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RESUMO 
 

A problemática da corrosão das armaduras e consequente deterioração das estruturas de betão 

armado é, no presente, cada vez mais associada à necessidade de intervenção não só de carácter 

reabilitativo mas também preventivo. Como tal, a aplicação de metodologias de intervenção mais 

recentes e inovadoras, comparativamente às tradicionais, toma cada vez maior relevância. Este 

trabalho tem como objectivo a promoção de algumas dessas metodologias de reparação 

nomeadamente a protecção catódica, dessalinização e realcalinização denominadas por métodos 

electroquímicos. Estas metodologias já demonstraram a sua eficácia e fiabilidade no combate à 

corrosão das armaduras motivada fundamentalmente pelos dois principais mecanismos de corrosão a 

carbonatação e a acção dos cloretos. 

Neste trabalho são evidenciadas as principais particularidades, vantagens e desvantagens da 

aplicação dos métodos electroquímicos em questão, comparando-os não só entre si mas também 

com outras metodologias tradicionais nomeadamente aquando do estudo de uma estrutura marítima 

já reabilitada tradicionalmente. É ainda apresentada uma proposta de intervenção alternativa a essa 

mesma estrutura com recurso apenas aos métodos electroquímicos avaliando a sua aplicabilidade e 

viabilidade económica. 

Ao longo desta dissertação são demonstradas as inúmeras vantagens e benefícios que advêm da 

utilização dos métodos electroquímicos como metodologia de reparação e prevenção da corrosão das 

armaduras, concluindo que estes são a única solução totalmente eficaz no combate a essa 

problemática. A longo prazo a aplicação destes métodos é uma solução eficaz e economicamente 

viável sendo necessário uma maior promoção dos mesmos em território nacional onde a sua 

aplicação e desenvolvimento é ainda muito reduzida.  

 

Palavras-chave: Corrosão das armaduras, carbonatação do betão, acção dos cloretos, protecção 

catódica, dessalinização, realcalinização. 

 

 



ABSTRACT 
 

The problematic of the rebars corrosion and the consequent deterioration of the reinforced 

concrete structures is, nowadays, associated more to the need of intervention not only with a  

rehabilitating purpose, but also as a preventive measure. Therefore, the application of more recent 

and innovative methodologies of intervention, comparatively to the traditional ones, takes increasingly 

more relevance. The main goal of this paper is to promote some of these repairing methodologies 

such has cathodic protection, chloride extraction and realkalization, also known as electrochemical 

methods. These methodologies have already demonstrated their effectiveness and reliability in the 

combat of rebars corrosion mostly motivated by the two main corrosion mechanisms affecting the 

rebars - concrete carbonation and chloride ingress. 

In this work the main characteristics are evidenced, as well as the advantages and disadvantages 

of the application of the electrochemical methods in question, comparing them not only between 

themselves but also with other traditional methodologies, namely in the study of a structure already 

traditionally rehabilitated. Also, for the same structure, an alternative intervention is elaborated using 

only the electrochemical methods, followed by an applicability evaluation and an economical viability 

study. 

Throughout this work the numerous advantages and benefits in the use of the electrochemical 

methods in the repair and prevention of rebars corrosion are demonstrated, being concluded that 

these are the only totally effective solutions to combat rebars corrosion. In the long run, the application 

of these methods is an efficient and economically viable solution. However, it is necessary that the 

methods referred to in this paper are object of wider   encouragement and advertising at national level, 

since their application and development are still being kept in a retrograde condition. 

 

Key Words: Rebar corrosion, concrete carbonation, chloride ingress, cathodic protection, chloride 

extraction, realkalization. 
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I INTRODUÇÃO 

I.1 FUNDAMENTAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO TEMA 
O principal material de construção que ergue cidades e caracteriza civilizações na época 

contemporânea é o betão armado, cuja simbiose entre aço e betão permite um comportamento 

complementar destes dois materiais de características distintas. No passado recente a área da 

durabilidade e manutenção/prevenção da deterioração em estruturas de betão foi negligenciada 

originando graves problemas nas estruturas de hoje. A constatação do envelhecimento do betão criou 

novas preocupações relacionadas com a sua composição, execução e cura permitindo uma 

optimização ao nível da durabilidade do mesmo. 

A principal e mais nefasta causa da deterioração precoce do betão é a corrosão das armaduras. 

Este fenómeno electroquímico tem origem na perda de alcalinidade própria do betão provocada pelo 

ingresso de dióxido de carbono (CO2), carbonatação, ou pela acção dos cloretos (Cl-) cujo efeito é 

mais pronunciado em zonas costeiras. Estes mecanismos de corrosão provocam a destruição do 

filme de óxido passivante das armaduras promovido pela alcalinidade do betão fundamentalmente 

resultante da presença de hidróxidos de cálcio, Ca(OH)2, produto das reacções de hidratação do 

cimento. 

A selecção de intervenção a realizar deve ser efectuada após uma identificação minuciosa das 

patologias existentes, da funcionalidade/condicionamentos que a estrutura comporta, tempo de vida 

útil que se pretende e, como não podia deixar de ser, da viabilidade económica a que tal intervenção 

esta associada. As intervenções de reparação e reabilitação de estruturas de betão armado podem 

ser categorizadas como intervenções locais ou intervenções globais. A primeira tipologia, a mais 

intrusiva, consiste na aplicação das técnicas de reparação tradicionais que envolvem a remoção do 

betão contaminado e posterior substituição. Apesar de muito usual, a aplicação destas técnicas não 

promove o controlo ou mitigação da corrosão nas superfícies adjacentes onde se procedeu à 

substituição do betão, impulsionado em alguns casos a actividade corrosiva. Este facto resulta da 

diferença electroquímica existente entre o betão que permanece na estrutura e o que é colocado 

traduzindo-se numa diferença de potencial que impulsiona o processo corrosivo nas imediações da 

reparação caso as armaduras se encontrem despassivadas, não sendo portanto eliminada a causa 

da mesma. Como tal, uma opção cada vez mais corrente e viável é a aplicação de métodos 

electroquímicos como metodologia não só de reparação mas também de prevenção da corrosão das 

armaduras nas estruturas de betão armado.  

Os métodos electroquímicos têm como principio a imputação de potenciais às armaduras através 

da aplicação de um campo eléctrico que permite a restauração da passividade das mesmas através 

da restauração da alcalinidade ou eliminação do agente agressor. Um dos métodos em questão, e 

mais usual, é a protecção catódica cujo objectivo é a alteração dos potenciais das armaduras para 

valores mais negativos atingindo assim a chamada zona de imunidade a nível corrosivo onde os 

processos corrosivos são mitigados e cessados. A aplicação destes métodos como solução de 

intervenção minimiza perturbações a nível funcional da estrutura, mantêm as características 
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geométricas e estéticas da mesma promovendo ainda uma maior segurança estrutural devido a 

minimização das intervenções de demolição e substituição do betão contaminado. É por isso de 

extrema importância a promoção destes métodos como medida de reparação e/ou prevenção da 

corrosão estando associados a uma elevada taxa de sucesso e a uma elevada viabilidade económica 

comparativamente com os métodos tradicionais.  

Desta forma, a dissertação em questão visa o estudo e o desenvolvimento dos métodos 

electroquímicos mais usuais, protecção catódica, dessalinização e realcalinização caracterizando-os 

e comparando-os, promovendo a divulgação dos mesmos de forma a ser contrariado o 

desenvolvimento tardio em território nacional.  

I.2 OBJECTIVOS 
O objectivo primordial deste trabalho é a caracterização dos três métodos electroquímicos, 

significativamente recentes, para a reparação e prevenção da corrosão das armaduras, protecção 

catódica, dessalinização e realcalinização, procedendo-se a uma comparação entre os mesmos e a 

uma avaliação da aplicabilidade destas técnicas em Portugal. Com este trabalho pretende-se ainda 

evidenciar todos os desenvolvimentos dos métodos referidos, não só a nível nacional mas também 

mundial, salientando as enormes potencialidades futuras associadas aos mesmos.  

Esta dissertação tem ainda como objectivo avaliar a aplicabilidade dos métodos electroquímicos 

numa estrutura em território nacional, Doca 22 do Estaleiro da Lisnave em Setúbal, já sujeita a uma 

intervenção tradicional. Pretende-se então propor uma intervenção alternativa à efectuada que 

promova uma maior eficácia ao combate da deterioração a longo prazo optimizando economicamente 

a intervenção.  

Em Portugal a divulgação dos métodos electroquímicos e aplicação dos mesmos é ainda 

diminuta relativamente aos outros países europeus. Como tal, esta dissertação tem ainda o intuído de 

promoção e divulgação das referidas técnicas. 

I.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos distintos com o intuito de promover 

um melhor entendimento dos principais mecanismos de corrosão das armaduras e possíveis 

metodologias electroquímicas de reparação. 

O Capítulo II é referente aos principais mecanismos de corrosão das armaduras, carbonatação e 

contaminação por cloretos, seus impulsionadores e consequências em estruturas de betão armado. 

São explicitados os mecanismos de corrosão de tais acções de forma a possibilitar uma melhor 

compreensão e identificação das patologias associadas permitindo a posterior selecção de 

intervenção apropriada. 

O Capítulo III apresenta a caracterização e desenvolvimento dos três métodos electroquímicos 

em questão, protecção catódica, dessalinização e realcalinização, explicitando as particularidades, 

vantagens e condicionantes. As diferentes componentes e materiais constituintes dos sistemas de 

protecção são explicitados assim como a adequação de cada um às diversas patologias que possam 

existir/surgir numa estrutura de betão armado. 
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O Capítulo IV é um caso de estudo constituído pela reabilitação da Doca 22 do Estaleiro da 

Lisnave em Setúbal. Neste capítulo é apresentada uma solução de intervenção alternativa assim 

como todos os benefícios e implicações que tal solução acarreta. É assim apresentado um estudo 

das patologias que a estrutura apresenta e da aplicabilidade de um dos métodos electroquímicos em 

foco nesta dissertação. Neste estudo são explicitados os processos de avaliação da escolha da 

solução alternativa a implementar assim como os requisitos, metodologia de instalação e 

monitorização caso esta fosse aplicada. É ainda efectuada uma avaliação económica da 

implementação de tal solução. 

No Capítulo V são apresentadas as conclusões referentes à problemática da escolha e 

divulgação dos métodos electroquímicos como solução de reparação e prevenção da corrosão das 

armaduras. São ainda apresentados os resultados do estudo da aplicabilidade de uma destas 

soluções como alternativa aos métodos tradicionais executados na Doca da Lisnave, caso de estudo 

desta dissertação, assim como as considerações finais sobre os objectivos deste trabalho e 

sugestões futuras para a promoção e desenvolvimento da temática em estudo nomeadamente em 

território nacional. 
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II  PRINCIPAIS MECANISMOS DE DETERIORAÇÃO DO BETÃO 

ARMADO 
Para uma estrutura manter a sua integridade, não só funcional mas também estética, é 

necessário a compreensão das suas patologias permitindo o seu tratamento e manutenção ao longo 

do tempo.   

O betão é um material compósito constituído por um ligante, o cimento, agregados, brita e areia, 

água e eventualmente por algumas adições tais como cinzas volantes, escórias e sílica de fumo e 

adjuvantes. É caracterizado pela sua estrutura porosa intrinsecamente relacionada com a razão 

água-cimento (A/C), parâmetro este que maior influencia as propriedades do betão. Quanto maior 

esta relação, mais porosa é a pasta de cimento e consequentemente menor resistência é conferida 

ao betão tornando-o mais permeável e sensível à acção de agentes agressores.  

A durabilidade do betão pode ser avaliada mediante a sua composição (razão água-cimento, 

quantidade mínima e tipo de cimento), recobrimento das armaduras, fendilhação, cura e classe de 

resistência mínima.  

 Os mecanismos mais significativos da deterioração do betão estão associados a processos 

electroquímicos, corrosão das armaduras, e ao ataque químico. O ataque químico é provocado pela 

reacção entre os compostos do betão e substâncias agressivas provenientes do ambiente exterior 

das quais os sulfatos, os álcalis, iões agressivos da água do mar, ácidos e alguns sais são os mais 

relevantes. Estas reacções provocam a lixiviação dos componentes da pasta de cimento traduzindo-

se numa perda de capacidade ligante ou na formação de fendilhação no betão mediante se formem 

produtos solúveis ou expansivos. É de salientar que para que este mecanismo de deterioração ocorra 

é imperativo a existência de água, tendo apenas significado em estruturas enterradas, submersas ou 

sujeitas a ciclos de molhagem/secagem.  

Outros mecanismos de deterioração de importância menor são o ataque biológico, o desgaste por 

abrasão, erosão e cavitação, acção do gelo, acção do fogo e cristalização de sais.  

No desenvolvimento do mecanismo de deterioração são identificadas duas fases bem distintas, a 

iniciação e a propagação, segundo o modelo proposto por Tuutti. Na fase de iniciação a penetração 

das substâncias agressivas aumenta até atingir um valor crítico. Nesta fase a deterioração ocorre de 

forma pouco significativa ao contrário da fase de propagação onde ocorre um desenvolvimento 

expressivo da mesma. Este mecanismo pode ser caracterizado, ao longo da vida útil da estrutura, 

pelo gráfico apresentado de seguida: 
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Figura 1 – Modelo de Tuutti e níveis de deterioração ao longo da vida útil de uma estrutura. 
 

Os instantes representados no gráfico anterior representam diferentes condições de deterioração 

que ocorrem na fase de propagação: despassivação das armaduras (1), fendilhação (2), delaminação 

(3) e finalmente a rotura (4) [7]. Esta fase é intimamente relacionada com o ambiente de exposição a 

que a estrutura está sujeita. 

Ao longo do tempo foi verificado que o principal responsável pela deterioração das estruturas de 

betão é o mecanismo de corrosão das armaduras, fortemente influenciado pela acção química, facto 

intimamente relacionado com ambiente de exposição. A principal causa da despassivação das 

armaduras, que propicia a ocorrência de corrosão, é a redução do pH resultante da carbonatação e 

da presença de cloretos no betão nas imediações das armaduras [35]. Estes são os dois mecanismos 

principais de deterioração das estruturas de betão armado por corrosão das armaduras e são estes 

os mecanismos de carácter relevante neste trabalho.  

II.1 MECANISMO DA CORROSÃO 
A corrosão é um fenómeno de deterioração de um material originado usualmente por acção 

electroquímica onde a diferença de potencial no material, que tende para uma situação de equilíbrio, 

origina fluxos de electrões (corrente iónica) equivalentes a uma pilha electroquímica. Como tal, para 

que o mecanismo de deterioração se desenvolva, é necessário a existência de um ânodo, de um 

cátodo, de um condutor eléctrico e, finalmente, de um electrólito. São então desenvolvidas reacções 

de oxidação onde o metal origina iões (fornece electrões), reacções anódicas, e reacções de redução 

na qual são consumidos electrões, reacções catódicas.  

O principal mecanismo de deterioração de estruturas de betão armado é a corrosão das 

armaduras. 

O betão é um compósito de elevada alcalinidade fundamentalmente devido às reacções de 

hidratação dos silicatos de cálcio, constituintes do cimento, que originam um elevado teor de 

hidróxidos de cálcio. A existência de um pH elevado, geralmente superior a 12,5, proporciona ao aço 

presente no betão um comportamento passivo originado pela formação de um filme protector de 

óxido de ferro, ou seja, uma película passivante [30].  
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O mecanismo de corrosão no aço inicia-se quando a película passivante é destruída e é iniciada 

a dissolução do ferro. A zona anódica é formada pela zona da armadura despassivada sendo o 

cátodo a zona da armadura com acesso a oxigénio (O2). No betão armado as armaduras funcionam 

como condutores eléctricos e o betão como electrólito, ou seja, funciona como um condutor iónico 

que envolve simultaneamente as zonas anódicas e catódicas.  

A dissolução do aço no ânodo provoca a libertação de iões ferrosos, Fe++, subsistindo um 

excesso de electrões no aço. Estes, devido à diferença de potencial, migram para a zona catódica 

através da armadura (condutor eléctrico) que ao reagir com a água e oxigénio originam iões hidróxido 

(OH-), redução do oxigénio, que pelos motivos acima mencionados migram para a zona anódica. 

A formação deste ciclo é incentivada pelo acréscimo de diferença potencial, resultante do 

aumento da alcalinidade na zona catódica e consequentemente do aumento do filme passivante, 

provocada pelos iões hidróxido. As principais equações de oxidação e redução acima mencionadas e 

os produtos da corrosão por elas originadas são traduzidas por: 

 Dissolução do aço:  (1) −++ +→ eFeFe 2

 Redução do oxigénio: −− →++ OHeOHO 22
2
1

22
 (2) 

 Produtos da corrosão: ( )22 OHFeOHFe →+ −++  (3) 
 

Na zona anódica ocorrem, em geral, reacções secundárias cujos produtos da corrosão podem 

originar aumentos de volume significativos criando no betão elevadas tensões internas que podem 

promover fenómenos de fissuração e/ou delaminação do recobrimento das armaduras. As reacções 

referidas apresentam-se de seguida [7]: 

  (4) −+ ++→+ eH)OH(FeOHFe 333 32

  (5) −+ ++→+ eHOFeOHFe 8843 432

  (6) −+− ++→+ eH)OH(FeOOHFe 332 2

  (7) 2432 )OH(FeouOFeO)OH(FeO →+−

 

É de salientar que para que se inicie o mecanismo de corrosão é imperativo a presença de 

oxigénio. Caso o meio esteja saturado a corrosão praticamente não ocorre devido à inexistência de 

cátodo. A situação inversa, inexistência de humidade, a corrosão verificada é praticamente nula pois 

em ambientes secos a aptidão de distribuição de corrente inerente do betão é diminuta, ou seja, a 

sua resistividade é elevada não existindo por isso o electrólito. 

A velocidade de corrosão depende essencialmente de dois factores, da resistência eléctrica do 

betão (resistividade) e da disponibilidade de oxigénio na zona catódica das armaduras. Estes dois 

parâmetros estão intrinsecamente relacionados com as características do betão e com o meio em 

que este se insere.  

Entenda-se por resistividade a propriedade dos materiais que quantifica a relação que existe 

entre o campo eléctrico aplicado e densidade de corrente que percorre a unidade de volume desse 

material [39]. Esta permite avaliar a qualidade do betão e é principalmente influenciada pelo teor de 
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humidade do mesmo. A resistividade aumenta com a diminuição do teor de humidade do betão pois 

existem menores quantidades de água nos poros para transportar corrente [39]. A velocidade de 

corrosão é inversamente proporcional à resistividade. 

Relativamente à disponibilidade de oxigénio nas zonas catódicas, esta também é fortemente 

dependente do teor de humidade do betão pois o coeficiente de difusão do oxigénio diminui com o 

aumento do teor de humidade diminuindo assim a velocidade de corrosão. A razão A/C controla a 

porosidade do betão e, consequentemente, a sua permeabilidade, influenciado também a velocidade 

de corrosão. Uma menor permeabilidade traduz-se na diminuição da velocidade de corrosão pois 

maior resistência é oferecida à incursão de oxigénio. Este mesmo efeito é também influenciado pela 

espessura do recobrimento das armaduras. A introdução de adições no betão, ao afectar a 

porosidade do mesmo, afectará também a velocidade de corrosão.  

É de salientar que em ambientes saturados ou secos o mecanismo de corrosão não é 

teoricamente possível existindo uma relação antagónica entre estes dois parâmetros. Em meios 

saturados não existe acesso de oxigénio às armaduras enquanto que em meios secos, sendo a 

resistividade inversamente proporcional ao teor de humidade do betão, a resistividade é elevada 

estando associada a baixas velocidades de corrosão. Conclui-se então que para que o mecanismo de 

corrosão se inicie é preciso estar na presença de uma situação intermédia ou variações sucessivas 

das condições extremas descritas, ou seja, períodos de molhagem e secagem sucessivos. 

II.2 CARBONATAÇÃO DO BETÃO 
Sendo o betão um compósito de características alcalinas tem propensão para reagir com 

substancias ácidas. Esta tendência é fortemente manifestada no mecanismo de carbonatação. 

A atmosfera é constituída por um conjunto de gases alguns dos quais de pH bastante baixos. 

Destes gases, o inimigo principal do betão é o dióxido de carbono (CO2) sendo especialmente 

gravoso em zonas urbanas onde a sua concentração é mais elevada.  

O CO2 penetra no betão através de um processo de difusão controlado pelo gradiente de 

concentração do gás, reagindo com os produtos alcalinos presentes no betão. A principal reacção 

associada ao processo de carbonatação do betão é entre o dióxido de carbono e o hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2) resultante da hidratação do cimento [51]. Salienta-se no entanto que o dióxido de carbono 

no estado gasoso é inofensivo, pois não é reactivo, sendo necessário a sua dissolução. Da 

dissolução do CO2 na solução existente nos poros do betão resulta o ácido carbónico que reage com 

Ca(OH)2 através da seguinte reacção [7]: 

  (8) OHCaCOCO)OH(Ca
OH

2322
2

+→+

 

Existindo um consumo de iões hidróxido (OH-), o pH decresce para valores inferiores a 9 

destruindo o filme de óxido passivante nas armaduras outrora existente devido à alcalinidade do 

betão. Inicia-se então o processo de corrosão descrito no capítulo II.1. 

É de salientar que a existência de carbonatação não excessiva em betões sem armaduras não é 

prejudicial podendo efectivamente melhorar o comportamento deste. Tal situação deve-se à 

diminuição da porosidade do betão devido à formação de carbonato de cálcio (CaCO3) de 
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solubilidade baixa. É então verificado o aumento da resistência do betão assim como a sua 

capacidade de resistir a ataques químicos. Esta situação não ocorre em betões com adições de 

cinzas volantes ou escórias de alto forno pois a carbonatação provoca um efeito contrário, ou seja, 

aumenta a porosidade do betão permitindo uma maior capacidade de absorção e maior 

permeabilidade da camada de recobrimento, originado pela formação de um gel de sílica resultante 

da carbonatação dos silicatos de cálcio hidratados (CHS) [7]. Apesar da vantagem acima descrita é 

necessário o cuidado face a uma carbonatação excessiva pois esta conduz à perda da capacidade 

ligante da pasta de cimento. 

II.2.1 Caracterização do mecanismo da carbonatação  

O mecanismo da carbonatação é caracterizado por impulsionar uma corrosão generalizada pois 

está associado à formação de elevadas quantidades de micro células de corrosão muito próximas 

umas das outras. Devido não só à concentração moderada de CO2 existente na atmosfera mas 

também à elevada resistência do betão face à penetração do mesmo, devido ao conteúdo elevado de 

reservas de hidróxido de cálcio presentes no betão prontas a serem consumidas, a velocidade de 

corrosão associada ao mecanismo da carbonatação na fase de propagação é baixa. Em ambientes 

protegidos, secos, a velocidade de corrosão é baixa ao contrário do que acontece em ambientes 

exteriores expostos à acção da chuva, ciclos de molhagem e secagem, onde em média a velocidade 

é moderada. 

O conhecimento da profundidade de carbonatação é de extrema importância pois o processo da 

corrosão é iniciado quando esta atinge as armaduras. Este processo pode ser dividido em três zonas 

distintas: a zona carbonatada, o hidróxido de cálcio já foi consumida pelo CO2 transformando-o em 

carbonato de cálcio (CaCO3), a zona não carbonatada, onde ainda não existe penetração de CO2, e 

finalmente a fronteira delimitadora das duas zonas descritas chamada frente de carbonatação. Esta 

avança em profundidade ao longo do tempo, e sendo este um processo de difusão de CO2 a 1ª lei de 

Fick é aplicável, podendo simplificadamente ser representada por [7]: 

 tKx =  (9) 

onde, 

x - profundidade de carbonatação [m]; 

K  coeficiente de carbonatação [m s-0,5]; 

t - tempo [s]. 
 

A constante de carbonatação (K) depende essencialmente do coeficiente de difusão do CO2 no 

betão e do teor deste composto existente na atmosfera, da razão água/cimento (A/C), quantidade e 

tipo de cimento e do teor de humidade do betão, relacionando as condicionantes mencionadas da 

seguinte forma [5]: 

 ( )21
2 CC
a
DK −=  (10) 
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onde, 

D - coeficiente de difusão do CO2 no betão [m2/s]; 

a - quantidade necessária para carbonatar uma unidade de volume de betão [g/m3]; 

1C - concentração de CO2 no exterior [g/m3]; 

2C - concentração de CO2 na frente de carbonatação [g/m3]. 
 

A razão A/C influencia principalmente a porosidade do betão e consequentemente a maior ou 

menor facilidade de penetração do CO2. A fixação deste no betão é essencialmente controlada pela 

quantidade de compostos alcalinos disponíveis, para reagirem com o CO2, intrinsecamente 

dependente do tipo e quantidade de cimento. Quanto maior a razão A/C, maior é a porosidade do 

betão e por conseguinte maior é o coeficiente de carbonatação. Relativamente à quantidade de 

cimento verifica-se precisamente o contrário. Usualmente estruturas constituídas por betões de rácios 

A/C inferiores a 0,4 não são significativamente afectados pelo mecanismo da corrosão, originada pela 

carbonatação do betão, ao longo da sua vida útil caso o recobrimento das armaduras não seja 

demasiado baixo. Este facto é devido à baixa velocidade de carbonatação associada à menor 

porosidade/qualidade do betão. 

Outro parâmetro, estando também ele relacionado com o grau de hidratação do cimento, que 

também influencia a velocidade de carbonatação é a cura. Períodos de cura superiores fornecem 

uma maior hidratação do cimento diminuindo a sua porosidade e permeabilidade traduzindo-se numa 

menor velocidade de carbonatação [35]. 

O teor de humidade do betão toma um papel primordial para a evolução do mecanismo da 

carbonatação pois a velocidade de difusão do CO2 no ar é significativamente superior à velocidade 

em água. Sendo que o mecanismo da carbonatação apenas ocorre após a dissolução do dióxido de 

carbono, em meios secos, apesar da velocidade de difusão do CO2 ser muito superior, a 

carbonatação não ocorre devido à impossibilidade de dissolução do gás. A situação oposta ocorre em 

meios saturados. Aqui apesar de existirem todas as condições para que o mecanismo da 

carbonatação se desenvolva, a velocidade de difusão do CO2 é extremamente baixa minimizando a 

progressão do mecanismo.  

A velocidade de difusão de CO2 não é constante ao longo do tempo. Como já foi descrito, em 

betões cuja composição não inclui cinzas volantes nem escórias de alto forno no decorrer da 

transformação do Ca(OH)2 em CaCO3 a porosidade do betão diminui. Consequentemente a 

velocidade de difusão do CO2 abranda ao longo do tempo. 

Outro factor que influencia o mecanismo da carbonatação é a temperatura pois o aumento desta 

estimula as reacções químicas próprias do mecanismo.  

A modelação/avaliação da profundidade de carbonatação, sendo uma grandeza dependente de 

vários factores, é de extrema dificuldade. Esta avaliação pode mais facilmente ser efectuada em 

estruturas existentes procedendo-se à elaboração do historial comportamental da estrutura 

permitindo uma melhor avaliação da influência dos factores acima mencionados na propagação e 

evolução do mecanismo da carbonatação.   
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Existem várias técnicas para identificar a existência de betão carbonatado sendo possível uma 

análise quantitativa ou qualitativa.  

Na metodologia mais usual e simples recorre-se a uma solução contendo fenolftaleína. A 

aplicação desta solução em furos ou na superfície do betão em estudo permite através de uma 

análise meramente visual identificar a frente de carbonatação pois na presença de meios alcalinos, 

onde a passivação das armaduras está intacta, a solução toma cor carmim-vermelho. Caso o betão 

permaneça incolor significa que o pH do mesmo toma valores inferiores a 9,3 identificando a 

existência da carbonatação. Este simples teste pode ser realizado in-situ.  

Análises mais complexas como difracção de raios-X, análise termodiferencial e termogravimétrica 

podem também ser efectuadas [34]. 

II.3 ACÇÃO DOS CLORETOS 
A par da carbonatação, a outra principal causa da corrosão das armaduras resulta da acção dos 

cloretos. 

A introdução de cloretos no betão ocorre geralmente por dois processos distintos: durante o 

processo de fabrico do betão ou durante a vida da estrutura. Na primeira situação, os cloretos podem 

ser adicionados à mistura através da contaminação da água da amassadura ou dos agregados [51]. 

Aqui o início da corrosão pode acontecer de forma imediata. Outrora eram adicionados 

deliberadamente sob a forma de cloreto de cálcio para efeitos de aceleramento de presa. As 

estruturas em que tal ocorreu sofrem hoje danos significativos devido à corrosão e, como tal, esta 

técnica usada durante muitos anos foi banida. Relativamente à segunda situação esta é 

especialmente significativa em estruturas expostas a ambientes marítimos, piscinas onde o 

tratamento das águas é realizado com substâncias contento cloretos, utilização de sais de degelo ou 

outros compostos contendo cloretos (prática bastante comum nos países nórdicos nomeadamente 

em parques de estacionamento e pontes) ou através de contaminações industriais [34]. 

Portugal possui uma vasta orla costeira estando as estruturas bastante susceptíveis a problemas 

relacionados com a corrosão das armaduras impulsionadas pela acção dos cloretos.  

A penetração dos cloretos do betão apenas ocorre na presença de água, estando então 

dependente do grau de humidade do betão, e pode ser caracterizada por três mecanismos de 

transporte que podem ocorrer simultaneamente: permeação, sucção capilar ou absorção e difusão.  

A permeação dos cloretos ocorre na presença de um líquido sob pressão contendo esses iões e 

é intrinsecamente dependente do coeficiente de permeabilidade do betão. O mecanismo de 

transporte absorção é originado por diferenças de pressão existente entre o exterior e o interior dos 

poros do betão. Esta situação acontece quando o betão é sujeito a ciclos de molhagem e secagem. 

Finalmente a difusão, mecanismo também associado à carbonatação, ocorre devido a diferenças de 

concentração de cloretos sendo que a tendência é que as concentrações de cloretos presentes no 

betão e no exterior se igualem. Este é o principal mecanismo de transporte de cloretos em betões de 

elevada qualidade. É de salientar que apesar dos mecanismos descritos poderem ocorrer 

simultaneamente estes não acontecem em condições ambientais semelhantes. A absorção não 
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ocorre em meios saturados, pois não existe gradiente de pressão, enquanto que a permeação 

apenas ocorre nessas condições.  

