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RESUMO

A corrosão das armaduras, devido à contaminação do betão por cloretos, é o factor que mais contribuí para a deterioração
de estruturas de betão armado expostas a ambientes marítimos. A protecção catódica é uma das técnicas electroquímicas mais
utilizadas para controlo do processo de corrosão neste tipo de estruturas. Recentementemente, a protecção catódica é também
utilizada em estruturas novas, e instalada durante a fase de construção, como técnica de prevenção da corrosão – prevenção
catódica. Este artigo descreve o tipo de sistemas de protecção catódica mais utilizados, tipos de ânodos, métodos de instalação,
critério de protecção, etc. A instalação do sistema de protecção catódica, durante a fase de construção do Cais de Carga Geral do
Porto de Aveiro, é apresentado como exemplo de aplicação desta técnica a uma nova estrutura.
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CATHODIC PROTECTION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

ABSTRACT

The major cause of deterioration of reinforced concrete structures, exposed to marine environments, is the corrosion of
the reinforcing steel caused by chloride contamination of the concrete surrounding the steel. Cathodic protection is one of the
most used electrochemical techniques to control the corrosion process on this type of structures. Recently, cathodic protection
has also been used to prevent the onset of corrosion in new structures, in order to avoid their premature deterioration – cathodic
prevention. This paper describes the types of cathodic protection systems used, the different anode systems, installation methods,
protection criteria, etc. The installation of a cathodic protection system, during construction of the Cais de Carga Geral- Port of
Aveiro is presented, as an example of application to new structures.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Corrosão do betão armado

A corrosão das armaduras é um dos factores com maior
impacto na durabilidade das estruturas de betão armado, pois
pode provocar não só a sua deterioração mas também afectar
a sua integridade estrutural. Devido à elevada alcalinidade da
solução existente nos poros do betão, com valores de pH
rondando 12,6, as armaduras de aço em contacto com betão
de boa qualidade encontram-se no estado passivo e portanto,
não são susceptíveis de sofrer corrosão. A passivação é
portanto o mecanismo natural de protecção das armaduras no
betão armado. No entanto, vários factores podem contribuir
para que as condições de passivação se alterem e se inicie a
corrosão, tais como a carbonatação e a contaminação por
cloretos do betão. Este último, é uma das principais causas de
corrosão das armaduras no betão armado e por conseguinte é
um dos factores que mais contribui para a deterioração
prematura das estruturas de betão armado. Em Portugal, este
problema afecta essencialmente as estruturas expostas a
ambiente marítimo.

As técnicas mais utilizadas para a reabilitação de estru-
turas deterioradas em que a corrosão é causada pelo elevado
teor de cloretos junto às armaduras, são a reparação conven-
cional e a protecção catódica. A reparação convencional é o
método mais utilizado em todo o mundo e envolve a remoção
mecânica do betão seguido da sua substituição por material
novo. A reparação é normalmente localizada e envolve
somente as zonas visivelmente deterioradas. Contudo a
corrosão propaga-se às zonas adjacentes, não reparadas mas
também contaminadas por cloretos, dando assim continuidade
ao processo de deterioração. Estas novas áreas de corrosão,
formadas nas regiões adjacentes às zonas reparadas, são
designadas por ânodos incipientes [1,2]. Para que a reparação
convencional tenha uma longa durabilidade é necessário
remover todo o betão contaminado, de modo a evitar a
formação dos novos ânodos, e substituir por betões ou arga-
massas de qualidade adequada ao ambiente da estrutura.

