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RESUMO 

 

A busca pelo entendimento da importância da proteção catódica nos setores em que 
sua utilização é essencial traz à tona a relevância do estudo do processo corrosivo e 
todos os aspectos que o englobam. É de fundamental importância que cada etapa 
de todo o processo de corrosão seja compreendida para que se possa ter a real 
noção da efetividade da proteção catódica. A proteção catódica é uma técnica 
consagrada no mundo inteiro para combater a corrosão de estruturas metálicas 
exposta ao ambiente e submersas. As indústrias do mundo inteiro investem bilhões 
de dólares no combate a prevenção da corrosão. Neste trabalho, foram 
apresentados alguns conceitos de corrosão suas principais formas de processo nos 
materiais metálicos, os principais agentes atuantes de corrosão nos materiais 
metálicos e a principal técnica de combate a corrosão denominada proteção 
catódica. O desafio do trabalho foi demonstrar a importância da prevenção no 
combate a corrosão utilizando a técnica de proteção catódica nos materiais 
metálicos utilizados nas indústrias. Todo o processo de proteção catódica explicitado 
no presente trabalho traz às indústrias um melhor funcionamento bem como uma 
durabilidade maior de seus equipamentos. 
 
 
 
Palavras-chave: Proteção Catódica; corrosão; proteção galvânica, corrente 
impressa. 
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ABSTRACT 

The search for understanding the importance of cathodic protection in the sectors in 
which its use is essential brings to light the relevance of the study of the corrosive 
process and all the aspects that encompass it. It is of fundamental importance that 
each stage of the entire corrosion process is understood so that one can have the 
real notion of the effectiveness of the cathodic protection. Cathodic protection is a 
world-wide technique to combat the corrosion of metallic structures exposed to the 
environment and submerged. Industries around the world invest billions of dollars in 
combating corrosion prevention. In this work, some corrosion concepts were 
presented, their main forms of process in the metallic materials, the main corrosion 
agents in the metallic materials and the main corrosion control technique called 
cathodic protection. The challenge of the work was to demonstrate the importance of 
prevention in the fight against corrosion using the cathodic protection technique in 
the metallic materials used in the industries. The whole process of cathodic 
protection explained in the present work brings to industries a better functioning as 
well as a greater durability of their equipment. 
 

 

Key-words: Cathodic Protection; corrosion; galvanic protection; printed current. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento industrial, a utilização de instalações metálicas 

enterradas ou submersas, tais como oleodutos, gasodutos, adutoras, navios, 

plataformas de petróleo, tanques de armazenamento, dentre muitas outras, tem sido 

cada vez mais frequente. Em consequência, os problemas de corrosão aumentaram 

em grandes proporções, impondo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas 

técnicas para o seu combate e controle.  

Dentre os diferentes métodos usados para o controle da corrosão um dos 

mais empregados é a proteção catódica (PC). Proteger catodicamente uma estrutura 

significa eliminar, por processo artificial, as áreas anódicas da superfície do metal 

fazendo com que toda a estrutura adquira comportamento catódico. Como 

consequência, o fluxo de corrente elétrica anodo/catodo deixa de existir e a corrosão 

é eliminada. 

O princípio da proteção catódica se baseia em levar o potencial de corrosão 

do equipamento a proteger para valores correspondentes à imunidade do material 

teoricamente, com a utilização da proteção catódica consegue-se manter as 

estruturas metálicas completamente imunes à corrosão por tempo indeterminado, 

mesmo para superfícies sem qualquer tipo de revestimento e expostas a condições 

extremamente agressivas, diante disto como garantir que um material metálico como 

aço carbono fique exposto ao ambiente atmosférico e não sofra muito desgaste pela 

corrosão. O problema que norteou esta pesquisa foi, qual à importância da proteção 

catódica sobre os materiais metálicos nas indústrias? 

Para responder satisfatoriamente o problema lançado sobre o tema deste 

trabalho, através da revisão de literatura, o objetivo geral foi demonstrar como é 

realizada a proteção catódica nos materiais metálicos. Já nos objetivos específicos o 

detalhamento do trabalho foi descrever o conceito de corrosão sobre os materiais 

metálicos e suas diversas formas de processo corrosivo, entender os efeitos dos 

mecanismos de corrosão atuantes nos materiais metálicos, compreender o método 

de prevenção a corrosão utilizando proteção catódica. 