A acção dos cloretos provoca uma catalisação das reacções anódicas acelerando o processo de 

dissolução do aço. O mecanismo de corrosão provocado por essa acção pode ser traduzido pelas 

seguintes reacções [32]: 

   (11) −−− +→+ eFeClClFe 4262 3

  (12) −−− +→+ Cl)OH(FeOHFeCl 32 2

 

O cloreto de ferro originado no ânodo e proveniente da combinação dos iões de ferro e cloretos 

reage com os iões hidróxido consumindo-os e originando hidróxido de ferro. O consumo dos iões 

hidróxido provoca uma diminuição do pH impulsionando a destruição do filme passivo outrora 

existente nas armaduras.  

II.3.1 Caracterização da acção dos cloretos  
Apesar de altamente estudado, o processo de penetração dos cloretos para o interior do betão 

ainda hoje não é totalmente compreendido. Este depende de inúmeros parâmetros que influenciam 

fortemente o mecanismo, composição, compactação e cura do betão (parâmetros associados ao 

compósito) assim como do ambiente de exposição. 

A acção dos cloretos no processo de corrosão das armaduras é caracterizada pela formação de 

macrocélulas de corrosão quando o teor de cloretos atinge um nível crítico normalmente aceite como 

0,3 a 0,4% da massa de cimento. Nestas condições o filme passivante das armaduras é destruído 

dando início ao processo de corrosão. Esta situação não só origina uma corrosão localizada 

denominada de pitting, ou por picadas, mas também pode provocar uma corrosão generalizada 

devido à heterogeneidade de concentração de cloretos no betão. Da corrosão por pitting podem 

resultar grandes perdas de secção das armaduras. Uma das características da corrosão induzida 

pela acção dos cloretos encontra-se no facto de estes iões não serem consumidos durante o 

processo sendo possível a corrosão de vários átomos de ferro pelo mesmo ião cloreto. 

A velocidade de corrosão associada à corrosão localizada é geralmente elevada sendo 

fortemente dependente das condições de humidade, porosidade do betão e espessura de 

recobrimento das armaduras. Tanto a razão A/C como a cura do betão influenciam fortemente a 

porosidade e consequentemente a resistência à penetração dos cloretos. A composição do cimento 

transmite uma maior ou menor capacidade de fixação de cloretos tendo esta um papel preponderante 

na luta contra a corrosão pois apenas os cloretos livres provocam a corrosão nas armaduras [51]. O 

aluminato tricálcico (C3A) da pasta de cimento ao fixar os cloretos origina cloroaluminatos também 

chamado de sal de Fridell. Quanto maior for esta capacidade, menor será o gradiente de cloretos 

livres traduzindo-se numa diminuição da velocidade de penetração.  

Como já foi mencionado, as condições de exposição a que o betão é sujeito influenciam 

fortemente a acção dos cloretos. Esta é mais gravosa nas proximidades de ambientes marítimos 

estando também relacionada com a intensidade e direcção dos ventos, deposição de substâncias 

contaminadas na superfície do betão e pela frequência e intensidade com que a superfície do betão é 
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exposta às águas das chuvas. A temperatura é também um parâmetro que influencia fortemente a 

velocidade de penetração dos cloretos pois um aumento desta traduz-se numa aumento do 

coeficiente de difusão. 

Para se proceder à identificação da presença de cloretos no betão existem vários métodos que 

podem ser utilizados quer seja in-situ quer em laboratório.  

Os métodos mais comuns consistem na extracção de amostras de betão a várias profundidades 

sendo posteriormente efectuadas análises químicas ou análises de difracção de raios-X [34]. Estas 

amostras podem ser carotes ou amostras de pó de betão extraídas por brocagem sendo esta ultima 

opção mais económica. É essencial que se evite a contaminação das amostras correndo-se o risco 

de inviabilizar os resultados. Um método simplista que pode ser realizado in-situ consiste em aplicar 

na superfície do betão a analisar uma solução de nitrato de prata, AgNO3. Esta solução na presença 

de iões cloreto transforma-se em cloreto de prata, substância de cor branca facilmente identificada, 

nas áreas onde a penetração dos cloretos ocorreu.   

Apesar dos testes laboratoriais conduzirem a resultados mais precisos e fiáveis consomem mais 

tempo e são economicamente mais gravosos. 

A realização dos testes mencionados pode conduzir à obtenção do perfil dos cloretos, informação 

valiosíssima da origem e evolução dos cloretos no betão. Este relaciona a concentração de cloretos 

existente com a profundidade a que se encontram. 

É se salientar que mais importante que o conhecimento da concentração de cloretos no betão é 

conhecer a razão [Cl-]/[OH-] pois o valor critico para o qual é iniciado o mecanismo da corrosão 

depende do pH [34].  

II.4 ACÇÃO SIMULTÂNEA DO MECANISMO DA CARBONATAÇÃO E ACÇÃO DOS 

CLORETOS 
Sendo os dois principais mecanismos de corrosão das armaduras de betão a carbonatação e a 

acção dos cloretos, é de esperar que a actuação conjunta destas duas acções amplifique a gravidade 

dos efeitos que delas advêm.  

Relativamente à influência sobre a velocidade de carbonatação em betão contaminado por 

cloretos, existem resultados contraditórios não sendo de momento possível retirar conclusões. Tal 

não acontece com a situação inversa, ou seja, em betões carbonatados o mecanismo de penetração 

dos cloretos é acelerado. Esta situação resulta da decomposição dos cloroaluminatos, provenientes 

da fixação dos cloretos pelo aluminato tricálcico (C3A), existentes no betão aumentando assim a 

concentração de iões cloreto livres e, consequentemente, aumentando a velocidade de corrosão. A 

decomposição mencionada deve-se à instabilidade dos cloroaluminatos para valores de pH baixos e 

altos. A acção da carbonatação induz um abaixamento do pH promovendo assim a decomposição 

dos referidos compostos [33]. Este processo contínuo de libertação de cloretos pode-se traduzir num 

aumento significativo de cloretos diante da frente de carbonatação. 
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III MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS  
Com o contínuo envelhecimento das estruturas, a problemática da reabilitação suscita cada vez 

mais interesse e preocupações nos dias que correm. Como tal, a necessidade da promoção de 

técnicas de reparação adequadas às diversas patologias minimizando o nível de intrusão e 

optimizando a sua eficácia e durabilidade é cada vez mais importante. No presente, a importância 

atribuída apenas ao tratamento da estrutura é diminuta comparativamente à importância que 

relaciona a dualidade eliminação/manutenção das causas promotoras da deterioração. A opção de 

reabilitação e posterior escolha da metodologia a aplicar deve ser encarada após uma minuciosa 

análise das causas e extensão da deterioração, características/particularidades da estrutura, 

condicionamentos e desígnio do funcionamento da estrutura, tempo de vida útil e claro, como em 

qualquer projecto de engenharia, a viabilidade económica que tal prática acarreta. 

Os métodos electroquímicos para a reparação e prevenção da corrosão das armaduras em 

estruturas de betão armado são técnicas recentes cujo princípio fundamental assenta na alteração 

dos potenciais das armaduras através da imputação de um campo eléctrico. Estes métodos têm 

provado a sua elevada eficiência, menor tempo de execução e promoção de maior tempo de vida útil 

para a estrutura estando ainda associados a custos baixos nomeadamente a longo prazo.  

Este trabalho aborda os três principais métodos electroquímicos para a reparação de estruturas 

de betão armado: a protecção catódica, dessalinização ou extracção electroquímica de cloretos e a 

realcalinização. Estes métodos são em vários aspectos semelhantes, facto que origina alguma 

repetição de conteúdos ao longo do trabalho, no entanto, por terem particularidades distintas, cada 

um é avaliado individualmente sendo então posteriormente sujeitos a uma comparação e avaliação 

da aplicabilidade. 

III.1 PROTECÇÃO CATÓDICA 
A protecção catódica é o método electroquímico, contra a corrosão das armaduras em betão, 

mais utilizado em Portugal estando a sua aplicação a desenvolver-se mais tardiamente relativamente 

aos outros países europeus. É, no entanto, uma solução de reabilitação cada vez mais aplicada no 

país principalmente para estruturas contaminadas pela acção dos cloretos.  

Os princípios fundamentais deste método baseiam-se na alteração do potencial do aço para 

valores mais negativos, através da aplicação de uma corrente contínua que flúi através do betão, 

forçando o aço a funcionar como cátodo e consequentemente reduzindo a corrente corrosiva. Este 

processo permite o abrandamento, ou mesmo supressão, da actividade corrosiva sob diferentes 

condições patológicas associadas a cada estrutura nomeadamente a carbonatação e a contaminação 

por cloretos. A protecção catódica é o único método electroquímico permanente, ou seja, o sistema 

de protecção permanece na estrutura onde é aplicado. Este é ainda o único método electroquímico 

enquadrado por uma norma europeia a EN 12696:2000 “Cathodic protection of steel in concrete”. É 

de salientar, no entanto, que a norma mencionada apenas se refere à aplicação de protecção 

catódica em estruturas atmosféricas, novas ou existentes, sendo que a aplicação em estruturas 

submersas ou enterradas difere substancialmente e não é por ela abrangida.  
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III.1.1 Desenvolvimento e evolução do método 
A origem do conceito e aplicação da protecção catódica, PC, ocorreu em 1820 por Sir Humphrey 

Davy no Reino Unido.  

Através da inserção de pequenas quantidades de ferro ou zinco, Davy conseguiu assegurar a 

preservação de cobre inserido em água do mar. Nessa altura a marinha inglesa, Royal Navy, 

necessitava de um método eficaz que promovesse a protecção da corrosão nos cascos de cobre das 

suas embarcações, incentivando Davy para o desenvolver. Contudo, o método de Davy não obteve 

sucesso pois as propriedades de não fixação de detritos marinhos associadas ao casco de cobre das 

embarcações ficaram reduzidas comprometendo o desempenho dos navios.  

As primeiras aplicações bem sucedidas em betão armado ocorreram em condutas de transporte 

de água, óleo e gás. O desenvolvimento crescente e rápido da indústria de gás, cujo transporte se 

realizava através de condutas de aço enterradas, impulsionou fortemente a implementação deste 

método nos Estados Unidos da América (EUA) e em 1945 já se encontrava bem estabelecido 

acompanhando o desenvolvimento industrial. Este tipo de condutas era também muito utilizado no 

Médio Oriente para o transporte de óleo, sendo realizada em 1939 a primeira aplicação da protecção 

catódica em Bahrain, no Golfo Pérsico, num grupo de tubagens [64]. 

Em 1936 é formada no Canada a Cathodic Protection Association para a discução e troca de 

informação sobre o método electroquímico. Esta associação deu origem em 1943 à National 

Association of Corrosion Engineers, NACE, associação presentemente de extrema importância e 

relevância no tema da corrosão. 

Na década de 70 nos EUA a eficácia da protecção catódica associada a estruturas ficou 

plenamente comprovada como método impeditivo ou redutivo da corrosão em elementos de betão 

armado contaminado por cloretos, sendo maioritariamente executado em pontes. A primeira ponte em 

que a protecção catódica foi aplicada com sucesso foi na Sly Park Road Bridge em 1973 no estado 

americano da Califórnia. Este método tornou muitas das práticas tradicionais de recuperação 

obsoletas devido à sua eficácia e viabilidade económica.  

O desenvolvimento desta prática expandiu-se da América na década de 80 e desenvolvimentos 

notáveis no método foram realizados nomeadamente na tipologia de materiais utilizados para as 

malhas anódicas e na criação de sistemas de protecção catódica comercialmente viáveis para 

estruturas de betão armado. As malhas anódicas eram fabricadas, numa fase inicial, com materiais 

de polímeros condutivos sendo posteriormente criadas redes de titânio activado revestidos a óxidos 

(metais nobres) impossibilitando o consumo da malha. Estas continuam a ser as mais utilizadas na 

actualidade. Também foram desenvolvidos outras tipologias de sistemas tais como revestimentos 

condutores ou pinturas condutoras [49]. Nesta época a protecção catódica deixa de ser 

maioritariamente aplicada nas superstruturas das obras de arte e passa também a ser utilizada para a 

protecção de pilares, edifícios industriais, garagens, construções marítimas e edifícios correntes 

contaminados por cloretos, tendo sido ainda aplicada a quatro milhas de pavimentos contínuos no 

Minnesota. Estudos realizados nos finais desta década demonstram que em mais de 275 pontes foi 

aplicada a protecção catódica [45]. 
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No presente os desenvolvimentos mais notáveis referentes à protecção catódica ocorrem ao nível 

dos materiais utilizados nos sistemas de protecção e nos sistemas de controlo e monitorização, 

possibilitando uma maior eficiência e viabilidade económica do método.  

III.1.2 Princípios e descrição do método 

O princípio fundamental da protecção catódica consiste no fornecimento de electrões ao metal 

que se pretende proteger através de uma fonte de corrente contínua proveniente de um ânodo 

aplicado na superfície do betão ou no seu interior. Ao serem fornecidos electrões através de uma 

fonte externa ao elemento de aço, é imposto um potencial mais negativo ao aço diminuindo a 

intensidade das reacções anódicas, aumentando a das reacções catódicas, e consequentemente a 

dissolução do metal (corrosão) é reduzida ou suprimida. Note-se que as reacções anódicas e 

catódicas já tratadas no capítulo anterior são intrinsecamente dependentes uma da outra, tendendo 

sempre para uma situação de equilíbrio. Como tal, o aumento da intensidade de uma das reacções 

implica a diminuição da outra. As reacções mencionadas apresentam-se mais uma vez de seguida: 

 Reacção Anódica:   ( 13) −++ +→ eFeFe 2

 Reacção Catódica: −− →++ OHeOHO 22
2
1

22   ( 14) 

A corrosão apenas ocorre se o potencial do metal (E) for superior ao potencial de equilíbrio do 

metal (Eeq). A generalidade dos metais na natureza encontram-se no estado combinado (óxidos, 

carbonatos, etc.) sendo as suas energias inferiores relativamente à energia dos mesmos não 

combinados. Sendo que todos os sistemas químicos tendem para níveis de energia livres inferiores e 

que no estado metálico (não combinado) a energia dos metais é superior, esta situação traduz-se 

numa tendência inerente dos metais reagirem quimicamente de forma a criarem compostos como por 

exemplo óxido de ferro. Este por acção térmica pode ser reduzido a ferro metálico que está associado 

a níveis de energia muito superiores. A corrosão ocorre pois o ferro metálico tem tendência a 

regressar a estados de energia inferiores, ou seja, a oxido de ferro [63]. 

Em meios agressivos os potenciais dos metais têm tendência para aumentarem tornando-se 

superiores ao potencial de equilíbrio chamando-se então potencial de corrosão (Ecorr). A diferença 

entre os potenciais Ecorr - Eeq traduz a força (driving force) que impulsiona as reacções anódicas [2]. 

Esta força é o resultado da energia livre que os átomos de metal possuem na sua forma metálica. 

Como já foi mencionado a corrosão ocorre devido à tendência que esses átomos têm em regressar 

ao seu estado natural que é associado a valores de potenciais negativos elevados [21].  

O fornecimento de electrões ao metal, pelo fornecimento de uma corrente eléctrica, torna-o mais 

negativo diminuindo para níveis insignificantes a intensidade das reacções anódicas e, 

consequentemente, a dissolução do ferro, mantendo-se um dado potencial Ei. A corrente nas 

reacções catódicas aumenta sendo por isso necessário o fornecimento externo de uma corrente igual 

que permita manter o potencial Ei adquirido [47]. 

O investigador belga Marcel Pourbaix em 1938 foi o criador dos famosos diagramas, com o seu 

nome, os diagramas de Pourbaix. Estes diagramas relacionam o potencial e pH dos metais 

permitindo a previsão comportamental do metal em água face a uma dada situação de potencial ou 
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de pH. O diagrama de Pourbaix é caracterizado por três zonas distintas, a zona de imunidade, de 

passividade e finalmente a zona de corrosão. 

 
Figura 2 – Diagrama de Pourbaix para Fe-H2O a 25ºC (retirado de [19]). 

 

O objectivo primordial da protecção catódica é alterar o potencial de corrosão (Ecorr) associado às 

armaduras para um potencial que se encontre na zona de imunidade. A zona de imunidade é 

caracterizada pelo potencial único, E0, do metal para um dado valor de pH onde este é 

termodinamicamente estável, ou seja, a corrosão não ocorre. Na zona de passividade a corrosão, 

embora possa acontecer, é menos provável de ocorrer relativamente à formação do filme passivante 

do aço. A passividade pode ser caracterizada como perfeita ou imperfeita sendo a primeira 

caracterizada pela gama de potenciais mais negativos que o potencial de passivação, Epass, onde a 

corrosão não ocorre, e a passividade imperfeita pela gama de potenciais entre Epit-Epass onde Epit 

representa o potencial de ruptura do filme passivante devido ao pitting, característica da acção dos 

cloretos. Nesta zona a corrosão não se inicia mas propaga-se caso já tenha iniciado. Finalmente a 

zona de corrosão do diagrama de Pourbaix é caracterizada, como é expectável, pelas condições 

promotoras da ocorrência do processo corrosivo. 

A protecção catódica como método electroquímico é normalmente utilizada em estruturas 

contaminadas por cloretos pois a utilização deste método reduz o conteúdo de cloretos à superfície 

das armaduras assim como o ingresso dos mesmos no betão. Num sistema de protecção catódica o 

ânodo é ligado ao pólo positivo e as armaduras, cátodo, ao pólo negativo. Sendo os iões cloreto 

carregados negativamente estes são atraídos para o ânodo e repelidos das imediações das 

armaduras. Estes efeitos são extremamente benéficos pois ao diminuir a concentração de iões 

cloreto na estrutura, e consequentemente o aumento do rácio [OH-]/[Cl-], é promovida a passividade 

das armaduras. A Figura 3 apresenta um esquema do comportamento do sistema de protecção num 

betão contaminado por cloretos. 
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Armadura (Cátodo) 

Malha (Ânodo) 

Figura 3 – Esquema da influência sobre os cloretos de um sistema de protecção catódica (adaptado de [29]). 
 

A carbonatação, como já abordado no capítulo II.2, altera algumas das propriedades do betão 

nomeadamente a sua resistividade. O aumento da resistividade traduz-se numa diminuição da 

capacidade de distribuição de corrente no betão, inviabilizando em algumas situações a aplicação da 

protecção catódica, optando-se por outros métodos electroquímicos como a realcalinização.    

Um sistema de protecção catódica é maioritariamente constituído por uma fonte de alimentação 

externa (rectificador), um sistema de distribuição de corrente (ânodo), electrólito (betão), cátodo 

(armaduras), fios eléctricos de ligação, continuidade e fecho do sistema e finalmente sensores de 

monitorização/controlo do sistema. Para uma optimização funcional destes sistemas é necessário o 

perfeito isolamento dos mesmos nas estruturas, permitindo a minimização da dispersão de corrente e 

consequentemente da quantidade necessária. Como tal, a generalidade dos sistemas de protecção 

catódica requer um recobrimento protector adicional (coatings).  

O ânodo é uma das componentes essenciais do sistema tendo como função a distribuição da 

corrente, promovendo a criação de locais para a realização das reacções anódicas que ocorreriam 

nas armaduras. Existem duas tipologias de ânodos distintas, ânodos inertes utilizados para sistemas 

de corrente imposta e ânodos galvânicos ou de sacrifício.  

Independentemente da utilização de sistemas de protecção catódica recorrendo a ânodos de 

corrente imposta ou sacrificiais estes podem ser aplicados de uma forma isolada/interna e distribuída 

ao longo da estrutura a proteger sendo então apelidados de ânodos internos. Esta tipologia de 

ânodos é geralmente aplicada em furos executados na estrutura, posteriormente preenchidos com 

argamassas condutoras ou gel, ao invés da sua aplicação distribuída na superfície da mesma. Este 

tipo de ânodos é maioritariamente utilizado em sistemas de corrente imposta possibilitando o ajuste 

do nível de protecção pretendido através da alteração da corrente contínua imposta no sistema [20]. 

São apresentadas de seguida, na Figura 4, esquemas de sistemas de protecção catódica internos 

com recurso a ânodos de corrente imposta e sacrificiais. 
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Figura 4 – Esquemas de sistemas de ânodos internos de corrente imposta e sacrificiais (adaptado de [29] ). 
 

A utilização de sistemas de ânodos internos permite uma protecção mais eficaz quando as 

armaduras estão localizadas a uma profundidade considerável, permitindo a inserção dos ânodos 

nestes locais de difícil acesso através da superfície da estrutura. Outra das grandes vantagens da 

utilização deste tipo de ânodos é a possibilidade de os distribuir em conformidade com a densidade 

de armadura existente ao longo da estrutura. Torna-se assim possível a colocação de uma maior 

quantidade de ânodos nas zonas com maior quantidade de armadura, ou seja, zonas com requisitos 

de protecção elevados. Salienta-se ainda o facto de estes sistemas poderem ser utilizados em 

elementos com pequeno recobrimento das armaduras não sendo necessário nenhum tipo de 

revestimento adicional (coating).  

Apesar das vantagens acima descritas há que considerar as limitações próprias destes sistemas. 

A capacidade de promoção de uma protecção uniforme é diminuta a não ser que uma elevada 

quantidade de ânodos com espaçamentos entre si muito reduzidos seja utilizada. Para a introdução 

dos ânodos na estrutura a proteger é necessário a criação de furos. Este processo acarreta alguns 

riscos devido à possibilidade de ocorrência de curto-circuito caso a broca ou o ânodo toque nas 

armaduras, requerendo alguns cuidados adicionais aquando da inserção do sistema em questão. 

Caso seja utilizado um sistema de corrente imposta, a maior voltagem ou diferença de potencial 

associada a este tipo de sistema pode gerar gás no interior da estrutura podendo ser necessário a 

sua ventilação [20]. 

III.1.3 Sistemas de protecção catódica por corrente imposta   

A protecção catódica utilizando ânodos inertes, ou seja, que não são consumidos ao longo do 

tempo, necessita de uma fonte externa de alimentação de corrente contínua e é denominada por 

protecção catódica por corrente imposta ou impressa. Um eléctrodo externo na superfície do betão 

(ânodo) é ligado à fonte de alimentação no pólo positivo enquanto que as armaduras no betão são 

ligadas ao pólo negativo da mesma fonte. O esquema de um sistema de protecção catódica da 

tipologia descrita é apresentado de seguida na Figura 5. 
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Armadura (Cátodo) 

Ânodo inerte distribuído 

Figura 5 – Sistema esquemático de protecção catódica por corrente imposta (adaptado de [29]). 
 

Os sistemas de corrente imposta ou impressa são os mais utilizados em estruturas de betão 

armado, apesar de mais dispendiosos, devido à elevada resistividade do betão. Estes proporcionam 

uma distribuição de corrente mais ampla possibilitando que os efeitos induzidos pela protecção 

catódica atinjam uma maior área. Como é imperativo o fornecimento de uma corrente contínua ao 

longo do tempo, é necessário a existência de uma fonte de energia no local em que o sistema irá ser 

instalado. Se tal não se verificar poder-se-á utilizar sistemas de energia solar ou eólica para o efeito 

[23]. A grande vantagem da utilização de sistemas de corrente imposta é a possibilidade de alteração 

da intensidade de corrente transmitida para a estrutura permitindo compensar alterações de potencial 

provocadas, por exemplo, pela alteração das condições climatéricas (humidade e temperatura). Estes 

sistemas possuem uma duração de serviço bastante longa usualmente superior a 25 anos. 

III.1.3.1 Selecção do tipo de ânodo  

A selecção do tipo de ânodo a utilizar influencia fortemente o desempenho do sistema de 

protecção catódica a implementar sendo este o componente principal que o distingue. Estes variam 

consoante as características da estrutura onde se irá realizar a instalação do sistema. 

Para um sistema de protecção catódica por corrente imposta é imperativo que este, além de 

permitir uma boa distribuição de corrente ao longo da estrutura suportando elevadas densidades de 

corrente, não se consuma ao longo do tempo, ou seja, deve possuir uma baixa capacidade de 

corrosão. A instalação deve ser simples e os ânodos seleccionados devem possuir capacidades 

mecânicas que permitam aguentar os esforços a que estão sujeitos aquando da instalação e 

posteriormente durante o seu tempo de serviço. 

Uma das características fundamentais que um sistema anódico deve comportar é a versatilidade 

da sua aplicação, ou seja, deve ter a capacidade de ser aplicado em qualquer tipo de superfície de 

betão independentemente da sua orientação, quer seja horizontal, vertical, lisa ou curva. Para tal é 

conveniente que os sistemas anódicos sejam fabricados sob múltiplas formas e feitios com a 

preocupação de que o peso adicional do sistema na estrutura não deverá ser significativo. 
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Esteticamente, a estrutura sujeita à aplicação da protecção deve permanecer a mais inalterada 

possível não só em termos de aparência mas também de dimensão/geometria. 

Um dos factores que influencia qualquer escolha logística é o custo que tal selecção acarreta 

sendo por isso essencial um estudo das várias tipologias de sistemas existentes de modo a ser 

alcançada uma optimização relativa ao custo/durabilidade/funcionalidade. 

III.1.3.2 Materiais dos ânodos  

Malhas de titânio  

Os materiais mais utilizados para os sistemas de ânodos de corrente imposta em estruturas 

enterradas são os de ferro – silício ou de titânio activado revestido com óxidos de metais nobres 

(MMO – mixed metal oxides) normalmente em forma tubular, varão ou fio [66]. O revestimento do 

titânio com óxidos nobres permite que estes não sejam consumidos ao longo do tempo. 

Relativamente à protecção catódica aplicada a estruturas atmosféricas, os materiais mais 

utilizados para os sistemas de ânodos de corrente imposta são malhas de titânio activado revestidas 

com óxidos de metais nobres (Ti/MMO) devido aos motivos já apresentados. Usualmente os óxidos 

utilizados para o revestimento do titânio incluem o Ti (Titânio), Ta (Tântalo), Ir (Irídio), Ru (Ruténio) e 

menos corrente Pd (Paládio) e Pt (Platina), este último de elevada resistência à corrosão mas de 

custo muito elevado.  

As malhas em questão possuem usualmente 1 a 2 mm de espessura e têm necessariamente de 

ser cobertas excepto se forem introduzidas aquando da construção do elemento a proteger 

permitindo a sua incursão no betão da estrutura original [53]. São fabricadas com tamanhos 

diferentes de aberturas, possibilitando a distribuição de diferentes densidades de corrente consoante 

as necessidades locais da estrutura ou densidades de armadura distintas, suportando uma densidade 

máxima de corrente de aproximadamente 100 mA/m2. Na impossibilidade de controlar a uniformidade 

da densidade de corrente a colocação de duas malhas sobrepostas pode ser executada e benéfica. 

De forma a serem evitadas quedas de tensão ao longo de grandes extensões de malhas estas são 

divididas e ligadas electricamente através de fitas de titânio puro. 

Os tipos de revestimentos, coatings, usuais para este tipo de malhas são constituídos por uma 

camada de betão convencional com espessura entre 40 a 50 mm podendo ser aplicada após 

inserção da malha no betão recém-aplicado, possibilitando a sua fixação, ou utilizando parcelas de 

betão para se fixar a rede e posteriormente aplicar a camada de betão de recobrimento final. Outra 

forma de se proceder à fixação da malha na estrutura é utilizar fixadores de plástico ou cola 

adequada. Para situações em que se encontrem dificuldades em colocar a camada de recobrimento 

devido à existência de confluências e reentrâncias estruturais, o betão convencional pode ser 

substituído por um betão mais fluido aplicado por projecção.  

 No presente, à utilização de malhas de titânio activado revestidas com óxidos de metais nobres 

como ânodo do sistema de protecção catódica por corrente imposta, está associada uma maior taxa 

de sucesso devido principalmente ao seu elevado tempo de serviço que supera largamente os 25 

anos. No entanto, por estar associada a densidades de corrente relativamente elevadas, estas 

aumentam a carga estática da estrutura podendo originar alguns problemas de delaminação do 

betão. 
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Figura 6 – Malha de titânio para aplicação de protecção catódica (retirado de [13]). 

 

Fitas de malha de titânio  

As fitas de malha de titânio são, à semelhança das malhas, revestidas com uma mistura de 

óxidos de metais nobres. Estas variam usualmente entre 10 a 20 mm de largura dependendo da 

densidade de corrente que suportam ser entre 3 e 6 mA/m linear e possuem diversas espessuras. As 

fitas podem ser instaladas em roços, pouco profundos, realizados à superfície do betão e 

posteriormente preenchidos com argamassas de baixa resistividade ou entre camadas de 

betão/argamassa. As fitas de malha de titânio são ligadas a fitas de titânio puro. Estas fitas têm como 

objectivo a promoção da continuidade eléctrica entre todas as fitas de malha assim como a ligação 

das mesmas, através de fios condutores, ao sistema fornecimento de corrente e monitorização. A 

ligação das fitas às faixas de titânio puro e destas aos fios eléctricos é executada através de solda de 

ponta. Desta forma não é inserido outro metal nas fitas, que ocorreria caso se utilizasse soldagem 

corrente, o que inviabilizaria e condicionaria todo o funcionamento do circuito eléctrico.  

A grande vantagem da utilização destes elementos relativamente às malhas de titânio é a menor 

propensão para problemas de delaminação do betão, não sendo aumentada a carga estática da 

estrutura, tendo ainda uma elevada durabilidade na ordem dos 40 anos [67]. 

 

      

 

Figura 7 – Fitas de titânio para aplicação de protecção catódica (retirado de [16] e [59]). 

 
Revestimentos ou tintas orgânicas condutoras 

O conceito de revestimentos e tintas orgânicas provem do facto de estes conterem na sua 

composição carbono, nomeadamente grafite, o que permite obter excelente condutibilidade eléctrica. 

Este sistema de ânodo foi um dos primeiros a ser utilizado primando pela sua facilidade de aplicação 

em superfícies irregulares não sendo necessário qualquer tipo de revestimento (coating) para efeitos 
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funcionais. O diminuto acréscimo de peso que estes sistemas transmitem à estrutura é outra das 

vantagens que estes revestimentos possuem. No entanto, sendo estes revestimentos de cor preta, 

poderá ser necessário a aplicação de uma tinta apenas por motivos estéticos. As tintas e os 

revestimentos orgânicos são aplicados na estrutura sobre os condutores/distribuidores de corrente, 

ânodos primários, com auxílio de pincéis ou por projecção, revestindo a malha de fios condutores. Os 

revestimentos condutores podem ainda surgir sob a forma de argamassas contendo na sua 

composição fibras de carbono por vezes revestidas a níquel sendo aplicadas por projecção na 

superfície do elemento que se pretende proteger. 

