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FOTOVOLTAICA  
 

Autor: Eudes Martins de Oliveira  

Orientador: Prof. Dr. Chigueru Tiba  

RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo apresentar a utilização da energia solar fotovoltaica como um 

dos recursos energéticos para aplicação na proteção catódica por corrente impressa em torres de linhas 

de transmissão de energia e dutos. Assim, foram desenvolvidos o projeto, a instalação e a verificação 

de um sistema de proteção catódica dedicado à linha de transmissão da CHESF. Para o diagnóstico da 

necessidade do projeto foi realizado o levantamento dos potenciais naturais de corrosão e efetuadas 

análises físico-químicas do solo. Mediante o cálculo da corrente de proteção e do potencial de 

proteção a ser atingido, dimensionaram-se o sistema fotovoltaico e a quantidade de anodos a serem 

instalados. O funcionamento do sistema de proteção catódica foi verificado com a aplicação da 

técnica dos decaimentos dos 100 mV que permite testar o nível de potencial atingido pela estrutura. 

Adicionalmente, a análise das perdas de massas dos testemunhos implantados aos pés da torre de 

transmissão mostrou que, no período analisado, esta torre estava protegida catodicamente.  

Palavras-chave: Energia solar; Proteção catódica – PC; Linhas de transmissão; Dutos 



UTILIZATION OF CATHODIC PROTECTION FOR DUCTING  

SYSTEMS AND/OR TRANSMISSION TOWERS THROUGH  

PHOTOVOLTAIC GENERATION  

 

Author: Eudes Martins de Oliveira   

Adviser: Prof. Dr.  Chigueru Tiba  

ABSTRACT  

This work has the objective of presenting the use of photovoltaic solar energy as one of the 

energy sources for application of cathodic protection, by impressed current, in energy transmission 

line towers and ducts. Therefore, the project the installation and the verification of a cathodic 

protection system dedicated to CHESF transmission lines were developed. For diagnosing project 

necessities, a survey of natural corrosion potential was carried out and physic-chemical soil analyses 

effected. From the calculation of the protection current and the protection potential to be reached, the 

photovoltaic system and the number of anodes to be installed were dimensioned. The functioning of 

the cathodic protection system was verified by application of the 100 mV decay technique that allows 

the testing of the level of potential reached by the structure. Additionally, an analysis of proof of 

mass loss implanted at the base of the transmission tower showed that, in the period analyzed, this 

tower was cathodically protected. 

Keywords: Solar energy; Catholic protection – CP; Transmission line; Ducting 
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1 INTRODUÇÃO 

A corrosão constitui uma das principais causas da deterioração de equipamentos, 

estruturas metálicas ou estruturas em concreto, seja nas linhas de transmissão ou nas  

tubulações enterradas, resultando em custos elevados e até mesmo em interrupção do 

suprimento dos bens a que se destinam; conforme exemplo da energia elétrica nas linhas de 

transmissão.  

O processo de corrosão é o estágio avançado de reações físico-químicas de oxidação 

verificadas entre materiais, que culmina com a perda de material ativo. No caso das torres de 

uma linha de transmissão, especificamente daquelas que possuem grelhas metálicas, o 

material ativo perdido é exatamente aquele que está enterrado, ou seja, material pertencente à 

base de sustentação da torre. Em casos extremos pode-se chegar a tão elevado ponto de 

deterioração das grelhas metálicas que a torre poderá vir a cair por falta de sustentação. Não é 

difícil imaginar-se os prejuízos envolvidos em casos desta similitude. 

Diante do acima exposto, vem-se buscando meios alternativos de controle da corrosão. 

A proteção catódica, empregada como técnica de controle que dentro de seu campo de 

aplicação diminui processos de corrosão e chega a triplicar a vida útil do material, tanto em 

estruturas metálicas como em dutos. Por sua eficiência e custos de implantação e manutenção 

relativamente baratos, esta técnica ocupa lugar de destaque. 

Muitas linhas de transmissão estão localizadas em regiões remotas ou – quando 

melhor – desabitadas, sem vias de acesso e sem infra-estrutura energética ao longo de sua 

extensão. Um sistema de proteção catódica para uma torre e pequenos trechos de dutos requer 

um pequeno suprimento de energia elétrica. Logo, nas circunstâncias presentes a melhor 

relação custo-benefício encontra-se num sistema fotovoltaico autônomo.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Corrosão 

 “A corrosão é a deterioração de um material, geralmente metálico, pela ação do meio 

ambiente, que resulta da inerente tendência dos metais reverterem para a sua forma mais 

estável termodinamicamente”.  

A maioria dos metais é extraída de seu minério na forma de óxidos de metal, sulfetos 

ou silicatos, e tem uma tendência natural a se reverter a esse estado sob a ação do meio, 

principalmente do oxigênio, da água e do solo. Na forma natural (minério), o metal está em 

seu estado de mais baixa energia em relação ao meio. Para seu processamento metalúrgico é 

necessário fornecer certa quantidade de energia. 

Nesta nova condição – com energia armazenada – o metal, ao reagir com o meio,  

tende a formar um composto mais estável termodinamicamente e retorna a seu estado de 

equilíbrio, ou seja, de como  foi extraído. Para voltar a seu estado inicial, os metais reagem 

exotermicamente com os elementos normalmente  presentes no meio como o  O2, H2O e CO2, 

entre outros. Por serem reações exotérmicas, o material vai liberando energia num processo 

espontâneo.  Conclui-se, portanto, que em decorrência deste fato, a corrosão corresponde ao 

inverso dos processos metalúrgicos. Figura 1.  

