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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta um estudo de avaliação da durabilidade de ânodos de sacrifício utilizados como proteção 
catódica galvânica contra a corrosão de armaduras na recuperação de estacas de concreto armado em um cais de 
atracação do Porto de Santos - Brasil. A corrente elétrica liberada pelos ânodos inseridos nos reparos foi medida nos 
primeiros meses após a recuperação e após um período em serviço de quatro anos, sendo observada uma tendência de 
queda da corrente. A perda de massa teórica com vários cenários de corrente liberada pelos ânodos foi calculada 
analiticamente segundo as leis da eletricidade tornando possível estimar a durabilidade dos ânodos. Os resultados 
analíticos foram comparados com efetiva perda de massa de ânodos removidos da estrutura. Concluiu-se que existe boa 
coerência entre as medidas teóricas e as medidas realizadas, indicando que nesse ambiente a durabilidade dos ânodos é 
da ordem de dez anos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O terminal em estudo do Porto de Santos, foi construído em 1957 e atualmente é considerado o maior porto de 
exportação brasileiro para o agronegócio, capaz de movimentar 6 milhões de toneladas/ano, sendo o maior e mais 
moderno terminal da América Latina, localizado na margem esquerda do Porto de Santos. 
 
O terminal é composto por um píer de atração com 276 metros de comprimento e largura variando entre 14 metros e 4 
metros, ligado ao continente através de uma ponte de acesso de 45 metros de comprimento e 7,8 metros de largura. O 
restante da estrutura possui dois dolfins de amarração e dois dolfins de atracação. A estrutura do píer foi construída em 
concreto armado moldado in loco, constituída por 840 estacas de seção retangular 40 x 40 centímetros que sustentam 
uma estrutura de lajes maciças posicionadas acima do nível de variação de maré. 
 
Desde 2005 a estrutura apresentava problemas relacionados a durabilidade, principalmente nas fundações de estacas e 
na face inferior das lajes, tais como corrosão de armaduras, fissuras e problemas nas juntas de dilatação. Deste modo, a 
empresa EXATA Engenharia foi contratada para realizar inspeção visual e ensaios, de forma a subsidiar a metodologia 
de recuperação da estrutura, com objetivo de proporcionar novamente a durabilidade e estabilidade para as estruturas 
que apresentavam manifestações patológicas graves. 
 
Através dos ensaios realizados em 2005 pode constatou-se que o concreto antigo possuía resistência a compressão de 45 
MPa, qualidade moderada relacionada ao ensaio de índice de vazios, não apresentava carbonatação e pôde-se verificar 
contaminação por cloretos presente em profundidade da armadura. Além disso, o ensaio de potencial de corrosão 
indicou probabilidade de corrosão alta. 
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Em 2010, foi realizada recuperação estrutural das estacas mais críticas sendo que nove delas foram preparadas para 
serem monitorizadas (E-226, E-303, E-310, E-317, E-324, E-339, E-346, E-353, E-354), por meio do encamisamento 
de graute da estaca existente (aumento de 7 cm em cada face da seção com adição de novas armaduras), uma vez que 
sua capacidade resistente foi muito reduzida.  
 
Com o intuito de obter um incremento de vida útil nas estacas reparadas utilizou-se um sistema de proteção catódica 
galvânica com ânodos de sacrifício de zinco. Foi utilizada a pastilha denominada Galvashiel XP, com dimensões de 6,5 
cm de diâmetro e 3,0 cm de altura, produzida pela empresa canadense Vector Corrosion Technologies e comercializada 
pela empresa Weber Saint-Gobain no Brasil. 
 
Diante da pouca literatura técnica sobre o consumo da massa de ânodos de zinco em função do tempo, utilizou-se este 
caso de estudo para mensurar os resultados obtidos após quatro anos de instalação dos ânodos na estrutura. 
 