Apesar da sua simplicidade de aplicação estes sistemas são propícios a curto-circuitos 

provocados por elementos de aço não protegidos sendo ainda desaconselhada a sua utilização em 

ambientes sujeitos a ciclos de molhagem [54].  

 

Revestimentos asfálticos condutores 

Os sistemas asfálticos condutores foram os primeiros sistemas de protecção catódica utilizados 

em tabuleiros de obras de arte. Estes revestimentos funcionam como ânodos secundários e são 

aplicados sobre os ânodos principais que são usualmente perfis sólidos tubulares de ferro revestidos 

com uma liga de silício ou crómio que possibilita uma maior durabilidade e resistência em ambientes 

de pH baixos. Os revestimentos asfálticos são constituídos por derivados de petróleo e carvão e 

possuem uma espessura de aproximadamente 50 mm. Estes sistemas não são apropriados para 

aplicações em superfícies verticais e devido ao seu elevado peso e espessura a sua aplicação pode 

ser inviável [49]. A sua deterioração é intrinsecamente dependente da densidade de corrente aplicada 

ao sistema pois esta promove o aumento de substâncias ácidas na fronteira entre o revestimento e a 

superfície do betão. Estas substâncias podem originar problemas de delaminação e perda de 

aderência entre o ânodo secundário e o betão sendo portanto necessário o controlo minucioso da 

corrente aplicada. A deterioração não só pode ocorrer no revestimento condutor e betão, mas 

também nos ânodos primários provocados por acção mecânica. Caso seja verificada essa situação 

deve ser realizada uma substituição dos mesmos, assim como todas as parcelas de betão e 

revestimento deteriorado [42]. Estes sistemas estão usualmente em continua exposição às condições 

ambientais, podendo estas serem bastante agressivas, e são facilmente vandalizados requerendo por 

isso uma inspecção e manutenção periódica.  

 

Ânodos enterrados de titânio activado, ferro e grafite 

Esta tipologia de ânodos consiste na introdução de perfis usualmente tubulares constituídos por 

titânio e revestidos com óxidos de metais nobres, à semelhança das malhas e fitas de titânio referidas 

anteriormente, ferro revestidos por dióxido de sílicio (SiO2) ou perfis constituídos por grafite. Cada 

tipologia descrita possui características específicas que devem ser avaliadas na fase da escolha do 

ânodo a implementar. Da tipologia em questão, os primeiros ânodos a serem utilizados foram os de 

ferro e aço. O consumo destes ânodos era muito elevado sendo posteriormente substituída a 

supremacia comercial dos mesmos pelos ânodos de grafite, cuja taxa de consumo era 

significativamente inferior, dominando o mercado até meados dos anos 70 [22]. Os ânodos de grafite 
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são uns dos mais utilizados em estruturas enterradas sendo obtidos através da fusão a altas 

temperaturas do carvão e caracterizados pela sua estrutura porosa. De forma a se promover a 

redução da porosidade e o aumento de resistência à oxidação, e consequentemente o aumento da 

sua vida útil, estes ânodos são revestidos com resinas sintéticas, ceras ou óleos de linhaça. Esta 

tipologia de ânodos é aplicada envolta numa composição de carbono permitindo uma maior 

uniformidade de consumo, evitando situações de consumo não uniforme do ânodo originadas pelas 

diferenças de resistividade do solo ao longo do mesmo, traduzindo-se numa maior eficiência [21]. A 

composição de carbono permite a distribuição de corrente do ânodo até à fronteira carbono-solo, 

sendo aqui que as reacções electroquímicas tomam lugar, causando menores impactos para o ânodo 

e servindo ainda como estabilizador da escavação efectuada para a colocação do mesmo. Os 

produtos originados pelas reacções referidas e que provocam a deterioração do ânodos são os gases 

dióxido de carbono e oxigénio em ambientes não salinos com a adição de gás cloro em ambientes 

salinos. Estes ânodos têm como grande vantagem o seu baixo custo e segurança ambiental sendo, 

no entanto, a sua aplicação inexequível em água doce. Relativamente aos potenciais associados a 

estes sistemas de protecção catódica, é de salientar que a diferença de potencial entre a grafite e o 

aço é de 1 V sendo a grafite o cátodo. Como tal, antes do início do tratamento e fornecimento de 

corrente eléctrica ao sistema, é necessário equilibrar esta diferença de potencial inicial de forma a se 

fornecer a corrente exacta requerida para a protecção e reabilitação da estrutura e permitir o 

funcionamento da grafite como ânodo.  

O domínio comercial dos ânodos de grafite foi destituído aquando da introdução dos ânodos de 

ferro revestidos com dióxido de silício. Este filme protector é instável em ambientes fortemente 

contaminados por cloretos, não sendo por isso aconselhado o seu uso em tais situações, sendo por 

isso posteriormente desenvolvidos revestimentos apropriados para esse tipo de ambiente 

nomeadamente dióxido de silício e crómio [21]. Esta tipologia de ânodos é bastante pesada e de 

difícil manuseamento estando, no entanto, associada a custos reduzidos. 

Ao nível do funcionamento e eficiência dos ânodos de grafite e de ferro revestido com ligas de 

silício, um importante passo foi efectuado aquando da colocação do fio condutor, que promove as 

ligações anódicas, no centro no ânodo ao invés da extremidade onde se situava antigamente. Com 

esta medida o consumo não uniforme do ânodo é reduzido pois a taxa de consumo nas 

extremidades, que outrora era superior à do centro, é atenuada permitindo ainda um maior 

isolamento do fio condutor [21]. 

A tipologia de ânodos enterrados por corrente impressa de consumo mais reduzido e nível de 

protecção mais elevado é constituída pelos ânodos de titânio revestidos com óxidos de metais 

nobres. Este tipo de ânodo é estável em qualquer condição ambiental, incluindo ambientes bastante 

alcalinos e com elevada concentração de cloretos, devido ao seu revestimento que promove ainda o 

aumento da vida útil destes sistemas usualmente da ordem dos 15/20 anos. O custo destes ânodos é 

superior aos outros já referidos permitindo, no entanto, o fornecimento de elevadas densidade de 

corrente com baixo consumo dos mesmos. A forma tubular dos ânodos permite uma maior superfície 

de contacto e, por conseguinte, uma diminuição da resistividade ânodo-solo [15] sendo mantida 

praticamente constante a geometria ao longo do tempo devido ao consumo diminuto do ânodo. 
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Os ânodos enterrados de corrente impressa são aplicados em aberturas no solo sendo 

posteriormente ligados por fios condutores ao pólo positivo do rectificador estabelecendo-se assim as 

ligações anódicas. Á semelhança dos sistemas de protecção catódica já apresentados, a promoção 

das ligações catódicas é efectuada através da ligação das armaduras ao pólo negativo da fonte de 

corrente. 

 
Figura 8 – Ânodo enterrado de titânio activado (retirado de [16]). 

III.1.4 Sistemas sacrificiais ou galvânicos  

Num sistema de protecção catódica por ânodos de sacrifício ou galvânicos não é necessário uma 

fonte de externa de corrente pois esta é fornecida pela utilização de um metal muito activo (ânodo) 

que se dissipa gradualmente e que é ligado às armaduras (cátodo). Tanto o ânodo como o cátodo 

encontram-se no mesmo meio electrólito. Na figura seguinte é apresentado um esquema de um 

sistema da tipologia descrita. 

 

Armadura (Cátodo) 

Ânodo sacrificial distribuído 

 
Figura 9 – Esquema de um sistema de protecção catódica com ânodo sacrificial distribuído (adaptado de [29]). 

  

Para a compreensão de todo este processo é essencial o entendimento da série galvânica. A 

série galvânica é uma lista de metais ordenados pelos seus potenciais de oxidação, ou seja, pela 

facilidade de ocorrência de corrosão quando inseridos no mesmo electrólito [10]. Quanto mais 

positivo for o potencial de um metal, mais nobre é e, consequentemente, menor facilidade tem em 
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corroer. Dois metais inseridos no mesmo electrólito e de potenciais de oxidação diferentes vão 

originar uma corrente eléctrica, corrente galvânica, provocada pela diferença de potenciais eléctricos 

funcionando o elemento de menor potencial como ânodo e o de maior potencial como cátodo. Parte 

da série galvânica dos metais, por ordem crescente de potencial, é apresentada de seguida: 
 

Quadro 1 – Série galvânica dos metais 

 Metal  
Magnésio 
Alumínio 

Zinco 
Cromo 
Ferro 

Cádmio 
Níquel 

Estanho 

Menos 
nobres 

Chumbo 

Anódicos 

Cobre 
Prata 

Mais 
nobres 

Ouro 

Catódicos 

 

 

Conclui-se então que para a aplicação de um sistema de protecção catódica de ânodo sacrificial 

é necessária a introdução de um metal no betão que corroa mais facilmente que o aço constituinte 

das armaduras e que ao ser ligado a estas as polarize para valores catódicos. Quanto mais afastado 

na série galvânica estiver o metal escolhido para o ânodo relativamente ao aço das armaduras, maior 

será a diferença de potenciais entre estes e consequentemente melhor será o desempenho do 

sistema de protecção. Nestes sistemas o ânodo é consumido sendo essencial, para a sua 

substituição, uma localização de fácil acessibilidade [21].  

Os sistemas de protecção catódica com recurso a ânodos sacrificiais são menos dispendiosos 

que os de corrente impressa, quando colocados na altura da construção da estrutura, e de aplicação 

mais simples e fácil. A vantagem primordial é o não recurso a uma fonte de energia externa e como a 

sua voltagem é relativamente baixa não existe perigo de interacção com as estruturas em redor 

tornando ainda mais segura a sua aplicação em estruturas pré-esforçadas. No entanto, algumas 

desvantagens podem inviabilizar a escolha destes sistemas de protecção catódica. O controlo destes 

sistemas é muito difícil devido à impossibilidade de monitorização, sendo este um sistema auto 

regulador, assim como a estimativa do seu tempo de serviço útil que no geral é relativamente curto 

[23]. É de salientar que a aplicação destes sistemas apenas é viável em betões de baixas 

resistividades pois o seu sistema de voltagem (driving force) é baixo não sendo possível a sua 

alteração. Por estes motivos são preferencialmente aplicado em solos, nas imediações de estruturas 

enterradas, pois a generalidade das resistividades dos solos são baixas e possuem ainda uma 

elevada capacidade de distribuição de corrente. Como tal, a sua aplicação é fundamentalmente 

associada a estruturas enterradas ou submersas, não sendo aconselhada em elementos que 

impossibilitem a aplicação de um bom revestimento do sistema pois, na impossibilidade de tal, a 
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quantidade de ânodos necessários para a promoção da protecção de tais elementos acresce 

significativamente [22].  

III.1.4.1 Selecção do tipo de ânodo  

Para escolha do ânodo a utilizar num sistema de protecção catódica galvânico é essencial 

conhecer algumas das propriedades específicas dos materiais constituintes dos mesmos e das 

condições ambientais a que estes vão estar expostos. Os ânodos sacrificiais são altamente sensíveis 

às condições ambientais do meio onde estão inseridos e são bastante eficazes em ambientes 

marinhos. Em ambientes húmidos ou sujeitos a períodos de molhagem a corrente que estes 

transmitem tende a ser superior à corrente em ambientes mais secos. Como tal, são expectáveis 

flutuações de corrente aquando da utilização de um ânodo sacrificial mediante alterações ambientais 

e/ou condições e características do betão. 

O principal metal constituinte da generalidade dos ânodos sacrificiais é o zinco. Este metal em 

quantidades consideráveis é altamente tóxico para a fauna marinha quando utilizado em ambientes 

marinhos. Para contornar este problema, nomeadamente quando o ânodo utilizado é composto por 

metais projectados, procede-se usualmente ao isolamento posterior da zona onde são projectados os 

metais através de encamisamentos tornado mais difícil a sua aplicação em elementos verticais mas 

aumentando o seu tempo de vida útil [54].  

III.1.4.2 Materiais dos ânodos  

Sistemas com núcleos de zinco 

A generalidade dos sistemas de protecção catódica sacrificial utiliza o zinco como constituinte 

primordial do ânodo. O zinco, elemento da série galvânica, corrói mais facilmente e prontamente que 

o ferro constituinte das armaduras de reforço do betão, ou seja, é ele que vai ser consumido ao longo 

do tempo. A generalidade destes sistemas é constituída por núcleos de zinco envoltos em 

argamassas alcalinas que promovem o processo corrosivo do metal, e consequentemente o 

fornecimento de electrões, sem riscos de corrosão para as armaduras nas imediações. A actividade 

do zinco no ânodo está directamente relacionada com o pH da argamassa aumentando com a 

alcalinidade da mesma [14]. Estes sistemas são ligados directamente às armaduras, possibilitando 

assim a existência de uma camada de betão a cobrir o ânodo como aconselhado, através de fios de 

aço que transmitem a corrente galvânica originada pela corrosão do zinco.  

O tempo de serviço associado a estes sistemas é de difícil previsão, sendo inferior a 20 anos, e 

depende essencialmente das condições do betão e características do ânodo. Usualmente os 

sistemas de zinco promovem uma corrente eléctrica de 0,5 mA ao longo do tempo [23]. 
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Figura 10 – Ânodo galvânico de zinco (retirado de [14] ). 

 

                      

Ânodo galvânico 

Armaduras Ânodo galvânico 

Armaduras
 

Figura 11 – Esquemas de colocação dos ânodos no cruzamento e debaixo das armaduras (retirado de [61]). 

 

Malhas de zinco 

Para aplicações em pilares localizados em ambientes marinhos sujeitas às acções das marés e 

de rebentação de ondas, pode-se recorrer ao uso de encamisamentos de fibra de vidro onde é 

integrada uma malha de zinco. O espaço vazio entre o sistema e o pilar é posteriormente preenchido 

por uma argamassa cimentícia [54] sendo que estes sistemas podem ser aplicados em pilares novos 

ou já existentes. 

Uma das grandes vantagens deste sistema, sendo este pré-fabricado, é a sua facilidade de 

aplicação em obra, a sua rapidez de montagem, manutenção do sistema não necessária, diversidade 

de tamanhos e formas geométricas, podendo ser aplicados em pilares de secção rectangular ou 

circular, e a sua extensa vida de serviço superior a 40 anos. 
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Figura 12 – Malha de zinco e colocação dos encamisamentos de fibra de vidro (retirado de [37]). 
 

Metais projectados  

Outra tipologia de ânodos sacrificiais comum é a projecção de metais directamente nas 

armaduras da estrutura, onde o betão deteriorado foi removido, e nas superfícies adjacentes. Nesta 

tipologia de ânodos nenhuma camada de recobrimento deve ser aplicada caso contrario a passivação 

dos metais ocorreria tornado a prática ineficaz. Inicialmente esta tipologia de sistemas utilizava zinco 

puro como metal no entanto, após alguns estudos, foi verificado que este é fortemente influenciado 

pelas condições de humidade. Em zonas onde o betão é relativamente seco a corrente proporcionada 

pelo zinco diminui ao longo do tempo devido aos efeitos passivantes do filme de óxido de zinco. Esta 

situação pode resultar em correntes insuficientes para potenciar a protecção catódica necessária [54]. 

Para combater esta situação, ao invés de se aplicar unicamente zinco puro procedeu-se a uma 

combinação dos metais alumínio, zinco e índio, melhorando a eficiência do sistema graças às 

características de redução da passividade do ânodo por parte do metal índio. Salienta-se ainda que 

estes sistemas são apropriados para ambientes marítimos. 
 

 
Figura 13 – Aplicação de metais por projecção sobre uma estrutura de betão armado (retirado de [58]). 
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Ânodos enterrados de zinco, alumínio e magnésio  

Estes ânodos são preferencialmente apropriados para a aplicação de protecção catódica em 

estruturas enterradas pois fornecem correntes mais elevadas comparativamente com a generalidade 

dos ânodos sacrificiais. Este tipo de ânodo é inserido no interior dos solos, electrólito bastante bom 

devido à sua baixa resistividade e elevada capacidade de distribuição de corrente, nas imediações da 

estrutura a proteger. Para optimizar o funcionamento de alguns ânodos de magnésio, pode ser 

utilizado um material composto por gesso, bentonite e sulfato de sódio para o preenchimento da 

abertura efectuada no solo para posterior inserção dos ânodos [17]. A generalidade dos ânodos para 

colocação no solo é promovida de um fio metálico que posteriormente é ligado às armaduras através 

de solda e, para a protecção dos mesmos, são geralmente envoltos em papel à prova de água. A 

colocação dos ânodos em questão deve verificar uma distância mínima à estrutura a proteger de 1 m 

[21]. 

 
 

 

 
 

Figura 14 – Ânodos enterrados de magnésio e zinco (retirado de [18] e [56]). 
 

 

Ânodos adesivos   

Os ânodos adesivos consistem em películas de zinco que são aplicadas no betão com o auxílio 

de uma substância adesiva condutora o hydrogel. As películas possuem uma espessura de 

aproximadamente 0,25 mm e são directamente coladas sobre o betão sendo essencial que este seja 

previamente limpo e nivelado. As juntas devem ser seladas com silicone de modo a impossibilitar o 

ingresso de humidade no sistema [54]. O hydrogel é protegido por um forro que impossibilita a sua 

contaminação e deterioração sendo apenas retirado na altura da aplicação do ânodo. Estes sistemas 

são de fácil aplicação em obra não requerendo equipamento ou mão-de-obra especializada e 

possuem a vantagem de possibilitar o constante e continuo contacto entre o ânodo e o betão, 

funcionado o hydrogel como um segundo electrólito. O sistema tem de estar ligado às armaduras 

através de fios eléctricos que permitam a troca de electrões e, de forma a ser promovida a protecção 

do zinco à exposição atmosférica, poder-se-á pintar a superfície deste [37].  
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Esta tipologia de ânodos é comercializada em rolos sendo a sua instalação esquematicamente 

representada de seguida: 
 

  

Armadura 

Ligação Eléctrica  

Caixa de Ligação  

Adesivo (Hydrogel)  

Conector de Zinco 
Película de Zinco  

Figura 15 – Instalação esquemática de um sistema de ânodo adesivo de zinco (adaptado de [37]). 
 

III.1.5 Intensidade da corrente a aplicar e suas implicações  

Sendo a protecção catódica um método electroquímico caracterizado pela necessidade da 

aplicação contínua de corrente, o papel desta, quer seja a nível de densidade ou intensidade, é 

primordial para a eficácia do sistema.  

Cada estrutura tem as suas particularidades sendo então necessário um estudo das mesmas 

visando a identificação não só do melhor sistema de protecção catódica a implementar mas também 

da densidade de corrente e grau de polarização necessário para a proteger catodicamente. 

Para estruturas atmosféricas as densidades de corrente que possibilitam o abrandamento ou 

paragem da corrosão são vulgarmente inferiores a 20 mA/m2 de armadura no betão. Uma densidade 

de corrente situada no intervalo de 0,5 a 2 mA/m2 permite o abrandamento da actividade corrosiva. 

Caso se pretenda reduzir efectivamente a taxa de corrosão, a densidade de corrente deve alcançar a 

ordem dos 15 mA/m2. A repassivação das armaduras pode requerer uma densidade de corrente até 

20 mA/m2 podendo, não sendo prática usual, este valor ser suplantado estando dependente do teor 

de cloretos presentes [49]. 

Os valores de densidade de corrente necessários para estruturas que contêm betão saturado, 

como por exemplo estruturas submersas, são inferiores aos das estruturas atmosféricas situando-se 

usualmente entre 0,2 a 5 mA/m2. Esta disparidade entre densidades de corrente é justificada pela 

limitação de acesso de oxigénio às armaduras que, como já foi explicado, impossibilita as reacções 

catódicas.  

A composição e condição do betão são dois parâmetros que influenciam fortemente o nível de 

densidade de corrente necessário e a sua distribuição. Um sistema de protecção catódica aplicado 

num betão de resistividade elevada necessita de uma maior densidade de corrente para atingir um 

nível de protecção adequado. A não homogeneidade do betão devido a patologias ou mesmo 
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problemas aquando da sua aplicação também origina distintas distribuições de corrente ao longo do 

elemento a proteger.  
 

III.1.5.1 Critérios de protecção/polarização 

A protecção catódica não tem valores fixos de potenciais para os quais é verificada a protecção 

pois estes variam consoante o conteúdo de cloretos na estrutura a proteger, o pH e a qualidade do 

betão. Não sendo possível a generalização de um potencial de protecção para todas as estruturas, 

são utilizados vários critérios de protecção para a avaliação do desempenho dos sistemas como 

descrito na norma europeia da protecção catódica do aço em betão EN 12696:2000. De entre os 

vários critérios os mais utilizados são o critério do potencial absoluto – 720 mV Ag/AgCl, apropriado 

para estruturas submersas ou enterradas, e o critério de 100 mV de decrescimento do potencial (100 

mV decay criterion) para estruturas atmosféricas. 

O critério do potencial absoluto – 720 mV Ag/AgCl institui que o valor do potencial “Instant OFF” 

deverá ser mais negativo que -720 mV Ag/AgCl, ou seja, referente ao eléctrodo de referência de 

prata/cloreto de prata. O instante em que se deve efectuar a medição do potencial “Instant OFF”, 

situa-se entre 0,1 e 1 segundos após o corte da corrente contínua. A medição deste potencial, sendo 

efectuada imediatamente a seguir ao corte da corrente, permite obter uma avaliação do potencial sem 

que este seja afectado pelas quedas de voltagem sempre presentes aquando da execução de 

medições. Caso fosse realizada a medição do potencial com o sistema activo o resultado seria 

erróneo.  

O critério de 100 mV de decrescimento do potencial consiste na obtenção de uma diferença de 

potencial de 100 mV entre o valor medido no “Instant OFF” e o potencial medido após um período de 

tempo em que se procedeu ao corte da corrente, o período de despolarização. Este período varia 

consoante a classe de exposição associada a cada estrutura, teor de humidade e qualidade do betão, 

variando entre 4 e 24 horas do instante “Instant OFF”. A norma australiana, AS 2832.3 -1992 

Cathodic Protection of Metals – Fixed Immersed Structures, permite um período de despolarização 

até 72 horas.  

Entende-se como sobreprotecção a aplicação de densidades de corrente de tal maneira elevadas 

que alteram o potencial do aço presente no betão para valores muito negativos originando inúmeras 

preocupações como será abordado posteriormente. Para evitar tal situação limita-se os valores de 

potencial, ou seja, este não deve ser mais negativo que -1100 mV relativamente a Ag/AgCl para aço 

normal ou -900 mV para aço de pré-esforço.  

III.1.5.2 Teor em cloretos e grau de polarização 

O teor de cloretos presente no betão influencia fortemente os potenciais do aço e 

consequentemente o grau de polarização necessário para se obter um nível de protecção adequado. 

Como já foi mencionado, a protecção catódica além de diminuir ou parar a actividade corrosiva 

diminui ainda o teor de cloretos presentes na estrutura.  
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No esquema seguinte é representado o comportamento do aço para diferentes valores de 

potenciais e teor em cloretos, podendo-se facilmente identificar cinco zonas distintas que traduzem 

comportamentos muito específicos: 
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Figura 16 – Comportamento do aço em betão para diferentes potenciais e teor em cloretos (adaptado de [46] ). 
 

A zona A é denominada zona de corrosão sendo aqui que ocorre o início da corrosão e sua 

propagação. Na zona B, zona da passividade imperfeita, a corrosão não se inicia podendo no entanto 

se propagar com menor intensidade quanto mais próximo do potencial de protecção (Epro). A zona C, 

zona da passividade perfeita, a corrosão não se inicia nem se propaga. As zonas D e E, zona da 

evolução do hidrogénio, são zonas onde a libertação de hidrogénio nos aços alta resistência pode 

ocorrer e especificamente na zona E a perda de aderência entre o betão e armaduras pode 

acontecer. Como tal, os aços de alta resistência não podem trabalhar nas zonas D e E sendo que os 

aços normais podem trabalhar na zona D. Conclui-se assim que aquando da utilização de aços 

normais comparativamente com aços de alta resistência existe um maior número de zonas possíveis 

em que estes podem funcionar, ou seja, maior intervalo de potenciais para um dado nível de cloretos. 

Para se suprimir a corrosão é então necessário um nível de potencial, face ao teor de cloretos, 

inserido na zona C onde a repassivação das armaduras é assegurada. Caso se pretenda minimizar e 

diminuir a propagação da corrosão deverá trabalhar-se na zona B. 

No esquema seguinte, na Figura 17, é apresentado a evolução de potenciais aquando da 

aplicação da protecção catódica. 
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Figura 17 – Evolução de potenciais relativamente ao teor de cloretos aquando a aplicação de protecção catódica 
(adaptado de [28] ). 

 

Se a repassivação das armaduras é o objectivo a alcançar, cessando o processo corrosivo, a 

sequência de potenciais é tal cujo final será na zona C, ou seja, o percurso 1-4-6 representado. Se 

apenas se pretende diminuir a evolução da corrosão o percurso a ser verificado é o 1-4-5.   

A polarização de aços que se encontrem no estado passivo, especialmente para densidades de 

corrente baixas, é muito superior à da polarização de aços em corrosão [49]. É de salientar que o 

potencial típico do aço situa-se entre -450 e -750 mV, dependendo da sua idade e estado passivo ou 

activo [25]. No processo de polarização das armaduras é necessário ter presente a que profundidade 

do betão a protecção e/ou prevenção da corrosão pode ser alcançada. Para se alterarem os 

potenciais de aço situados a profundidades elevadas no betão é necessária uma densidade de 

corrente mais elevada podendo por em risco as armaduras mais superficiais e próximas do ânodo, ou 

seja, estas correm sérios riscos de serem demasiado polarizadas ficando com valores de potenciais 

perigosamente negativos (zonas D e E). A densidade de armadura é também um factor que altera a 

distribuição de corrente na estrutura sendo que as zonas mais armadas tendem a receber maior 

corrente por metro de betão.  

Em aços cujo processo corrosivo está instalado não é possível funcionar nas zonas C nem B para 

armaduras que se encontrem aproximadamente a 20/25 cm da armadura mais superficial sem induzir 

a esta um potencial que se situa na zona perigosa E. Em aços onde o processo corrosivo não esta 

instalado, o funcionamento na zona B, onde não é verificada a propagação da corrosão, pode ser 

conseguido em armaduras com afastamento até a 80 cm do ânodo sem que as armaduras 

superficiais atinjam potenciais demasiado e perigosamente negativos.  

Relativamente a estruturas pré-esforçadas e aquando da ocorrência de corrosão, não é possível 

que as armaduras posicionadas a uma profundidade de aproximadamente 15 e 25 cm funcionem nas 

zonas B e C respectivamente sem alterar o potencial das armaduras superficiais para valores 

perigosos. Caso o processo corrosivo ainda não esteja instalado é possível o funcionamento na zona 

B para armaduras afastadas até 60 cm do ânodo sem riscos para as armaduras superficiais [49]. 
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III.1.6 Condições e sistemas de controlo e monitorização 
Para o controlo da contínua eficiência e segurança do sistema de protecção catódica é 

necessário a instalação de sistemas de monitorização.  

Os sistemas de monitorização podem ser totalmente manuais, no local, controlo manual e 

monitorização remota, sistema de aquisição de dados e transferência remota, ou ainda de controlo e 

monitorização automática remota. Estes sistemas têm como objectivo efectuar medições relativas a 

potenciais das armaduras na interface com o betão, densidades de corrente, temperatura ou pH e 

são constituídos por sensores e instrumentos de medida. Os sensores mais utilizados constituintes 

dos sistemas são os eléctrodos de referência e sondas de despolarização. Os instrumentos de 

medida são usualmente integrados no sistema de fornecimento de corrente monitorizando 

continuamente os valores de polarização dos eléctrodos, potenciais e corrente. Estas unidades 

recolhem as medições efectuadas armazenando toda a informação sendo posteriormente recolhida 

por um operador que se desloque ao local onde está instalado o sistema ou, significativamente mais 

simples, a totalidade da informação recolhida é transmitida via modem. É de salientar que em 

sistemas galvânicos de protecção catódica, não existindo fonte externa de corrente eléctrica, a 

monitorização requerida pelos mesmos é mínima. 

Com a evolução das técnicas de monitorização cada vez mais são utilizados sistemas de 

monitorização remotos sendo este um método cada vez mais económico e prático de avaliar o 

funcionamento do sistema de protecção catódica aplicado. Esta tipologia de sistemas consiste numa 

unidade de recolha de dados, um aparelho de transmissão de dados, modem, e finalmente um 

aparelho receptor, ou seja, um computador que recebe e armazena toda a informação transmitida. 

Elimina-se assim a necessidade de deslocações ao local onde está a ser aplicada a protecção 

catódica optimizando o tempo necessário para efectuar a monitorização do sistema assim como os 

recursos humanos. A acessibilidade a locais complicados por motivos estruturais ou físicos onde se 

pretende efectuar algum tipo de monitorização fica também assim facilitada. A estes sistemas podem 

ainda ser associados sistemas de alarme possibilitando a identificação de uma medição, associada a 

uma variável pré-programada, fora do intervalo admissível que poderá expressar algum tipo de 

anormalidade funcional.  

Outra função de extrema importância e interesse é o facto dos sistemas de protecção catódica 

poderem ser implantados na estrutura permanecendo em stand by, ou seja, apenas iniciam todo o 

processo de protecção, fornecimento de corrente eléctrica, aquando da ocorrência de determinados 

níveis de actividade corrosiva. É facilmente compreendido que tais sistemas apenas são associados 

a sistemas de protecção catódica por corrente imposta. 

Os sistemas de controlo e monitorização manuais são efectuados através de uma unidade central 

que usualmente é constituída por fontes de alimentação, voltímetros e amperímetros para medições 

da intensidade de corrente e voltagem fornecida pelo sistema de protecção, assim como voltímetro de 

alta impedância para medição dos potenciais de eléctrodo. 

Os sensores mais utilizados para a monitorização de um sistema de protecção catódica são os 

eléctrodos de referência, ou seja, eléctrodos de potencial conhecido e significativamente constante. A 

comparação dos potenciais demonstrados por estes eléctrodos na estrutura e o seu potencial próprio 
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permite o estudo das diferenças de potenciais que ocorrem na estrutura aquando da presença de 

corrente, permitindo uma avaliação da eficiência da protecção aplicada ao longo do tempo de serviço 

do sistema. Estes elementos são de extrema importância para a avaliação e monitorização de todo o 

processo da protecção catódica. Sendo este um processo que decorre ao longo de vários anos, a 

eficiência das medições de potenciais tem de ser mantida ao longo do tempo de funcionamento do 

sistema.  