 
Figura 1:  Processo de metalurgia e de corrosão  

(Dutra, A.C. - Proteção catódica, 1987) 

Com exceção dos metais nobres, que são encontrados na natureza sob a forma 

metálica, a condição em que se encontram os outros metais ao serem extraídos é de um 

composto, que é a condição mais estável, apresentando o mais baixo nível de energia interna. 
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2.2  Processos de corrosão 

O processo de corrosão química é bem mais restrito que o da corrosão eletroquímica, 

e se compõe basicamente da oxidação, sendo caracterizada por uma reação química do metal 

com o agente corrosivo sem que haja deslocamento de elétrons  para outras áreas. O produto 

da corrosão se forma na superfície do metal exposta ao meio, podendo formar uma película, 

que depende do metal, do meio e das condições em que se processa a reação. 

Tais processos corrosivos se caracterizam basicamente por:  

•  ausência da água líquida;  

• temperaturas, em geral, elevadas: sempre acima do ponto de orvalho da água;  

• interação direta entre o metal e o meio corrosivo.  

O processo de corrosão eletroquímica se caracteriza pela presença de um eletrólito. 

Processo que se dá em um meio aquoso, onde o material retorna a seu estado de menor 

energia. Este processo é espontâneo, uma vez que tudo na natureza procura estar em 

equilíbrio com o meio (ALBERTI, 2004).  

Neste processo de corrosão ocorrem, essencialmente, dois tipos de reações que são, 

respectivamente, denominadas de  anódicas e  catódicas. 

A reação anódica consiste na oxidação do metal em um meio eletrolítico, e pode ser 

resumida como a passagem do átomo metálico, eletricamente neutro, para seu estado iônico, 

carregado positivamente através da perda de um ou mais elétrons. Figura 2.  

 
Figura 2:  Estágio inicial da reação anódica 

(Dutra, A.C. - Proteção catódica,  1987) 
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Na reação anódica são liberados elétrons, os quais se deslocam para outros pontos do 

metal devido à passagem do metal da forma reduzida para a forma oxidada (iônica) segundo a 

reação: 

−+ +→ neMM n                                                       (1) 

onde: M representa um átomo metálico do retículo cristalino do ânodo, Mn+   representa um 

íon do metal diluído no eletrólito e  ne-    representa os elétrons livres deixados no metal. 

A reação catódica consiste na redução de íons contidos no eletrólito na superfície 

catódica. Na área catódica, que é uma área protegida (não ocorre corrosão), as reações são de 

redução de íons do meio corrosivo, e descrito segundo a reação:  

RneR n →+ −+                                                         (2) 

onde: Rn+   representa a espécie iônica contida na solução, e R   representa a espécie reduzida. 

Um caso típico é o ferro. Podemos descrever que o átomo de ferro (Fe) perde dois 

elétrons para formar o ferro iônico (Fe2+) quando imerso em água, conforme a reação: 

−+ +→ eFeFe 22                                                            (3) 

Esta reação produz os elétrons livres, que passam de dentro do metal a outro local na 

superfície do metal (o catodo) onde são consumidos pela reação catódica. Dessa forma, se 

uma barra de ferro é imersa em água, alguns átomos se ionizam passando para a água como 

ferro iônico e a barra metálica assume uma característica negativa devido aos elétrons 

deixados pelos átomos que se ionizaram, conforme ilustrado na Figura 3. 

 
Figura 3: Ionização dos átomos de ferro na superfície metálica  

 (OX-FREE®, fev. 1999) 
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Para um processo ideal, após a imersão do ferro na água, o sistema manteria um 

equilíbrio entre os íons de ferro liberados para a água e os elétrons que ficaram na barra 

metálica, não havendo, assim, o consumo destes elétrons na barra. Após o estabelecimento 

deste equilíbrio entre as cargas negativas retidas na barra e as cargas positivas incorporadas à 

água, para cada átomo de ferro que se ioniza e passa para a água, um íon de ferro retorna da 

água para a barra, estabelecendo assim um equilíbrio dinâmico que, em termos práticos, 

resulta na paralisação do processo corrosivo, de acordo com a reação química abaixo: 

−+ +↔ eFeFe 22                                                             (4) 

Uma teoria geral (BARD; FAULKNER, 1980) freqüentemente adaptada para a 

cinética de reações de corrosão, que considera o aspecto da redução catódica um caso ideal, 

onde um metal puro exposto a uma solução sofre dissolução, é a teoria do complexo ativado. 

As espécies reduzidas e oxidadas estão em poços de energia ou estado de energia mínima. A 

fim de passar do estado reduzido para o estado oxidado, é necessário adquirir certa quantidade 

de energia, chamada de energia de ativação. 

Isso ajuda no processo complexo em que as espécies reduzidas são transformadas na 

espécie oxidada, onde o átomo penetra na camada das moléculas da água em contato com o 

metal, sendo circundado por elas, de forma que o produto final dessas reações seja um íon 

hidratado. Quando o equilíbrio é atingido, os poços de energia estão no mesmo nível. 

Em casos reais, para haver continuidade do processo corrosivo será necessário que os 

elétrons deixados na barra de ferro sejam consumidos e o equilíbrio dinâmico não seja mais 

estabelecido, logo, haverá a dissolução da barra de ferro e, conseqüentemente, o processo de 

corrosão. Esses elétrons são consumidos pelo gás oxigênio dissolvido no meio corrosivo e 

pelos íons de hidrogênio provenientes da água ou até mesmo do próprio meio corrosivo 

quando este for muito ácido. 

