinta à base de polímeros orgânicos não são condutoras da 

electricidade, é necessário introduzir na formulação uma elevada concentração de zinco de 

forma a torná-la condutora. Nos últimos anos verificou-se um aumento significativo do preço 

dos metais e do zinco, pondo em risco a viabilidade económica da utilização deste metal em 

sistemas de protecção catódica por pintura. 

O objectivo da presente tese é o desenvolvimento de um primário com menor conteúdo 

em zinco, e assim com menor custo e menor impacto ambiental, recorrendo a resinas 

condutoras eléctricas.  

Foram seleccionados três primários com diferentes níveis de zinco na película seca: 

primário epóxido de alto conteúdo em zinco (92,2 % p/p – nível I), primário epóxido rico em 

zinco (80,5 % p/p - nível II) e o primário epóxido com menor conteúdo em zinco (67,6 % p/p - 

nível III) conforme especificado na norma SSPC (Steel Structures Pain Council) Paint 

Specification No. 20. Para cada primário produziu-se uma formulação padrão. A 

caracterização dos primários em termos de propriedades anticorrosivas foi realizada 

recorrendo a duas técnicas distintas: (i) ensaios de envelhecimento acelerado (nevoeiro 

salino), técnica actualmente utilizada pela empresa CIN, e (ii) uma técnica recente baseada 

em espectroscopia de impedância electroquímica (EIS), o método AC-DC-AC. Deste modo, o 

presente trabalho tem também como objectivo aprofundar a técnica AC-DC-AC. Esta técnica 

permitiu avaliar correctamente e de uma forma expedita (menos de 24 h) as propriedades 

anticorrosivas dos revestimentos em comparação com a técnica de nevoeiro salino. Os 

resultados obtidos indicam que o nível I, primário com maior conteúdo em zinco, apresenta o 

melhor desempenho em termos de resistência à corrosão. 

Relativamente ao primário de nível I, foi elaborada uma formulação na qual se substituiu 

parte do zinco por um polímero condutor, concretamente uma resina baseada na polianilina 

(Emeraldine salt Long chain, grafted to Lignin). Esta formulação foi produzida com menos 20 

% (p/p) de zinco relativamente à formulação original, e com a introdução de 3% (p/p) de 

polianilina. Os resultados obtidos com a técnica EIS- AC-DC-AC indicam que a formulação do 

primário com a incorporação da polianilina apresenta um desempenho ligeiramente superior 

ao de referência em termos de propriedades anticorrosivas.  
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Abstract 

 

The cathodic protection of steel is currently performed by means of zinc based paint 

coatings. Zinc therefore acts as the sacrificed anode. However, this is only possible if the 

paint is electrically conductive. Because the paint itself is not electrically conductive, this 

has to be assured by the zinc particles. It is then necessary to introduce in the paint 

formulation a high concentration of zinc in order to make it conductive. In recent years, 

there has been a significant increase in the price of metals and zinc in particular, therefore 

compromising the economic viability of using this metal in cathodic protection systems. 

The objective of this thesis is the development of a paint coating with less content in 

zinc. Substitution of zinc by electrical conductive resins, will rend the process more cost 

effective and with less environmental impact. 

In the present work three different coatings were selected: epoxy coating with a high zinc 

content (92.2 % w/w - level I), epoxy coating rich in zinc (80.5 % w/w - Level II) and a low 

content zinc epoxy coating (67.6 % w/w - level III), as specified in the Steel Structures Pain 

Council. For each coating a standard formulation was prepared. The characterization of the 

coatings, concerning the anticorrosive properties was performed using two distinct 

techniques: (i) salt fog spray test, the technique currently used by the CIN Company, and (ii) 

a new technique based on electrochemical impedance spectroscopy (EIS), the AC-DC-AC 

method. Thus, the present work also aims to acquire expertise in the AC-DC-AC technique and 

implement it in normal characterization tests of paint coating formulations. This technique 

has shown its ability to evaluate properly and much faster (in less 24 hours) than salt fog 

spray tests the anticorrosive properties of coatings. Similar results were obtained for the two 

methods. 

The epoxy coating with a high zinc content (level I) was used in the preparation of a new 

formulation in which part of the zinc was replaced by a resin based polyaniline (Emeraldine 

salt Long chain, grafted to Lignin). This formulation was produced with less 20% (w /w) of 

zinc, compared to the standard formulation, and with 3% (w/w) of polyaniline. Based on the 

AC-DC-AC method results, it was observed that coatings with polyaniline are slightly better in 

terms of corrosion protection of steel structures than the standard zinc based formulations. 
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