O presente trabalho abordou como metodologia a revisão de literatura, sendo 

realizada através de uma análise crítica, tendo como fonte de pesquisa uma 

variedade literária pertinente à temática em estudo, tais como: livros, dissertações e 

em artigos científicos selecionados e apresentados nas referências bibliográficas 
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oferecidas, entre os principais assuntos da área com intuito de reunir o maior 

número de informações relevantes para apresentar o entendimento do processo de 

proteção catódica sendo realizada através de uma análise qualitativa demonstrando 

todos os aspectos comparativos e a importância de se utilizar a técnica do método 

de proteção catódica na indústria. 

 O período de realização da pesquisa foi entre fevereiro a junho de 2019. As 

palavras chave para realização da pesquisa foram corrosão, oxidação, proteção 

catódica. 
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2. CORROSÃO 

 

 

No mundo globalizado indústrias investem muito na produção de 

eletrodomésticos, automóveis, máquinas e equipamentos de grande porte para 

atender diversas demandas de produção agrícola, operacionais, equipamentos de 

grande porte na extração e produção de derivados de petróleo, os custos da 

corrosão evidentemente se elevam, tornando-se um fator de grande importância a 

ser considerado já na fase de projeto de grandes instalações industriais para evitar 

futuros processos corrosivos. No entanto as indústrias têm investido bilhões no 

combate contra a ação corrosiva que atinge principalmente as partes metálicas de 

geladeiras, janelas de ferro, automóveis, máquinas e equipamentos de grande porte 

na produção de petróleo. Combater a ação das partículas de cloreto de sódio que 

são liberadas pelo oceano causando danos devastadores aliado a ação da 

atmosfera sobre os materiais metálicos provocando corrosão – a ferrugem em 

superfícies metálicas – já requer cuidados especiais, não é difícil imaginar a 

importância de conhecer melhor os processos corrosivos e os mecanismos de 

prevenção e recuperação na indústria. 

Corrosão é um tema tão importante dos pontos de vista tecnológicos e 

econômico que existem entidades especialmente voltadas para seu estudo, como a 

Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO) fundada em 1968 com objetivo de 

congregar profissionais que estejam diretamente voltados para o conhecimento e 

solução dos problemas de corrosão, assim como promover intercâmbio com 

entidades nacionais e internacionais. 

A corrosão é o resultado de alterações indesejáveis ocorridas em materiais, 

principalmente metálicos, devido à ação química e/ou eletroquímica do meio 

ambiente, associada ou não a esforços mecânicos, se todo material metálico como, 

por exemplo, um prego se exposto ao ambiente atmosférico com sol e chuva 

atuando mesmo que longe das proximidades de região dos oceanos também terão 

processo corrosivo com formação de ferrugens (GENTIL 2003). 

 A ferrugem possivelmente seja o exemplo mais conhecido de corrosão, seja 

a formação de ferrugem em objetos de ferro, esse fenômeno deve – se a formação 

de oxido de ferro, com oxigênio do ar. Fatores ambientais como a presença de água 
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ou íons como cloreto (CL-¹) e sulfato (SO4-²) facilitam a aceleração os processos de 

corrosão metálica afirma (FARIAS 2011). 

 

2.1 REAÇÃO REDOX 

 

A grande maioria dos metais é encontrada na natureza, na forma combinada 

(óxidos, sulfetos carbonatos, silicatos, porém quando são expostos ao ambiente, 

eles tendem a voltar a sua forma combinada menos energética. Na maioria das 

vezes a corrosão é causada pela umidade do ar e pelo oxigênio atmosférico, porem 

pode ocorrer por ataque químico direto de soluções acidas, básicas ou salinas 

(MAIA; BIANCHI 2006). 

Do ponto de vista econômico, a corrosão é um processo destrutivo e 

representa grandes perdas, por isso é preciso tomar providencias quanto ao controle 

e a prevenção da corrosão. Quando o ferro ou aço (liga com alto teor de ferro) estão 

expostos a um ambiente contendo água e oxigênio, ocorre sua oxidação – formação 

de ferrugem. Em se tratando de corrosão metálica o que se tem via de regra são 

reações redox (reações de oxidação–redução, ou seja, uma espécie química oxida-

se concomitantemente e uma outra reduz. Oxidação do ferro ou enferrujamento de 

peças de aço inox, por exemplo, é espontânea a temperatura e pressão ambiente, 

denominado efeito redox afirma (FARIA, 2011). Isso significa dizer que nessas 

condições não será preciso fazer nada de especial para que um material metálico se 

enferrujem. 

As reações redox de corrosão são reações espontâneas nas quais um metal 

é atacado por alguma substancia em seu ambiente e é convertido em um composto 

não desejado. Para quase todos os metais, a oxidação é um processo 

termodinamicamente favorável no ar a temperatura ambiente, quando o processo de 

oxidação não é inibido de alguma maneira ele pode ser muito destrutivo afirma 

(BROWN, 2005). 