Para uma análise mais optimizada possível é necessário que os locais onde os eléctrodos de 

referência são colocados sejam representativos dos diferentes processos corrosivos que ocorrem na 

estrutura. Devem ainda conter algumas propriedades electroquímicas que permitem a obtenção de 

resultados fidedignos nomeadamente uma baixa polarização, baixa impedância e devem ser pouco 

sensíveis a alterações ambientais nomeadamente de temperatura. Estes devem ser suficientemente 

robustos para a instalação e bom funcionamento em pH elevados, característica do betão, como é 

referenciado na norma europeia. O mesmo deve ser verificado para os cabos e ligações dos 

sensores. Os eléctrodos de referência embebidos no betão mais utilizados para o controlo dos 

potenciais durante a aplicação de protecção catódica são os de prata/cloreto de prata 

(Ag/AgCl/KCl/0,5M) e manganésio/dióxido de manganésio (Mn/MnO2/KOH/0,5M). Para a 

monitorização de estruturas enterradas ou submersas os eléctrodos usualmente utilizados, 

localizados na água ou no solo, são os de zinco ou de cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO4).  

Existem ainda outros sensores tais como eléctrodos de referência portáteis específicos para 

serem utilizados directamente sobre o betão, ou em conjunto com sondas Luggin, constituídas por um 

condutor iónico contido num material isolante e sondas de queda de potencial que são constituídas 

fundamentalmente por grafite, titânio activado e zinco como referenciado na norma europeia. 

III.1.7 Estudos prévios e medidas para a aplicação da técnica 

A aplicação da protecção catódica, como método electroquímico de protecção e/ou reparação de 

estruturas, requer que determinadas condições tenham de ser previamente verificadas. A norma EN 

12696:2000 preconiza um total de sete verificações prévias a serem efectuadas salientando, no 

entanto, que o estudo prévio não se deve cingir apenas às verificações mencionadas cujos princípios 

mais importantes são apresentados de seguida. 

Todas as áreas previamente reparadas da estrutura onde se pretende aplicar o método 

electroquímico devem ser identificadas assim como os métodos e materiais utilizados para o efeito. A 

possível delaminação do betão deve ser sujeita também a uma inspecção e a existência de fendas e 

danos que permitam a penetração significativa de água na estrutura devem ser identificados. A 

espessura de recobrimento, quantidade e disposição de armaduras deve ser conhecida permitindo 

avaliar se o espaçamento entre o cátodo e ânodo é adequado para o sistema seleccionado assim 

como identificar as zonas de maior densidade de armadura que requerem densidades de corrente 

significativamente superiores. Possíveis situações de curto-circuito entre as armaduras e o ânodo 

devem ser também avaliadas. É de notar que a variação da espessura de recobrimento do betão 

origina diferentes distribuições de corrente para as armaduras podendo mesmo, em situações 

extremas, inviabilizar a aplicação do método [49]. A influência das variações de resistividade ao longo 
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do betão devem ser consideradas e as causas da não uniformidade de distribuição de corrente 

devem ser controladas antes da aplicação do método. 

O conteúdo de cloretos deve ser determinado fornecendo assim informação adicional sobre o 

ambiente corrosivo em que a estrutura se insere. Pode ser útil nesta fase identificar locais adequados 

para a extracção de carotes. Além da presença de cloretos também deve ser identificado a 

distribuição e profundidade da carbonatação. A análise da profundidade de carbonatação deve ser 

realizada em vários locais sendo aconselhável que se meça também nos mesmos a espessura de 

recobrimento de modo a ser possível a elaboração de uma análise estatística da relação 

profundidade de carbonatação/espessura de recobrimento [49]. 

A existência de continuidade eléctrica na estrutura a proteger é fundamental e deve ser verificada 

não só para as armaduras mas também para todos os elementos metálicos presentes. Para tal 

devem ser realizadas medições in situ referentes à resistividade eléctrica e/ou diferenças de potencial 

entre armaduras afastadas, de forma a se identificar a quantidade de corrente necessária para a 

promoção da protecção. A existência de descontinuidades nas armaduras, ocorrência mais comum 

em edifícios do que em obras de arte, cais e barragens, promove as chamadas “correntes 

vagabundas” que aceleram o processo corrosivo. Estas correntes são correntes eléctricas 

indesejáveis que circulam num percurso não programado e podem acelerar a corrosão nas 

armaduras que se pretende proteger. A identificação da continuidade das armaduras deve ser 

novamente verificada aquando a fase de reparação e instalação do sistema de acordo com o 

especificado no ponto 7.1 da norma. 

 A actividade corrosiva deve ser examinada através do uso de eléctrodos de referência. Não é 

necessário a medição de potencial do aço e betão na totalidade da estrutura sendo no entanto 

apropriado que tal seja executado o mais detalhadamente nos locais onde os eléctrodos de referência 

permanentes serão instalados. 

Outro parâmetro a ter em consideração é reactividade dos agregados presentes no betão. Ao ser 

aplicado a protecção catódica ocorre um aumento da concentração de álcalis nas imediações das 

armaduras que podem promover as reacções álcalis-sílica. No entanto, se a aplicação da protecção 

catódica for implementada de acordo com a norma EN 12696:2000 tal não influencia as potenciais 

reacções mencionadas. 

O conhecimento da existência de pré-esforço na estrutura que se quer proteger é fundamental. A 

polarização negativa excessiva além de poder originar a libertação e consequente fragilização por 

hidrogénio, podendo provocar a deterioração das armaduras, promove ainda o consumo do ânodo. A 

norma preconiza que o potencial não deve ser mais negativo que -900 mV salientado a necessidade 

de extremo cuidado aquando da aplicação da protecção catódica em estruturas pré-esforçadas.  

III.1.8 Escolha do sistema de protecção catódica e sua instalação 

As principais considerações para a escolha do sistema de protecção catódica a implementar 

recaem fundamentalmente sobre a facilidade de instalação, tempo de serviço útil, efeitos da 

instalação do ânodo na estrutura, tipologia dos elementos que se pretende proteger assim como a 

sua extensão e finalmente o custo.  
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Em estruturas não isoladas a utilização de sistemas de protecção catódica por corrente imposta 

pode não ser aconselhada pois a alta voltagem associada a este método pode provocar interacções 

entre as estruturas impulsionando a corrosão nas estruturas adjacentes. Um cuidado importante a ter 

presente aquando da instalação da tipologia mencionada é o risco de ocorrência de sobreprotecção 

da estrutura, intrinsecamente dependente da intensidade de corrente utilizada. 

Outro factor de extrema importância que deverá ser considerado para a escolha do sistema é a 

resistividade do betão. Quanto maior for a resistividade do betão, pior é a distribuição de corrente 

pelo mesmo, sendo por isso necessário voltagens superiores e uma melhor distribuição dos ânodos.   

Apresenta-se de seguida uma tabela com as diferenças principais entre sistemas com ânodos 

sacrificiais e por corrente imposta, diferenças estas que frequentemente condicionam a escolha do 

sistema a adoptar. 
 

Quadro 2 – Comparação entre os sistemas de protecção catódica 

Sistema de PC por corrente imposta Sistema de PC com ânodos sacrificiais 
Diferença de potencial ajustável Diferença de potencial fixa 

Diferença de potencial alta ou baixa Diferença de potencial baixa 
Corrente ajustável Corrente fixa 

Corrente pequena ou grande Corrente pequena 
Custo unitário elevado Custo unitário reduzido 

Custo/m2 protegido baixo Custo/m2 protegido alto 
Custos de manutenção elevados Custos de manutenção reduzidos 

Cuidados de monitorização significativos Cuidados de monitorização diminutos 
Pode originar correntes vagabundas Inexistência de correntes vagabundas 

Aplicável independentemente da resistividade do betão Aplicável apenas em betões de baixa resistividade 
Pode ser projectado para vida útil bastante longa Projectado para vida útil limitada 

 

É de salientar que as várias tipologias de sistemas podem ser simultaneamente utilizadas numa 

dada estrutura, consoante as particularidades locais da mesma, optimizando a protecção pretendida. 

III.1.9 Méritos, efeitos benéficos e negativos 

A protecção catódica é um método electroquímico eficaz para o controlo a longo prazo da 

corrosão do aço no betão. Este método é economicamente viável e é aplicável em praticamente 

qualquer tipo de estrutura, ou simplesmente a elementos integrantes da mesma, existindo uma 

diversidade de tipologias de sistemas que podem ser seleccionadas conforme as necessidades e 

peculiaridades de cada estrutura. Um dos efeitos extremamente benéfico associado à protecção 

catódica é a redução do teor de cloretos do betão, diminuído o rácio [Cl-]/[OH-], promovendo a 

passivação das armaduras. Por esta razão este método é particularmente apropriado para o 

tratamento de estruturas contaminadas por cloretos. É de salientar que não é necessário a 

substituição do betão afectado pela acção dos cloretos ou carbonatação para a aplicação e sucesso 

do método, traduzindo-se numa viabilidade económica resultante da minimização da reparação 

convencional que inclui a remoção e posterior substituição do betão, promovendo ainda uma maior 

segurança estrutural da obra.  
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Apesar dos benefícios associados à protecção catódica este método possui algumas limitações 

podendo mesmo acartar alguns problemas que devem ser considerados não só a nível do ânodo mas 

também do cátodo. As reacções anódicas acidificam a zona nas imediações do ânodo enquanto que 

os cloretos se acumulam na região. Esta acidificação geralmente não provoca qualquer problema no 

betão apesar de, aquando da aplicação de densidades de corrente elevadas, poder provocar uma 

perda de capacidade ligante entre o ânodo e o betão [53]. O efeito contrário é verificado ao nível do 

cátodo, ou seja, apesar de raro a aplicação da protecção catódica e consequentemente o aumento da 

alcalinidade nas imediações das armaduras, efeito benéfico para as mesmas, pode promover 

reacções álcalis-sílica caso o betão contenha agregados reactivos. Estas reacções originam um gel 

de silicato alcalino que ao ser hidratado aumenta substancialmente de volume e consequentemente 

origina pressões elevadas nos poros do betão podendo provocar a fendilhação deste. A ocorrência 

das referidas reacções apenas está associada à aplicação de densidade de corrente elevadas e 

superiores às usualmente utilizadas na protecção catódica. Como já referido a norma EN 12696:2000 

salienta o facto de que se a protecção catódica for implementada de acordo com a mesma não 

influencia em nada as reacções álcalis-agregados.   

Associado à aplicação de densidades de corrente elevadas, que se traduzem em potenciais muito 

negativos induzidos às armaduras, está também a perda de aderência entre as armaduras e o betão. 

Esta situação está fundamentalmente associada a varões não nervurados e não acarreta 

preocupações de maior para as densidades de corrente utilizadas aquando da aplicação da 

protecção catódica. 

Um efeito importante a ter em conta aquando da aplicação da protecção catódica é o efeito que 

este método terá em estruturas na proximidade, ou seja, a interacção entre estruturas. A aplicação do 

método electroquímico numa estrutura pode provocar o aceleramento do processo corrosivo noutra 

estrutura caso esta se encontre em contacto com o mesmo electrólito. A “corrente vagabunda” 

encontra assim um caminho alternativo de baixa resistência provocando o aceleramento da corrosão 

em qualquer local do electrólito onde esta é descarregada. Para se evitar este problema devem ser 

consideradas na fase de projecto medidas preventivas/impeditivas para que tal não ocorra. 

 O efeito mais gravoso e prejudicial que pode ocorre caso seja aplicada a protecção catódica a 

uma estrutura é a ocorrência de fragilização por hidrogénio das armaduras. Este fenómeno deriva da 

libertação de hidrogénio ao nível das armaduras e ocorre para valores muito elevados de polarização, 

ou seja, quanto se imputam potenciais muito negativos ao aço. O potencial do aço torna-se mais 

negativo que o potencial reversível para a libertação do hidrogénio, que pode ser libertado sob a 

forma gasosa ou pode ser absorvido pelo aço, podendo originar uma perda de ductilidade deste. Este 

problema ocorre em aços de alta resistência utilizados no pré-esforço para valores de potenciais mais 

negativos que aproximadamente -950 mV em ambientes alcalinos [49].  
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III.1.10 Prevenção Catódica  
Na década de 90 dá-se início a uma importante vertente a nível da prevenção, em oposição à 

reabilitação, a prevenção catódica, cujo objectivo principal é evitar o início da corrosão das 

armaduras, em estruturas onde é expectável que tal suceda, promovendo assim uma maior 

durabilidade e vida útil das mesmas.    

O princípio da prevenção catódica é em tudo semelhante ao da protecção sendo a diferença 

principal verificada nas densidades de corrente a aplicar. Sendo mais fácil prevenir a corrosão do que 

travá-la, a prevenção catódica é certamente obtida com maior facilidade comparativamente à 

protecção. As densidades de corrente necessárias para a aplicação da prevenção catódica são 

significativamente mais baixas em relação às da protecção catódica não só porque são necessários 

potenciais menos negativos para a prevenção mas também porque o aço no seu estado passivo é 

mais facilmente polarizado.  

A prevenção catódica está fortemente relacionada com o aumento do teor crítico dos cloretos. 

Este, com a imposição de potencial desde o início e durante a vida da estrutura, aumenta nunca 

sendo atingido e consequentemente evitando a iniciação do processo corrosivo. O estado passivo 

imposto ao aço mantém-se inalterado mesmo com o aumento do ingresso dos cloretos, que com o 

potencial forçado também é diminuído, sendo simultaneamente promovida a alcalinidade nas 

imediações das armaduras. 

O sistema de prevenção catódica deve ser instalado aquando da construção da estrutura, 

economicamente mais viável do que se for instalada numa fase posterior, sendo por isso necessários 

alguns cuidados e especificações como é referenciado na norma EN 12696:2000. À semelhança da 

aplicação da protecção catódica, na prevenção também é necessário ser assegurada a continuidade 

eléctrica das armaduras. Deve-se ter um cuidado adicional relativamente à instalação do sistema e 

dos cabos de modo a não serem danificados devido à betonagem e vibração do betão aquando da 

construção da estrutura onde se insere o sistema. Os cuidados referentes a curto-circuitos também 

devem estar presentes assim como a identificação da existência de objectos externos que possam 

interferir com a aplicação do método.  

As densidades de corrente referentes à aplicação da prevenção catódica situam-se no intervalo 

de 0,2 a 2 mA/m2 como o preconizado pela referida norma. É de salientar a grande diferença entre 

estes valores de densidade de corrente relativamente aos requeridos pela protecção catódica (entre 

10 e 20 mA/m2). 
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III.2 DESSALINIZAÇÃO 
A dessalinização, também denominada de extracção electroquímica de cloretos, é um método 

electroquímico recente cuja utilização tem vindo a aumentar significativamente ao longo dos últimos 

anos. Este método é maioritariamente utilizado em estruturas onde se instalou actividade corrosiva 

provocada pela acção dos cloretos, constituindo uma alternativa à aplicação da protecção catódica, 

tendo como grande vantagem a eliminação do agente agressor e não apenas dos sintomas. 

O princípio fundamental deste método consiste na aplicação de um campo eléctrico temporário 

entre as armaduras e um eléctrodo exterior, possibilitando a migração dos iões cloreto para fora do 

betão através de diversos processos electroquímicos que simultaneamente promovem a restauração 

da passividade das armaduras outrora danificada. Este método possui inúmeras semelhanças com a 

protecção catódica sendo legítima a comparação de ambas as técnicas ao longo deste trabalho 

explicitando-se as principais diferenças, particularidades e condicionantes. É de salientar que ao 

contrário da protecção catódica a dessalinização não possui nenhuma norma europeia existindo 

apenas a norma norte americana proposta pela NACE referente a estruturas de betão armado 

atmosféricas. Este facto demonstra ainda a novidade que o método é nos dias correntes, sendo esta 

fortemente verificada a nível nacional onde apenas foi aplicada em uma estrutura, no viaduto em 

Sines.  

III.2.1 Desenvolvimento e evolução do método 
Os primeiros passos no estudo e desenvolvimento dos princípios da dessalinização ocorreram 

nos anos 70, nos Estados Unidos da América, impulsionados pelo departamento de transportes do 

Kansas [36]. No princípio da década referida foi comprovada que a extracção de cloretos por 

processos electroquímicos era exequível não sendo, no entanto, imediatamente aplicada pois as 

elevadas densidades de corrente utilizadas nos estudos iniciais provocavam alterações nas 

características físicas do betão promovendo uma deterioração precoce do mesmo. Na década 80 foi 

desenvolvida e patenteada uma vertente comercial de aplicação do método pela empresa 

Norueguesa Norwegian Concrete Techonologies (NCT), cujas primeiras aplicações ocorreram em 

plataformas petrolíferas no Mar do Norte [23]. Esta primeira vertente comercializada consistia num 

suporte electrolítico de fibras de papel ou betão projectado contendo uma solução electrolítica de 

hidróxido de cálcio ou água corrente, podendo ser aplicada na generalidade das superfícies 

independentemente das suas características geométrica. Apenas na década de 90 começaram a 

surgir os primeiros relatórios sobre a dessalinização tendo sido licenciada em 1991 no Reino Unido. 

A nível nacional a primeira e única aplicação da dessalinização até ao presente ocorreu no 

Viaduto de Acesso ao Terminal Petroleiro da Administração do Porto de Sines, na costa Alentejana, 

salientando o desenvolvimento tardio relativamente à protecção catódica a nível nacional.  
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III.2.2 Princípios e descrição do método 
Os princípios da dessalinização são em muito semelhantes aos da protecção catódica. O 

objectivo deste método é a extracção dos iões cloreto impulsionadores dos processos corrosivos ao 

nível das armaduras.  

A dessalinização é um método electroquímico cujo princípio fundamental consiste na aplicação 

de um campo eléctrico entre as armaduras e um ânodo exterior, embebido numa solução electrolítica 

aplicada sobre a superfície do betão, permitindo a ocorrência de determinados processos 

electroquímicos que promovem a eliminação de parte do teor de cloretos. Além da extracção dos 

cloretos, é ainda promovida a formação de iões hidróxido (OH-) possibilitando a restauração da 

alcalinidade do betão e, consequentemente, a passividade das armaduras. Este método é 

caracterizado pela sua duração finita, ou seja, a aplicação do ânodo no betão e consequente corrente 

eléctrica não é permanente como ocorre aquando da protecção catódica e, apesar de estar 

preferencialmente destinado a ser utilizado com aplicação de corrente imposta, o uso de ânodos 

sacrificiais pode também ser uma opção. À semelhança da protecção catódica, na dessalinização as 

armaduras são ligadas ao pólo negativo enquanto que o ânodo externo, na superfície do betão, é 

ligado ao pólo positivo da fonte de energia. A polarização das armaduras possibilita que estas 

funcionem como cátodo e a criação do campo eléctrico e consequente diferença de potenciais entre o 

ânodo e o cátodo faculta a ocorrência das reacções electroquímicas essenciais nesta prática: a 

electrolise e a migração iónica.  

A migração iónica corresponde à movimentação de iões sujeitos a um campo eléctrico. Este 

fenómeno traduz-se no deslocamento em direcção ao ânodo dos aniões (iões de carga negativa) e 

em direcção ao cátodo dos catiões (iões de carga positiva), ou seja, os iões são repelidos das zonas 

de carga eléctrica semelhante à sua. Na aplicação da dessalinização este processo traduz-se na 

expulsão dos iões cloretos das imediações das armaduras e posteriormente do betão, diminuindo-se 

o rácio [Cl-]/[OH-] e, consequentemente, promovendo o aumento do pH e fornecimento de contra-iões 

essenciais para a manutenção da alcalinidade obtida. Estes asseguram a neutralização do meio 

cedendo ou recebendo electrões.  

A electrólise é definida como “conversão de energia eléctrica em energia química de modo a 

converter substâncias por oxidação ou por redução, em que os produtos são formados como o 

elemento ou na forma de um composto apropriado” [8]. Este fenómeno promove a ocorrência de 

reacções electroquímicas de redução ao nível do cátodo possibilitando o aumento da alcalinidade do 

betão, sendo as principais traduzidas por: 

  (15) −− →++ OHeOHO 442 22

  (16) −− +→+ OHHeOH 22 22

 

A reacção descrita pela equação (11) ocorre lentamente pois a disponibilidade de oxigénio no 

betão é reduzida [1]. Esta situação ocorre fundamentalmente quando o teor de humidade presente é 

elevado e consequentemente a difusão de oxigénio é reduzida tal como a permeabilidade do betão. 

Este acesso reduzido de oxigénio ao nível das armaduras impulsiona a ocorrência, de forma 
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expressiva, da reacção traduzida pela equação (12) onde se verifica a ocorrência de libertação de 

hidrogénio. Em ambas as reacções a formação de iões hidróxido toma lugar e a diminuição do rácio 

[Cl-]/[OH-] é promovida. Como tal, a alcalinidade do betão é restabelecida através do aumento do pH 

nas imediações das armaduras e são alcançadas as condições de passividade desejadas. 

Simultaneamente, são também presenciadas reacções electroquímicas no ânodo. Estas diferem 

consoante a utilização de uma solução electrolítica alcalina ou neutra. Na primeira situação, electrólito 

alcalino, os iões hidróxido são transformados em oxigénio e em água através da seguinte relação 

[36]: 

  (17) −− ++→ eOHOOH 424 22

Relativamente à utilização de uma solução electrolítica neutra, água, a reacção electroquímica 

que ocorre difere da anterior e traduz-se por: 

  (18) −+ ++→ eHOOH 442 22

 

A conversão da água em oxigénio gasoso e iões de hidrogénio ao nível do ânodo provoca o 

aumento do pH na solução electrolítica, caso esta esteja isenta de qualquer tipo de sal, devido à 

movimentação provocada pela migração iónica dos iões de hidrogénio em direcção às armaduras. 

Estes encontrar-se-ão com os iões hidróxido e cloreto que seguem na direcção oposta, em direcção 

ao ânodo, formando compostos nomeadamente água e ácido hipocloroso (HClO) (iões hidrogénio + 

iões cloreto) (Polder 1994) [36]. Os iões de cloreto que não formaram compostos, não ficando retidos 

no electrólito, são libertados sob forma de gás cloro (Cl2) segundo: 

  (19) −− +→ eClCl 22 2

 

A ocorrência das equações (14) e (15) não é desejável pois o gás cloro além de ser prejudicial 

para a saúde e ambiente, ao reagir com a água constituinte da solução electrolítica origina a 

acidificação da solução através da formação de ácido clorídrico (HCl) [55]: 

 HClHClOOHCl +→+ 22  (20) 
 

A formação de ácido clorídrico e ácido hipocloroso são altamente prejudiciais para o betão, 

promovendo a deterioração precoce do mesmo. Face às características nefastas mencionadas, é 

usual o recurso a uma solução electrolítica de característica alcalinas de forma a ser travada a 

acidificação referida. 

A constituição de um sistema de dessalinização é em tudo semelhante a um sistema de 

protecção catódica à excepção do sistema anódico e dos sistemas de monitorização após tratamento 

cuja existência não é necessária. É imperativo a existência de uma fonte de corrente eléctrica, um 

sistema distribuidor de corrente (ânodo), electrólito (betão), cátodo (armaduras) e finalmente fios 

eléctricos de ligação, continuidade e fecho do sistema. No método em estudo o sistema anódico é 

constituído não só por um eléctrodo externo mas também por uma solução electrolítica na qual este é 

inserido. Estes sistemas são caracterizados pela aplicação temporária de corrente imposta sendo, no 

entanto, também exequível a extracção de cloretos utilizando ânodos sacrificiais ou galvânicos como 
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recentemente comprovado e tendo já sido explicitado no capítulo anterior. A eliminação do agente 

agressor promotor da corrosão, iões cloreto, é a característica e vantagem principal deste método. 

A dessalinização apesar de ser apropriada para o tratamento de estruturas sujeitas a pequenos 

salpicos de água do mar, não pode ser aplicada quando o contacto com a água é permanente nem 

quando a deterioração do betão é elevada. É então essencial o perfeito controlo do ingresso de água 

no sistema de modo a que a densidade de corrente aplicada se mantenha regular ao longo do 

tratamento como é preconizado na norma norte americana proposta pela NACE.  

Também já mencionado no capítulo II.3, a presença de cloretos no betão pode ser originada pelo 

ingresso dos mesmos ao longo da vida útil da estrutura ou através da contaminação da água da 

amassadura ou dos agregados. Estes permanecem no betão sob forma de iões livres na solução dos 

poros ou unidos quimicamente originando compostos. Ao longo da dessalinização são os iões livres, 

impulsionadores do processo corrosivo, que sofrem a acção da migração iónica. No entanto, a 

extracção dos cloretos não se restringe apenas a estes mas também aos iões combinados dado que 

a extracção dos primeiros destabiliza as ligações dos iões combinados destruindo-as [23]. Esta 

situação é devida ao equilíbrio existente entre os iões livre e os combinados, sendo que uma 

diminuição dos primeiros implica forçosamente que os iões que se encontram sob a forma de 

compostos se libertem de forma a ser novamente obtida uma situação de equilíbrio. A evolução do 

mecanismo da extracção dos iões cloreto é apresentada de seguida: 
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Figura 18 – Evolução da dessalinização (adaptado de [43]). 
 

Observando a figura apresentada é perceptível a deslocação dos iões cloreto, carregados 

negativamente, em direcção ao ânodo enquanto que os iões sódio e potássio que agem como contra-
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iões se deslocam para as imediações das armaduras. Estes iões permitem a fixação dos iões 

hidróxido possibilitando a manutenção das condições de passividade após finalizado o tratamento.  

III.2.3 Constituintes do sistema anódico 
A principal característica e escolha a efectuar aquando da aplicação da dessalinização é relativa 

à tipologia do sistema anódico a utilizar. Salienta-se que a designação “sistema anódico” se refere ao 

conjunto ânodo mais electrólito que nestes sistemas já não apenas o betão mas também uma 

solução electrolítica a colocar sobre este. A superfície a aplicar a dessalinização deve ser dividida em 

diferentes zonas (zonas anódicas) de características geométricas, dimensão e resistividade 

semelhantes. Deve ser sempre mantida uma distância de 5 a 100 mm entre as diferentes zonas 

possibilitando o seu isolamento eléctrico [38]. A norma proposta pela NACE preconiza apenas duas 

tipologias referentes aos possíveis ânodos, malha de aço ou malha de titânio activado revestida com 

óxidos de metais nobres (MMO). Para uma escolha legítima e optimizada é essencial o entendimento 

das particularidades, vantagens e limitações de cada tipologia. As características físicas, químicas e 

mecânicas que um ânodo deve comportar são em tudo semelhantes aos ânodos alusivos à protecção 

catódica, procedendo-se apenas à discussão das particularidades associadas a este método. 

III.2.3.1 Selecção do tipo de ânodo e sua instalação 

A diferença fundamental entre a malha de aço e a de titânio reside na capacidade inerente a cada 

uma de resistir à corrosão provocada pelas reacções anódicas.  

Uma malha de aço ao longo do tratamento vai sendo consumida ficando reduzida a ferrugem. A 

ocorrência do seu total consumo em alguns locais antes do final do tratamento é possível, sendo por 

isso preferencialmente utilizada em tratamentos de duração inferior. Uma outra desvantagem está 

relacionada com os processos de corrosão que provocam o consumo da malha em causa. A 

ferrugem que é formada provoca manchas no betão inviabilizando a sua utilização em situações em 

que a estética da estrutura toma um papel relevante. As manchas provocadas pela corrosão da 

malha podem ser removidas através da aplicação de jactos de areia húmida. Esta operação pode não 

acrescer custos aquando da aplicação do método pois a sua realização é em muitos casos efectuada 

de forma a preparar o betão para a aplicação de um revestimento protector adicional. É ainda 

questionada a influência dos produtos da corrosão da malha ao longo do tratamento. Estes podem 

provocar o aumento da dificuldade de extracção dos cloretos pois o seu depósito sobre a superfície 

do betão pode ocasionar a obstrução dos poros do mesmo quando a dessalinização é aplicada sob 

uma superfície horizontal [55]. Uma das vantagens que estas malhas possuem é o seu custo 

reduzido sendo aproximadamente seis vezes inferior ao das malhas de titânio activado [53]. No 

entanto, a principal vantagem associada à utilização desta tipologia de malha é relativa à sua 

capacidade de interacção com os iões cloreto retidos no electrólito. A quantidade de cloretos extraída 

do betão ou permanece na solução electrolítica ou é libertado sob forma gasosa. A reacção entre a 

malha de aço e os cloretos provoca a formação de cloreto de ferro (FeCl2) sendo assim impedida a de 

libertação de gás cloro, altamente tóxico, para a atmosfera [33]. A norma norte americana caracteriza 

como adequada para a aplicação da dessalinização uma malha de aço com uma espessura de 3 a 4 
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mm de diâmetro numa rede com dimensões de 50x50 ou 100x100 mm. A malha não deve ser fixa 

directamente sobre o betão mas sim sobre travessas de madeira ou plástico permitindo uma distância 

suficiente à superfície do betão para a aplicação do electrólito. Todos os elementos devem ser de 

plástico de forma a não interferirem com a corrente eléctrica posteriormente a aplicar. 

As malhas de titânio activado são caracterizadas pelo seu comportamento inerte, ou seja, não 

são consumidas ao longo do tempo. Por esta razão estão associadas a tratamentos de longa duração 

e a aplicações onde não é admissível qualquer situação que possa provocar alterações estéticas ao 

betão como a ocorrência das manchas anteriormente explicada. Esta tipologia de ânodos apenas 

pode ser utilizada na possibilidade de monitorização da solução electrolítica pois a ocorrência da 

evolução do cloro é um risco elevado assim como a acidificação do electrólito pela deposição dos 

cloretos e formação de acido clorídrico, substância que pode provocar sérios danos no betão [44]. 

Como tal, a norma proposta pela NACE preconiza que na utilização das referidas malhas o electrólito 

deve ter características de solução tampão ou devem ser adicionadas periodicamente pequenas 

quantidades de álcalis para impedir que o valor de pH não seja reduzido para valores inferior a 7. 

Apesar dos custos mais elevados associados a estas malhas, estas possuem um carácter reciclável 

podendo ser reutilizadas enquanto o revestimento de óxidos de metais nobres não apresentar 

deterioração significativa. À semelhança das malhas de aço, as malhas de titânio devem ser fixas 

através de elementos de plástico a uma distância suficiente para a colocação do electrólito.  

Na única aplicação da dessalinização em Portugal, no viaduto em Sines, foi utilizada uma malha 

de titânio activado, posteriormente fixa com um pregos de plástico (material isolante), tendo sido 

mantida uma distância ao betão de 3 cm com o auxílio de travessas de madeira [70].  