1.2 Protecção catódica

As primeiras aplicações de protecção catódica (PC) a
estruturas de betão armado foram realizadas pelo Departamento



de Transporte da Califórnia (EUA), nos anos 70, para controlar
a corrosão das armaduras nos tabuleiros de pontes [3]. Desde
então, a PC tornou-se uma das técnicas mais valiosas para a
reabilitação de estruturas de betão armado sofrendo de
corrosão induzida por cloretos. Em 1982, o Federal Highway
Administrator nos EUA, reconheceu a protecção catódica como
a única técnica de reabilitação capaz de eliminar a corrosão de
estruturas deterioradas independentemente do teor de cloretos
[4]. O número de aplicações tem vindo a aumentar em todo o
mundo e tem sido aplicada a todo o tipo de estruturas de betão
armado em que a corrosão é causada pela contaminação do
betão por cloretos. De acordo com Broomfield [5], já em 1994
havia mais de 1 milhão de metros quadrados de PC aplicada
em estruturas nos Estados Unidos e Canadá, e provavelmente
outro milhão ou mais aplicado no resto do mundo. Na Austrália
e na Nova Zelândia esta técnica tem sido bastante utilizada
para proteger pontes, edifícios, portos, chaminés e condutas de
água de refrigeração em fábricas, etc. [6, 7]. Em Portugal exis-
tem também alguns casos de aplicação desta técnica na reabi-
litação de pontes [8].

A protecção catódica é também aplicada a novas estru-
turas, durante a sua construção, para prevenção da corrosão.
Neste caso designa-se por prevenção catódica, e tem tido
alguma aplicação em estruturas expostas a ambientes bastante
agressivos, expostas a ambientes marítimos, para evitar a
deterioração prematura do betão. Os materiais e equipamentos
utilizados em prevenção catódica são similares aos utilizados
em protecção catódica, como ânodos, eléctrodos de referên-
cia/sensores, fontes de alimentação/sistema de controlo e
monitorização. Os métodos de instalação são contudo dife-
rentes. A instalação de prevenção catódica durante a
construção das estruturas é significativamente mais simples do
que a instalação de protecção catódica como técnica de reabili-
tação numa estrutura já deteriorada.

Neste artigo são descritos alguns dos aspectos mais
relevantes dos sistemas de protecção catódica, como tipo de
ânodos e sensores mais utilizados, critérios de eficácia, etc.
Como exemplo de aplicação é descrito o sistema de
protecção catódica do Cais de Carga Geral do Porto de
Aveiro, que foi instalado durante a construção do cais como
medida preventiva.
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2. PROTECÇÃO CATÓDICA

2.1 Princípio

O principal objectivo da protecção catódica é de reduzir
ou eliminar a corrosão das armaduras, tornando o potencial
eléctrico do aço mais negativo, i.e. catódico. O abaixamento do
potencial eléctrico do aço é obtido através da passagem duma
corrente contínua de baixa intensidade, de um ânodo exterior
através do betão para o aço. A corrente contínua pode ser
obtida ligando o aço a um ânodo de sacrifício, que se dissipa
gradualmente – protecção catódica por ânodos de sacrifício,
ou usando um ânodo inerte e uma fonte externa de alimen-
tação de corrente contínua – corrente imposta ou impressa.
Devido à elevada resistividade do betão, os sistemas de
corrente imposta são os mais utilizados em estruturas de betão
armado. Por conseguinte, este artigo foca principalmente este
tipo de sistema.

Os componentes básicos de um sistema de protecção
catódica por corrente imposta são: ânodo, cátodo (armaduras),
betão (electrólito) e a fonte de corrente contínua. Para além de
inverter o processo da corrosão, a passagem da corrente eléc-
trica também induz modificações químicas no betão, que ocor-
rem principalmente perto do ânodo e das armaduras. A Fig. 1
ilustra o diagrama das reacções que ocorrem nas interface
ânodo/betão e armaduras/betão. A reacção principal que ocorre
na interface aço/betão é a redução de oxigénio e a produção de
iões hidróxido. Se o potencial do aço se tornar muito negativo
também pode ocorrer a libertação de hidrogénio. Em qualquer
dos casos, o resultado é a produção de iões hidróxido que faz
aumentar a alcalinidade do betão. Na interface ânodo/betão a
principal reacção que ocorre é a oxidação da água para formar
oxigénio. Outras reacções podem também ocorrer dependendo
do tipo de ânodo e das tensões aplicadas. Também como
resultado da tensão aplicada, os iões negativos (cloretos,
hidróxidos, sulfatos) são repelidos pelo cátodo (armaduras) e
os iões positivos são repelidos pelo ânodo. Assim, o efeito da
aplicação de protecção catódica não é só o da eliminação ou
redução da corrosão, mas também o da restauração do filme
passivo e da remoção dos cloretos, eliminando assim o
agente agressor.