Uma das maneiras de minimizar os efeitos da corrosão em sobre os materiais 

metálicos é recobrir a superfície do metal com outro material, pintando com uma tinta 

especial ou recobrindo com outro metal. No caso de um revestimento metálico, o 

metal usado no recobrimento pode ter o potencial de oxidação maior afirma (MAIA; 

BIANCHI, 2006).  
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Existem outros processos mais comuns para prevenir e retardar os efeitos de 

corrosão sobre os materiais metálicos como aplicação de tintas, esmaltes e vernizes 

ou uso da técnica de proteção catódica utilizando anodos de sacrifícios que será 

abordada profundamente neste trabalho. No caso de uma estrutura de navio, 

integra-se entre si um variado aspecto de condições de exposição que coloca a 

proteção anticorrosiva por pintura complexas e a proteção anódica resolve as 

questões de corrosão solucionando ou minimizando tal situação (BARROSO, 2001). 

 

 

 

2.1.1Formas de corrosão 

 

Os processos de corrosão são considerados reações química heterogênea ou 

reações eletroquímicas que se passam geralmente na superfície de separação entre 

o metal e o meio corrosivo. A corrosão química tem a característica ausência de 

água liquida, a temperatura tende a ficar acima do ponto de orvalho e a interação 

direta ente metal e o meio. Na corrosão eletroquímica tem a característica de 

presença de água, temperatura abaixo do ponto de orvalho e formação de pilhas ou 

células eletroquímicas, é mais frenquente na natureza, afirma (NUNES; 

KREISCHER, 2010). 

A corrosão pode ocorrer de diferentes formas ou tipos, e podem ser 

apresentadas considerando-se a aparência ou forma de ataque e as diferentes 

causas da corrosão e seus mecanismos. A caracterização da forma de corrosão 

auxilia bastante no mecanismo e na aplicação de medidas adequadas de proteção, 

a seguir as características fundamentais das diferentes formas de corrosão de 

acordo com (GENTIL, 2007): 

 

 Uniforme 

 Por placas 

 Alveolar 

 Puntiforme ou por pite 

 Intergranular 

 Filiforme 

 Por esfoliação 
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 Grafítica 

 Empolamento pelo hidrogênio 

 Em torno de cordão de solda 

 

 

Figura1: Formas de corrosão nos materiais metálicos 

 

 

 

Fonte:Gentil (2003) 

 

 

 

 

Corrosão Uniforme: A corrosão uniforme consiste no ataque de toda a 

superfície metálica em contato com o meio corrosivo e a consequente diminuição da 

espessura do material. Este tipo de corrosão ocorre devido a micro pilhas de ação 

local e é provavelmente o tipo mais comum dos tipos de corrosão em se tratando 

quando o material metálico fica exposto a atmosfera, e outros meios que atuem uma 

ação uniforme sobre a superfície metálica, uma forma de desgaste de mais fácil 

acompanhamento em especial quando se trata de corrosão interna em 

equipamentos, tendo em vista perda de espessura é aproximadamente a mesma em 

toda a superfície metálica, (NUNES; KREISCHER, 2010). 
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Corrosão por placas:  De acordo com Gentil (2003, p. 47) “A corrosão se 

localiza em regiões de superfície metálicas e não em toda sua extensão, formando 

placas ou escavações”. 

 

 

 

Corrosão alveolar: A Corrosão se processa na superfície metálica sulcos ou 

escavações semelhantes a alvéolos, apresentando fundos arrendodados e 

profundidade geralmente menor que seu diâmetro, ocorrem em determinados pontos 

de superfície enquanto o restante pode apresenta pouco desgaste, (GENTIL, 2003). 

 

 

 

Corrosão puntiforme ou por pites: É um tipo de corrosão mais difícil 

acompanhamento quando ocorre no interior do equipamento e instalações, é uma 

forma de corrosão localizada que consiste formação de cavidades de pequenas 

extensões e razoável profundidade enquanto o restante pode aparecer 

aparentemente intacto, ocorre também em determinados pontos da superfície. 

Entretanto deve se considerar que a importância maior é a determinação das 

dimensões dessas cavidades, a fim de verificar o processo corrosivo, (NUNES; 

KREISCHER, 2010). 

 

Corrosão Intergranular: Ocorre quando existe um caminho preferencial para 

a corrosão. Os grãos vão sendo destacados a medida que a corrosão se propaga, o 

principal fator responsável pela diferença na resistência a corrosão do centro do grão 

e do material do contorno é a diferença que apresenta na composição química 

nestes locais (NUNES; KREISCHER, 2010). 
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Corrosão filiforme: Ocorre em camadas das superfícies em forma de finos 

filamentos nas estruturas metálicas revestidas com tintas ou com metais, geralmente 

ocasionando o deslocamento de revestimento, tipo de corrosão mais superficial mais 

fácil de combater, tem sido observada com mais frequência quando a umidade 

relativa do ar está a 85% em revestimento permeáveis a penetração de oxigênio e 

água, ou apresentando risco e ou falhas, ou regiões de aresta, (GENTIL, 2003). 