III.2.3.2 Selecção do sistema electrolítico 

Um sistema electrolítico é composto por uma solução electrolítica, solução de elevada 

capacidade de transmissão de corrente eléctrica, e um suporte do electrólito. A escolha destes 

componentes é de extrema importância para a constituição do sistema anódico sendo essencial 

proceder-se a uma avaliação funcional e económica dos possíveis sistemas a implantar disponíveis 

no mercado. 

A escolha da solução electrolítica recai sobre três soluções distintas: água corrente, solução de 

hidróxido de sódio e finalmente solução de borato de lítio. A água corrente é considerada uma boa 

solução electrolítica para um sistema de dessalinização. A sua viabilidade económica supera 

largamente as outras soluções, estando associada a custos diminutos, e a sua não toxidade permite 

uma utilização segura tanto para os operadores como para o ambiente. Apesar das vantagens 

descritas, a água como solução electrolítica possui uma grande limitação, a sua incapacidade de 

actuar como solução tampão. Como tal, na utilização de um ânodo inerte, poderá ocorrer a 

acidificação da solução caso esta não seja substituída periodicamente [53]. Na impossibilidade de tal, 

as fortes possibilidades de ocorrência de amolecimento do cimento na superfície do betão e 

consequentemente a sua deterioração devem ser consideradas. Como alternativa pode ser utilizada 

uma solução de hidróxido de cálcio. Esta solução é caracterizada pelo seu comportamento tampão, 

ou seja, possui grande capacidade para manter o valor de pH constante mesmo após adição de 

pequenas quantidades de soluções ácidas, como é o caso, ou alcalinas. Outra vantagem do uso 

 45



desta solução resulta da alcalinidade característica da mesma que promove a diminuição do risco de 

ocorrência da evolução do gás cloro [55]. Apesar da solubilidade do hidróxido de cálcio ser reduzida a 

inserção deste composto em fase sólida permite, ao longo do tempo, a sua dissolução possibilitando 

a substituição da solução gasta [53]. Este tipo de solução electrolítica está associada a custos mais 

elevados comparativamente com a água e a sua eficiência é inferior. Contudo, pelos motivos 

abordados é o tipo de solução mais utilizada para aplicação da dessalinização nos dias correntes. Na 

presença de betão que contenha agregados reactivos as reacções álcalis-agregados, nomeadamente 

álcalis-sílica, podem facilmente ocorrer aquando da aplicação da dessalinização. Nestas situações a 

utilização de uma solução de borato de lítio (Li3BO3), composta através de hidróxido de lítio (LiOH) e 

ácido bórico (H3BO3), é aconselhada pois a presença de lítio na solução reduz a possibilidade e 

intensidade da ocorrência de reacções álcalis-sílica. A norma proposta pela NACE especifica a 

execução da solução, cuja concentração deve ser de 0,2 M, sendo esta composta pela adição de 

14,4 g de LiOH e 12 g de H3BO3 por cada litro de água. Esta solução é a mais cara das soluções 

possíveis tendo ainda a desvantagem da necessidade de constante recirculação da mesma, 

requerendo para tal sistemas próprios, promovendo a correcta distribuição do electrólito e 

consequentemente da corrente eléctrica. Estes sistemas de recirculação da solução electrolítica 

permitem a minimização da quantidade de electrólito necessária [53].  

A já mencionada acidificação do electrolítico inviabiliza o prosseguimento do tratamento sendo 

por isso necessário o seu perfeito controlo e substituição. A norma norte americana preconiza, para a 

utilização de um ânodo inerte, uma relação entre carga aplicada, área de tratamento e volume de 

electrólito possibilitando a correcta neutralização da solução:  

  (21) QAV 7106 −×=

onde, 

V - volume da solução electrolítica [L]; 

Q  - carga [A.h/m2]; 

A  - área de aço a tratar [m2]. 
 

A adição de inibidores de corrosão nas soluções electrolíticas, apesar de não ser uma prática 

corrente na aplicação da dessalinização, tem sido alvo de estudos tendo sido obtidos resultados 

favoráveis face à problemática da acidificação do electrólito [55]. 

A outra componente de um sistema electrolítico associado à dessalinização é o suporte 

electrolítico. Este tem como função conter, reter ou suspender a solução electrolítica, possibilitando a 

posterior inserção do ânodo, funcionando como uma barreira entre o mesmo e o betão. Existem 

fundamentalmente três tipologias de suporte, cada uma com as suas particularidades, apropriadas 

para diferentes situações. A tipologia presentemente mais utilizada consiste numa pasta de fibras de 

celulose que posteriormente são projectadas sobre a malha anódica. Este material possui elevada 

aderência, sendo especialmente apropriado para aplicações em superfícies de geometria irregular, 

estando ainda associado a custos reduzidos. A principal desvantagem deste método é a necessidade 

de limpeza da superfície após finalizado o tratamento não existindo possibilidade de reutilização. A 

aplicação das fibras no betão deve efectuada directamente sobre a superfície do mesmo, após 
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perfeita fixação do ânodo, e a distribuição das fibras e solução electrolítica para a mistura da pasta 

deve ser promovida por mangueiras separadas [12]. É essencial que ao longo de todo o tratamento a 

pasta composta por fibras de celulose seja mantida húmida de forma a possibilitar a correcta 

distribuição da corrente. Esta tipologia de suporte foi a utilizada na aplicação da dessalinização do 

viaduto em Sines. 

 Outra opção de suporte é a utilização de mantas de feltro. A aplicabilidade desta tipologia é 

vocacionada fundamentalmente, por motivos práticos, para superfícies horizontais, sendo 

caracterizadas pelos seus custos reduzidos e possibilidade de reutilização. São transportadas sob 

forma de “rolos” sendo apenas necessário para a sua aplicação o desenrolamento dos mesmos sobre 

a superfície a tratar. A aplicação desta tipologia requer o uso de duas mantas para que a malha 

anódica seja colocada no meio de ambas [44]. À semelhança da tipologia anterior as mantas têm de 

ser mantidas húmidas ao longo de todo o processo. A aplicação de um revestimento à prova de água 

sobre as mesmas é aconselhável impedindo a evaporação ou diluição, provocada pelas chuvas, do 

electrólito [50].  

A terceira opção de suporte mais comum é a utilização de tanques onde é inserida a malha 

anódica. Estes sistemas são particularmente apropriados para superfícies verticais, abrangendo 

áreas elevadas, sendo fixados directamente sobre a superfície do betão e posteriormente enchidos 

com a solução electrolítica. Na utilização destes sistemas é necessário que se proceda a um correcto 

isolamento do tanque de forma a serem evitadas fugas do electrólito podendo ainda ser necessário a 

cobertura do mesmo de forma a ser impedida a evaporação da solução electrolítica que este contém. 

É usualmente necessário a utilização de uma solução electrolítica com características de solução 

tampão como é o caso do hidróxido de cálcio. A grande vantagem destes sistemas é a possibilidade 

de reutilização, amortizando o elevado custo inicial, sendo viáveis quando são repetidamente 

aplicados em estruturas de características idênticas. Um exemplo da aplicação do sistema anódico 

para o tratamento de pilares do tabuleiro de uma ponte no estado norte-americano Virginia é 

apresentado de seguida na Figura 19.  
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Figura 19 – Exemplo da aplicação do sistema anódico numa ponte na Virgínia (adaptado de [60] ). 

 

III.2.4 Características da corrente, duração e suas implicações 

A dessalinização é um método electroquímico temporário sendo necessário o recurso de 

elevadas densidades de corrente. É então essencial a promoção de um sistema eléctrico 

perfeitamente instalado e monitorizando permitindo uma aplicação optimizada e segura do método 

em questão. Além na norma norte americana proposta pela NACE não existe nenhuma especificação 

sobre densidades e cargas eléctricas a aplicar. No entanto, existe um consenso global acerca das 

características da corrente a imputar e suas consequências. Relativamente ao sistema eléctrico a 

norma referida é bastante explícita acerca das condições que o sistema deve comportar. Os cabos 

eléctricos que ligam o ânodo e as armaduras à fonte de corrente devem ser isolados e identificados 

através da cor vermelha e preta respectivamente. A continuidade eléctrica de todos os componentes 

deve ser assegurada e uma verificação de componentes metálicos no local que possam interferir com 

a corrente imposta a aplicar deve ser realizada e assegurada minimizando-se assim o risco de curto-

circuitos. 

A eficiência da dessalinização está relacionada com a fracção de corrente que os iões cloreto 

conseguem transportar, característica esta definida como número de transporte associado aos 

referidos iões [23]. Quanto mais elevado for o número de transporte associado aos iões cloreto, maior 

é a eficiência do método. É de salientar que o número de transporte depende da concentração do ião 

e como ao longo do tratamento a extracção dos iões cloreto diminui ocorre também a diminuição da 

concentração dos mesmos no betão. Esta situação provoca um decréscimo de eficiência do método 

comparativamente com a fase inicial do tratamento. A densidade de corrente e a diferença de 

potencial não afectam os números de transporte. A eficiência da extracção dos cloretos é dependente 

fundamentalmente da carga aplicada, densidade de corrente num dado período de tempo, e da sua 
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distribuição. Como tal, é perceptível que para aplicação de um dado valor fixo de carga, maior 

densidade de corrente proporciona uma menor duração de tratamento. A não homogeneidade de 

distribuição de corrente ao longo da estrutura a proteger traduz-se numa menor eficiência do método. 

Outros parâmetros, tais como a razão água/cimento (A/C) e espessura de recobrimento do betão, 

podem também influenciar a eficácia mas de forma menos significativa. Em betões com maior razão 

A/C a eficiência do método é elevada devido não só ao aumento da porosidade do betão, que facilita 

a extracção dos iões, mas também ao facto de este possuir uma maior quantidade de cloretos livres. 

Relativamente à espessura de recobrimento estudos demonstraram que com o aumento desta 

menores quantidades de cloretos são extraídos devido fundamentalmente à influência das linhas de 

fluxo [24]. Na proximidade das armaduras a densidade das linhas de fluxo é superior originando uma 

maior intensidade do campo eléctrico e consequentemente promovendo maiores velocidades de 

extracção. Em situações onde é efectuada uma limpeza posterior da superfície do betão através de 

jactos de areia húmida, foi verificado que a densidade de corrente aumenta para valores equivalentes 

aos imputados ao longo do tratamento, aumentando consequentemente a eficácia do método [55].  

III.2.4.1 Características da corrente eléctrica a aplicar 

A densidade de corrente a aplicar nos sistemas de dessalinização é 100 vezes superior à 

aplicada num sistema de protecção catódica, tomando na generalidade valores entre 0,5 a 2 A/m2 

[48]. Valores superiores aos apresentados podem provocar a evolução do hidrogénio assim como 

sérios danos à estrutura. A norma norte americana limita o valor da densidade de corrente a 4 A/m2 

de área de armadura limitando ainda a voltagem entre 30 a 50 V DC fomentando a segurança para os 

trabalhadores. A escolha da densidade de corrente a aplicar tem em conta a percentagem de 

armadura e a resistividade do betão. É de salientar que ao longo do tratamento a densidade de 

corrente diminui. Tal foi verificado não só na aplicação da dessalinização mas também aquando da 

aplicação da protecção catódica. Esta situação pode ser justificada pelo aumento da resistividade do 

betão provocado pela migração iónica que ocorre tanto para o interior do betão como para o exterior 

(Clemena e Jackson 1997) [36] e pela formação de resíduos como carbonato de cálcio e cloreto de 

cálcio na superfície do betão e nos seus poros [55].  

Para um melhor entendimento sobre a influência da corrente eléctrica nas armaduras, apresenta-

se de seguida, na Figura 20, o comportamento que estas experimentam relativamente aos potenciais 

imputados e ao conteúdo de cloretos no betão. 
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Figura 20 – Potenciais e teor de cloretos durante o processo de dessalinização (adaptado de [48] ). 

 

O percurso 1-2-3-4-5-6-7 representa a evolução dos potenciais das armaduras ao longo da 

aplicação da dessalinização. O instante 2 representa o início da corrosão sendo esta potencializada 

ao longo dos instantes 3 e 4. É então iniciado o fornecimento de corrente ao sistema, imputando 

níveis de potenciais elevados ao longo dos instantes 5 e 6, ocorrendo a diminuição do teor de 

cloretos, sendo restauradas as condições de passividade no instante 7. A aplicação da protecção 

catódica é representada pelo percurso 1-2-3-4-8 permitindo uma comparação entre os dois métodos.  

III.2.4.2 Duração do tratamento e critérios de avaliação 

A duração necessária para a realização do tratamento depende de inúmeros factores dos quais 

os mais importantes são relativos à concentração inicial de cloretos no betão, distribuição e origem 

dos mesmos (tipo de contaminação) e da distribuição de corrente ao longo da estrutura. A maioria 

das bibliografias está em consenso relativamente aos parâmetros que influenciam o tempo de 

tratamento, preconizando em média uma duração de 4 a 8 semanas para a aplicação da 

dessalinização. Como já foi mencionado, a existência de um elevado teor de cloretos provenientes 

das acções de fabrico do betão traduz-se num acréscimo de dificuldade na extracção dos mesmos 

relativamente a iões cloreto que ingressaram ao longo da vida útil. Como tal, a duração do tratamento 

pode ser superior para este tipo de situações. A tipologia do sal, NaCl ou CaCl2, espessura da 

carbonatação, qualidade do betão, temperatura, densidade de armadura e espessura do 

recobrimento, são também parâmetros que influenciam a duração do tratamento [30] pois afectam o 

teor de cloretos existente, a facilidade e a velocidade a que se procede a extracção. O efeito da 

carbonatação para a extracção de cloretos é caracterizado por uma dualidade. A carbonatação 

provoca a decomposição das ligações dos cloretos combinados aumentado por isso a concentração 
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de iões cloretos livres. Estes são mais facilmente extraídos pela dessalinização, comparativamente 

com os combinados, aumentando-se assim a eficiência da extracção. A decomposição mencionada 

provoca um aumento de cloretos sob forma de iões livres na frente de carbonatação que através de 

processos de difusão se deslocam em direcção ao cátodo, ou seja, às armaduras. Como tal, em 

algumas situações pode ser verificado que apesar do teor de cloretos à superfície ser baixo, este 

aumenta para o interior do betão atingindo um valor máximo na zona imediatamente depois da frente 

de carbonatação [41]. Como já mencionado a problemática da corrosão sob acção dos cloretos é 

devida apenas à existência destes sob forma de iões livres logo, a carbonatação ao aumentar o teor 

desta tipologia de iões provoca um agravamento da actividade corrosiva existente. Conclui-se então 

que a combinação destes dois tipos de mecanismos, carbonatação e acção dos cloretos, é mais 

gravosa que a acção isolada de cada. 

Não existindo nenhum critério oficial a conclusão do processo da dessalinização deve ser uma 

decisão conjunta entre o fornecedor do método e o dono da estrutura. Usualmente a conclusão do 

processo ocorre quando o teor de cloretos remanescentes no betão toma um valor preferencialmente 

inferior a 0,4% da massa de cimento [53], inviabilizando o reinício da corrosão. A avaliação do teor de 

cloretos extraídos pode ser realizada através da extracção de amostras de betão procedendo-se à 

sua análise química. Estas devem ser colhidas e imediatamente isoladas de forma a serem evitadas 

possíveis situações de contaminação. É essencial a recolha de amostras antes do início da aplicação 

da dessalinização, permitindo a comparação das mesmas antes e depois do tratamento. Outro 

método de avaliação é possível aquando da utilização de tanques como suporte de electrólito. 

Mantendo a solução electrolítica com um pH elevado de forma a ser impedida a evolução do cloro, é 

possível a obtenção do teor de cloretos retidos no electrolítico que, nestas situações, corresponde ao 

teor de cloretos extraídos do betão [48]. A norma norte americana proposta pela NACE preconiza que 

a conclusão do processo deve ocorrer após um dos seguintes critérios ser verificado: 
 

1. O tratamento deve prosseguir até que o teor de cloretos ao nível das armaduras seja 

reduzido até um valor pré-definido; 

2. Deve ser aplicada uma densidade de carga por unidade de área de aço no mínimo de 

600 A.h/m2. O valor máximo recomendado é de 1500 A.h/m2 nunca devendo ser 

excedido; 

3. O rácio [Cl-]/[OH-] nas imediações das armaduras é reduzido para valores inferiores a 0,6. 

 

A norma em questão atribui para o pré-estabelecimento do teor de cloretos admissível na 

estrutura valores inferiores a 0,2 a 0,4% de massa de cimento, especificando que este teor deve 

ocorrer a uma distância de 25 mm das armaduras ou o equivalente a um diâmetro da armadura. 
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III.2.5 Instalação, monitorização e avaliação da eficácia da 
dessalinização 

Na dessalinização a utilização de densidades de corrente substancialmente elevadas imputa 

preocupações adicionais e um acréscimo de cuidado a ter, comparativamente com a protecção 

catódica, aquando da instalação dos sistemas anódico e eléctrico.  

Antes de se proceder à instalação do ânodo deve ser garantido o perfeito isolamento da 

superfície onde este vai ser colocado, sendo despromovida de qualquer elemento metálico que possa 

interferir com a distribuição da corrente. Devem ser tomadas medidas para a protecção da solução 

electrolítica face a situações que possam alterar a sua composição ou comportamento, como a 

ocorrência de possíveis contaminações da solução. Uma verificação minuciosa deve ser realizada na 

totalidade dos componentes constituintes do sistema eléctrico nomeadamente a existência de 

continuidade eléctrica, possíveis situações promotoras de curto-circuitos e existência do perfeito 

isolamento eléctrico do sistema [50]. O número de ligações anódicas e catódicas deve ter em conta o 

número de zonas anódicas definidas sendo este condicionado pela geometria do elemento, 

exposição ambiental, variações na resistividade do betão e continuidade eléctrica existente entre 

armaduras. É aconselhado um mínimo de uma ligação catódica, ligação às armaduras, para cada 50 

m2 de betão [44].  

A monitorização da evolução do tratamento pode ser efectuada através de um sistema 

automático de controlo em tempo real. Estes sistemas são constituídos por um sistema de registo, um 

modem e um computador pessoal onde é possível a consulta da informação recolhida. A informação 

sobre as características da corrente fornecida (intensidade, densidade, carga, etc.) é continuamente 

registada e guardada num disco rígido, associado ao computador do sistema, podendo ser 

visualizada no monitor sob forma de histogramas, gráficos e alertas [70]. Este sistema de 

monitorização automática foi aplicado aquando da dessalinização efectuada no viaduto em Sines, a 

única obra a nível nacional até ao presente onde foi aplicada a dessalinização. 

Relativamente à avaliação da eficácia da dessalinização, esta poderá ser efectuada através da 

extracção de amostras da estrutura em que o método foi aplicado e posterior análise do teor de 

cloretos. Como mencionado no ponto II.3.1, esta análise pode ser realizada recorrendo a análises 

químicas ou de difracção de raios-X. A realização de medições de potenciais pode também facultar 

informação sobre a validade do método em questão. Esta deve ser efectuada não só no final do 

tratamento mas também antes do seu início, possibilitando um cruzamento e comparação dos 

resultados obtidos. Ao longo do tratamento é imputada uma forte polarização às armaduras, como tal, 

tendo como objectivo a medição de potenciais legítimos para a avaliação da eficácia do método e 

consequentemente da supressão da actividade corrosiva, é necessário que as referidas medições 

ocorram após a despolarização das mesmas. Tal pode demorar semanas ou mesmo meses após 

finalizado o tratamento [48]. Se em alguma situação os valores de potencial medidos voltarem 

novamente a valores pouco negativos a actividade corrosiva instalou-se novamente sendo necessário 

a aplicação de um segundo tratamento.  

Após finalizado o tratamento procede-se à remoção da totalidade das componentes do sistema e 

limpeza da superfície. A monitorização da estrutura reabilitada não é necessária mas sim 
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aconselhada, possibilitando o controlo de possíveis reingressos de cloretos e reinício da actividade 

corrosiva. São então aconselhadas inspecções periódicas ou o uso de eléctrodos de referência 

embebidos na estrutura. A eficácia da dessalinização a longo prazo é ainda uma incógnita pois este é 

um método recente não existindo registos que permitam tal avaliação. No entanto, a este método é 

associada uma eficácia que persiste por tempo superior a 10 anos, tempo este associado às 

primeiras aplicações da dessalinização registadas. Para o aumento da longevidade dos efeitos 

passivantes estabelecidos poder-se-á recorrer à aplicação de revestimentos hidrofóbicos que 

permitem o aumento da resistência à penetração de cloretos.  

III.2.6 Estudos prévios e medidas para a aplicação da técnica 

Antes da aplicação de qualquer metodologia de reparação é imprescindível a realização de um 

estudo prévio possibilitando a escolha da intervenção e a promoção das condições que tal operação 

requer.  

Antes de qualquer operação deve ser realizado um levantamento das características e 

particularidades físicas e materiais da estrutura, de possíveis operações de reabilitação que já 

tenham sido aplicadas e, principalmente antes da aplicação de qualquer método electroquímico, da 

existência de pré-esforço e de agregados reactivos. Relativamente ao pré-esforço, é de extrema 

importância a identificação da existência e/ou localização deste na estrutura pois a elevada 

polarização provocada pela passagem da corrente pode originar a libertação e consequente 

fragilização por hidrogénio em aços de alta resistência. Esta problemática foi abordada no ponto 

III.1.9 relativamente à protecção catódica salientando-se, no entanto, que a norma proposta pela 

NACE preconiza que o potencial do aço em questão não deve ser mais negativo que -1100 mV 

relativamente a um eléctrodo de cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO4).  

Para a aplicação da dessalinização não é necessária a extracção do betão contaminado ou 

carbonatado. No entanto, o conhecimento e identificação das patologias do mesmo são importantes, 

sendo aconselhado a obtenção do perfil de cloretos. Uma metodologia possível é a retirada amostras 

de betão que posteriormente são esmagadas até à sua total fragmentação. É aplicada uma solução 

quente de acido nítrico para a extracção dos cloretos e adição posterior de solução de nitrato de prata 

que provoca a precipitação dos mesmos. A adição de uma solução de tiocianato de amónio 

(NH4SCN) permite a titulação do excesso de prata e o teor dos cloretos é obtido pela diferença entre 

o nitrato de prata adicionado e o que resta após precipitação dos cloretos [41]. Esta metodologia é a 

preconizada na norma inglesa BS 1881. Todos os locais onde futuramente se procederá à extracção 

das amostras de betão para análise devem ser previamente definidos.  

Relativamente às condições físicas que a estrutura deve conter, é essencial que todos os 

revestimentos superficiais com características isolantes sejam retirados. A permanência destes 

inviabiliza o sucesso do método pois a corrente não é correctamente distribuída pela estrutura. A 

superfície do betão onde se pretende aplicar a técnica deve ainda estar isenta de qualquer sujidade, 

sendo essencial a sua perfeita limpeza prévia, podendo requerer a aplicação de jactos de areia 

húmida. A técnica em questão apenas pode ser aplicada se o betão não padecer de danos 

significativos. Na presença de delaminação ou existência de fendas e/ou fissuração, estas devem ser 
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previamente reparadas. O recobrimento das armaduras deve ser superior a 10 mm caso contrário é 

requerida a aplicação de um recobrimento constituído por materiais cimentícios com uma espessura 

superior à mínima admissível (10 mm) ou suficiente para que as propriedades resistentes da mesma 

sejam equivalentes [12]. A existência de armaduras expostas não é admissível em caso algum. A 

verificação da continuidade eléctrica das armaduras toma um papel primordial na fase prévia à 

aplicação de qualquer método electroquímico tendo já sido referenciado aquando do estudo da 

protecção catódica. A associação norte americana de transportes (AASHTO) define que a 

continuidade eléctrica das armaduras é assegurada quando a diferença de potencial medida entre 

duas armaduras é inferior a 1 mV ou a 5 Omhs. Qualquer descontinuidade deve ser corrigida e todos 

os elementos metálicos (pregos, arames, conectores de cofragem, etc.) devem ser removidos ou 

perfeitamente isolados com silicone ou resinas epoxy não condutoras. 

III.2.7 Méritos, efeitos benéficos e negativos 

A dessalinização é uma técnica de reabilitação vocacionada para estruturas contaminadas por 

cloretos permitindo a sua extracção e simultaneamente restaurando a passividade das armaduras 

outrora perdida. Por ser um método temporário, não alterando a aparência da estrutura a reparar, e 

ser pouco intrusivo é particularmente adequado para estruturas de elevado valor estético e 

arquitectónico como monumentos.  

Apesar das vantagens abordadas ao longo deste estudo relativas à aplicação da dessalinização, 

por este ser um método que requer elevadas densidades de corrente, as suas limitações e efeitos 

nefastos devem ser considerados. Todas as desvantagens da aplicação da técnica em questão estão 

de alguma forma relacionadas com as densidades de corrente aplicadas. A aplicação da 

dessalinização não é recomendada em betões que contenham agregados reactivos. O aumento do 

pH provocado pela formação de iões hidróxido nas imediações das armaduras aquando da passagem 

de corrente eléctrica e a migração dos iões álcali sódio e potássio para o cátodo estimulam a 

ocorrência das reacções álcalis-agregados nomeadamente álcalis-sílica [41]. Estas reacções são 

caracterizadas pela formação de produtos expansivos induzindo fissuração e fendilhação na estrutura 

[53] podendo ser controladas/minimizadas, como já abordado, através da promoção do ingresso de 

lítio no betão. A problemática relativa à possibilidade de perda de aderência entre armaduras e betão 

é também considerada na generalidade das bibliografias não existindo ainda nenhuma conclusão 

incensurável devendo, no entanto, ser ponderada. Estudos efectuados justificam a perda de 

aderência com a libertação dos produtos de corrosão expansivos provocados pela dessalinização 

[55]. Outro efeito nefasto a ter em conta na aplicação da técnica em estudo é a possibilidade de 

ocorrência da evolução e consequente fragilização por hidrogénio. As elevadas voltagens a que o 

cátodo é sujeito promovem a libertação de hidrogénio. Este pode ser absorvido pelo aço, provocando 

a sua fragilização, ou libertado sob forma gasosa provocando o aumento de pressão no betão 

podendo originar a ocorrência de fissurações. Salienta-se mais uma vez que a problemática de 

fragilização por hidrogénio apenas é associada a aços de alta resistência não sendo aconselhado a 

utilização desta técnica em estruturas com pré-esforço. Se a dessalinização for aplicada em 

estruturas pré-esforçadas, esta deverá ser alvo de um minucioso controlo.  
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III.3 REALCALINIZAÇÃO ELECTROQUÍMICA 
A realcalinização é outro dos métodos electroquímicos utilizados para a reabilitação de estruturas 

de betão armado danificadas pelo mecanismo da corrosão nas armaduras. Este método é apropriado 

para situações onde a passividade das armaduras foi comprometida devido à acção da carbonatação 

e, consequentemente, a alcalinidade do betão foi prejudicada, sendo caracterizado por ser utilizado 

um sistema de corrente imposta. Ao contrário da protecção catódica e à semelhança da 

dessalinização, a aplicação deste método é temporária não existindo até ao presente uma norma 

europeia, apenas uma pré-norma a prEN 14038-1 “Electrochemical re-alkalisation and chloride 

extraction treatments for reinforced concrete – Part 1: Re-alkalisation” e a norma norte-americana 

proposta pela NACE. Ao longo deste trabalho serão efectuadas várias comparações entre as normas 

mencionadas e salienta-se o facto de estas apenas serem aplicadas a estruturas ou componentes 

estruturais sujeitas a ambientes atmosféricos. A realcalinização, aumento do pH do betão, pode ser 

alcançada não só electroquimicamente mas também através de outros três métodos: difusão de 

substâncias alcalinas através da aplicação de materiais cimentícios sobre o betão carbonatado, 

difusão de reservas de álcalis de betão não carbonatado e finalmente absorção por capilaridade de 

soluções alcalinas [33]. No presente trabalho apenas será abordado a realcalinização electroquímica 

sendo apenas utilizado o termo realcalinização aquando da sua referência.  

III.3.1 Desenvolvimento e evolução do método 
A realcalinização é uma técnica recente, aplicada há aproximadamente 20 anos [33], tendo sido 

patenteada na década de 80 pela Noteby e explorada pela Norwegian Concrete Technologies (NCT) 

[48]. Numa fase inicial o estudo da realcalinização baseava-se no princípio da difusão através da 

aplicação de materiais cimentícios alcalinos sobre o betão carbonatado. A esta vertente da técnica 

dá-se o nome de realcalinização passiva. O gradiente de concentração existente impulsiona o 

ingresso dos iões alcalinos para o interior do betão promovendo o aumento da alcalinidade do mesmo 

e a restituição da passividade das armaduras. Os resultados práticos deste método não eram 

significativos pois este é um processo bastante moroso inviabilizando assim esta vertente da 

realcalinização [52]. No presente, a atenção e investigação relacionada com a realcalinização 

encontra-se fundamentalmente direccionada para a realcalinização electroquímica. A primeira 

aplicação da realcalinização electroquímica foi realizada num edifício bancário Norueguês em 1987. 

Este método não tem sofrido grandes alterações desde a sua origem até ao presente e tem-se 

tornado cada vez mais popular na Europa e Médio Oriente. 