Fig. 1 – Representação esquemática do mecanismo de protecção catódica.



2.2 Tipos de ânodos

A protecção catódica pode ser aplicada a estruturas
completas ou parcialmente submersas ou enterradas, estru-
turas contendo electrólitos ou completamente expostas à
atmosfera. O tipo de ânodos a utilizar varia conforme o tipo
de estrutura ou elemento a proteger, com as condições
ambientais a que os elementos estão expostos e com o
tempo de vida útil esperado. 

Para a protecção de estruturas, ou partes de estru-
turas, enterradas ou submersas os ânodos utilizados são os
mesmos que os utilizados na protecção convencional de
estruturas metálicas como tubagens, estacas metálicas,
tanques, etc. Poderão ser utilizados ânodos galvânicos ou de
corrente imposta instalados no solo ou na água. Os ânodos
de corrente imposta mais utilizados são os de Ferro – silício
ou de titânio activado revestido com óxidos de metais nobres,
normalmente em forma tubular, varão ou fio.

Para a protecção da parte atmosférica das estruturas os
sistemas de ânodos de corrente imposta mais utilizados são: 

• malha de Titânio activado revestida com óxidos de
metais nobre ( Ti/MMO) e embebida em argamassa
de baixa resistividade eléctrica. A malha de Ti/MMO
é fixa à superfície do elemento a proteger e encap-
sulada com argamassa que é usualmente aplicada
por projecção (Fig. 2);

• revestimentos ou tintas orgânicas condutoras aplica-
dos directamente na superfície de betão a proteger;
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• ânodos em forma de sonda com comprimento e
diâmetro  variável dependendo do elemento. O mate-
rial pode ser Titânio platinado, Ti/MMO ou cerâmicas
condutoras. O formato da sonda/ânodo pode ser
tubular, em fita de malha, varão, etc. Os ânodos são
inseridos em furos realizados no betão do elemento
a proteger e embebidos num meio condutor, como
pasta ou gel de grafite ou argamassas de baixa
resistividade. Os furos realizados na estrutura são
de diâmetro e comprimento variável dependendo do
tipo de ânodo;

• fitas de malha de Titânio/MMO de espessura variável.
As fitas são instaladas em roços, pouco profundos,
realizados na superfície do betão e embebidas em
argamassas de baixa resistividade (Fig. 3);

• revestimentos condutores aplicados por projecção na
superfície do elemento a proteger. São essencial-
mente constituídas por argamassas que incluem
fibras de carbono revestidas a níquel.

Os factores mais importantes a considerar quando da
selecção do ânodo mais apropriado para um determinado tipo
de estrutura ou elemento são: a facilidade de instalação, o
tempo de vida, os efeitos da instalação do ânodo na estru-
tura, o custo e a estética. Combinações de diferentes ânodos
podem também ser utilizadas na mesma estrutura ou
elemento de modo a obter-se a solução mais económica e
eficaz.

Fig. 2 – Aplicação da malha de Titânio activado: a) fixação da malha à superfície com fixadores de plástico;
b) projecção da argamassa de recobrimento.

No caso da prevenção catódica, é essencial que o ânodo

apresente um tempo de vida elevado e que seja fácil de instalar

durante a construção da estrutura. São normalmente utilizados os

ânodos à base de Ti/MMO, em forma de malha ou fita, fixos às

armaduras através de espaçadores apropriados, e antes da

betonagem. O tipo de malha ou fita de ânodo a utilizar e o seu

espaçamento está relacionado com a densidade de corrente

requerida e com a uniformidade de distribuição de corrente.

a) b)