 

 

 

Corrosão por esfoliação: Ocorrem frequentemente em chapas ou 

componentes extrudados que tiveram seus grãos alongados e achatados, criando 

condições para que inclusões ou segregações, presentes no material, sejam 

transformadas devido ao trabalho mecânico, em plaquetas alongadas. Geralmente 

mais comum em ligas de alumínio que sofrem ataque por atingir as inclusões ou 

segregações alongadas, a corrosão se processa em planos paralelos a superfície 

metálica, (GENTIL, 2003). 

 

 

 

Corrosão Grafitada: Ocorre nas tubulações de ferro fundido, cinzento ou 

modular, usadas para águas, em esgotos, drenagem dentre outras utilizações, 

sendo o grafite o material muito mais catódico que o ferro, os veios ou nódulos de 

grafite do ferro fundido agem como área catódica enquanto o ferro age como área 

anódica transformando – se em produto de corrosão, (NUNES, 2010). 

 

 

Empolamento pelo hidrogênio: O hidrogênio penetra no material metálico, e 

como tem pequeno volume anatômico, difundi se rapidamente e em regiões com 

descontinuidades, com inclusões e vazios, exercendo pressão e originando 

formação de bolhas. Quando o acúmulo de hidrogênio ocorre em falhas próximas à 

superfície, a deformação pode provocar empolamentos, sendo comum denominar 

este processo de empolamento pelo hidrogênio, (GENTIL, 2003). 
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Corrosão em torno do cordão de solda: De acordo com Gentil (2003, p.50) 

“Ocorre em aços inoxidáveis não estabilizados ou com teores maiores que 0.03% de 

carbono, processando-se intergranulamente”. 

 

Corrosão sob tensão: Algumas vezes denominada corrosão sob tensão 

fraturante que resulta da ação combinada de uma tensão de tração e de um 

ambiente corrosivo, ambas as influencias são necessárias, pequenas trincas se 

formam e se direcionam perpendicular a tensão, (CALLISTER; RETHWISCH, 2016). 

 

Existem outros tipos de formas de corrosão como galvânica que ocorre 

quando dois metais ou ligas de composições diferentes são acoplados eletricamente 

enquanto são expostos a um eletrólito. O metal menos nobre, ou mais reativo 

naquele ambiente especifico sofrerá corrosão, o metal mais nobre o catodo será 

protegido contra a corrosão, (CALLISTER; RETHWISCH, 2016). Mas a corrosão 

galvânica por muitas vezes pode servir de benefício em determinados ambientes 

como mar, por exemplo, aonde são instalados os anodos de sacrifício nos cascos de 

navios feitos de ligas de zinco ou manganês onde em contato com outro aço em 

ambiente de água salgada o anodo absorve catodicamente o desgaste preservando 

a integridade da estrutura metálica. 

 

Nos capítulos a seguir serão mostrados os mecanismos de agentes atuantes 

no processo de corrosão nos materiais metálicos, será abordada a definição sobre 

aço e materiais metálicos e como combater a corrosão utilizando à técnica de 

proteção catódica, será demonstrado com mais detalhes a proteção catódica por 

galvanização conforme foi mencionado acima. 
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3. AGENTES CORROSIVOS NOS MATERIAIS METÁLICOS 

 

 

Os ambientes corrosivos incluem atmosfera, soluções aquosas, solos, ácidos, 

bases, solventes inorgânicos, sais fundidos, metais líquidos. A atmosfera é 

responsável pelas maiores perdas, a umidade contendo oxigênio dissolvido é o 

principal agente corrosivo, mas outras substâncias como composto a base de 

enxofre e o cloreto de sódio também podem contribuir, afirma (CALLISTER; 

RETHWISCH, 2016). 