III.3.2 Princípios e descrição do método 
O princípio fundamental da realcalinização consiste na aplicação de um campo eléctrico, por 

tempo limitado, entre as armaduras e um eléctrodo externo inserido num electrólito à superfície do 

betão. Tal como nos outros métodos electroquímicos de reparação já abordados, num sistema 

realcalinização as armaduras são ligadas ao pólo negativo, funcionando como cátodo, enquanto que 

o eléctrodo externo ao ser ligado ao pólo positivo actua como ânodo, sendo o circuito fechado através 
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da aplicação de corrente imposta. O objectivo primordial é a promoção do aumento do pH do betão 

restabelecendo o filme passivante de óxido das armaduras danificado pela acção da carbonatação 

abordada no capitulo II.2 e cuja reacção nociva sobre o betão e seus constituintes se apresenta mais 

uma vez de seguida:  

  (22) OHCaCOCO)OH(Ca
OH

2322
2

+→+

 

A realcalinização envolve cinco processos distintos, a eléctro-osmose, migração iónica, difusão, 

absorção por capilaridade e electrólise, [48] sendo necessária a sua compreensão para um pleno 

entendimento da técnica em estudo. A eléctro-osmose consiste no movimento de um líquido, devido à 

influência de um campo eléctrico, através de um material poroso. As características associadas ao 

movimento do líquido dependem não só das propriedades do mesmo, mas também do material pelo 

qual se movimenta, no presente caso o betão, e do potencial eléctrico aplicado. Relativamente à 

migração iónica já abordada no ponto III.2.2 este processo consiste no deslocamento de iões, sendo 

estes afastados dos locais e elementos associados a uma carga eléctrica semelhante à do próprio, ou 

seja, os iões com carga negativa afastam-se das armaduras, ligadas ao pólo negativo, e movem-se 

para junto do ânodo. A absorção por capilaridade é também um processo de extrema importância e 

consiste no deslocamento de substâncias para o interior do betão. Esta movimentação é provocada 

por forças capilares originadas pela diferença de pressão existente entre a superfície do betão e o 

interior dos seus poros sendo este um processo intimamente relacionado com a porosidade do 

mesmo. A difusão é também um processo instigador de deslocamento de substâncias mas motivado 

por gradientes de concentração, temperatura ou densidade entre o exterior e o interior do betão. O 

processo mais complexo é o da electrólise que consiste na ocorrência de reacções químicas não 

espontâneas através da passagem de corrente. Este conjunto de reacções, que ocorre tanto nas 

imediações do ânodo como do cátodo, é considerado como o principal incitador da realcalinização e é 

apresentado de seguida [23]: 

 No ânodo: −− ++= eOHOOH 2
2
12 22  (23) 

 

 No cátodo: −  (24) −+ +=+ OHHeOH 2222 23

 

Observando as reacções anteriormente apresentadas é perceptível a formação de oxigénio a 

nível anódico e a produção de iões hidróxido (OH-) no cátodo, iões estes que promovem o aumento 

de pH nas imediações das armaduras.  

Os efeitos derivados da combinação dos processos acima descritos permitem que se obtenha um 

aumento da alcalinidade do betão, ou seja, a realcalinização do mesmo, combatendo assim a acção 

da carbonatação. Os processos eléctro-osmose, difusão e absorção por capilaridade asseguram 

valores de pH constantes entre 10 a 10,8, valores suficientemente elevados que possibilitam a 

manutenção da passividade das armaduras. Este fenómeno ocorre devido à introdução de carbonato 

de sódio e/ou potássio no betão passando a funcionar como uma solução tampão, ou seja, de pH 

constante mesmo após introdução de pequenas quantidades de soluções ácidas ou alcalinas. O 
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processo da electrólise origina a formação de iões hidróxido (OH-) gerando valores de pH elevados, 

13 a 14, permitindo a restauração da passividade das armaduras mesmo após o encerramento da 

corrente eléctrica. É de salientar que relativamente à dessalinização, na realcalinização o processo 

de electrólise é significativamente mais rápido possibilitando uma maior produção dos iões hidróxido 

para uma mesma duração de tratamento [33]. A manutenção de valores elevados de pH nas 

imediações das armaduras é possibilitada pela migração iónica que ao originar os contra-iões sódio 

(Na+) e potássio (K+) permite a fixação dos iões hidróxido junto das armaduras mantendo-se assim as 

condições de passividade após o enceramento da corrente [33]. A migração iónica possibilita ainda 

que os iões carregados negativamente tais como os iões cloreto (Cl-), incitadores de processos 

corrosivos, se afastem das mesmas e se desloquem para o exterior do betão. Todos estes processos 

descritos apesar de ocorrerem simultaneamente são caracterizados por velocidades diferentes.  

Um sistema de realcalinização é muito semelhante ao da dessalinização sendo constituído por 

um ânodo externo temporário colocado à superfície do betão, um electrólito no qual o ânodo é 

inserido, um cátodo, que no presente caso é constituído pelas armaduras, uma fonte de corrente 

imposta associada a um transformador que possibilita a transformação de corrente alterna em 

corrente contínua de baixa intensidade, fios de ligação e finalmente um sistema de monitorização. 

Para a aplicação da realcalinização é colocado sobre o betão o ânodo externo temporário sendo 

posteriormente embebido numa solução electrolítica, possuidora de capacidade condutora de 

corrente eléctrica, de características alcalinas. As armaduras, cátodo, e o ânodo são ligadas aos 

pólos do transformador negativo e positivo respectivamente, possibilitando a aplicação do campo 

eléctrico requerido e que a solução electrolítica onde é inserido o ânodo seja transportada para o 

interior do betão pelos processos acima referidos.  

O desenvolvimento do processo da realcalinização pode ser esquematicamente representado nas 

imagens que se apresentam de seguida: 

 

  Armadura 

Electrólito Ânodo 

Betão 

+ ve 
 - ve 

Instante 1 
Armadura 

Electrólito Ânodo 

Betão 

+ ve 
 - ve 

Instante 0 
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+ ve 
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Instante 3 

 
Armadura 

Electrólito Ânodo 

Betão 

+ ve 
 - ve 

Instante 4 

Figura 21 – Evolução do processo da realcalinização (adaptado de [53]). 
 

O instante 0 representa a fase prévia do tratamento quando o equipamento já se encontra 

instalado mas ainda não foi aplicado o campo eléctrico, estando o betão totalmente carbonatado. Ao 

ser iniciado o processo de realcalinização a imposição de corrente eléctrica origina os processos 

explicados anteriormente. Nos instantes 1, 2 e 3 são perceptíveis os efeitos não só da eléctro-

osmose, difusão e absorção que permitem o ingresso do electrólito para o interior do betão à 

superfície, mas também o da electrólise que origina a produção de iões hidróxido (OH-) nas 

imediações das armaduras. Finalmente no instante 4 a zona alcalina originada pelo ingresso do 

electrólito une-se com a zona alcalina originada pela formação dos iões hidróxido nas imediações das 

armaduras sendo então alcançado a realcalinização do betão carbonatado. Salienta-se a presença 

dos contra iões sódio oriundos do electrólito que permitem a fixação dos iões hidróxido essenciais 

para manutenção das propriedades alcalinas concluído o processo. 

III.3.3 Constituintes do sistema anódico  

As principais diferenças entre sistemas de realcalinização são relativas aos materiais 

constituintes do ânodo e do electrólito à semelhança do que ocorre nos sistemas de dessalinização. É 

por isso essencial conhecer as diversas propriedades associadas a cada um, suas vantagens e 

inconvenientes. À semelhança dos sistemas de dessalinização, o conjunto do ânodo e da solução 

electrolítica em que este está inserido denomina-se de sistema anódico. 
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III.3.3.1 Selecção do tipo de ânodo e sua instalação  

A característica primordial que um ânodo deve possuir é a elevada capacidade distribuidora de 

corrente necessária para a realcalinização. Ao contrário do que acontece aquando da escolha de um 

sistema de protecção catódica, a diversidade existente ao nível dos materiais para os ânodos de um 

sistema de realcalinização é muito restrita. A escolha cinge-se fundamentalmente à adopção de uma 

malha de aço ou uma malha de titânio activado revestido com óxidos de metais nobres (MMO) como 

ocorre com a dessalinização. Como tal, as características associadas aos diversos ânodos são em 

tudo semelhantes ao já abordado no ponto III.2.3.1. 

As malhas de titânio activado por serem revestidas com óxidos nobres têm a vantagem de não 

serem consumidas ao longo do tempo. O revestimento destas malhas, após uma ou duas utilizações 

poderá apresentar deterioração considerável [53]. Estas possuem custos mais elevados 

relativamente às malhas de aço sendo a sua utilização necessária em situações onde existam 

preocupações significativas ao nível da estética do betão, ou seja, onde não seja admissível qualquer 

tipo de mancha associada aos processos corrosivos da malha. As malhas de titânio activado devem 

ser suficientemente flexíveis de forma a serem facilmente adaptáveis à superfície do betão [50].  

Relativamente às malhas de aço, estas possuem custos bastante reduzidos comparativamente 

com as de titânio sendo aproximadamente 6 vezes inferiores. Ao contrário das malhas de titânio, 

estas não são inertes e são consumidas ao longo do tempo originando assim uma preocupação 

adicional relativa aos produtos originados pela corrosão da malha, a ferrugem. São por isso 

preferencialmente utilizadas em tratamentos menos prolongados. Com o passar do tempo grande 

parte da malha transformar-se-á em ferrugem manchando a superfície do betão não existindo motivos 

de preocupação caso este não seja à vista ou se proceda à sua remoção através de jactos de areia 

húmida. Segundo os critérios da NACE uma malha adequada deve possuir um diâmetro de fio de 3 a 

4 mm num tamanho de malha de 50x50 ou 100x100 mm [50]. 

As malhas devem ser fixas à superfície de betão, através de pregos de plástico, mantendo-se um 

espaço na ordem dos 3 cm entre as mesmas e o betão de forma a serem envoltas pelo electrólito. 

Este efeito pode ser conseguido através do uso de travessas de madeira onde são presas as malhas 

fixando-se posteriormente as travessas à superfície de betão.  

A pré-norma europeia pr 14038-1 preconiza que cada zona anódica, ou também denominada de 

zona de realcalinização, deve fornecer uma densidade de corrente uniforme às armaduras sendo 

estas zonas tipicamente de dimensões inferiores a 50 m2. 

III.3.3.2 Selecção do sistema electrolítico  

O objectivo primordial de uma solução electrolítica é, não só a condução da corrente necessária 

para a aplicação do método em estudo, mas também possibilitar o ingresso de elementos alcalinos 

tão essenciais para a repassivação das armaduras no betão carbonatado. Usualmente as soluções 

electrolíticas utilizadas na realcalinização são constituídas por carbonato de sódio (Na2CO3) ou 

carbonato de potássio (K2CO3) com concentração de 1 M [69]. Já nos anos 80 no sistema original de 

realcalinização era utilizada uma solução electrolítica de carbonato de sódio. Esta solução continua 
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ainda a ser a mais utilizada devido aos seus efeitos não nocivos e custos reduzidos, cuja reacção 

com o dióxido de carbono é traduzida por: 

 32232 2NaHCOOHCOCONa ↔++  (25) 
 

Esta equação é reversível e o equilíbrio é atingido rapidamente sendo que para uma 

concentração de 1 M de carbonato de sódio, 12% são convertidos em bicarbonatos. Estes compostos 

diminuem a porosidade e permeabilidade do betão tendo já sido comprovado em alguns estudos, 

nomeadamente efectuados na universidade de Cambrige em 1996, que a realcalinização melhora 

efectivamente a sua resistência mecânica sendo que um elemento realcalinizado dificilmente volta a 

sofrer a acção da carbonatação [41]. As soluções de carbonato de potássio apresentam 

comportamento semelhante ao referido apesar de o valor de pH alcançado para a mesma 

concentração do sal ser ligeiramente superior. Este tipo de electrólito possui a grande vantagem de 

eliminar os efeitos de fluorescência ocorridos no betão [33]. Menos comum mas também utilizada é 

uma solução de hidróxido de lítio (LiOH). Este composto é caracterizado, à semelhança dos outros 

hidróxidos alcalinos, pela sua elevada capacidade de absorção de dióxido de carbono (CO2) promotor 

da carbonatação. 

Dependendo da geometria/características da estrutura ou painel de betão onde se pretende a 

realcalinização, o electrólito pode ser aplicado sob formas distintas em tudo semelhantes aos 

suportes electrolíticos utilizados na aplicação da dessalinização. Uma das formas mais tradicionais é 

a utilização de dispositivos “tanques” onde é inserida a malha anódica e a solução electrolítica. Esta 

tipologia é aplicada em superfícies verticais e tem como grande vantagem a capacidade de abranger 

áreas extensas. Apesar do seu custo inicial ser elevado comparativamente com as restantes opções, 

este pode ser amortizado pois os tanques podem ser reutilizados para novas aplicações da 

realcalinização ou mesmo utilizados para aplicações da dessalinização [53]. Outra vantagem do uso 

destes sistemas é a possibilidade de avaliação da quantidade de cloretos extraída pois estes ficam 

retidos na solução. São, no entanto, necessários alguns cuidados acrescidos relativamente a 

possíveis fugas da solução electrolítica, evaporação ou mesmo contaminação da solução por fontes 

exteriores, podendo ser necessário a adopção de uma tampa para o referido tanque. Em situações 

onde não é possível a aplicação da metodologia referida devido à geometria da estrutura poder-se-á 

recorrer ao uso de uma pasta composta por fibras de celulose impregnadas com a solução 

electrolítica. Esta pasta é posteriormente projectada sobre a malha anódica, na superfície onde se 

pretende aplicar o método, e a sua grande vantagem é a versatilidade onde pode ser aplicada 

independentemente da forma da superfície a tratar. Salienta-se no entanto a necessidade da pasta de 

fibras de celulose ter de ser mantida constantemente molhada aquando da sua aplicação. Os custos 

associados às fibras de celulose não são elevados sendo por isso uma hipótese bastante utilizada 

nos dias correntes [53]. Outra metodologia possível para a aplicação da realcalinização 

electroquímica consiste no uso de mantas de feltro como sustento da solução electrolítica. À 

semelhança da pasta de fibras de celulose, as mantas de feltro são impregnadas com a solução 

alcalina sendo necessário a sua contínua molhagem, pois o electrólito vai sendo absorvido pelo 

betão, e são dispostas sobre a superfície carbonatada a tratar. Esta metodologia é restrita apenas a 
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superfícies horizontais e dependendo da sua aplicação estas podem ser reutilizadas em aplicações 

futuras. Uma das vantagens da utilização desta tipologia é os custos reduzidos associados às 

mantas. De acordo com a normativa proposta pela NACE as mantas de feltro devem ser colocadas 

entre camadas de material geotêxtil adequado. Em qualquer das tipologias referidas a pré-norma 

europeia pr 14038-1 preconiza que a solução electrolítica deve ser protegida das condições 

climatéricas tais como a exposição ao sol, chuva, vento e gelo. 

Outro factor de extrema importância e que requer algumas preocupações é a questão da 

acidificação do electrólito à semelhança do que ocorre na dessalinização. Sendo esta uma solução 

obrigatoriamente alcalina, de modo permitir o restabelecimento do ambiente adequado para a 

repassivação das armaduras, é de extrema importância que as propriedades da mesma se 

mantenham ao longo de todo o tratamento. Acidificação da solução electrolítica ocorre devido à 

migração iónica que impele a deslocação e posterior fixação dos iões cloreto no ânodo. Como tal, a 

normativa proposta pela NACE preconiza, à semelhança do efectuado para a dessalinização, um 

volume de electrólito para a neutralização do ácido gerado através da seguinte relação: 

    (26) AQ,V ×××= −71021

onde, 

V  - volume da solução electrolítica [L]; 

Q  - carga [A.h/m2]; 

A  - área de armadura a ser tratada [m2]. 
 

É então perceptível que a escolha de um sistema anódico depende não só da tipologia da 

superfície em que se procederá a realcalinização mas também, com não podia deixar de ser, de uma 

avaliação económica, comercial e da disponibilidade/existência de recursos associados à empresa 

que realizará o tratamento face a uma situação de reutilização dos mesmos. 

III.3.4 Características da corrente, duração e suas implicações  

A quantidade de realcalinização necessária para o tratamento do betão carbonatado é 

intrinsecamente dependente da carga eléctrica total aplicada. Comparativamente com a protecção 

catódica e à semelhança da dessalinização, na aplicação da realcalinização electroquímica são 

utilizadas densidades de corrente aproximadamente 100 vezes superiores. A utilização de correntes 

consideravelmente elevadas acarreta maiores preocupações ao nível das ligações e comportamento 

eléctrico do sistema requerendo, no entanto, uma menor duração de tratamento motivo pelo qual este 

método é aplicado de forma temporária.  

Relativamente aos aspectos referentes ao sistema eléctrico, tanto a normativa proposta pela 

NACE como a pré-norma europeia são indubitavelmente explícitos quando se referem à identificação 

e manutenção dos componentes do referido sistema. À semelhança do explicitado para a aplicação 

da dessalinização, os cabos eléctricos que ligam o ânodo e as armaduras à fonte de corrente devem 

ser isolados e identificados através da cor vermelha e preta respectivamente. Estes devem ser 

dimensionados de forma a suportarem 25% a mais da corrente a aplicar, possuir comportamento 
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mecânico adequado à sua aplicação e devem resistir a uma gama de temperatura e condições 

ambientais hostis.  

III.3.4.1 Características da corrente eléctrica a aplicar 

Relativamente à corrente eléctrica a ser fornecida, esta deve ser constante e deve possuir um 

valor máximo de 50 V segundo a pré-norma europeia. A norma norte americana preconiza um valor 

sensivelmente inferior de 40 V. As densidades de corrente usualmente aplicadas na realcalinização 

são entre 0,5 a 2 A/m2 de superfície a tratar e a duração do tratamento varia usualmente entre 1 a 2 

semanas [70], duração inferior ao necessário para aplicação do método electroquímico 

dessalinização pois este é caracterizado por velocidades inferiores associadas às reacções de 

electrolise como referido no ponto III.2.2. Na realcalinização o tratamento é finalizado quando os 

valores de carbonatação forem sensivelmente nulos. Para um melhor entendimento sobre o 

comportamento das armaduras ao longo da aplicação da realcalinização apresenta-se de seguida um 

gráfico com a relação entre potenciais induzidos às armaduras através da aplicação da corrente 

eléctrica e o pH à superfície das mesmas: 
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Figura 22 – Potenciais e pH à superfície das armaduras durante a aplicação da realcalinização (adaptado de 
[48]). 

 

O instante 1 representado no esquema é associado ao betão ainda com as suas propriedades 

alcalinas intactas, ou seja, onde ainda não ocorreu qualquer carbonatação encontrando-se em 

perfeitas condições de passividade. No instante seguinte a actividade corrosiva é iniciada sendo que 

o instante 3 representa o betão carbonatado antes do início da aplicação da realcalinização 

electroquímica. Aquando dos instantes 6 e 7 já a realcalinização está a ser aplicada sendo os 

potenciais associados às armaduras mais negativos devido à aplicação da corrente eléctrica. São 

finalmente restabelecidas as condições de passividade das armaduras no instante 8 finalizando-se 
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assim o tratamento [48]. Os instantes 4 e 5 são uma referência à aplicação de outro dos métodos 

electroquímicos, a protecção catódica, possibilitando uma comparação entre os dois métodos. Como 

é perceptível, através da aplicação da realcalinização as armaduras atingem potenciais mais 

negativos relativamente à protecção catódica. Como já foi explicitado no capítulo anterior a protecção 

catódica recorre a intensidades de corrente baixas sendo um processo permanente e não temporário 

como a realcalinização. Outra diferença importante visível na figura em discussão é relativa ao pH 

final das armaduras. Com a realcalinização, à semelhança do que ocorre com a protecção catódica, 

as condições de passivação das armaduras são restabelecidas permanecendo, no entanto, com um 

valor pH bastante superior.  

III.3.4.2 Duração do tratamento e critérios de avaliação  

Como já foi referido, o tratamento da realcalinização tem uma duração usualmente entre 1 a 2 

semanas. Este depende das condições da estrutura e da composição do betão sendo que em betões 

com adições de cinzas volantes ou escória de alto forno o processo de realcalinização é mais difícil 

do que em betões com cimento Portland. Estudos realizados demonstraram que após 14 dias de 

aplicação da realcalinização com uma carga de 336 Ah/m2 foi verificada praticamente a totalidade de 

realcalinização do betão constituído pelo cimento Portland sem adições ao invés do que sucedeu 

após 28 dias de aplicação do mesmo método e com uma carga superior (672 Ah/m2) em betão com 

as adições referidas [53]. Este comportamento pode ser originado pelo efeito que a carbonatação 

exerce sobre o betão com adições de cinzas volantes ou escórias de alto forno, ou seja, o aumento 

da porosidade devido à formação do gel de sílica resultante dos produtos da carbonatação. Este 

aumento de porosidade tem como consequências o aumento da absorção e permeabilidade do betão 

ficando este mais susceptível aos ataques químicos, traduzindo-se possivelmente numa frente de 

carbonatação mais profunda. Como tal, a carga eléctrica necessária para se obter a realcalinização 

do betão carbonatado varia de betão para betão dependendo da composição deste. 

Na aplicação da realcalinização deve ser satisfeito pelo menos um dos seguintes critérios de 

acordo com a proposta da NACE: 
 

1. A densidade de corrente não deve exceder 4 A/m2 de superfície de aço e a voltagem 

deve permanecer no intervalo de 30 a 50 V; 

2. O tratamento deve ser realizado com o mínimo de 200 Ah/m2 de armadura; 

3. Deve ser realizado um teste de carbonatação em cada zona anódica recorrendo a um 

indicador de fenolftaleína sendo que a coloração carmim-vemelha característica da 

presença de um meio alcalino, realcalinizado, nas imediações das armaduras deve 

ocorrer a um mínimo de 10mm da armadura ou o diâmetro da mesma (valor menor dos 

dois). 
 

O critério de avaliação mais usual aquando da aplicação da realcalinização é o terceiro critério 

apresentado acima. O teste da fenolftaleína pode ser efectuado directamente sobre a superfície do 

betão ou em carotes fracturados aplicando o indicador na superfície onde foi realizada a fractura. 
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Salienta-se que apenas foram apresentados os critérios referentes à norma norte-americana pois 

não existe nenhuma especificação sobre o tema em questão em nenhuma norma europeia, sendo 

este tema excluído da pré-norma. A utilização destes critérios deve ser aplicada na impossibilidade, 

após pesquisas e recolha de informação legítima, da obtenção de critérios mais fiáveis e recentes. A 

experiência e familiaridade com a técnica assumem neste tratamento um papel primordial. 

III.3.5 Instalação, monitorização e avaliação da eficácia da 
realcalinização 

A instalação e monitorização do sistema anódico são de extrema importância para o sucesso da 

realcalinização. A maioria dos procedimentos a efectuar são em tudo semelhantes aos já referidos 

para a dessalinização. Antes de se proceder à colocação do ânodo é necessário garantir o total 

isolamento eléctrico da superfície do betão. Esta tem de estar isenta de qualquer tipo de material 

metálico caso contrário são criadas condições propícias à ocorrência de curto-circuitos e, 

consequentemente, má funcionamento do sistema. Como tal, é essencial a realização de verificações 

ao longo de todo o processo de instalação, tal como preconizado na norma norte-americana e na pré-

norma europeia, que devem incluir uma verificação da continuidade eléctrica de todos os cabos e 

elementos constituintes do sistema.  

Relativamente à monitorização dos sistemas de realcalinização, a pr 14038-1 é mais específica e 

objectiva preconizando que devem ser realizadas inspecções periódicas no mínimo uma vez por dia, 

durante a aplicação do método, de forma a se proceder a uma avaliação da correcta funcionalidade 

de todas as zonas de realcalinização. Esta avaliação é efectuada através de medições da voltagem 

em cada zona, inspecção visual de todos os cabos e ligações e confirmação do contínuo isolamento 

e características associadas à solução electrolítica. Deve-se ainda proceder a uma avaliação da 

carga e duração da corrente imposta em intervalos periódicos inferiores a 2 horas. 

A avaliação da eficácia pode ser efectuada através de vários procedimentos. Como já foi 

mencionado o procedimento mais usual e simples recorre ao uso de indicadores químicos de pH, o 

mais comum dos quais a fenolftaleína, de forma a ser verificada a alcalinidade do betão. Como a 

fenolftaleína apenas apresenta uma coloração vermelho-carmim para valores de pH próximos de 9, o 

uso desta pode não indicar a repassivação das armaduras sendo mais apropriado a utilização de 

timolftaleína cuja coloração permuta para valores de pH próximos de 10. Este indicador químico, para 

ser visível no betão, deve ser composto por 1% de timolftaleína para 70% de solução de etanol [53].   

Como o uso de indicadores químicos de pH não transmite informação fiável sobre a passivação 

das armaduras, é usual a realização de testes electroquímicos para a avaliação das condições de 

passividade existentes. A medição da intensidade e potenciais de corrosão das armaduras são dois 

métodos que se podem aplicar salientando-se, no entanto, o cuidado a ter na leitura e avaliação dos 

resultados. Após a aplicação da realcalinização não é possível verificar a repassivação das 

armaduras pois a aplicação da corrente eléctrica elevada ao betão carbonatado traduz-se numa forte 

polarização do aço tendo como consequência a medição de valores de potenciais muito negativos. 

Estes potenciais são usualmente inferiores a -1100 mV, imediatamente após o fecho do fornecimento 

de corrente, crescendo posteriormente para valores entre -700 e -900 mV um dia após a conclusão 

 64



do tratamento [53]. Esta mudança significativa de potenciais não ocorre uniformemente ao longo do 

tempo dado que a despolarização do aço é um processo relativamente lento. Como tal, só após um 

mês é que se verifica a estabilidade de potenciais frequentemente com valor aproximado de -200 mV. 

Uma forma de avaliar o sucesso da realcalinização e consequentemente a passividade das 

armaduras foi enunciado por Mietz et al (1994) e apud Mietz (1998), e consiste na medição de 

densidades de corrente aos 7 dias de tratamento [52]. Valores de densidade de corrente próximos de 

zero são indicadores da existência de um comportamento passivo das armaduras. Outra 

característica reveladora do sucesso do tratamento é a inexistência de gradientes de potenciais 

usualmente presentes numa estrutura sob acção de corrosão. A homogeneidade dos potenciais após 

a realcalinização é um forte indicador que as condições de passividade das armaduras foram 

restabelecidas. É de salientar que o uso destes processos electroquímicos para a avaliação da 

eficácia da realcalinização devem tem em conta o efeito das características do meio, nomeadamente 

a humidade, que influenciam fortemente a resistividade do betão e consequentemente os resultados 

dos testes. 

Para complementar as avaliações já referidas podem ser efectuadas análises do conteúdo de 

sódio ou potássio, consoante o electrólito utilizado, em amostras de betão recolhidas após tratamento 

[23]. Salienta-se, no entanto, que tais análises não são indicadoras directas do êxito do tratamento, 

não existindo nenhuma relação directa entre o conteúdo de sódio e a realcalinização pois este 

depende significativamente do tipo de cimento constituinte do betão. A consideração da extensão da 

zona a aplicar a realcalinização é primordial para a eficácia do método, sendo que a zonas mais 

extensas é associada maior propensão para curto-circuitos e/ou irregularidade ao nível dos circuitos 

eléctricos devido a possíveis irregularidades no betão, e o controlo e monitorização dos mesmos 

torna-se significativamente mais complicado para superfícies extensas [52].  

III.3.6 Estudos prévios e medidas para a aplicação da técnica 
Qualquer método electroquímico utilizado para a reabilitação de estruturas de betão armado 

requer o conhecimento das condições e particularidades que tal estrutura apresenta. A maioria das 

condições a serem verificadas são semelhantes para os métodos electroquímicos abordados neste 

trabalho, sendo apenas efectuadas algumas referências mais importantes de forma a não ser 

repetido o já apresentado nos pontos anteriores. À semelhança do explicitado para a aplicação da 

protecção catódica e dessalinização, também na aplicação realcalinização é essencial uma avaliação 

da existência de fendas, delaminação e qualquer tipo de dano no betão que comprometa a viabilidade 

da aplicação do método, sendo imperativo o seu tratamento antes do início de qualquer operação. As 

superfícies de betão onde se procederá à realcalinização devem ser perfeitamente limpas e isentas 

de qualquer tipo de substancia e/ou objecto. Estas medidas são essenciais para uma distribuição de 

corrente adequada e homogénea sobre o betão. A espessura de recobrimento e a sua uniformidade 

toma mais uma vez um papel importante na situação descrita.  

É primordial que a continuidade das armaduras seja assegurada e, como este método recorre a 

intensidade de corrente significativas, é necessário a realização de vários testes relativos ao 

funcionamento do circuito. Neste aspecto a pré-norma europeia é muito mais específica e minuciosa 
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na designação das verificações eléctricas a realizar, tais como verificações de polaridade em todos os 

circuitos e medição da resistência na totalidade das ligações anódicas. À semelhança da 

dessalinização, na realcalinização a identificação da existência de pré-esforço é de extrema 

importância pelos mesmos motivos abordados em III.2.6. O conhecimento da profundidade de 

carbonatação e o teor de cloretos do betão são outros parâmetros importantes a serem considerados. 

Relativamente à profundidade de carbonatação, esta deve ser determinada nos vários locais da 

estrutura a tratar possibilitando o conhecimento da distribuição desta. Estas análises têm também o 

intuito de permitir uma comparação de resultados referentes à composição do betão após finalizado o 

tratamento. O teor de cloretos deve também ser identificado em diversos locais da estrutura onde 

seja expectável que os níveis destes sejam elevados.  

A aplicação da realcalinização electroquímica requer usualmente a colocação posterior de um 

revestimento anti-carbonatação melhorando a resistência do betão relativamente ao reingresso de 

dióxido de carbono (CO2) ou apenas por motivos estéticos. Antes da aplicação destes revestimentos 

é imperativo a completa remoção de qualquer resíduo associado ao tratamento pois a cristalização 

dos compostos da solução electrolítica podem originar problemas de aderência e durabilidade do 

revestimento [23]. Os revestimentos podem também ser aplicados sob forma de tintas protectoras 

permitindo a manutenção das condições e pH adquiridas pelo betão. À semelhança dos outros 

métodos electroquímicos abordados, a monitorização da estrutura reabilitada mesmo após o cessar 

do tratamento pode ser estabelecida através de eléctrodos de referência, permitindo uma avaliação 

periódica dos potenciais associados às armaduras assim como o controlo da taxa de corrosão, não 

sendo no entanto necessária.  

III.3.7 Méritos, efeitos benéficos e negativos 
A realcalinização é um método electroquímico que, apesar de recente, tem vindo a comprovar a 

sua fiabilidade e viabilidade, não só em termo funcionais combatendo a carbonatação e aumentando 

a durabilidade da estrutura, mas também como uma alternativa económica e menos tumultuosa, sem 

ruído e vibrações, comparativamente com a reparação tradicional que envolve a remoção e 

substituição do betão. Este método permite a realcalinização do betão restabelecendo a passividade 

das armaduras e impedindo que o betão realcalinizado sofra novamente carbonatação. A sua 

aplicação, sendo este um método temporário, não acarreta nenhuma alteração a nível estético da 

estrutura sendo particularmente apropriada para estruturas de valor arquitectónico e patrimonial, 

como monumentos, também à semelhança da dessalinização.  

Apesar de todos os benefícios associados a este método a aplicação do mesmo deverá ter em 

consideração possíveis efeitos colaterais prejudiciais para a integridade da estrutura que se pretende 

reabilitar. Um tema que gera controvérsia e que ainda não promoveu conclusões indubitáveis é a 

ocorrência das reacções álcalis-agregados nomeadamente álcalis-sílica já abordadas anteriormente. 