2.3 Sensores de monitorização

A verificação da eficácia dos sistemas de protecção
catódica é feita através da medição dos potenciais do aço na
interface com o betão. Para tal é necessário a instalação de um
sistema de monitorização, constituído por sensores e instru-
mentos de medida. Os sensores de monitorização para estru-
turas de betão atmosféricas deverão ser embebidos no betão
em pontos que sejam representativos das diferentes condições
de corrosão e de modo a que representem toda a estrutura a
proteger. Os sensores mais utilizados são:

– Eléctrodos de referência de Prata/Cloreto de Prata 
(Ag/AgCl /0,5 M KCl-gel) ou de Manganês/Dióxido de 
Manganês (Mn/MnO2/0,5 M NaOH).

– Sondas de despolarização de Titânio activado.

Os sensores devem ser robustos e próprios para betão
armado.

Para a monitorização de partes enterradas ou submersas
pode ainda utilizar-se eléctrodos de Zinco ou de Cobre/Sulfato de
Cobre (Cu/CUSO4) instalados na água ou solo.

2.4 Densidade de corrente

A protecção catódica requer a aplicação contínua de
uma densidade de corrente da ordem de 5-20 mA/m2 da super-
fície de metal a proteger enquanto que para a prevenção
catódica a densidade de corrente é da ordem de 0,2-2 mA/m2

[9,10]. Em alguns dos casos publicados na literatura [11] foi
necessário aplicar densidade de corrente mais elevados, da
ordem dos 3,5-4 mA/m2, para se obter suficiente pola-
rização/despolarização, de modo a satisfizer os critérios de
protecção.

Densidades de corrente de protecção mais elevadas

implicam maiores densidades de corrente anódicas, e conse-

quentemente uma maior quantidade de ânodo a utilizar para se

obter o mesmo tempo de vida do ânodo.

2.5 Critérios de protecção

Para avaliar o desempenho dos sistemas de protecção

catódica utilizam-se vários critérios de protecção conforme

descritos na norma EN 12696:2000. Os mais utilizados são:

– Critério do potencial absoluto –720 mV Ag/AgCl –

o valor do potencial Instante OFF deverá ser mais negativo

que – 720 mV Ag/AgCl. Este potencial deverá ser medido entre

0,1 e 1 s após o corte da corrente contínua. Este critério utiliza-se

geralmente para estruturas, ou partes das estruturas, submer-

sas ou enterradas. 

– Critério de 100 mV de decrescimento do potencial –

Este valor é determinado pela diferença entre o valor Instante

OFF e o potencial medido após um período de tempo de corte

da corrente contínua, período de despolarização. O período de

despolarização varia com as condições de exposição de cada

estrutura, teor de humidade e com a qualidade do betão [12].

A norma Australiana [13] permite um período de despolarização

até 72 h.

Em caso algum os valores de potencial Instante OFF

deverão ser mais negativos que –900 mV Ag/AgCl para aço sob

tenção ou –1100 mV Ag/AgCl para aço normal.

O critério mais utilizado, em protecção e prevenção

catódica, para as partes atmosféricas, é o da obtenção de no

mínimo 100 mV de despolarização/ decrescimento.
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Fig. 3 – Instalação das fitas de malha de Ti/MMO: a) fita; b) fitas inseridas em roços; c) aspecto final.



3. APLICAÇÃO DE PREVENÇÃO CATÓDICA – Cais de Carga
Geral 

3.1 Projecto e instalação

O sistema de protecção catódica foi instalado nas zonas
de maré e de salpicos da viga frontal do Cais de Carga Geral
do Porto de Aveiro. Esta zona é considerada a zona de maior
risco de corrosão devido à proximidade com a água. O cais tem
um comprimento de 250 m. A área total de betão armado a ser
protegida foi de 1046 m2.