 

Os meios corrosivos em corrosão eletroquímica são responsáveis pelo 

aparecimento do eletrólito. O eletrólito é uma solução eletricamente condutora 

constituída de água contendo sais, ácidos ou bases. Os principais meios corrosivos 

segundo (NUNES; KREISCHER 2010) são: 

 

- Atmosfera: O ar contém umidade, sais em suspensão (especialmente na 

orla marítima), gases industriais (gases de enxofre) poeira, etc. O eletrólito constitui 

na água que condensa na superfície metálica, na presença de sais ou gases de 

enxofre. Outros constituintes como poeira, poluente diversos podem acelerar o 

processo corrosivo nos materiais metálicos. A intensidade da corrosão atmosférica 

depende basicamente da umidade relativa do ar, do teor de sais na suspensão e do 

teor de gases provenientes da queima de combustão, especialmente gases de 

enxofre, em atmosfera isenta de umidade, as ligas ferrosas apresentam baixas taxas 

de corrosão, tornando-se o processo corrosivo acentuado apenas acima de 60 % da 

umidade relativa do ar (NUNES; KREISCHER, 2010). 

 

- Solos: Os solos contem umidade e sais minerais, alguns solos apresentam 

também características ácidas ou básicas. O eletrólito constitui –se principalmente 

da água com sais dissolvidos. Estruturas, tubulações, estacas metálicas enterradas, 

tanques, cabo de transmissão de energia entre outros, os fatores que influenciam na 

corrosividade dos solos devem ser considerados em conjunto na classificação aos 

processos corrosivos observados em estrutura da corrosão, fatores externos como 

correntes de interferência e a existência de aterramentos podem agravar 

enormemente os problemas de corrosão. Os solos com resistividade elétrica muito 
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corrosivos são para valores até 3.000 ohm.cm, quanto ao PH, o solos podem ser 

considerados corrosivos para metais como (AL, Zn, Pb, Sn e Sb), quanto a presença 

de bactérias aeróbicas (geradoras de ácidos por fermentação de matérias orgânicas 

que promovem despolarização catódica, (NUNES; KREISCHER, 2010). 

 

- Águas naturais (rios lagos e subsolo): Estas águas podem conter sais 

minerais, eventualmente ácidos ou bases, resíduos industriais, poluentes diversos e 

gases dissolvidos. O eletrólito constitui–se principalmente da água com sais 

dissolvidos. Os outros constituintes podem acelerar o processo corrosivo (NUNES; 

KREISCHER, 2010). 

 

- Água do mar: Estas águas contem quantidade apreciável de sais e por este 

motivo são muito condutoras e muito corrosivas. A água do mar em virtude da 

presença acentuada de sais é um eletrólito por excelência, outro constituinte como 

gases dissolvidos podem acelerar os processos corrosivos. (NUNES; KREISCHER 

2010). 

- Altas temperaturas: Oxigênio, presente na atmosfera de modo geral, e 

gases contendo enxofre, presentes em fornos, caldeiras, unidades de processo, 

vapor d’agua em temperaturas elevadas pode atacar certos metais formando óxido e 

liberando hidrogênio que pode provocar fragilização, cinzas de queima de 

combustível em fornos que contem vanádio e sulfato de sódio (NUNES; 

KREISCHER, 2010). 

 

 

3.1 MATERIAIS METÁLICOS 

 

Os materiais são extremamente importantes na vida das pessoas e dos povos 

desde os primórdios da humanidade, os engenheiros e projetistas sempre tiveram 

como missão escolher os materiais mais adequados para determinada aplicação na 

indústria e no mundo globalizado. Os materiais metálicos podem ser classificados 

em metálicos, não metálicos e híbridos. Dentre os materiais metálicos estão os 

ferrosos e não ferrosos. Nos não metálicos estão cerâmicos, os vidros, e os 

polímeros, e os materiais híbridos são aqueles que se constituem exatamente 
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daqueles que são compostos de dois ou mais materiais, sendo um com função 

estrutural e outro como ligante, afirma (NUNES, 2012). 

De acordo (SHACKELFORD 2008, p. 3) “aço estrutural é um material versátil 

tem diversas propriedades que são consideradas metálicas, é forte, pode ser 

prontamente moldado em formas praticas’’. 

Para determinar qual material metálico deve ser aplicado na fabricação de um 

equipamento deve observar os fatores relacionados ao beneficiamento e tratamento 

os quais costuma denominar de propriedades que são as propriedades mecânicas 

(tração, compressão, torção e cisalhamento) resiliência, tenacidade e dureza. 

 

 

3.1.1 Características dos materiais metálicos  

 

 

Os materiais metálicos apresentam características e propriedades que os 

tornam extremamente importantes nos projetos de engenharia e como parte 

integrante da vida dos seres humanos. Embora não se tenha definições muito 

precisas é comum denominar-se característica aqueles aspectos são próprios dos 

materiais metálicos e que são importantes na seleção dos mesmos. Definir com qual 

material será utilizado deve se levar em consideração as propriedades mecânicas 

como resistência a corrosão (NUNES; KREISCHER 2010). 