2. METODOLOGIA 
 
O projeto de proteção galvânica foi realizado pela empresa EXATA Engenharia e os ânodos foram distribuídos 
conforme especificação do fabricante. De acordo com o mesmo, a vida útil das pastilhas pode variar de 10 a 20 anos [1]. 
Em suma, no cálculo foi considerado o consumo das pastilhas, seu raio de cobertura e o espaçamento entre as unidades. 
 
Na oportunidade foram instalados dispositivos para acompanhamento do desempenho dos ânodos, que consistem 
basicamente na inserção de dois fios instalados no ânodo e nas armaduras novas, para realização da medida da corrente 
através de um multímetro de alta impedância. Nas Figuras 1 a 2 tem-se exemplos do dispositivo criado para realização 
das leituras. 
 

  
Figura 1 – Detalhe do dispositivo para leitura da corrente [2]. 

 

  
Figura 1 – Detalhe do dispositivo instalado na estaca e da leitura sendo realizada [2]. 

 
Foi realizada inspeção visual e medidas as correntes galvânicas nos ânodos, documentadas através de registro 
fotográfico, nas nove estacas monitoradas (E-226, E-303, E-310, E-317, E-324, E-339, E-346, E-353, E-354), com 
objetivo de analisar o quadro atual da estrutura, principalmente quanto à presença de manifestações patológicas que 
possam interferir na vida útil dos ânodos de sacrifício. 
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Foram escolhidas quatro estacas (E-303, E-310, E-317 e E-324) para aberturas de janelas para remoção dos ânodos, 
sendo que na oportunidade também foi analisado o aspecto visual das armaduras embutidas, conforme observado na 
Figura 3. 
 

  
Figura 3 – Vista geral da prospecção da estaca E-324 e detalhe do ânodo que foi removido. 

 
Após a remoção dos ânodos das estacas os mesmos foram limpos, para retirada da argamassa envoltória e pesados em 
uma balança de precisão. Para remoção completa da argamassa foi utilizado ácido cítrico nos ânodos, pois este dissolve 
a argamassa, mas não agride o zinco (metálico), objetivo da pesagem. 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1 INSPEÇÃO VISUAL 
 
De uma forma geral as estacas apresentam aspecto uniforme e não constatou-se manifestações patológicas graves. 
Contudo, verificou-se que é grande a presença de agentes biológicos marinhos, incrustados nas estacas, principalmente 
na zona de variação de maré. Destaca-se que nas estacas E-303 e E-317 verificou-se umidade descendente, percolando 
pelas estacas em sentido ao mar. Na Figura 4 pode-se observar a inspeção visual realizada nas estacas em estudo.  
 
Também é importante destacar com base na inspeção realizada nas armaduras das estacas (região de extração dos 
ânodos), não se observou produtos de corrosão nas mesmas. 
 

  
Figura 4 – Estaca E-317 e E-310 sem manifestações patológicas. Porém estaca E-317 com 
infiltração na parte superior. 

 
Conforme visualizado na Figura 5, os arames que ligam o ânodo às armaduras não apresentam corrosão e que há uma 
camada de material esbranquiçado, produto da corrosão do zinco e resíduo de argamassa.  
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Figura 5 – Detalhe dos ânodos removidos das estacas e após o banho de ácido. 

 
3.2 TEMPERATURA 
 
Quando foi realizada a medição da corrente, nos dias 11 e 12 de novembro do ano de 2014, foi aferida também a 
temperatura do ambiente, que variou entre 27,6°C a 28,5°C, média de 28,1°C.  Comparando com a medida de 
temperatura realizada em 2010, o resultado foi o mesmo: 28,1°C. 
 
3.3 CORRENTE ELÉTRICA 
 
Foram realizadas cinco leituras de corrente elétrica nas nove estacas de referência, três leituras entre outubro e 
novembro de 2010 e duas leituras em novembro de 2014, conforme observado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Resumo das leituras obtidas das correntes realizadas de 2010 e 2014. 