Como sistema de ânodo foram utilizadas fitas de malha
de Ti/MMO, com 20 mm de largura e 0,5 mm de espessura.
O sistema anódico foi dividido em três zonas eléctricas indepen-
dentemente controladas: Zona 1 – zona de salpicos; Zona 2 –
parte superior da zona da maré e Zona 3 – parte inferior da zona
da maré (Fig. 4). Estas foram subdivididas em subzonas, de
modo a permitir um maior controlo da corrente, se necessário, a
cada subzona. As fitas foram instaladas com espaçamento de
250 mm e ligadas, através de soldadura por pontos, a uma
outra fita de Titânio, distribuidor da corrente. Estas foram fixas
às armaduras, antes da betonagem, utilizando espaçadores
apropriados, de modo a evitar a ocorrência de curto circuitos.
Como eléctrodos de referência foram utilizados os eléctrodos
de Mn/MnO2. Estes foram fixos às armaduras, através de
braçadeiras de plástico, antes da betonagem.

O controlo e monitorização são efectuados manual-
mente através de uma Unidade Central. Esta unidade é essen-
cialmente constituída por três fontes de alimentação, uma por
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Fig. 4 – Corte da viga frontal, com a ilustração das diferentes
zonas anódicas do sistema de protecção catódica.

zona, voltímetros e amperímetros, para medição da intensidade
da corrente e da voltagem fornecida, e voltímetro de alta
impedância, para medição dos potenciais de eléctrodo (Fig. 5). 

Os seguintes testes foram executados antes da betona-
gem: verificação da continuidade eléctrica das armaduras em
cada secção, continuidade eléctrica das ligações catódicas e
continuidade eléctrica entre as ligações anódicas na mesma
zona. Antes, durante e depois da betonagem foram realizados
testes para verificação da ausência de curto-circuito entre fitas de
ânodo e a armadura. Estes testes foram realizados através da
medição da resistência e do potencial entre as ligações anódicas
e catódicas em cada zona/secção.

Fig. 5 – Cais de Carga Geral, aspectos da instalação: a) instalação das fitas; b) betonagem;
c) Unidade de alimentação; d) Vista do cais.

b)

c)

d)

a)



3.2 Resultados e discussão

Antes do início da aplicação de corrente, foram reali-
zados testes para verificação da funcionalidade de todos os
componentes do sistema e assegurar a correcta conexão de
todos os circuitos. O valor do potencial eléctrico das arma-
duras, antes da aplicação da corrente, foi medido em cada
ponto de monitorização – potencial natural. Os valores obti-
dos em cada zona são apresentados na Tabela 1. De acordo
com o esperado, os valores mais negativos foram obtidos na
Zona 3 – parte inferior da zona da maré, onde a concen-
tração de oxigénio é limitada devido ao alto teor de humi-
dade do betão. Os valores menos negativos foram obtidos
na zona de salpicos, zona de menor humidade e com maior
concentração de oxigénio.

O sistema foi energizado em modo de corrente cons-
tante. Deste modo, a intensidade de corrente fornecida a cada
zona mantém-se constante e a tensão de saída, de cada fonte
de alimentação, varia automaticamente para compensar a
natural variação da resistividade do betão. O início da polariza-
ção foi efectuado com valores da intensidade da corrente infe-
riores ao projectado, de modo a permitir uma polarização lenta
e gradual do sistema. Também a cada subzona foram forneci-
dos valores diferentes de intensidade de corrente, de modo a
possibilitar avaliar a influência da densidade de corrente nas
características de polarização e despolarização de cada parte
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da estrutura. Foram efectuados 2 ciclos de polarização/ despo-
larização. A duração de cada ciclo de polarização foi de 2
meses, seguido de despolarização, interrupção da corrente, por
72 h. Ao fim do primeiro ciclo, e como os valores do decresci-
mento de potencial obtidos foram, em alguns casos, inferiores
a 100 mV, a corrente fornecida a cada sub zona foi aumentada
no segundo ciclo de polarização.