Para que esta dissolução não ocorra é necessário que em outra parte do sistema 

eletroquímico venha existir uma reação onde uma substância iônica passe para a forma neutra, 

consumindo os elétrons gerados pelos átomos de ferro. 
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2.3  Potenciais formados por uma célula de corrosão 

Quando começa a reação eletroquímica o metal passa para sua forma iônica, a reação 

prossegue até ocorrer a saturação do eletrólito. Esta saturação se dará quando da entrada de 

um íon a mais na solução provocando a redução de outro íon que ficará depositado no próprio 

metal. Desse modo a reação se torna reversível, tendo-se: 

neMM n +↔ +
                                                         (5) 

Durante o processo corrosivo, a interface eletrodo/eletrólito (MAREK, 1992) adquire 

uma estrutura espacial. Para que isso ocorra, alguns fatores podem ser correlacionados, tais 

como:   

a) separação de cargas entre os elementos do metal e os íons da solução;  

b) interação entre os íons da solução e moléculas de água;  

c) absorção de íons no eletrodo; e,  

d) processos difusionais e migracionais de espécies iônicas – ocorrem de maneira particular e 

com importância fundamental para o entendimento dos processos de corrosão.  

Este processo superficial resulta em dupla camada elétrica. Sobre esta dupla camada 

elétrica aparece uma diferença de potencial (ddp).  

Na medida em que os íons do metal vão se dissolvendo no eletrólito carregando-o 

positivamente, no metal ficam as cargas negativas, desse modo, chega-se à conclusão de que  

na interface metal-solução desenvolve-se uma diferença de potencial elétrico. Ao alcançar o 

equilíbrio termodinâmico, o potencial  torna-se estável. Esta diferença de potencial pode ser 

positiva, negativa ou nula, o que dependerá da natureza  do metal, das espécies presentes no 

eletrólito e de outras variáveis (GCOI – 1994). 

Tal diferença de potencial é baseada no princípio geral segundo o qual sempre que se 

tem um metal em contato com um eletrólito (solo, água etc), inicia-se entre eles uma troca 

contínua de íons metálicos entre a face metálica do metal e a face aquosa do eletrólito. A 

velocidade de troca em uma direção não será igual a essa velocidade na outra direção. 

Predominará a velocidade da direção que diminua a energia livre do sistema. 
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A variação de potencial (∆E)  representa a ddp entre o metal e o meio, conforme 

ilustrado na Figura 4, onde se tem cargas de sinal contrário no metal e eletrólito. 

 
Figura 4:  Condição de equilíbrio metal/eletrólito (OX-FREE®, fev. 1999) 

 
 

2.4  Potenciais de equilíbrio – série galvânica 

Em técnicas experimentais, a medição direta do potencial de eletrodo é 

materialmente impraticável,  não podendo ser medido diretamente em valores  absolutos, mas, 

pode ser medida a diferença de potencial entre dois eletrodos.   

Para ser medido o potencial de um eletrodo, que neste caso é considerado o de 

trabalho (Et), usa-se um eletrodo de referência (Er), construindo-se assim uma pilha, cujo 

potencial seja estável e facilmente reproduzido, e convencionou-se atribuir o valor zero ao 

potencial de equilíbrio da semi-pilha padrão de hidrogênio. Neste caso pode-se estimar a ddp 

formada por pilhas de diferentes metais (ZEHBOUR, 1981). 

A diferença entre esses dois potenciais pode ser representada pela equação de Nernst, 

a qual contém os potenciais padrões das semi-reações dos eletrodos envolvidos. Ao utilizar 

atividade para as espécies iônicas, a ddp da pilha formada pode ser escrita pela equação 

abaixo: 

EEddp −= '                                                           (6) 
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onde:  ddp é o potencial da pilha, E’ é o potencial da semi-pilha que recebe os elétrons, e E   

é o potencial da semi-pilha que doa elétrons. 

Por definição, o potencial padrão de uma pilha é calculado como a diferença entre os 

valores do potencial padrão da semi-pilha que recebe os elétrons, e o potencial padrão da 

semi-pilha que doa elétrons, tomados em relação ao potencial padrão da semi-pilha do 

hidrogênio. 

Na Tabela 1 pode ser vista a série de potenciais em que são apresentados os valores 

dos potenciais de equilíbrio para os diversos metais, tomando-se como referencial a semi-

pilha padrão de hidrogênio. A série de potenciais, ou série galvânica, permite estimar a 

diferença de potencial fornecido por pilhas formadas por dois metais diferentes. A elaboração 

desta série de potenciais, que é estabelecida em condições padronizadas, é baseada na 

caracterização dos metais mais ativos como predominantes que será o anodo, e os menos 

ativos o catodo.  

Na tabela há valores negativos e positivos. São adotados valores negativos de 

potenciais de equilíbrio para os materiais que tendem a fornecer elétrons à semi-pilha adotada 

como padrão e, por isso, sofrem corrosão, e valores positivos de potenciais de equilíbrio para 

os materiais que tendem a retirar elétrons dessa semi-pilha. 