A realcalinização ao aumentar o conteúdo de iões hidróxido (OH-), aumenta a alcalinidade do betão e 

consequentemente aumenta o risco de ocorrência destas reacções expansivas. Relativamente a 

betões realcalinizados, estudos concluíram que o aumento de pressão nos poros do betão e 

consequente expansão do mesmo é semelhante à verificada em betão são, pois o aumento de 
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concentração de iões hidróxido não é suficiente para que a promoção das reacções referidas seja 

significativamente superior [53]. A minimização dos os riscos de ocorrência das reacções álcalis-sílica 

pode ser obtida através da utilização de soluções electrolíticas que contenham na sua constituição 

lítio, ao invés de sódio ou potássio, pois este possui elevada afinidade com a sílica formando-se 

silicatos de lítio que inviabilizam a ocorrência das reacções expansivas mencionadas [65]. O risco de 

evolução de hidrogénio e consequente fragilização por hidrogénio tem de ser também considerado. 

Este fenómeno já abordado no ponto III.1.9 é provocado pela libertação de hidrogénio (H2) aquando 

da electrólise dos iões hidrónio (H3O+) apresentada na equação (24).  

Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de perda de aderência entre o betão e as 

armaduras provocado pela libertação e acumulação de hidrogénio na fronteira aço/betão. O aumento 

dos iões álcali aquando da passagem de corrente eléctrica provoca a alteração da solução dos poros 

do betão promovendo a dissolução de elementos alterando a porosidade do betão assim como a sua 

capacidade de aderência [48]. As duas situações acima descritas não são particularmente gravosas 

aquando da aplicação da realcalinização pois nesta técnica são utilizadas densidades de corrente 

inferiores às instigadoras de tais situações. A perda de aderência não é um problema exclusivo entre 

betão/aço mas também betão/revestimentos. Após finalizado o tratamento a colocação de 

revestimentos e/ou pinturas protectoras, que possibilitam uma protecção acrescida ao ingresso do 

dióxido de carbono (CO2) no betão, podem sofrer de problemas de fissuração e empolamento 

provocados pela elevada alcalinidade presente no betão conjuntamente com a deposição de sal no 

mesmo provocado pela cristalização do electrólito. Esta situação ocorre aquando da utilização da 

solução electrolítica carbonato de sódio (Na2CO3) pois este composto promove condições para a 

acumulação de água diminuindo a capacidade de aderência do betão a possíveis revestimentos. A 

utilização das outras soluções electrolíticas alternativas como carbonato de potássio (K2CO3) ou 

hidróxido de lítio (LiOH) pode ser uma solução para referido problema pois estas não cristalizam à 

superfície do betão impedindo a ocorrência de fluorescência. Outra solução possível é a diminuição 

da concentração da solução electrolítica de carbonato de sódio (Na2CO3) inviabilizando assim a 

formação de cristais na superfície do betão [52]. 

Como tem vindo a ser mencionado a aplicação de métodos electroquímicos como a 

realcalinização pode resultar numa alteração das propriedades físicas e químicas do betão. A 

realcalinização provoca uma diminuição da porosidade do betão resultando numa diminuição da 

permeabilidade e capacidade de absorção do mesmo. Estudos realizados demonstram ainda que a 

realcalinização provoca um aumento da resistência à compressão e flexão do betão assim como o 

aumento do módulo de elasticidade.  

 

 

 

 67



IV CASO DE ESTUDO – DOCA 22 DO ESTALEIRO DA SOLISNOR 
Possibilitando um melhor entendimento sobre a aplicabilidade, condicionantes e vantagens dos 

métodos electroquímicos, será elaborada neste capítulo uma proposta alternativa de intervenção para 

a reabilitação da Doca 22 do Estaleiro da Solisnor em Setúbal já reabilitada com métodos 

tradicionais. Em 1995, a A2P Consult efectuou um estudo de avaliação do estado de deterioração e 

patologias associadas à doca em questão, sendo posteriormente efectuada uma proposta de 

reabilitação. Para a nova proposta proceder-se-á a um estudo da aplicabilidade dos métodos 

electroquímicos não só em termos de adequação/funcionalidade dos mesmos, mas também em 

termos económicos/financeiros possibilitando assim uma optimização da solução alternativa. Esta 

solução terá como base os ensaios e testes realizados aquando do estudo de 1995, ocasião em que 

era urgente uma intervenção na Doca 22. Salienta-se que o intuito da nova solução a propor é 

relativo ao processo de deterioração do betão provocado pela corrosão das armaduras.  

IV.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA E DA SUA ENVOLVENTE 
A Doca 22 é constituída por uma laje de fundo, constituída por 12 painéis, com espessura 

variável de 1,60 m nos painéis 1 a 9 e 1,90 m nos painéis 10 e 11, fundada com estacas sobre o 

terreno. Nas zonas laterais a laje possui uma espessura de 1,00 m. As paredes Leste e Oeste são 

constituídas por contrafortes com 0,70 m de espessura e largura variável de 5,50 m na base a 3,30 m 

no topo, espaçados de 4,00 m e fundados sobre sapatas de espessura também variável de 0,90 m no 

extremo exterior, 2,00 m na zona central sob a laje da parede e 1,00 m na zona de ligação à laje de 

fundo. As paredes entre os contrafortes são constituídas por lajes de 0,35 m de espessura. A parede 

Norte é estruturalmente semelhante às descritas no entanto, os contrafortes associados a esta estão 

afastados de 4,25 m e a largura dos mesmos varia de 6,00 m na base a 1,50 m no topo. Esta parede 

esta fundada sobre sapatas de 11,25 m de largura e espessura variável entre 0,90 m no extremo 

exterior, 1,80 m na zona central e 1,00 m no extremo interior. 

As galerias são constituídas por uma laje inferior de espessura constante igual a 0,20 m e cerca 

de 2,30 m de vão apoiada na parede da doca, no lado interior, e na viga do caminho de rolamento do 

guindaste, no lado exterior. Relativamente à laje superior, esta é de espessura variável entre 0,30 m 

nos apoios e 0,75 m na zona central sendo apoiada na doca, no lado interior, e na viga de rolamento 

do guindaste, no lado exterior. 

Como já foi mencionado, a Doca 22 é constituída por 12 painéis sendo estes separados por 

juntas de dilatação transversais espaçadas de 30,0 m. Os painéis extremos, painel 1 e 12, possuem 

largura inferior. A parede associada ao painel 12, designada por bloco Leste, é constituída por um 

elemento de 4,50 m espessura que assenta num maciço de fundação com sensivelmente 13,0 m de 

largura e espessura variável de 1,00 m no extremo exterior e 4,30 m na zona sob a parede. Este 

bloco é separado da laje de fundo através de uma junta de dilatação. No mesmo painel mas do lado 

Oeste situa-se a central de bombagem também separada da laje de fundo através de uma junta de 

dilatação. Apresentam-se de seguida as plantas e cortes associados à doca em estudo. 
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Figura 23 – Planta da Doca 22 (retirado de [11]). 

 
Figura 24 – Planta A-A’ da Doca 22 (retirado de [11]). 

 

 
Figura 25 – Corte longitudinal da Doca 22 (retirado de [11]). 

 

 
Figura 26 – Corte transversal da Doca 22 (retirado de [11]). 

 

IV.2 DESCRIÇÃO DAS ANOMALIAS 
Os diferentes elementos estruturais referentes à doca em estudo encontram-se sujeitos a 

condições de exposição diferentes que influenciam fortemente as patologias e intensidades de 

deterioração que apresentam. As características de exposição mais significativas e díspares são 

relativas à exposição solar que cada elemento estrutural está sujeito e o seu acesso ao oxigénio, ou 

seja, a sua condição de submersão. As zonas permanentemente submersas incluem a face inferior 

da laje de fundo, faces exteriores das paredes até ao nível freático e contrafortes. Aquando do 

enchimento da doca, não é só a laje fica submersa mas também as paredes da doca e a zona inferior 

das galerias.  

As patologias e graus de deterioração presenciados em cada elemento estrutural aquando do 

estudo executado pela A2P em 1995 são explicitados nos pontos seguintes permitindo uma avaliação 
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e entendimento dos mecanismos de corrosão existentes nas armaduras possibilitando a realização 

da contra-proposta pretendida. Salienta-se que a problemática desta estrutura se deve não só ao 

meio extremamente agressivo a que está sujeita mas também à fraca qualidade do betão utilizado 

aquando da sua construção assim como o recobrimento especificado igual a 4,00 cm. Apenas serão 

apresentados os pormenores e resultados relevantes para a temática em estudo, ou seja, a corrosão 

das armaduras e os métodos de reparação das mesmas.  

IV.2.1 Elementos enterrados 
Para avaliar o grau de deterioração dos elementos enterrados foi aberto um poço do lado exterior 

da parede Norte sendo realizada uma avaliação visual e medições da profundidade de carbonatação, 

do teor dos cloretos, do potencial eléctrico das armaduras e finalmente da resistividade do betão. Os 

resultados dos testes mencionados apresentam-se de seguida resumidos e complementados com 

possíveis justificações dos mesmos. 

IV.2.1.1 Teor de cloretos 

Como mencionado nos capítulos anteriores, o teor crítico de cloretos no betão usualmente 

preconizado toma valor de 0,4% do peso de cimento. O betão utilizado nos elementos estruturais em 

questão possui 300 kg de cimento por m3. Como tal, o teor crítico de cloretos nestas condições toma 

valor de 0,05% do peso de betão. Os resultados foram obtidos em amostras de brocagem recolhidas 

num local situado a 1 m acima do nível freático, em profundidades sucessivas até 10,5 cm. 
 

Tabela 1 – Teor de cloretos expresso em % do peso de betão 

% Cl-Profundidade [cm] 
0,5 – 1,5 - 
1,5 – 2,5 - 
2,5 – 3,5 - 
3,5 – 4,5 0,062 
4,5 – 5,5 0,088 
5,5 – 6,5 0,088 
6,5 – 8,5 0,072 

8,5 – 10,5 0,056 
 

 

Através dos resultados em cima apresentados é possível a obtenção do perfil de cloretos da face 

exterior das paredes da Doca 22 que é apresentado de seguida na Figura 27. 
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Figura 27 – Perfil de cloretos da face exterior das paredes. 

 

Observando os resultado obtidos é perceptível que o teor de cloretos presentes nas amostras são 

superiores ao valor critico, indiciando a contaminação e provável despassivação das armaduras. 

Conclui-se ainda que a inexistência de cloretos à superfície (superfície exterior da doca) indicia que a 

contaminação pelos mesmos tem origem do interior para o exterior da doca, ou seja, o terreno 

envolvente da doca acima do nível freático não está contaminado. 

IV.2.1.2 Potencial eléctrico das armaduras 

Á semelhança do efectuado para a obtenção do teor dos cloretos, o potencial eléctrico das 

armaduras foi medido na face exterior da parede, num total de 30 medições numa área de 1,25x1,00 

m com base numa malha de 0,25 m de afastamento. 

Tabela 2 – Potencial eléctrico das armaduras 

Potencial [mV] Número de medições 
> -100 2 

-100 a -200 8 
-200 a -300 15 

< -300 5 
 

Os resultados obtidos evidenciam potenciais elevados, pouco negativos, em algumas medições o 

que se traduz numa probabilidade significativa das armaduras se encontrarem despassivadas. 

Salienta-se que os potenciais medidos aumentam com a profundidade, ou seja, as zonas inferiores 

possuem um grau de contaminação mais elevado. Estes resultados estão em concordância com os 

resultados referentes ao teor de cloretos pois as zonas inferiores estão sujeitas a condições de 

exposição mais agressivas por se encontrarem mais próximos do nível de enchimento da doca. 

IV.2.1.3 Resistividade do betão 

A resistividade do betão, como já foi mencionado em II.1, depende essencialmente do teor de 

humidade do betão. O betão constituinte da doca em questão é um betão de fraca qualidade com teor 

de humidade elevado, encontrando-se ainda contaminado por cloretos. Estas características 

provocam uma diminuição da resistividade do betão corroborando os resultados obtidos. Foram 
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efectuadas seis medições no local onde foram medidos os potenciais das armaduras anteriormente 

apresentados. 

Tabela 3 – Resultados das seis medições de resistividade do betão 

Resistividade 
[k ohms cm] 

3,1 
3,3 
7,6 
2,2 
2,8 
2,7 

 

A totalidade dos resultados à excepção de apenas um valor evidencia valores de resistividade 

inferiores a 5 k ohms cm, ou seja, a velocidade de corrosão conjecturável é muito alta em condições 

atmosféricas normais. No entanto, a acessibilidade do oxigénio às armaduras é o parâmetro principal 

que controla a velocidade de corrosão nesta estrutura pois o seu elevado teor de humidade e o aterro 

onde esta está inserida formam uma barreira à penetração de oxigénio inviabilizando assim as 

condições promotoras de corrosão como abordado no Capitulo II.  

IV.2.1.4 Água e nível freático 

A composição da água do aterro foi analisada verificando-se que esta não apresenta 

agressividade significativa para o betão. O conhecimento do nível freático do terreno é de extrema 

importância tendo sido também medido. Este situa-se à cota + 2,62 m, ou seja, a 2,43 m abaixo do 

topo da parede. 

IV.2.2 Face Superior da Laje 

Apesar de não ser detectado visualmente deterioração significativa na face superior da laje, uma 

sondagem efectuada numa faixa de 10 m em toda a largura da doca evidenciou zonas localizadas de 

betão significativamente delaminado. O grau de corrosão das armaduras observado é pequeno tendo 

sido verificado através da abertura de uma janela realizada na superfície da laje. Em relação ao 

ataque químico do betão, geralmente com maior significado relativamente à deterioração nas zonas 

submersas, foram denotadas algumas zonas moderadamente deterioradas e aparentemente 

superficiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 28 – Deterioração presente na laje de fundo da Doca 22 (retirado de [11]). 
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Através da recolha de carotes e amostras a diferentes profundidades da laje de fundo, foi 

elaborado o perfil de cloretos que é apresentado de seguida. Salienta-se o facto da totalidade dos 

valores recolhidos serem superiores ao teor de cloretos crítico usualmente preconizado a nível 

europeu que, como já foi mencionado, toma o valor de 0,4% do peso de cimento.  
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Figura 29 – Perfil de cloretos da laje de fundo (adaptado de [6]). 

IV.2.3 Face Interior das Paredes 

A face interior das paredes apresenta delaminação estando, no entanto, uniformemente 

distribuída. Nas paredes Leste e Oeste esta problemática não é significativa encontrando-se uma 

maior delaminação na zona superior das mesmas devido à maior agressividade do meio nesses 

locais. Esta maior agressividade é provocada pela maior acessibilidade ao oxigénio por parte deste 

elementos uma vez que apenas as zonas inferiores se encontram submersas aquando do 

enchimento da doca. Relativamente à zona inferior das paredes em questão, estas apresentam 

alguma descolagem do betão de recobrimento indiciando actividade corrosiva significativa nas 

armaduras. 

Relativamente à parede Norte, esta apresenta zonas de delaminação do betão bastante mais 

extensas que as outras paredes. Este facto resulta da sua forte exposição solar o que se traduz numa 

rápida secagem da parede e, consequentemente, ao ser diminuído o teor de humidade do betão é 

promovido o aumento da velocidade de corrosão devido à maior acessibilidade e penetração de 

oxigénio. Além do facto mencionado, como já foi referido no Capítulo II, a temperatura promove a 

ocorrência das reacções químicas impulsionadoras da deterioração sendo este também um factor 

impulsionador da deterioração apresentada.  

A corrosão negra é uma tipologia caracterizada pela geração de produtos de corrosão com pouco 

aumento de volume, podendo originar severas perdas de secção nas armaduras sem que o betão de 

recobrimento se encontre aparentemente delaminado. De forma ser avaliada a presença deste tipo 

de corrosão foram abertas duas janelas, uma na parede Norte e outra na Leste. Relativamente à 

primeira não foram detectados nenhuns sinais de corrosão ao contrário da janela na parede Leste 

onde foi presenciada actividade corrosiva significativa da tipologia acima mencionada. 
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Nestes elementos estruturais o ataque químico do betão toma um papel secundário 

apresentando, no entanto, zonas superficiais deterioradas quimicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30 – Parede Norte da Doca 22 (retirado de [11]). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 31 – Paredes Laterais da Doca 22 (retirado de [11]). 

 
Á semelhança do efectuado para a laje de fundo, o perfil de cloretos obtido é apresentado na 

Figura 32. Também aqui a generalidade dos valores obtidos são superiores ao teor crítico de cloretos, 

ou seja, 0,4 % de peso de cimento. 
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Figura 32 – Perfil de cloretos na face interior das paredes (adaptado de [6]). 

IV.2.4 Galerias 

As galerias apresentam um grau de deterioração elevado principalmente originado pela corrosão 

das armaduras. Estes elementos são constituídos por pilares afastados de 4,00 m com secção de 

0,50 m x 0,70 m, por uma viga apoiada nos pilares de secção 0,70 x 0,50 m e por uma laje inferior 

que, como já foi mencionado, se encontra apoiada na parede da doca, no lado interior, e na viga do 

caminho de rolamento do guindaste, no lado exterior.  

A deterioração dos pilares é bastante acentuada nomeadamente na zona superior, encontrando-

se o betão de recobrimento delaminado e actividade corrosiva intensa nas armaduras com ocorrência 

de perda de secção em alguns locais. 

A viga é o elemento estrutural mais afectado pela deterioração comportando delaminação no 

betão, corrosão nas armaduras, incluindo elevado número de locais onde a perda de secção das 

mesmas é acentuada, e perda de estribos em algumas zonas. Relativamente à parede interior, que 

constitui a face da viga do caminho de rolamento do guindaste, esta possui praticamente a totalidade 

do betão de recobrimento delaminado. Na laje foi verificada a existência de delaminação em zonas 

bastante extensas contrastando com zonas onde tal era inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Corrosão presenciada nas galerias na Doca 22 (retirado de [11]). 
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IV.2.5 Escadas 
Foi observado uma deterioração intensa na generalidade das escadas exteriores no topo Norte, 

principalmente a escada junto à parede poente. 

 

O estudo em questão comenta ainda os resultados dos ensaios realizados pelo LNEC e referidos 

no relatório “Caracterização do estado do betão das docas da Setenave” e dos realizados em 1991 

pelo CMEST, Centro de Mecânica e Engenharia Estruturais, (Anexo 2) nos quais se conclui que “à 

profundidade de 5 cm o teor de cloretos é significativamente superior à quantidade necessária para 

despassivar as armaduras” tanto na laje de fundo como nas paredes. Este estudo acrescenta ainda 

que, para esta situação, a corrosão das armaduras foi atenuada pela elevada humidade do betão das 

docas promovida pelo ritmo elevado de enchimento da Doca 22. 

IV.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
Face às patologias acima descritas e à inexistência de pré-esforço na totalidade dos elementos 

estruturais constituintes da doca, o que poderia suscitar problemas aquando da aplicação de um 

método electroquímico, a escolha de uma solução de intervenção a longo prazo é decidida entre a 

dessalinização e a protecção catódica. A realcalinização não é uma opção a considerar pois a 

carbonatação do betão não é a causa dominante da deterioração presenciada no betão. Como tal, a 

escolha entre a dessalinização e a aplicação da protecção catódica será realizada mediante uma 

análise minuciosa das patologias descritas, características estruturais/geométricas e funcionais da 

doca e condições de exposição da mesma. Ambas as metodologias são preferencialmente aplicadas 

nas situações em que a despassivação das armaduras e consequente corrosão ocorre devido à 

contaminação dos cloretos, situação verificada no caso de estudo presente.  

Os resultados do estudo acima apresentado indiciam uma forte deterioração da Doca 22 com 

corrosão das armaduras acentuada em alguns locais da estrutura promovida pela acção dos cloretos. 

O teor dos cloretos na estrutura é significativo tendo sido verificada vários locais onde a perda de 

secção das armaduras ocorreu, facto característico da corrosão por picadas ou piting, corrosão 

associada e caracterizadora da acção dos cloretos e principal causa da corrosão das armaduras. 

Esta situação era expectável pois a estrutura em questão está permanentemente exposta a um 

ambiente marinho, ciclos de molhagem/secagem, existindo ainda uma heterogeneidade de exposição 

quer à água do mar quer ao sol. Esta situação traduz-se em diferentes acessibilidades ao oxigénio 

por parte dos diversos elementos estruturais e consequentemente intensidades e velocidades de 

corrosão distintas.  

Concluindo, a solução de intervenção tem como objectivo principal a mitigação da actividade 

corrosiva das armaduras restaurando a passividade das mesmas tendo em consideração que os 

principais agentes agressores são os cloretos.  
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IV.3.1 Dessalinização vs Protecção Catódica 
Para uma escolha consciente da intervenção a realizar as seguintes perguntas devem ser 

analisadas e respondidas: 
 

1. Qual é a extensão da vida útil pretendida para a estrutura a reparar? 

2. Qual é a extensão e intensidade das zonas deterioradas? 

3. Qual é a intensidade da actividade corrosiva nas armaduras? 

4. Qual é a causa da referida corrosão? 

5. Qual é o teor de cloretos presentes e a que profundidade? 

6. Qual é a profundidade e intensidade de carbonatação presente? 

7. A estrutura ou elementos estruturais possuem pré-esforço? 
 

O intuito desta proposta alternativa de reparação da Doca 22, em oposição aos métodos 

tradicionais, é promover a manutenção da reparação a longo prazo. Tanto a dessalinização como a 

protecção catódica têm mostrado resultados duradouros relativamente à mitigação da actividade 

corrosiva nas armaduras. A escolha do método a aplicar não será condicionada por este parâmetro.  

Os testes e inspecções efectuadas à doca em questão evidenciaram níveis de deterioração 

elevados em alguns elementos estruturais nomeadamente nas galerias e parede Norte. A 

dessalinização apenas é aconselhada em elementos cujo nível de deterioração não seja elevado. 

Relativamente a esta problemática a protecção catódica é o método mais apropriado podendo ser 

aplicado em situações de severa deterioração. 

Relativamente às armaduras, a medição dos seus potenciais evidenciou elevada probabilidade de 

estas se encontrarem despassivadas nos elementos enterrados e elevados níveis de corrosão em 

todos os elementos estruturais à excepção da face superior da laje. Torna-se então essencial o 

cessar da actividade corrosiva das armaduras restaurando a passividade das mesmas assim como a 

sua manutenção. Os dois métodos em questão promovem as condições descritas mas a optimização 

dos efeitos e manutenção dos mesmos depende da resposta às perguntas 4, 5 e 7. A causa da 

corrosão das armaduras, como foi demonstrado nos testes e inspecções descritas nos pontos 

anteriores, é a acção dos cloretos na estrutura, patologia esta usual e frequente em ambientes 

marinhos. O resultado dos ensaios para obtenção do teor dos cloretos evidenciou um elevado 

conteúdo destes iões na estrutura, consideração que pode inviabilizar a aplicação da dessalinização 

pois a dificuldade da total extracção dos mesmos aumenta, podendo não ser exequível a sua 

extracção total. Caso tal aconteça, os cloretos que permanecem na estrutura podem originar o 

reinício da actividade corrosiva e estando a estrutura constantemente exposta à acção dos mesmos 

para a aplicação deste método seria necessário o recurso a um revestimento protector hidrofóbico 

que possibilite o aumento de resistência à penetração dos cloretos, evitando ainda o reingresso dos 

mesmos. 

A carbonatação existente na estrutura é diminuta sendo, no entanto, importante o conhecimento 

da mesma pois esta afecta as propriedades do betão e por conseguinte o seu comportamento face a 

uma intervenção. A existência de betão carbonatado e contaminado por cloretos, em nada inviabiliza 
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a aplicação dos métodos em análise não sendo necessário qualquer tipo de remoção ou substituição 

do betão em questão. 

Relativamente à problemática do pré-esforço, neste caso é inexistente. Nenhum elemento 

estrutural contém aço de alta resistência não ocorrendo o rico de evolução e consequente fragilização 

por hidrogénio associado aos elevados potenciais eléctricos imputados às armaduras aquando da 

aplicação de métodos electroquímicos. A aplicação da dessalinização poderia ser inviável na 

existência de pré-esforço devido à elevada densidade de carga que é transmitida aquando da sua 

aplicação. 

Além dos principais pontos anteriormente focados outras considerações devem ainda ser 

tomadas nomeadamente a existência de agregados reactivos. Na estrutura em questão o 

desconhecimento desta existência torna a aplicação da dessalinização arriscada pois sendo este um 

método temporário está associado a densidades de corrente elevadas promovendo as nefastas 

reacções álcalis-sílica já abordadas nos capítulos anteriores. Como tal, a aplicação da protecção 

catódica, por questões de segurança, é o método mais apropriado para a situação em questão, 

utilizando densidades de corrente 100 vezes inferiores à dessalinização, assim como para a 

problemática ainda muito discutida relativa à perda de aderência entre o aço e o betão aquando da 

utilização de densidades de corrente elevadas. 

Pelos motivos em cima mencionados conclui-se que a aplicação da protecção catódica é a 

alternativa de intervenção mais apropriada para cessar a corrosão nas armaduras, restaurando e 

mantendo a passividade das mesmas ao longo da vida útil, sendo um método electroquímico 

usualmente aplicado em estruturas contaminadas por cloretos independentemente do teor dos 

mesmos. A aplicação da protecção catódica é apropriada para ambientes marinhos ao contrário da 

dessalinização cujo controlo do ingresso de água no sistema tem de ser rigoroso de forma a impedir a 

contaminação do electrólito e requer a permanente monitorização e controlo do sistema. 

IV.3.2 Escolha do sistema e materiais 

Após o estudo e avaliação da estrutura, e tendo sido classificado a protecção catódica como o 

método de reparação mais apropriado para a Doca 22, procede-se à escolha do sistema a implantar. 

A escolha recai sobre as duas metodologias associadas à protecção catódica, ou seja, protecção 

catódica por corrente imposta ou por ânodos sacrificiais. Existe ainda a alternativa de utilização 

simultânea das duas tipologias de sistemas optimizando a eficácia do método. 

IV.3.2.1 Paredes Norte, Leste e Oeste 

Sendo que a estrutura a reparar é bastante extensa, tendo uma área em planta de 350 m x 55 m, 

e encontra-se bastante deteriorada na sua globalidade, uma primeira abordagem indica que um 

sistema de protecção catódica por corrente impressa é o mais adequado. As três paredes em 

questão são elementos estruturais enterrados sendo intersectados pelo nível freático. A tipologia de 

sistema de corrente impressa bastante apropriada para estes elementos enterrados, de elevada 

extensão, consiste na utilização de ânodos enterrados ao longo dos mesmos. No estudo em que se 

baseia este trabalho sobre a da Doca 22 não é apresentado qualquer caracterização dos aterros 
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onde as paredes estão inseridas nem a densidade de armadura das mesmas, salientando-se a 

necessidade de conhecimento dessas características de forma a serem seleccionadas os materiais 

constituintes dos ânodos mais apropriados para a situação. É ainda essencial um mapeamento dos 

potenciais ao longo das paredes em questão.  

A utilização de ânodos enterrados de titânio revestidos com óxidos de metais nobres é 

perfeitamente adequada para a aplicação em questão, ambiente marinho, estando estes ânodos 

associados a elevadas taxas de sucesso. A sua aplicação, e de forma a optimizar a funcionamento do 

mesmo, pode requer a utilização de um material de carbono para o envolvimento do ânodo como 

referido no ponto III.1.3.2.  

IV.3.2.2 Laje de fundo 

A laje de fundo, aquando da realização do estudo, não apresentava corrosão significativa. Este 

facto resulta da inacessibilidade da laje ao oxigénio pois encontra-se usualmente submersa. A 

protecção catódica a implantar neste elemento tem um carácter mais importante ao nível da 

prevenção do que propriamente da reparação.  

A tipologia de ânodos apresentada anteriormente não é exequível neste elemento estrutural pois 

o nível freático encontra-se a uma cota superior à da laje. Como tal, caso fosse adoptado o mesmo 

tipo de solução aquando da perfuração da laje e do solo debaixo da mesma para a inserção dos 

ânodos, as pressões hidrostáticas provocariam a impulsão de água através das aberturas inundando 

a parte superior da laje. 

  Teoricamente a tipologia de ânodos sacrificiais discretos, como por exemplo a utilização de 

sistemas com núcleos de zinco, pode ser aplicada com bastante sucesso no entanto, em ensaios 

realizados em 2006 num pilar de uma estrutura do estaleiro demonstraram a pouca eficiência desta 

tipologia de ânodos para a situação em questão. Como tal, o sistema de protecção catódica 

apropriado e de fácil aplicação é um sistema de protecção por corrente impressa cujo ânodo consiste 

numa malha de titânio activado revestida com óxidos de metais nobres já caracterizada no ponto 

III.1.3.2.   

IV.3.2.3 Galerias 

As galerias são os elementos estruturais mais problemáticos da Doca 22. A actividade corrosiva 

das armaduras nestes elementos é bastante acentuada sendo imprescindível a adopção de um 

sistema de protecção catódica por corrente impressa. A corrente fornecida por esta tipologia de 

sistemas é significativamente mais elevada podendo ser controlada ao longo do tempo. Nestes 

elementos também se poderia recorrer ao uso de malhas de titânio à semelhança do preconizado 

para a laje de fundo. No entanto, e apesar do comprimento elevado das galerias, a sua área não é 

significativamente elevada sendo preferível a utilização de fitas de malhas de titânio activado 

revestidas com óxidos de metais nobres pois as condutas existentes nas galerias dificultam 

fortemente a instalação dos ânodos sendo mais fácil a utilização de fitas comparativamente às 

malhas. Com esta alternativa, e sendo que à utilização de malhas de titânio estão associadas 

densidades de corrente elevadas essenciais para uma protecção eficaz e eliminação da actividade 

corrosiva intensa, possíveis problemas de delaminação do betão derivados da utilização referida são 
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evitados não ocorrendo o aumento da carga estática da estrutura. Estas fitas possuem uma elevada 

durabilidade na ordem dos 40 anos. 

 

A solução de intervenção que se propõe é então a aplicação de protecção catódica na Doca 22 

utilizando três tipologias de sistemas distintos. A interacção destes sistemas, escolhidos mediante as 

características da actividade corrosiva nos diferentes elementos e condicionantes geométricos e 

funcionais dos mesmos, permite uma optimização da solução a implementar. 