 

3.1.2 Resistência a Corrosão  

 

A resistência a corrosão é uma propriedade típica dos materiais metálicos que 

tem a tendência natural de retornar a condição de composto, tudo isto porque eles 

estão em equilíbrio metaestável e a tendência destes materiais é retornar a forma de 

composto e liberar a energia retida no processo de obtenção, a figura a seguir 

mostra o ciclo dos metais, (NUNES; KREISCHER, 2010). 
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Figura 2: Ciclos dos metais 

 

Fonte: NUNES; KREISCHER (2010). 

 

 

A corrosão se apresenta como uma das principais causas de deteriozação e 

eventualmente de limitação no uso de materiais metálicos e desta forma a indústria 

precisa conhecer a resistência a corrosão dos materiais. Um material é dito 

resistente a corrosão em um determinado meio, quando ele apresenta reduzidas 

taxas de desgaste compatível com a vida projetada do equipamento ou instalação. 

Um material metálico torna-se resistente a corrosão quando ele é capaz de se 

passivar (formar película de produto de corrosão auto protetora) e manter esta 

passivação naquele meio por um determinado tempo, (NUNES; KREISCHER, 2010). 

Segundo CALLISTER; RETHWISCH (2016, p. 641) “passividade é 

comportamento resultante da formação de um filme de óxido muito fino e altamente 

aderente sobre a superfície do metal que serve como uma barreira protetora contra 

corrosão”. 

As técnicas e métodos de prevenção a corrosão devem ser bem definidas, 

isso incluem na seleção dos materiais, a alteração do ambiente, o projeto, os 

revestimentos e a proteção catódica. Os aços inoxidáveis são boas aplicações e 

altamente resistente a corrosão em grande variedade de atmosfera. Para minimizar 
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os efeitos da corrosão nos materiais metálicos existem algumas ligas que são 

adicionados em sua composição como o zinco. As ligas de zinco são mais 

adequadas para fundições com molde, por causa do seu ponto de fusão baixo e 

ausência de reação corrosiva e moldes de aço. Revestimentos de zinco sobre ligas 

ferrosas são meios importantes de proteção anticorrosão, este método pode ser 

chamado também de galvanização, afirma (SHACKELFORD 2008). 

 

Segundo SHACKELFORD (2008, p. 438) “A corrosão pode ser impedida pela 

cuidadosa seleção de materiais, projetos, revestimentos protetores, proteção 

galvânica (anodos de sacrifícios ou diferença de potencial imposta) e inibidores 

químicos”. 

Um dos meios mais eficazes para prevenção da corrosão é a proteção 

catódica, ela pode ser usada para prevenir as diversas formas de corrosão e pode 

em algumas situações, interromper por completo a corrosão. No próximo capitulo 

será mostrado como é feito o combate a corrosão. 
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4. PROTEÇÃO CATÓDICA 

 

Dentre os mais variados métodos de combate à corrosão, lugar de destaque é 

ocupado pela proteção catódica com o uso de anodo de sacrifício, que dentro 

do seu campo de aplicação, se propõem a eliminar os processos de corrosão, 

tornando o material metálico imune, durante o período projetado. 

A proteção catódica envolve simplesmente o suprimento, a partir de uma 

fonte externa de elétrons para o metal a ser protegido, tornando – o um catodo. Na 

proteção catódica emprega um par galvânico, o metal a ser protegido é conectado 

eletricamente a outro metal que é mais reativo naquele ambiente específico, esse 

último metal apresenta oxidação e ao ceder elétrons protege primeiro o metal contra 

a corrosão, (CALLISTER; RETHWISCH, 2016). 

A proteção catódica não é uma técnica recente, sendo utilizada há muitos 

anos nos países mais desenvolvidos, depois de ter sido experimentada pela primeira 

vez, na Inglaterra, em 1824, por Sir Humphrey Davy, para retardar a corrosão das 

chapas de cobre que revestiam os cascos de madeira dos navios, mediante a 

fixação, naquelas estruturas, de pequenos pedaços de outros materiais como o 

ferro, o estanho e o zinco (GOMES, 1990). Proteger uma estrutura metálica é um 

método de aumento da resistência a corrosão que consiste em tornar a estrutura a 

proteger em catodo de uma célula eletroquímica ou eletrolítica, forçando um alto 

grau de polarização catódica. 