Estaca 
Leitura 1 (µA) Leitura 2 (µA) Leitura 3 (µA) Leitura 4 (µA) Leitura 5 (µA) 

28/10/2010 08/11/2010 29/11/2010 11/11/2014 12/11/2014 
E-226 722 1245 1114 470 392 
E-303 424 1010 530 1333 1375 
E-310 584 1340 360 250 196 
E-317 1146 1440 1240 2198 2000 
E-324 876 1326 830 365 349 
E-339 

  
725 114 154 

E-346 
  

694 356 354 
E-353 

  
776 122 125 

E-354 
  

565 127 99 

 
Observa-se na Figura 6 os valores médios de correntes medidas em 2010 e em 2014 e tem-se que na maioria dos casos 
há uma queda da corrente, variando entre 39% a 84%. Somente as leituras das estacas E-303 e E-317 apresentaram uma 
corrente superior quando comparados os resultados de 2010, ou seja, tiveram um comportamento fora do padrão 
identificado, que é de diminuição e estabilização da corrente ao longo do tempo. 
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Figura 62 – Resultados médios das correntes aferidas em 2010 e 2014 (Acervo pessoal, 2014). 

 
3.4 CONSUMO DA MASSA DOS ÂNODOS DE SACRIFÍCIO 
 

No dia 21 de novembro de 2014 foram extraídos ânodos das estacas E-324, E-310, E-317 e E-303, através de uma 
janela realizada no concreto. A Figura 7 indica a aferição da massa dos ânodos retirados das estacas, revelando a 
diferença de massa consumida, tomando-se como referência a massa inicial de 60 gramas.  
 

      
Figura 7 – Resultados das massas dos anodos aferidas em 2014 e comparação com massa original (Acervo Pessoal, 

2014). 
 

As maiores perdas de massa ocorreram nas amostras E-303 e E-317, na ordem de aproximadamente 30%. Já as 
amostras E-310 e E-324 tiveram uma perda da ordem de 16,5%.  
 
Pode-se ainda observar a relação da perda de massa com a medição da corrente, conforme apresentado na Figura 8, 
onde fica evidente que há uma correlação entre estas aferições, confirmando os princípios considerados na Lei de 
Faraday (Equações 1 e 2). 
 

 
Figura 8 – Comparação entre a perda de massa e a medição da corrente atual. 
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Fórmula para o cálculo da taxa de massa consumida (Equação 1): 
 

   (Equação 1) 
 
Fórmula para o cálculo da vida útil (Equação 2): 

 

  (Equação 2) 
 
Sendo: 
Tm: taxa de massa consumida (g/s); 
i: corrente no ânodo (C/s); 
m: massa atômica (65,39 g/mol); 
n: valência, número de elétrons liberados para cada molécula do metal durante a reação de oxidação - 2 (adimensional); 
F: constante de Faraday - 96.500 (s.A/mol); 
e: fator de eficiência - 0,9 (adimensional); 
u: fator de utilização - 0,8 (adimensional)); 
V: vida útil (s); 
M: massa total dos ânodos (g). 
 
3.5 CÁLCULO DA VIDA ÚTIL DOS ÂNODOS 
 
A partir dos resultados obtidos, é possível calcular a vida útil dos ânodos de sacrifício extraídos das estacas de concreto 
armado do píer (E-303, E-310, E-317 e E-324), através da aplicação da Lei de Faraday. Os resultados obtidos em 2014 
e utilizados para análise são apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Cálculo Estimado da Vida Útil Residual em 2014. 