Utilizando a Tabela 1, tomando o potencial padrão do cobre de +0,337 V e  do  ferro   

-0,440 V, em relação ao potencial padrão do  hidrogênio, poderemos concluir que o cobre 

recebe elétrons e o ferro doa elétrons e íons de ferro ao eletrólito. O ferro sofrerá corrosão, 

enquanto a barra de cobre que recebe elétrons permanece protegida contra a corrosão. 

Aplicando a equação de Nernst, tem-se que: 

voltsEEddp 777,0)440,0(337,0' +=−−+=−=                               (7) 
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Tabela 1: Valores dos potenciais de equilíbrio para os diversos metais, tomando como 
referencial a semi-pilha padrão de hidrogênio 

REAÇÃO POTENCIAL 
(V) 

REAÇÃO POTENCIAL 
(V) 

REAÇÃO POTENCIAL 
(V) 

Li  Li + - 3,045 Zr  Zr 4+ - 1,53  Ni  Ni 2+  - 0,250  

Rb  Rb + - 2,925 Zr  Zr 4+ - 1,53  Mo  Mo 3+  - 0,2  

K  K +  - 2,925  U  U 4+  - 1,50  Ge  Ge 4+  - 0,15  

Cs  Cs +  - 2,923  Np  Np 4+  - 1,354  Sn  Sn 2+  - 0,136  

Ra  Ra 2+ - 2,92 Pu  Pu 4+  - 1,28 Pb  Pb 2+  - 0,126  

Ba  Ba 2+  - 2,90  Ti  Ti 3+ -1,21 Fe  Fe 3+  - 0,036  

Sr  Sr 2+  - 2,89  V  V 2+ - 1,18 D2  D +  - 0,0034  

Ca  Ca 2+  - 2,87 Mn  Mn 2+ - 1,18 H2  H + 0,000 

Na  Na 2+ - 2,714  Np  Np 3+ - 1,1 Cu  Cu 2+ + 0,337 

La  La 2+  - 2,52  Cr  Cr 2+ - 0,913 Cu  Cu + + 0,521 

Mg  Mg 2+  - 2,37  V  V 3+ - 0,876 Hg  Hg2 2+  + 0,789  

Am  Am 3+  - 2,32  Zn  Zn 2+ - 0,762  Ag  Ag +  + 0,799  

Pu  Pu 3+  - 2,07  Cr  Cr 3+  - 0,74  Rh  Rh 3+  + 0,80  

Th  Th 4+  - 1,90  Ga  Ga 2+  - 0,53 Hg  Hg 2+ + 0,857 

Np  Np 3+  - 1,86  Fe  Fe 2+ - 0,440  Pd  Pd 2+ + 0,987 

Be  Be 2+  - 1,85  Ca  Ca 2+  - 0,402  Ir  Ir 3+ + 1,000 

U  U 3+  - 1,80  In  In 2+  - 0,342  Pt  Pt 2+ + 1,19 

Hf  Hf 4+  - 1,70 Ti  Ti + - 0,336 Au  Au 3+ + 1,50 

Al  Al 3+ - 1,66 Mn  Mn 3+  - 0,283  Au  Au + + 1,68 

Ti  Ti 2+ - 1,63 Co  Co 2+  - 0,277    

 

 Na Tabela 2 são apresentadas umas séries de materiais metálicos, classificados de 

acordo com a sua atividade. Nesta classificação  quando comparamos dois materiais, o que 

estiver mais próximo da extremidade menos nobre, estes serão os menos ativos, ou seja, irá 

sofrer corrosão. Como exemplo, quando se compara o zinco com o cobre, o zinco será 
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considerado o anodo (menos nobre) e sofrerá corrosão, enquanto o cobre será considerado o 

catodo (mais nobre) não sofrendo corrosão.  

Tabela 2: Potenciais típicos de equilíbrio observados para alguns materiais metálicos 

 (Dutra, A.C. - Proteção catódica,  1987) 

EXTREMIDADE  (MENOS NOBRE)
Magnésio e suas ligas

Zinco
Alumínio comercialmente puro (1100)

Cádmio
Liga de alumínio (4,5 Cu, 1,5 Mg, 0,6 Mn)

Aço carbono
Ferro fundido

Aço inoxidável (13 Cr ativo)
Ni-Reist (ferro fundido com alto teor níquel)

Aço inoxidável (ativo) AISI-304 (18-8 Cr-Ni)
Aço inoxidável (ativo) AISI-316 (18-10-2 Cr-Ni-Mo) 

Liga de chumbo e estanho
Chumbo
Estanho

Níquel (ativo)
Inconel (ativo)
Latões (Cu-Zn)

Cobre
Bronze (Cu-Zn)

Cupro níqueis (60-90 Cu, 40-10 Ni)
Monel (70 Ni, 30Cu)

Solda prata
Níquel (passivo)
Iconel (passivo)

Aço inoxidável ao cromo (11-13 Cr passivo)
Aço inoxidável AISI-304 (passivo)
Aço inoxidável AISI-316 (passivo)

Prata
Titânio
Grafite
Ouro

Platina
EXTREMIDADE  (MAIS NOBRE) 

 

Para materiais metálicos, ou seja, metais e suas ligas, as reações ocorrem em 

condições diferentes da condição padrão devido aos diversos meios a que são expostos e aos 

variados íons.    
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2.5   Formação de uma pilha eletroquímica 

De acordo com a Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO, 2002), ao longo do 

tempo, os potenciais elétricos podem variar de um ponto da tubulação para outro, como 

resultado da existência de áreas anódicas e catódicas. Estas áreas de diferentes potenciais 

elétricos são a base para uma célula de corrosão também conhecida como pilha de corrosão. 