IV.3.3 Trabalhos prévios, aplicação e monitorização do método 

O conjunto de trabalhos prévios a realizar para a aplicação de protecção catódica numa estrutura 

é semelhante para a generalidade das tipologias e materiais dos sistemas anódicos utilizados. A 

remoção da totalidade de betão delaminado, tratamento de fissuração e/ou falhas no betão, avaliação 

da espessura de recobrimento, promoção da continuidade eléctrica das armaduras e de todos os 

elemento metálicos presentes tem de ser sempre efectuada. Em todos os elementos estruturais da 

Doca 22 estes procedimentos devem ser realizados descrevendo-se, de seguida, os processos mais 

particulares associados à aplicação da protecção catódica nos diversos elementos. 

IV.3.3.1 Paredes Norte, Este e Oeste 

Para a aplicação de protecção catódica nas paredes da Doca 22 propõe-se a tipologia de ânodos 

de titânio activado enterrados. Esta tipologia de ânodos, ao serem enterrados, requer a utilização de 

uma composição de carbono para o preenchimento das aberturas onde os ânodos serão inseridos à 

semelhança do já explicado no ponto III.1.3.2. Os ânodos de titânio activado revestido com óxidos de 

metais nobres a serem utilizados no processo de reparação em questão podem ter características 

semelhantes aos OptimaS-2.5/100 da Cathodic Protection Co Limited cujas características principais são 

apresentadas de seguida: 

Quadro 3 – Características dos ânodos de titânio OptimaS-2.5/100 da Cathodic Protection Co Limited 

Componente Principal Titânio ASTM B338 
Revestimento IrO2/Ta2O5

Velocidade de consumo 0,5 a 4 mg/A/ano 
50 A/m2Densidade de corrente máxima 

Vida útil 20 anos 
Diâmetro 25 mm 

Comprimento 1 m 
Current Output (5-70ºC) 8 A 
Current Output (0-5ºC) 4 A 

 

 Estes ânodos podem possuir diferentes diâmetros, comprimentos e, por conseguinte, pesos que 

influenciam a intensidade de corrente que o ânodo suporta para o seu funcionamento óptimo. 

A instalação dos ânodos de titânio para a reabilitação e protecção das paredes da Doca 22 é 

efectuada através da realização de aberturas no solo com um espaçamento de 10 metros entre cada. 

Sendo este um sistema de protecção catódica por corrente impressa, o controlo e monitorização o 

sistema é essencial e imperativo. Como tal, devem ser instalados eléctrodos de referência de 
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Ag/AgCl, tipologia mais apropriada para o betão, permitindo uma contínua avaliação dos potenciais 

ao longo de todo o processo. Um exemplo de um eléctrodo de referência e suas características é 

apresentado de seguida: 

Quadro 4 – Características do eléctrodo de referência de Ag/AgCl da Anode Fabricators Pvt Ltd 

Pureza de Ag 99,99% 
Electrólito Gel inerte com 0,5 molar de KCl 

Estabilidade +/- 3mV em 24 horas a 25Cº 
Temperatura de funcionamento  Até 70Cº 

Vida útil 60 anos a 1 micro Amp. 
 

 Após a inserção dos ânodos nas aberturas no solo, e tendo já sido efectuadas as ligações 

catódicas e a instalação dos eléctrodos, procede-se às ligações anódicas ligando o fio condutor 

proveniente do interior do ânodo ao pólo positivo do rectificador estabelecendo-se um circuito 

fechado. Após ensaios para a verificação da continuidade do sistema, sendo essencial a promoção 

da continuidade das armaduras e de todos os elementos metálicos, e inexistência de curtos circuitos 

o início do fornecimento de corrente por conseguinte da protecção catódica pode ocorrer.   

IV.3.3.2 Laje de Fundo e Galerias 

O sistema anódico de corrente impressa proposto para a aplicação da protecção catódica na laje 

de fundo é quase idêntico ao proposto para as galerias, elementos onde a acção corrosiva é 

acentuada, sendo os mais utilizados nos dias correntes. Adopção de malhas de titânio revestidas com 

óxidos de metais nobres e fitas de malhas de titânio são considerados os sistemas de protecção 

catódica de corrente impressa mais eficientes e económicos.  

Os procedimentos de instalação para as duas tipologias de ânodos são em tudo semelhantes. 

Numa primeira fase deve ser avaliada e retirada a totalidade de betão delaminado assim como uma 

avaliação do betão de recobrimento. A limpeza das armaduras é essencial podendo ser realizada 

através de jactos de areia húmidos. A continuidade das armaduras e de elementos metálicos na 

estrutura tem de ser garantida através de soldadura ou ligação das mesmas por fios metálicos e deve 

preferencialmente ser efectuada posteriormente aos procedimentos descritos [31]. Qualquer 

fendilhação ou falhas existentes no betão devem ser tratadas promovendo a correcta continuidade do 

electrólito. Devem então ser instalados os eléctrodos de referência que permitirão o controlo e 

monitorização do sistema ao longo de todo o processo. Os eléctrodos de referência a instalar devem, 

à semelhança dos utilizados para a monitorização das paredes da doca, indubitavelmente ser do tipo 

Ag/AgCl. Este facto resulta da forte contaminação por cloretos nestes elementos estruturais que 

inviabiliza a utilização de eléctrodos de cobre pois a estabilidade destes é comprometida em 

ambientes de elevada concentração de cloretos. O mesmo modelo de eléctrodos propostos para as 

paredes apresentado em IV.3.3.1 é apropriado para a laje de fundo e galerias.  

Os eléctrodos de referência devem ser ligados ao painel do rectificador utilizado para a aplicação 

de corrente eléctrica permitindo a monitorização constante dos valores de polarização imputados, 

potenciais e corrente. A ligação entre o eléctrodo e as armaduras é efectuada através de soldadura 

de ponta do fio proveniente do eléctrodo. A colocação das malhas é então efectuada sendo esta 
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dividida em painéis distintos, ou seja, electricamente independentes. A divisão dos painéis é 

efectuada por fitas de titânio puro inviabilizando assim quebras de tensão nos sistemas e 

promovendo uma maior uniformidade de polarização. É através destas fitas de titânio que a corrente 

é transmitida às malhas, e posteriormente distribuída para o electrólito, sendo as fitas ligadas 

electricamente por fios condutores que se desenvolvem por roços no betão até ao pólo positivo do 

rectificador [31]. Relativamente à instalação das fitas, estas devem estar afastadas consoante o 

preconizado pelo fabricante transmitindo uma densidade de corrente ao electrólito adequada. O 

método mais usual de fixação das malhas é através de fixadores de plástico podendo ainda ser 

utilizado cola para fixar as malhas até a betonagem dos elementos. As malhas são soldadas às fitas 

de titânio puro e posteriormente são fixadas à estrutura a proteger. As ligações catódicas são 

efectuadas através da ligação por soldadura das armaduras e de um fio condutor que posteriormente 

é ligado ao pólo negativo do rectificador. Após serem efectuadas as ligações anódicas e catódicas do 

sistema, uma reavaliação da continuidade eléctrica entre todos os elementos deve ser realizada com 

uma leitura dos potenciais, resistência eléctrica das armaduras e eléctrodos de referência, 

comparando os resultados obtidos. Nesta tipologia de sistemas é necessário o correcto recobrimento 

do sistema anódico. Como tal, após finalizada a instalação, é imperativo que se aplique um betão de 

recobrimento que possua boas condições de aderência ao betão original com uma espessura entre 

40 a 50 mm. Com o sistema todo instalado procede-se aos testes finais verificando a continuidade 

eléctrica entre todo o sistema e a inexistência de curto-circuitos. O sistema pode então ser ligado e a 

protecção catódica tem o seu início. 

Um exemplo de modelos de malha e fita anódica das tipologias referidas pertencem à Eltech 

Systems Corporation, distribuídas pela Cathodic Protection Co Limited, e são respectivamente a 

Elgard 210 Anode Mesh e a fita Elgard 170 Ribbon Mesh ambas revestidas com óxidos de metais 

nobres, fundamentalmente de irídio, cujas características se apresentam de seguida:  

Quadro 5 – Características da malha anódica Elgard 210 Anode Mesh da Eltech Systems Corporation 

Dimensões das aberturas 34 x 76 x 0,64 mm 
220 mA/m2Densidade de corrente máxima 

1,22 m Largura da malha 
76 m Comprimento da malha 

1,981 mm Espessura 
 75 anos Vida útil  

 

Quadro 6 – Características da fita anódica Elgard 170 da Eltech Systems Corporation 

Dimensões das aberturas 2,5 x 4,6 x 0,6 mm 
220 mA/m2Densidade de corrente máxima 

2 cm Largura da malha 
76 m Comprimento da malha 

1,30 mm Espessura 
 75 anos Vida útil  

 

Relativamente à intensidade de corrente a fornecer, esta deve ser suficiente para polarizar as 

armaduras para valores de potenciais na ordem dos -600/-800 mV para a repassivação destas serem 
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asseguradas. Este valor é intrinsecamente dependente do teor de cloretos presente na estrutura 

como pode ser observado na Figura 16 no ponto III.1.5.2. Deste facto provem a importância extrema 

da medição do teor de cloretos aquando dos estudos prévios para a formulação da proposta de 

intervenção. A verificação da aplicação da protecção catódica com sucesso necessita da verificação 

de um dos três critérios de protecção preconizados pela EN 12696:200 já apresentados no ponto 

III.1.5.1. De forma a serem atingidos os objectivos pretendidos a densidade de corrente aplicar deve 

ser na ordem dos 15 mA/m2. 

Sendo este um sistema de protecção catódica por corrente imposta, a monitorização ao longo de 

toda a vida útil da estrutura é essencial e imperativa. A adopção de um sistema de monitorização 

remoto permite um controlo permanente do sistema sem a deslocação ao terreno. A automatização 

do sistema de controlo é essencial recolhendo e armazenando periodicamente os valores de 

potenciais e densidades de corrente, sendo programado para emitir um alerta sempre que surja 

alguma anomalia.  

IV.4 AVALIAÇÃO FUNCIONAL E ECONÓMICA, COMPARAÇÃO DAS DUAS 

PROPOSTAS 
A selecção da proposta de intervenção deve ser realizada com base numa avaliação económica 

da mesma. Os custos associados aos sistemas de protecção catódica apresentados são constituídos 

por custos de materiais, custos de execução, custos de monitorização e manutenção. 

IV.4.1 Paredes Norte, Leste e Oeste 

Reparação Tradicional 

No estudo de 1995 efectuado pela A2P foram propostas, com carácter de urgência, duas 

alternativas de intervenção: 
 

Tipo 1 – Reparação por substituição do betão de recobrimento (≈ 10 a 15 cm de espessura) e 

reforço localizado de armaduras; 

Tipo 2 – Realização de uma nova laje/parede encostada à existente e interligada nos 

contrafortes. 
 

O custo unitário associado às operações descritas é da ordem de 100 €/m2 sendo o custo total 

apresentado de seguida: 
 

- Área das paredes Leste e Oeste:  2630029350 m=××

- Área da parede Norte:  26601255 m=×

- Custo total da proposta: ( ) euros6960001006606300 =×+  
  

Protecção Catódica 

Relativamente à proposta alternativa de intervenção referente à aplicação da protecção catódica 

por corrente impressa, utilizando para o efeito ânodos de titânio enterrados, é necessário o 
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conhecimento do número de sistemas a implantar no terreno, o custo unitário associado a cada e o 

custo das operações de instalação, monitorização e funcionamento do sistema. Todos os custos 

associados aos diversos materiais e operações são estimativas orçamentais efectuadas através de 

uma pesquisa no mercado e com o auxílio de uma empresa nacional especializada na temática, a 

Zetacorr.  

O valor de densidade de corrente (J) a aplicar aos ânodos para efeitos de cálculo foi de 25 mA/m2 

de betão, valor significativamente elevado. O afastamento dos ânodos ao longo das paredes é de 10 

metros o que perfaz um total de 81 ânodos enterrados para a protecção das três paredes da Doca.  
 

Tabela 4 – Características geométricas das paredes da Doca 22 e quantidade de ânodos requeridos 

Elemento Altura [m] Comprimento [m] Área [m2] @ Ânodos [m] Nº Ânodos 
Parede Leste e Oeste 9 350 6300 10 70 

Parede Norte 12 55 660 10 11 
    Total 81 

 

 

Tabela 5 – Densidade e intensidades de corrente do sistema 

Elemento J [mA/m2] I [ma] IÂnodo [mA/unid.] 
Parede Leste e Oeste 25 157500 2250 

Parede Norte 25 16500 1500 
 
 

Os custos da totalidade das componentes do sistema de protecção catódica, quantidades e 

operações de instalação associadas são apresentados de seguida. Salienta-se que para a aplicação 

da protecção catódica é necessário a reparação local de todas as áreas deterioradas do betão cujos 

custos terão ainda de ser contabilizados. 
 

Tabela 6 – Custos associados aos materiais e operações de instalação do sistema de PC das paredes 

 Quant. [unid.] Preço Unitário [€/unid.] Instalação [€] Total [€] 
Ânodos 81 1000 1000 162000 

Eléctrodos 70 200 100 20880 
Ligações 151 30 100 19578 

Unidade A/M 1 30000 - 30000 
Cabos + Caixas - - - 10000 

Projecto + Monitorização - - - 25000 
    267458 

 

Tabela 7 – Custos associados à reparação das zonas de betão delaminadas das paredes 

Elemento Área 
[m2] % Delaminação Área a Reparar 

[m2] 
Custo Unit. 

[€/m2] Total [€] 

Parede Leste e Oeste 6300 30 % 1890 75 141750 
Parede Norte 660 30 % 198 75 14850 

     156600 
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Relativamente aos eléctrodos, foi preconizado uma unidade para cada 100 m2 de superfície de 

betão. O número de ligações contabilizado tem em consideração o número total de ânodos e de 

eléctrodos, ou seja, a soma das duas quantidades. O custo total associado à aplicação da protecção 

catódica toma o valor de ∈=+ 424058600156458267 .. . Comparando as duas propostas de 

intervenção, a tradicional e a aplicação da protecção catódica, é perceptível a viabilidade económica 

da última estando ainda associada a uma período de vida útil superior à reparação tradicional. Os 

custos de manutenção do sistema e monitorização terão ainda de ser contabilizados, agravando o 

custo final, sendo calculados para a totalidade dos sistemas de protecção catódica propostos para os 

diferentes elementos estruturais. 

IV.4.2 Laje de fundo 

Reparação Tradicional 

No mesmo estudo de 1995, as propostas de intervenção para a laje de fundo foram: 
 

Tipo 1 – Reparação a realizar ao longo dos anos, conforme o aparecimento da delaminação (30 

% da laje); 
 

O custo associado à intervenção proposta é de 75 €/m2. Como tal o custo total associado à 

proposta em questão é: 
 

- Área da laje:  21925055350 m=×

- Custo total da proposta Tipo 1: ∈=×× 4331257519250300,  
 

Protecção Catódica 

A aplicação da protecção catódica na laje de fundo como preconizado na proposta de intervenção 

alternativa consiste na aplicação de malhas de titânio activado revestidas com metais de óxidos 

nobres. Salienta-se a extrema importância que tal seja realizado de forma minuciosa e que o 

recobrimento do sistema seja adequado pois o elemento estrutural em questão está sujeito a 

elevadas cargas, principalmente aquando do enchimento total da doca, que podem comprometer o 

funcionamento do sistema de protecção catódica preconizado. Na estimativa de custos associados a 

esta solução, é necessário contabilizar os custos associados ao material, malha, e às operações 

referentes à preparação da superfície de betão, limpeza e/ou reparação das armaduras, colocação da 

malha e posterior aplicação da argamassa de recobrimento. Usualmente a orçamentação referente à 

aplicação da tipologia do sistema de protecção catódica em questão consiste num custo por 

superfície de betão a proteger.  

Os custos associados às operações de reparação da superfície de betão delaminado, à 

semelhança do estimado para as paredes, são de seguida apresentados, na Tabela 8, considerando 

também a situação de 30% do elemento estrutural se encontrar delaminado. 
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Tabela 8 – Custos associados à reparação das zonas delaminadas do betão da laje de fundo 

Comprimento [m] 350 
Largura [m] 55 

Área da Laje [m2] 19250 
% Delaminação 30 % 

Área a reparar [m2] 5775 
Custo Unit. [€/m2] 75 

Total [€] 433125 
  

Novamente recorrendo a uma pesquisa de mercado obteve-se uma estimativa de custos 

associadas a todas as operações mencionadas em adição ao custo da malha no total de 100 €/m2 de 

superfície de betão. 
 

Tabela 9 – Características e custos associados à aplicação da protecção catódica na laje de fundo 

Superfície a proteger [m2] 19250 
Custo da protecção [€/m2] 100 

Total da Instalação [€] 1925000 
 

A proposta tradicional, que só preconiza a reparação do betão delaminado conforme o 

aparecimento do mesmo, tem de ser imperativamente realizada antes da aplicação da protecção 

catódica. Os custos associados à proposta alternativa, ou seja, à aplicação do método electroquímico 

apenas requerem a adição dos custos associados aos materiais e operações de instalação do 

sistema o que perfaz um total de ∈=+ 23581251925000433125 . 

IV.4.3 Galerias 

Reparação Tradicional 

Também para as galerias, e no mesmo estudo, foram propostas duas soluções de intervenção 

distintas. Para estes elementos estruturais, o carácter urgente foi também atribuído. As duas 

propostas referidas são de seguida apresentadas: 
 

Tipo 1 – Encamisamento completo das vigas e pilares e reparação da face inferior da laje e da 

face lateral da viga do caminho de rolamento; 

Tipo 2 – Substituição da viga e pilares e reparação da face inferior da laje e da face lateral da viga 

e do caminho de rolamento. 
 

O custo unitário associado às operações referidas é de 750 €/m apresentando-se de seguida o 

custo total: 
 

- Desenvolvimento das galerias: m7003502 =×  

- Custo total da proposta: ∈=× 525000750700   
 

Protecção Catódica 

Relativamente à proposta alternativa que recorre à aplicação da protecção catódica por corrente 

imposta utilizando como sistema anódico fitas de malha de titânio, à semelhança da instalação das 
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malhas de titânio propostas para a laje de fundo, também aqui é usual a estimativa de um custo geral 

por superfície de betão a proteger. Comparativamente com a referida solução, à aplicação das fitas 

estão associados custos ligeiramente superiores na ordem dos 100-150 €/m2 de superfície de betão.   

Uma estação de teste referente à aplicação da protecção catódica por corrente impressa 

utilizando fitas de titânio como ânodo encontra-se no presente a ser montada na Lisnave. Este ensaio 

tem como objectivo a análise e demonstração da eficiência do método no local sendo expectável que 

os custos associados à aplicação do método para este ensaio sejam semelhantes à aplicação do 

mesmo nas galerias, sendo por isso de seguida apresentados os orçamentos e custos. As 

estimativas referidas foram fornecidas pela STAP, empresa nacional responsável pela execução do 

projecto de protecção catódica do ensaio. 
 

Tabela 10 – Orçamento para aplicação de protecção catódica uma faixa de laje com aproximadamente 64 m2

Faixa de Laje com 64 m2 Face Inferior Face Superior 
Material + Projecto + Monitorização [€] 8100 8100 

Instalação [€] 6400 3220 
Total [€] 14500 11320 

Preço/m2 [€/m2] 226 177 
 

Tabela 11 – Orçamento para aplicação de protecção catódica uma faixa de laje com aproximadamente 128 m2

Faixa de Laje com 128 m2 Face Inferior Face Superior 
Material + Projecto + Monitorização [€] 11800 11800 

Instalação [€] 12800 6400 
Total [€] 24600 18200 

Preço/m2 [€/m2] 193 142 
 

Os orçamentos apresentados incluem os valores referentes a projecto, fornecimento e instalação 

de todos os componentes da protecção catódica nas áreas consideradas, comissionamento do 

sistema, monitorização durante um ano após arranque e emissão do relatório final.  

Analisando os orçamentos apresentados é facilmente concluído que a viabilidade económica da 

aplicação da protecção catódica com esta tipologia de sistema aumenta com a área de betão a 

proteger. A estimativa do custo da aplicação da protecção catódica nas galerias é obtida utilizando 

para tal o valor máximo usual resultando assim um orçamento por excesso.  
 

Tabela 12 – Características e custos associados à aplicação da protecção catódica nas galerias 

Galerias Comprimento [m] Largura [m] Área [m2] Custo/m2 [€/m2] Custo Total [€]
Laje Superior 700 2,30 1610 150 241.500 
Laje Inferior 700 2,30 1610 150 241.500 

     483000 
 

À semelhança do efectuado para os outros elementos estruturais, também aqui é necessário a 

contabilização dos custos associados às operações prévias da aplicação do sistema de protecção 

catódico, ou seja, a reparação da superfície de betão delaminada, como é apresentado na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Custos associados à reparação das zonas delaminadas de betão das galerias 

Galerias Área [m2] % Delaminação Área a Reparar [m2] Custo Unit. [€/m2] Total [€] 
Laje Superior 1610 30 % 483 75 36225 
Laje Inferior 1610 30 % 483 75 36225 

     72450 
 

O custos total associado à proposta de intervenção alternativa com recurso aos métodos 

electroquímicos nas galerias toma o valor de ∈=+ 55545072450483000 . 

IV.4.4 Custos de manutenção e monitorização dos sistemas 

A totalidade das tipologias de sistemas de protecção catódica propostas é por corrente impressa. 

Como tal, a contabilização dos custos associados ao consumo de energia e monitorização por parte 

dos sistemas é essencial. A contabilização da intensidade de corrente necessária para a aplicação da 

protecção catódica na estrutura da Doca 22 é apresentada de seguida assim como os custos 

eléctricos, monitorização e de manutenção dos sistemas instalados salientando que os mesmos 

mantêm um funcionamento constante ao longo de 24 horas todos os dias. 
 

Tabela 14 – Contabilização dos custos energéticos associados a cada elemento estrutural 

 I [A] Consumo [KWh] Custo Unit. [€/KWh] Custo total [€] 
Paredes 174000 4510,08 0,06 270,60 

Laje 174000 4510,08 0,06 270,60 
Galerias 80500 2086,56 0,06 125,19 

 453000   666,40 
 

Tabela 15 – Custos anuais totais associados à protecção catódica aplicada na Doca 22 

Custos energéticos anuais [€] 666,40 
Monitorização anual [€] 5000,00 
Custos totais anuais [€] 5666,40 

 

Os custos de manutenção do sistema podem ser estimados como 5% dos custos totais anuais a 

cada 15 anos o que inclui a substituição do equipamento eléctrico. Como tal, o custo referido é de 

aproximadamente ∈=×× 80424915405666050 ,,, a cada 15 anos de operação. 

Todas as informações referentes à orçamentação e estimativas de custos apresentadas foram 

fornecidas pela STAP e pela Zetacorr.  
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V CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
O objectivo primordial deste trabalho consistiu numa revisão bibliográfica sobre a problemática da 

corrosão das armaduras e o uso de métodos electroquímicos como solução para as patologias 

decorrentes de tal problemática. De forma a complementar a revisão referida, foi também estudada 

uma estrutura de carácter marítimo cuja deterioração e corrosão das armaduras forçou a uma 

intervenção de reabilitação realizada através de métodos tradicionais. Neste trabalho procedeu-se 

também à elaboração de uma proposta de intervenção recorrendo-se exclusivamente à aplicação dos 

métodos electroquímicos, efectuando-se uma comparação das duas propostas a nível funcional e 

económico.  

Através da pesquisa bibliográfica efectuada foi possível chegar a algumas conclusões relevantes 

na problemática da reparação e prevenção da corrosão das armaduras em estruturas de betão 

armado. Os principais mecanismos de corrosão das armaduras são provocados pela acção dos 

cloretos, que impulsionam as reacções anódicas promovendo uma dissolução do aço mais veloz, e 

pela carbonatação do betão que ao provocar o decréscimo do pH destitui o aço do seu estado 

passivo.  

Os métodos electroquímicos aqui focados, protecção catódica, dessalinização e realcalinização, 

são ferramentas cada vez mais eficazes e essenciais para a prevenção e reparação da problemática 

descrita. No entanto, apesar das suas vantagens e simplicidade teórica e de aplicação, estes apenas 

devem utilizados após uma minuciosa avaliação das características inerentes da estrutura e das suas 

imediações. 

Como os métodos em questão baseiam-se na imputação de corrente eléctrica, as consequências 

e perigos que advêm de tal prática devem ser devidamente avaliadas e medidas preventivas devem 

ser aplicadas. As densidades de correntes requeridas para a aplicação da dessalinização e 

realcalinização são 100 vezes superiores às utilizadas aquando da protecção catódica requerendo 

portanto maiores cuidados na aplicação em estruturas pré-esforçadas. Elevadas densidades de 

corrente podem provocar a evolução e consequente fragilização por hidrogénio em aços de alta 

resistência, promovendo a deterioração e perda de ductilidade precoce do aço, podendo originar 

consequências desastrosas. A existência de agregados reactivos é também uma preocupação caso 

se pretenda aplicar a dessalinização ou a realcalinização podendo promover as reacções nefastas 

álcalis-sílica. Estas reacções tipicamente expansivas podem provocar sérios problemas de fissuração 

e delaminação do betão. A temática relativa à perda de capacidade aderente entre betão e 

armaduras, também associada às densidades de corrente requeridas aquando da aplicação dos 

métodos electroquímicos, gera ainda hoje grande controvérsia não existindo ainda um consenso geral 

sobre os possíveis riscos que advêm de tais práticas. 

A aplicação e escolha do método electroquímico a implementar está dependente não só das 

características e agentes patológicos da estrutura, mas também do seu grau de deterioração. Em 

estruturas onde o processo corrosivo está fortemente instalado e de forma a se possibilitar um 

carácter preventivo do mesmo, a protecção catódica é o único método completamente eficaz para 

cessar a corrosão e restituir as propriedades passivantes às armaduras. Salienta-se, no entanto, a 
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constante necessidade de manutenção e monitorização destes sistemas caso sejam aplicados 

através de corrente imposta. 

Os métodos electroquímicos são das intervenções menos intrusivas e promotoras de quaisquer 

riscos ao nível da estabilidade e funcionamento estrutural, mantendo a estrutura intacta e 

esteticamente idêntica após a finalização do tratamento, sendo portanto soluções apropriadas para o 

tratamento de edifícios de elevado valor arquitectónico e patrimonial. As principais diferenças e 

particularidades associadas a cada método são resumidas e apresentadas na tabela que se segue: 

Quadro 7 – Comparação entre os métodos electroquímicos 

 Protecção Catódica Dessalinização Realcalinização 

Objectivos 
Polarização das armaduras 

para potenciais mais 
negativos (imunidade) 

Extracção de cloretos Restauração da alcalinidade 

Remoção do 
agente 

corrosivo 
Não Sim Não 

Corrente 
aplicada 0,5 a 20 mA/m2 0,5 a 2 A/m2 0,5 a 2 A/m2

Duração do 
tratamento Permanente 4 a 8 semanas 1 a 2 semanas 

Critérios de 
avaliação mais 

usuais 
Avaliação dos potenciais 

das armaduras Teor de cloretos Teste da fenolftaleína 

Condicionantes 
da 

aplicabilidade  
Não preocupantes 

Zonas em contacto com 
água; Existência de 

agregados reactivos; 
Deterioração severa; Pré-

esforço 

Existência de agregados 
reactivos; Pré-esforço 

Monitorização 
do sistema 

Permanente em sistemas 
por corrente imposta 

Apenas aquando do 
tratamento 

Apenas aquando do 
tratamento 

Regulamentação EN 12696:2000 
prEN 14038-1 e Norma 

Norte Americana proposta 
pela NACE 

Norma Norte Americana 
proposta pela NACE 

 

Quando a existência de corrosão nas armaduras é devida essencialmente ao ingresso dos iões 

cloreto a questão de que método a utilizar, protecção catódica ou dessalinização, é muitas vezes 

colocada. A dessalinização, comparativamente aos outros métodos, possui a grande vantagem de 

permitir a eliminação do agente agressor, os iões cloretos, em adição ao cessar da actividade 

corrosiva. 

Uma vertente importante da protecção catódica é o carácter preventivo que esta pode tomar, ou 

seja, a prevenção catódica. Torna-se então possível aplicar os mesmos princípios associados ao 

método em questão mas como medida de protecção da estrutura a possíveis situações futuras de 

carácter corrosivo. 

Neste trabalho foi sempre mantida uma preocupação em avaliar economicamente as soluções de 

intervenção aquando da aplicação dos métodos electroquímicos. Apesar dos elevados custos iniciais, 

a aplicação dos métodos electroquímicos é uma solução que cada vez mais se tem comprovado 

como economicamente viável a longo prazo em oposição aos métodos tradicionais. A vida útil 

associada aos métodos electroquímicos ultrapassa largamente os associados aos métodos 

tradicionais sendo este um facto relevante a ter em consideração. 
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O caso de estudo desta dissertação foi referente à Doca 22 do Estaleiro da Solisnor em Setúbal 

que no passado foi sujeita a uma intervenção de reabilitação utilizando metodologias tradicionais. 

Com base num estudo, realizado em 1995, das patologias e intensidades de deterioração dos 

diversos elementos estruturais da doca em questão, foi realizada uma proposta alternativa de 

intervenção com recurso aos métodos electroquímicos. Para tal, após uma análise das 

particularidades dos vários elementos estruturais, intensidades de corrosão e agentes motivadores da 

mesma, conclui-se que a melhor solução a implementar para o cessar da actividade corrosiva das 

armaduras é a protecção catódica. Os sistemas de protecção catódica propostos para os diferentes 

elementos estruturais da doca em questão são na sua totalidade sistemas por corrente impressa. No 

entanto, face às diferentes características estruturais e funcionais, três tipologias distintas foram 

propostas. Para as paredes da doca conclui-se que a utilização de ânodos de titânio enterrados seria 

a solução mais apropriada e de elevada facilidade de instalação. Relativamente à laje de fundo e às 

galerias, foram propostas respectivamente malha e fita de malha de titânio como sistema anódico. O 

estudo e estimativas orçamentais relativas à aplicação dos sistemas preconizados realçam a sua 

viabilidade económica tendo conta que a vida útil que advêm da sua aplicação supera largamente a 

associada a uma reparação tradicional.    

Com toda a caracterização e argumentos apresentados neste trabalho conclui-se a existência de 

uma enorme necessidade de promoção dos métodos electroquímicos como metodologia para 

reparação e prevenção da corrosão das armaduras em estruturas de betão armado. É essencial que 

se proceda a uma consciencialização sobre os métodos no panorama da actividade de engenharia e 

construção nacional possibilitando uma maior aplicação dos mesmos ou, no caso da realcalinização, 

o início da sua implementação. 
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VII ANEXOS  

CATÁLOGOS DOS ÂNODOS PROPOSTOS PARA A DOCA 22 
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