Estaca 
I Média 

total 
(µA) 

Massa 
residual 

(g) 

Taxa de 
consumo de 
massa (g/s) 

Tempo em 
uso da massa 

(anos) 

Vida útil 
residual 
(anos) 

Vida útil total 
estimada (anos) 

E-303 1.354,17 42,8843 6,37226E-07 4,25 2,13 6,38 
E-310 222,83 48,7677 1,04858E-07 4,25 14,75 19,00 
E-317 2.098,75 39,5259 9,87603E-07 4,25 1,27 5,52 
E-324 356,90 50,4736 1,67945E-07 4,25 9,53 13,78 

 
Decorrido o tempo desde a primeira medição (quatro anos e três meses), nota-se que o consumo de massa não foi o 
mesmo para as estacas, assim como houve diferença nos resultados da medição de cada corrente. O ânodo da estaca E-
317 possui a maior taxa de consumo de massa, e também foi o mais consumido, com 34% a menos de sua massa inicial. 
O ânodo da estaca E-310 apresenta menor taxa de consumo de massa, o ânodo da estaca E-324 foi o que menos perdeu 
massa, somente 16%. 
 
Utilizando-se os valores da massa residual, e levando-se em consideração o tempo transcorrido desde a implantação do 
sistema de proteção catódica, pode-se calcular o valor do fluxo da corrente elétrica que representa este período. A 
seguir, a Tabela 3 indica os valores calculados para este fluxo, no qual foi denominado de “corrente representativa”. 

 
Tabela 3 - Cálculo Estimado da Corrente Representativa do período de 2010 a 2014. 

Estaca 
Massa residual 

(g) 
Tempo de consumo da 

massa (anos) 
I "Representativa" 

(µA) 
E-303 42,8843 4,25 293,45 
E-310 48,7677 4,25 192,58 
E-317 39,5259 4,25 351,02 
E-324 50,4736 4,25 163,33 
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Verifica-se que os resultados calculados são até 83% menores que os valores do fluxo da corrente medidos atualmente, 
e até 80% diferentes dos valores medidos em 2010. Este fato exemplifica que a corrente não se apresenta constante ao 
longo do tempo. A Figura 9 ilustra num gráfico a diferença entre a “corrente representativa” e as correntes obtidas em 
2010 e 2014. 

 
Figura 9 - Gráfico do Fluxo das Correntes. 

 
Nota-se que entre as estacas a variação da corrente é menor se forem comparadas a corrente representativa com as 
correntes medidas em campo. Verifica-se também que a estaca E-310 é a que possuiu menor variação de fluxo, em 
contrapartida a que sofreu maior variação foi a estaca E-317. 
 
Se levar em consideração que a corrente galvânica representativa seja da ordem de 50% da corrente inicial, segundo [3] 
é possível determinar e analisar a variação da estimativa da vida útil referente aos distintos valores de fluxo de corrente, 
a saber: 
 

• valores de corrente obtidos em 2010 através da utilização de multímetro: “Dados de 2010” mostrados 
na coluna 3 da Tabela 4; 

• valores baseados nas medições de 2010, considerando que a corrente medida representa o dobro da 
corrente de estabilização: “Dados de 2010 corrigido” mostrados na coluna 4 da Tabela 4, ou seja: “I 
corrigida” = 0,5 x I de “Dados de 2010”; 

• valores de corrente obtidos em 2014 através da utilização de multímetro: “Dados de 2014” mostrados 
na coluna 5 da Tabela 4; e 

• valores de corrente calculados através do consumo de massa entre 2010 e 2014: “I representativa" 
mostrados na coluna 6 da Tabela 4. 

•  
A Tabela 4 apresenta os valores calculados para a estimativa de vida útil. 
 

Tabela 4 - Cálculo das Estimativas de Vida Útil. 