 De acordo com o exposto anteriormente, algumas condições específicas devem estar 

presentes antes que uma célula de corrosão passe a atuar: 

• existência de uma superfície anódica e outra catódica, onde ocorrerá as reações de 

oxidação e redução, respectivamente;  

• existência de uma ddp entre o anodo e o catodo;   

• existência de um caminho metálico conectando eletricamente o anodo e o catodo;  

• o anodo e o catodo devem estar imersos num eletrólito eletricamente condutivo (a 

mistura de solo comum com água, circundando as tubulações, em geral é o suficiente 

para satisfazer esta condição).  

Desde que tais condições sejam atendidas, uma célula de corrosão é criada; uma corrente 

elétrica fluirá e o metal será consumido no anodo. Sem uma dessas quatro condições a 

corrosão é interrompida. Na  Figura 5, temos o exposto acima. 

 

Figura 5:  Célula de corrosão bimetálica (ABRACO, 2002) 

A ddp existente entre  o anodo e o catodo resulta numa passagem de elétrons do anodo 

para o catodo, resultando numa corrente elétrica ao longo do caminho metálico. No anodo, 
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com a perda de elétrons, permanecem átomos de ferro com carga positiva que se combinam 

com íons do ambiente carregados negativamente (HO-), formando hidróxido ferroso que, por 

sua vez, normalmente, reage a seguir para formar hidróxido férrico (Ferrugem). (ABRACO, 

2002).  

Os elétrons que chegam ao catodo vão se combinar com os íons de hidrogênio, do 

ambiente carregado positivamente, formando hidrogênio (H2).  O sentido da corrente elétrica 

é adotado como sendo o sentido convencional (movimento de cargas positivas), ao contrário 

do sentido real (movimento de cargas negativas), como pode ser visto na Figura 5. 

 Na Figura 6 (a) e (b) é feita a representação esquemática de uma célula de corrosão, e 

mostrado a direção da corrente em sua forma esquemática. 

 

Figura 6: (a)  Célula de corrosão básica  e  (b) Célula de corrosão ao longo de uma tubulação 

(ABRACO, 2002) 

Para os materiais dispostos em um meio eletrolítico, o  fluxo de corrente será o 

convencional, dando-se da seguinte maneira:  

• o fluxo de corrente convencional, no circuito metálico, será no sentido do catodo para 

o anodo;  

• o fluxo de corrente convencional, no eletrólito, será no sentido do anodo para o 

catodo;  

• o metal é consumido onde a corrente deixa a estrutura para entrar no eletrólito que a 

envolve;  

• o metal que recebe corrente suficiente do eletrólito envolvente não é corroído.  
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2.6   Descrição do problema de corrosão em dutos e torres de transmissão 

 Por serem enterradas e de difícil visualização, as tubulações e as fundações das torres 

de transmissão tendem a ser esquecidas para manutenção, e surpreendem quando os primeiros 

furos causados por corrosão começam a aparecer, como mostrado nas Figuras 7 (a) e (b). 

           
a)                                                                    b) 

Figura 7:  (a) Corrosão ao pé de torre de linha de transmissão e (b) Corrosão em tubulação 

parcialmente enterrada (Gentil, V. - Corrosão,  2003) 

Alguns parâmetros são levados em consideração para a corrosão de  tubulações e 

estruturas enterradas; em muitos desses casos, há maior predominância de corrosão para as 

tubulações enterradas.  

A partir de observações realizadas em campo constatou-se que a maioria das 

fundações metálicas perde progressivamente seu galvanizado em 12 anos de exposição (Silva, 

J.M.- 1995).  

O diagnóstico da corrosão é feito com base na interpretação dos valores de 

resistividade elétrica e do pH do solo e análise dos potenciais, que podem ser medidos a 

qualquer época, sem necessidade de escavações e parada de operação do sistema. 
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2.7   Processo corrosivo em peças metálicas 

Até sua produção final, uma peça metálica passa por diferentes tratamentos para 

formar uma liga. Poderá receber adição de outros metais, sofrer aquecimentos para fundição, 

ser trabalhada com ferramentas, receber soldas etc., tornando-se assim um metal heterogêneo. 

Esses tratamentos são necessários e terminam por ocasionar na peça diferentes micro-

regiões, cada qual com seu potencial elétrico próprio em relação ao ambiente, como ilustra a 

Figura 8. 

 
Figura 8: Micro-estrutura de um aço, mostrando as micro-regiões (OX-FREE®, fev. 1999) 

Com a peça metálica, composta por vários materiais, o meio de operação agirá como 

um eletrólito, fazendo com que as micro regiões formem pilhas eletroquímicas entre si, 

provocando a corrosão da peça, formando assim uma célula  de  corrosão,  conforme  Figura 

9. 

 

Figura 9: Processo corrosivo de uma barra de aço imersa em água  (OX-FREE®, fev. 1999)  
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2.8   Processo corrosivo em junções de tubulação  

Quando uma tubulação nova substitui  parte da tubulação já existente, geralmente 

devido a uma corrosão, cria-se uma condição bastante semelhante à dos metais dissimilares. 

Experiências mostram que após a inserção do novo trecho de tubulação, toda ela é exposta ao 

mesmo solo, às mesmas condições, assim, seria lógico supor que a tubulação nova tivesse  

vida útil maior ou igual a da tubulação antiga, entretanto, os acompanhamentos têm mostrado 

que  a nova tubulação falhará antes do esperado. A Figura 10 mostra a condição exposta, em 

que é visto através de medições que o potencial de uma tubulação velha e enferrujada é 

diferente do da tubulação nova. 