Uma das maneiras de reduzir ou evitar a corrosão é recobrir a superfície 

material com outro material, como tintas especiais ou com outro metal, ambos 

impermeáveis ao oxigênio e a água. No caso do revestimento metálico, o metal 

utilizado no recobrimento pode ter potencial de oxidação maior (sofre oxidação com 

mais facilidade) ou menor (sofre oxidação com mais dificuldade). Esse processo 

ocorre quando o metal utilizado na proteção possui potencial de oxidação maior que 

do ferro. Nesse caso funciona como anodo e o ferro como catodo daí o nome de 

proteção catódica, o metal utilizado na proteção é chamado de proteção de metal de 

sacrifício ou ano de sacrifício, (MAIA; BIANCHI 2006). 
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A medida que o metal de sacrifício que atua como anodo vai sendo oxidado 

ele fornece elétrons ao ferro que atua como catodo evitando sua oxidação, quando o 

metal for consumido, ele é substituído e continua protegendo a tubulação, conforme 

mostra na figura abaixo 

 

Figura 3: Esquema para proteção catódica do ferro 

 

Fonte: Maia;Bianchi (2006) 

 

 

 

Como pode observar conforme a figura acima o anodo composto por 

magnésio irá absorver a corrosão. A característica fundamental do mecanismo 

eletroquímico da corrosão só pode ser verificada em presença de um eletrólito. A 

reação é composta de duas reações parciais: anódica e catódica, que se processam 

em pontos distintos. A reação anódica é uma reação de oxidação, e tem como 

consequência a dissolução do metal, portanto, são liberados elétrons, os quais se 

deslocam para outros pontos do metal, onde ocorre a reação catódica, que é uma 

reação de redução. Para que a corrosão aconteça é imprescindível que se tenha 

uma região anódica e catódica, o eletrólito como condutor e o circuito metálico, o 

qual estabelecerá a ligação entre o anodo e o catodo. 

 

 

  4.1METODOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA 

 

Existem dois métodos para a aplicação de um sistema de proteção catódica: 

o método galvânico, ou por anodos de sacrifício, e o método por corrente impressa. 
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Em qualquer dos dois métodos de proteção existe um suprimento de corrente 

contínua em quantidade tal que, penetrando, por exemplo, em uma tubulação 

enterrada, é suficiente para eliminar as pilhas de corrosão normalmente nela 

existentes. A escolha, na prática, do método a ser utilizado, depende da análise de 

várias considerações técnicas e econômicas (GOMES,1990). 

 

4.1.1 Proteção catódica galvânica 

 

A proteção catódica por corrente galvânica é obtida ligando-se um metal mais 

ativo, como por exemplo, o zinco, à estrutura, onde ambos ficam imersos no 

eletrólito. O resultado é uma pilha galvânica, na qual o metal ativo trabalha como 

anodo, promovendo um fluxo de elétrons para a estrutura, que se torna catódica. 

Neste caso, é destruído progressivamente, onde popularmente ficou conhecido 

como anodo de sacrifício, (Rodrigues, 2005). 

  Ao aplicar-se proteção catódica por corrente galvânica, utilizando-se anodos 

de sacrifício, está sendo formado um sistema galvânico com polarização catódica, 

ou seja, altera-se o potencial do aço, que está sendo protegido, em direção a valores 

mais negativos devido ao fluxo de corrente galvânica introduzido. Assim, a corrente 

galvânica introduzida é proporcional à área superficial das armaduras a serem 

protegidas ou catodizadas, (Rodrigues, 2003)   

 

 

Figura 4: Sistema de proteção catódica galvânica ou por anodo de sacrifício  

 

 

Fonte: Gomes (1990) 
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Em grandes estruturas metálicas como cascos de navios os ânodos são 

conectados eletricamente ao equipamento a proteger. Forma-se, desse modo, um 

par galvânico e o potencial misto se posicionará em um valor intermediário entre os 

de corrosão dos dois materiais. A quantidade, tamanho e distribuição dos ânodos 

são de suma importância para conseguir uma proteção efetiva, devido a uma série 

de fatores: 

O solo ou a água em que estão imersos os equipamentos podem ser mais ou 

menos condutores, com o que a distribuição de correntes e potenciais é 

influenciada. Não é conveniente em grandes estruturas, colocar os ânodos 

encostados no metal a proteger, pois isto fará com que haja uma grande 

concentração de corrente nesta região com menor influência sobre regiões mais 

longínquas o que torna a distribuição do potencial muito heterogênea. O zinco como 

ânodo é usado bastante em água do mar, como em navios, barcos, píeres etc. É 

necessário que o Zn (Zinco) seja puro, principalmente isento de Fe (Ferro), Cu 

(Cobre), tendo em vista que estes elementos aumentam muito a reação catódica do 

hidrogênio sobre o metal. Desse modo, se tem uma auto corrosão do ânodo que 

torna antieconômico o seu uso, pois parte da dissolução do metal se dá por causa 

da reação catódica que acontece sobre ele, em lugar daquela que acontece sobre o 

metal a proteger. 