Os valores de potencial Instante OFF e do decresci-
mento do potencial obtidos em cada sub zona são apresen-
tadas na Tabela 1. O valor do potencial polarizado (Instante
OFF) apresenta a mesma tendência dos valores do potencial
antes do início da polarização, com os valores mais negativos
registados na Zona 3. A média dos valores de decrescimento
de potencial obtido em cada zona e em cada ciclo de polariza-
ção é apresentada na Tabela 2. A relação entre os valores do
decrescimento do potencial obtidos e a densidade de corrente
aplicada é apresentada na Fig. 6. Estes resultados indicam que
a densidade de corrente que é necessário aplicar, nesta estru-
tura, para a obtenção de 100 mV de decrescimento de potencial,
ao fim de 72 h de despolarização, é da ordem de 3,5 mA /m2,
comparada com o máximo de 2 mA/m2 recomendado na Norma
Europeia. Como o sistema foi dimensionado de modo a poder
fornecer densidades de corrente muito superiores ao máximo
recomendado, a necessidade de aumento da corrente não
apresenta problemas de durabilidade do ânodo ou dos outros
componentes do sistema.

Tabela 1 
Resultados obtidos durante dois ciclos de polarização/ despolarização

Zona

Zona 1
Salpicos

Zona 2
Maré - Superior

Zona 3
Maré - Inferior

Eléctrodos

CJ1-R1

CJ2-R1

CJ3-R1

CJ3-ER1

CJ4-R1

CJ4-ER1

CJ5-R1

CJ6-R1

CJ1-R2A

CJ1-R2B

CJ2-R2A

CJ2-R2B

CJ3-R2A

CJ3-R2B

CJ4-R2A

CJ4-R2B

CJ5-R2

CJ6-R2

CJ3-RE2

CJ4-RE2

1º Ciclo pol./despol. 2º Ciclo pol./despol.
Nat. Pot (mV)

-379

-366

-393

-383

-323

-388

-341

-349

-399

-494

-610

-431

-502

-465

-403

-458

-488

-559

-687

-707

Instante OFF
(mV)

-414

-411

-514

-493

-385

-563

-467

-495

-394

-448

-534

-380

-468

-445

-394

-436

-485

-486

-674

-733

69

21

117

150

53

177

125

128

17

50

56

36

79

66

42

46

110

103

66

215

-442

-441

-594

-624

-430

-577

-579

-668

-416

-450

-623

-438

-528

-507

-431

-517

-665

-484

-740

-852

88

57

206

245

100

285

246

220

42

16

78

53

92

101

57

56

220

145

45

208

72 h Decres.
(mV)

Instante OFF  
(mV)

72 h Decres.
(mV)

Nota: Potencial vs Mn/MnO2
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Tabela 2
Resultados da média dos valores obtidos

Zona

Zona 1.1
Zona 1.2

Zona 2.1
Zona 2.2

Zona 3.1
Zona 3.2

Área

Salpicos

Maré - Superior

Maré - Inferior

1º Ciclo pol./despol. 2º Ciclo pol./despol.
Pot. Nat. (mV)

-380
-350

-483
-477

-687
-707

Densidade Corrente
(mA/m2)

2
3,8

1,1
3,3

2,6
6

89
120

51
75

66
215

3,9
6,8

1,2
3,8

4,8
9,8

149
212

64
120

45
208

72 h Decres.
(mV)

Densidade Corrente
(mA/m2)

72 h Decres.
(mV)

Nota: Potencial vs Mn/MnO2

4. CONCLUSÕES

A protecção catódica apresenta vantagens significativas
relativamente à reparação tradicional. Dependendo de cada
projecto estas incluem:

� Maior eficiência na prevenção à corrosão;

� Maior tempo de vida útil a esperar da estrutura;

� Custos mais baixos, principalmente a longo prazo;

� Menor tempo de execução;

� Menor interferência com o uso da estrutura, menos 

barulho, etc.;

� Menor enfraquecimento estrutural.

A prevenção catódica é uma solução tecnicamente
eficaz para evitar o início da corrosão das armaduras em estru-
turas sujeitas ao ambiente marítimo, e assim evitar a sua dete-
rioração prematura e prolongar o tempo de vida útil de estru-
turas em que se antevêem problemas de durabilidade quer
devido à agressividade do meio ambiente quer devido a prob-
lemas de qualidade na construção.
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