 
Figura 10: Processo corrosivo em junções  de uma tubulação nova com uma velha 

(ABRACO, 2002) 
 

2.9   Processo corrosivo  proveniente de solos dissimilares 

 Uma tubulação de aço atravessando solo heterogêneo  pode estabelecer várias macro-

pilha,  podendo o potencial do metal variar  ao longo do percurso devido à composição do 

eletrólito, Figura 11.  

 
Figura 11: Corrosão causada por solo heterogêneo  (ABRACO, 2002) 
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Um caso de solos dissimilares se dá quando temos trechos de  aço envolvidos no 

concreto e/ou diretamente no solo, Figura 12. No concreto, umidade e pH são totalmente 

diferentes que no ambiente do solo, isto resultará em diferenças significativas no aço em 

relação ao potencial do ambiente. Em regra, teremos o aço  no solo como anódico em relação 

ao aço embutido  no  concreto. 

 
Figura 12: Corrosão causada por trechos não revestidos  (ABRACO, 2002) 

 

2.10   Influência do  solo no processo corrosivo 

São denominadas de "solos" as primeiras camadas da crosta terrestre, e têm sua 

origem na desagregação de rochas por processos de intemperismo, de acordo com 

ROMANOFF (1957). 

A corrosão de metais em contato com solo é um fenômeno bastante complexo em que 

estão envolvidas múltiplas variáveis. Comparado à corrosão atmosférica e a outros tipos de 

corrosão este ainda é um assunto pouco investigado, dada a complexidade do solo como meio 

corrosivo. 

O comportamento do solo como meio corrosivo é de grande importância, e são 

diversos os fatores que contribuem para gerar corrosividade. Entre estes se incluem: tipo do 

solo, grau de  aeração, umidade, pH, presença de micro-organismos, condições climáticas, 

heterogeneidades,  presença de bactérias redutoras de sulfato, presença de fertilizantes e 
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despejos industriais, qualidade do revestimento, contato bimetálico devido à malha de 

aterramento elétrico de cobre e correntes de fuga. 

 Devido a esta grande quantidade de variáveis, o solo é considerado um dos meios 

mais complexos e corrosivos, sendo praticamente muito difícil determinar-se com detalhes 

sua ação agressiva. Porém, de acordo com estudos, agressividade do solo e problemas de 

corrosão poderão ser diagnosticados com boa precisão fazendo-se uso da análise e 

determinação das seguintes variáveis: 

• resistividade elétrica do solo; 

• pH do solo; 

• valores dos potenciais das instalações de aço ou ferro fundido, medidos em relação ao 

próprio solo; 

• conhecimento das características de instalação dos tanques, das tubulações enterradas 

e malhas de aterramento elétrico (layout,  comprimentos, diâmetros, tipo de 

revestimento e desenhos de instalação). 

 

2.11  Influência das resistividades elétricas do solo 

 A resistividade elétrica do solo influencia fortemente o processo de corrosão da peça 

metálica. Os diferentes tipos de materiais existentes no solo apresentam, como uma de suas 

propriedades fundamentais, a resistividade elétrica. De forma simplificada, a resistividade 

pode ser definida como uma medida da dificuldade que a corrente elétrica encontra em sua 

passagem por determinado material, o que depende dos mecanismos de propagação da 

corrente elétrica. 

Praticamente todos os materiais possuem poros, em maior ou menor proporção, que 

podem estar total ou parcialmente ocupados por eletrólitos. Isto faz com que estes materiais se 

comportem como condutores iônicos de resistividades muito variáveis. 

De forma geral, a resistividade do solo é influenciada pelos seguintes fatores 

(NÓBREGA, 2003): 

• resistividade dos minerais que formam o arcabouço sólido; 
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• resistividade dos líquidos e gases que preenchem os poros; 

• teor de umidade; 

• porosidade; 

• textura e forma de distribuição dos poros; 

• processos que ocorrem nas interfaces da fase líquida contida nos poros do arcabouço 

sólido (minerais), envolvendo, por exemplo, a adsorção de íons na superfície das 

partículas dos minerais, e contribuindo para a diminuição da resistividade total destes 

materiais. 

O método da eletrorresistividade consiste na introdução de uma corrente elétrica no 

subsolo e na medição da resistividade do solo em diferentes profundidades. 

Os principais métodos de eletrorresistividade empregados (Wenner ou Schulumberger) 

constam de quatro eletrodos cravados na superfície do terreno. Um par de eletrodos serve para 

introduzir a corrente elétrica no subsolo. O outro par é utilizado para medir a diferença de 

potencial que se estabelece entre eles como resultado da passagem da corrente. 

Na prática, o subsolo não pode ser considerado um meio homogêneo. Desta forma, a 

grandeza que se obtém constitui a resistividade aparente (ρa), uma vez que representa a média 

ponderada de todas as resistividades verdadeiras de um volume relativamente grande de 

material na subsuperfície. A unidade em que se expressa a resistividade aparente ρa é o 

ohm.m. 

A técnica da sondagem elétrica consiste de medições sucessivas da resistividade 

aparente (ρa) efetuadas a partir da superfície do terreno, aumentando-se a distância entre os 

eletrodos de emissão de corrente e recepção de potencial. 