Estaca 

Massa 
para 

consumo 
(g) 

 Fluxo de Corrente Elétrica (I)  Estimativa de Vida Útil 

Dados 
de 2010 

(µA) 

Dados de 
2010 

corrigido 
(µA) 

Dados 
de 2014 

(µA) 

I 
Representativa 

(µA) 

Dados de 
2010 

(anos) 

Dados de 
2010 

corrigido 
(anos) 

Dados 
de 

2014 
(anos) 

I 
 Representativa 

(anos) 

E-303 60 530 327,33 142,99 293,45 7,63 12,35 6,38 13,78 
E-310 60 360 380,67 90,27 192,58 11,23 10,62 19,00 21,00 
E-317 60 124 637,67 162,70 351,02 3,26 6,34 5,52 11,52 
E-324 60 830 505,33 77,58 163,33 4,87 8,00 13,78 24,75 
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Nota-se que os maiores valores para a estimativa da vida útil são os calculados através da “corrente representativa” e, 
como esperado, os menores valores são os calculados através da medição da corrente em 2010, visto que os valores 
iniciais do fluxo costumam ser maiores do que os valores ao longo da utilização dos ânodos.  A Figura 10 ilustra as 
estimativas de vida útil dos distintos fluxos de corrente obtidos, e apresenta a faixa de durabilidade que o fabricante do 
ânodo indica para o tipo de ânodo em estudo. 

 
Figura 10 - Gráfico Estimado da Vida Útil. 

 
Verifica-se que a estimativa que melhor coincide com a indicação do fabricante é a vida útil calculada através da 
“corrente representativa”. A estimativa mais conservadora é dos valores baseados na estimativa de corrente das 
medições de 2010. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Observou-se que a corrente tende a reduzir-se ao longo do tempo, logo, os resultados apresentados de vida útil estimada 
não devem ser entendidos como aumento da vida útil final real da estaca, pois a corrente é variável, tendendo a diminuir 
e a vida útil consequentemente aumentar. 

 
Através da inspeção visual foi possível detectar que as estacas em referência que foram recuperadas em 2010 não 
possuem manifestações patológicas que indiquem corrosão das armaduras, tão pouco outras manifestações patológicas 
significativas. Porém, a viga acima das estacas E-303 e E-317 possui um foco de infiltração que atinge a parte superior 
destas estacas. 
 
Comparando os valores de corrente obtidos em 2010 e 2014 tem-se que na maioria dos casos há uma queda de corrente 
variando entre 39% a 84%. Somente em dois casos, das estacas E-303 e E-317, houve um aumento significativo da 
corrente, em média de 200%, estacas estas que podem estar sofrendo influência da infiltração supramencionada. 
 
As mesmas estacas, E-303 e E-317, possuíram também valores superiores de consumo da massa dos ânodos de 
sacrifício medidos, 31,5% de perda em relação à massa inicial. Já as demais estacas apresentaram perda de 17,5% da 
massa. 
 
Logo, considera-se que quanto maior a corrente maior será o consumo da massa dos ânodos de sacrifício, conforme 
prevê a Lei de Faraday. 
 
Em relação aos valores calculados de vida útil, observou-se uma grande diferença entre as correntes analisadas (2010, 
2010 corrigida, 2014 e a Representativa). A vida útil que mais se aproximou ao estipulado pelo fabricante (entre 10 a 20 
anos) foi com o cálculo da corrente Representativa, sendo a mais arrojada em termos de vida útil. Em geral os maiores 
valores de vida útil estão relacionados às estacas que não apresentaram infiltração. 
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Assim, acredita-se que para o caso em estudo, o contato com um ambiente agressivo (região marítima) e com presença 
de umidade constante, no qual as estacas de concreto do píer estão localizadas, podem influenciar na corrente real, 
consequentemente na massa consumida do ânodo e na previsão da vida útil da proteção catódica.  
 
A variabilidade da intensidade da corrente não é levada em consideração para o cálculo da vida útil dos ânodos, nas 
equações de Faraday, e para o seu consequente dimensionamento.  
 
Finaliza-se afirmando que não entende-se como válido o cálculo de vida útil realizado de forma pontual, já que a 
corrente pode variar devido os fatores já citados anteriormente. Deve-se haver medições e monitoramento constantes.  
 
O cálculo pontual serve então como parâmetro orientativo de análise dos elementos em particular, sendo relevantes para 
comportamentos de estruturas que sofram fatores de agressão diferentes, como em ambientes industriais. 
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