 

 

 

4.1.2Proteção catódica por corrente impressa  

 

A proteção catódica por corrente impressa é usada quando se deseja 

proteger grandes estações de tratamento, onde a corrente de proteção catódica 

necessária é superior a 5 Ampere. Nesse processo, a diferença de potencial entre os 

anodos e as estruturas metálicas é garantida por um retificador de corrente contínua, 

construído e dimensionado especialmente para essa finalidade, (GOMES, 1990). 

 A fonte de elétrons é uma corrente impressa a partir de uma fonte de energia 

externa de corrente continua, o terminal negativo da fonte de energia está conectado 

a estrutura a ser protegida, o outro terminal está ligado a um anodo inerte, o qual 
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nesse caso, está enterrado no solo, um material de enchimento de alta 

condutividade proporciona um bom contato elétrico entre o anodo e o solo ao seu 

redor. Existe a passagem de corrente entre o catodo e o anodo através do solo, 

completando o circuito elétrico. 

Para a instalação de sistema por corrente impressa, torna-se necessária a 

existência de alimentação elétrica em baixa tensão próxima à torre, exigência que 

muitas vezes inviabiliza esse tipo de instalação. Os anodos inertes, de ferro-silício ou 

ferro-silício-cromo, para os sistemas por corrente impressa, devem ser instalados 

junto às torres, sendo possível a proteção de mais de uma torre a partir de um único 

retificador, (GOMES, 1990). 

 

Figura 5: Sistema de proteção catódica por corrente impressa 

 

 

Fonte: (Gomes, 1990) 

 

 

 

No processo de fabricação do aço e suas ligas determinar qual material deve 

ser aplicado para cada equipamento é muito importante, além da proteção catódica 

por corrente galvânica e corrente impressa outros fatores favorecem em muito o 

combate a corrosão como a aplicação de esmaltes, tintas e vernizes que são 
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produtos da indústria química presentes em nosso dia a dia de forma intensa. 

Dificilmente será encontrado a nossa volta objetos nos quais pelo menos um desses 

produtos não tenha sido utilizado, a definição de tinta como a denominação genérica 

dada ao grupo de produtos que tem por finalidade proteger (da corrosão, geralmente 

e dar cor a objeto ou superfícies, cobrindo os com uma cobertura pigmentada, 

(FARIAS 2011). 

A associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (ABRAFATI) da uma 

definição mais completa a qual inclui os vernizes: A tinta é uma preparação, 

geralmente na forma liquida cuja finalidade é a de revestir uma dada superfície ou 

substrato para conferir beleza e proteção. Quando essa tinta não contem pigmentos, 

ela é chamada de verniz. Por ter pigmentos a tinta cobre substrato enquanto o verniz 

deixa transparente. 

Os esmaltes por sua vez são substância que no estado liquido podem ser 

aplicadas a uma superfície. Uma vez solidificadas essas substâncias fornecem uma 

camada protetora dura e brilhante.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo ajudou a compreender o porquê da 

importância da proteção catódica no combate a corrosão em materiais metálicos 

principalmente em aço carbono e conseguiu alcançar todos os objetivos propostos 

pelo o autor. Sendo também possível entender o quanto de investimento da indústria 

investe bilhões no processo de prevenção no combate a corrosão e importância do 

engenheiro projetista na determinação de qual material com suas ligas será 

necessário utilizar levando em consideração ao ambiente em que o material ou 

equipamento ficará exposto. 

O presente estudo cumpriu os objetivos ao descrever o conceito e formas de 

processo de corrosão em materiais metálicos, além de revestimento com tinta, 

esmalte e verniz foi esclarecido seus principais métodos de proteção catódica para 

preservar um material metálico que são a proteção catódica por galvanização onde  

o material mais utilizado é composto principalmente pelo zinco que atua 

catódicamente  como anodo de sacrifício no processo sofrendo o desgaste e 

preservando a estrutura metálica do equipamento e a proteção catódica por corrente 

impressa onde a polarização do metal a proteger é conseguida pela aplicação de 

uma corrente catódica através de sua interface, com auxílio de um gerador de 

corrente contínua ou um retificador, os anodos não sofrem desgastes são 

permanentes seu custo de aplicação é mais baixo que por galvanização. 

Portanto, para um prosseguimento do objeto de estudo, levando em 

consideração os avanços tecnológicos, propõe-se um estudo de caso no 

departamento de engenharia de uma empresa com atuação no campo de prevenção 

no combate a corrosão para realizar inspeções periódicas nos equipamentos 

instalados, com ferramentas apropriadas e realizar um artigo como tese de mestrado 

para identificar possíveis melhorias para meio acadêmico cientifico. 
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