As resistividades elétricas para avaliação da corrosividade do solo podem ser medidas 

in situ por intermédio dos arranjos Wenner e Schlumberger. No Brasil,  é a NBR 7117 que 

disciplina a questão. Normas norte-americanas (ASTM, 2001) indicam o Método de Wenner.  

A medição da resistividade do solo feita pelo Método de Wenner ou Método dos 4 

Pinos, nos locais onde existam tubulações ou estruturas metálicas, está exposta na  Figura 13. 
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Figura 13: Método de Wenner ( IEC)  

 Quanto mais baixas forem as resistividades elétricas medidas, mais aumenta a 

agressividade do solo, e mais facilmente funcionarão as micro e macro pilhas de corrosão. As 

condições de corrosividade do solo sob o ponto de vista da resistividade elétrica medida 

poderão ser vistas de acordo com a Tabela 3. 

Tabela 3: Condições de corrosividade do solo em função de sua resistividade 

ρ (Ohm.m) Características 

>1000 Solo não corrosivo 

120 a 1000 Solo com corrosão mínima 
(desgaste aproximado de 25 a 100 μm/ ano no aço) 

60 a 120 Solo medianamente corrosivo 
(desgaste aproximado  de 100 a 200 μm/ ano no aço) 

<60 Solo corrosivo 
(desgaste acima de 200 μm/ ano no aço) 

 

2.12  Influência do efeito pH 

As medições de pH podem ser feitas mediante análise em laboratório de amostras do 

solo colhidas em vários locais onde estejam implantadas as estruturas e tubulações. 

Mantendo-se todos os outros elementos em condições inalteradas, quanto menor o pH, maior 

será a taxa de corrosão, resultando numa diminuição da vida útil da tubulação e estrutura. A 

explicação é que um solo com pH menor promove um nível maior de despolarização das 

células de corrosão naturais, aumentando assim a taxa de corrosão. Os valores de pH do solo 

quando comparados com os valores de potenciais das tubulações e estruturas permitem que 

seja verificado se as instalações enterradas estão operando  em faixa de corrosão, de 
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passividade ou de imunidade,  de acordo com  diagrama de Pourbaix simplificado (diagrama  

potencial versus pH). 

Para efeito de projeto e aplicações em proteção catódica, um solo de pH na faixa de  

6.0 e 9.0 não é, normalmente, um problema. 

A Tabela 4 mostra a interpretação dos valores de pH em relação à corrosividade do 

solo .  

Na Tabela 5 temos a comparação e interpretação dos valores de pH e potencial 

elétrico. E na Figura 14, esta interpretação, mostrando o diagrama de Pourbaix. 

Tabela 4: Condições de corrosividade do em função do pH 

pH Característica 

 >7 Região passiva. Solo não corrosivo 

5,5 a 7 Região não passiva. Solo com corrosão mínima 
(desgaste aproximado de 25 a 100 μm/ ano no aço) 

4,5 a 5,5 Região não passiva. Solo medianamente corrosivo 
(desgaste aproximado  de 100 a 200 μm/ ano no aço) 

4 a 4,5 Região não passiva. Solo corrosivo  
(desgaste acima de 200 μm/ ano no aço) 

 

Tabela 5: Ocorrência de corrosão - diagrama simplificado de potencial versus pH 

Situação ( pH x potencial) Ocorrência 
pH igual ou menor que 9 (aproximadamente) 
e potencial menos negativo que -0,85 volts 
(Cu/CuSO4) 

Corrosão. Essa situação é a mais encontrada 

pH maior que 9 (aproximadamente) e 
potencial menos negativo que -0,85 volts 
(Cu/CuSO4) 

Passividade 

Qualquer valor de pH e potencial igual ou 
mais negativo que -0,85V 
 

Imunidade. O metal, nessas condições, está 
protegido catodicamente, não havendo 
corrosão 

 

 Para o caso da passividade, o metal está passivado por um filme de óxido estável. A 

proteção, nessas situações, normalmente é imperfeita, ocorrendo corrosão nos pontos 

deficientes do filme, podendo haver corrosão localizada, situação verificada principalmente 

em meios contendo íons cloreto, comuns em solos. 
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Figura 14: Diagrama simplificado do Potencial versus pH. (IEC) 

 

2.13  Proteção catódica como processo para combater a corrosão 

 A proteção catódica é o processo mais eficiente para combater a corrosão, e quando o 

material está combinado  com o revestimento metálico, reduzirá a energia elétrica necessária 

para proteger a estrutura um fator de 100 em relação ao uso sem o revestimento. 

Estudos realizados pela Companhia de Energia Elétrica do Paraná-COPEL têm 

verificado que as fundações das torres desprotegidas estão em processo bastante avançado de 

corrosão, quando em comparação com as ferragens da superestrutura. Com o objetivo de 

maximizar o retardamento do processo corrosivo das fundações, de tal modo que a 

degradação das torres apresente taxas equivalentes entre as fundações e as ferragens da 

superestrutura, será necessário protegê-las. Isso tem sido verificado através da aplicação da 

proteção catódica por corrente impressa. Na Figura 15, vemos uma descrição de como ocorre 

a corrosão.  

 
Figura 15: Processo de corrosão (Grupo Falcão Bauer, 2005) 
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Como descrito anteriormente, o processo de corrosão do aço é causado pelo fluxo de 

corrente contínua que surge entre duas regiões anódica e catódica, formando um potencial 

elétrico especifico entre ambas. Na  Figura 15, vemos dois fluxos de corrente contínua, uma 

no metal e a outra no eletrólito, além de duas áreas envolvidas, que pode-se ser descrito da 

seguinte maneira: 

•   (A) área anódica onde pode ser vista a corrente iônica deixando a superfície do aço 

pelo eletrólito  e levando consigo partículas do aço já na forma de íons Fe2+; 

•   (B) Fluxo de corrente contínua do catodo para o anodo pela superfície do aço; 

•   (C) área catódica sem presença de corrosão; 

•   (D) Fluxo de corrente iônica da área anódica para a catódica por meio do eletrólito.  

Na corrosão é preciso que haja dois tipos de corrente circulando. A proteção catódica, 

descrita de forma bem simples, é o uso direto de uma corrente de fonte externa em 

oposição à corrente de descarga da corrosão de áreas anódicas que estarão naturalmente 

presentes. 

 A corrente, ao ser  injetada na parte metálica, fará com que toda a superfície metálica 

em contato com o eletrólito absorva a corrente contínua que agora é de proteção, fazendo com 

que toda a superfície condicionada torne-se catódica, e todos os processos de corrosão sejam 

interrompidos. 

 

2.14   Tipos usuais de proteção catódica 

Os sistemas de proteção catódica podem ser classificados em duas categorias: 

• Sistemas de Anodo Galvânico (anodo de sacrifício); 

• Sistemas de Corrente Impressa.  
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2.15   Sistema de anodo de sacrifício 

Os anodos de sacrifício são sistemas simples, compostos por materiais diferentes que 

estão em contato com o mesmo eletrólito. Os metais mais anódicos é que serão corroídos. 

Os anodos de sacrifício usados em aplicações no solo são, usualmente, feitos de liga 

de magnésio. A "Série Galvânica Prática" mostra que a tensão direcionada entre a tubulação 

de aço e o magnésio é, tipicamente, menor que um volt.  

Assim, se os anodos forem especificados para criar uma quantidade útil de corrente, a 

resistência de contato entre os anodos e a terra deve ser baixa. Isto significa que anodos 

galvânicos são normalmente empregados em solos de baixa resistividade. Ver Figura 16. 

 
Figura 16:   Proteção catódica com anodos de sacrifício (ABRACO, 2002) 

 

2.16   Sistemas de Corrente Impressa 

Este sistema injeta uma corrente elétrica contínua de baixa voltagem. A tensão de saída da 

unidade pode ser ajustada, e é direcionada aos eletrodos.  A constituição básica deste sistema 

é uma unidade de fonte de corrente contínua, leito de  anodos e terminal de medição (permite 

a medição periódica da corrente). Ver Figura 17. 
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Figura 17:  Proteção catódica por corrente impressa (ABRACO, 2002) 

 

2.17   Principais parâmetros para projeto e instalação de uma PC 

Para fazer o projeto de um sistema PC para um trecho de duto ou uma torre de transmissão,   

os seguintes parâmetros devem ser considerados (medidos ou estimados):  

• potencial de corrosão (Ecor); 

• corrente necessária (Ip) para a proteção catódica, desprezando o efeito de Queda 

Ohmica do solo; 

• inclinação tipo Tafel (βon) para polarização catódica em condições de circuito fechado; 

• corrente necessária (Ip-IR) para a proteção catódica , considerando  o efeito de Queda 

Ohmica do solo; 

• resistividade do solo (ρ); 

• resistência dos anodos (Ran); 

• corrente injetada na torre ou trecho do duto (Ii); 

• potencial adquirido pela torre ou trecho do duto (Eon). 
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2.18   Potencial de Proteção  

Durante a proteção catódica de grelhas (pés de torres de LT`s) é muito importante a 

seleção do potencial de proteção verdadeiro, e para isso alguns critérios de potencial devem 

ser estabelecidos. O critério usado para estabelecer o potencial de proteção tem sido 

considerações termodinâmicas e observações empíricas. 

Com relação às considerações termodinâmicas, POURBAIX (1949) fez um cálculo 

teórico do potencial de proteção considerando a solubilidade do ferro em água, e a 

concentração de íons Fe(II) de 10-6 g/1, e verificou que a corrosão é mínima quando o 

potencial for de  -936 mV em função do calomelano saturado, este potencial está exatamente 

em cima da linha que divide a região de corrosão com a região de imunidade no diagrama de 

potencial em relação ao pH.  Este potencial é mais negativo que o valor  de  -850 mV, tomado 

como referência, e neste potencial existe uma pequena corrosão e essa pequena corrosão é da 

ordem de 25μm/ano. Pourbaix também fez testes de laboratório usando ferro em meio de 

ácido sulfúrico na concentração de 1 normal e observou  que  para  o  valor  experimental  de  

-600 mV em relação ao eletrodo de hidrogênio, a corrosão do ferro não foi perceptível. 

A NACE (1983) criou a RPO169 "Controle da Corrosão pelo Solo em Tubulações 

Metálicas", em que estabelece o potencial de proteção como sendo o valor de – 850 mV em 

relação ao eletrodo de calomelano saturado. 

A norma Alemã DIN (1985) estipula um critério para o potencial de proteção levando 

em conta a resistividade do solo e estabelece valores de potencial de proteção em condições 

de circuito fechado de acordo com determinados intervalos de resistividade: para 

resistividades menores que 100 Ohm.m, o potencial de proteção é de -850 mV em função do 

calomelano saturado; para a resistividade entre 100 e 1000 Ohm.m, o potencial de proteção é 

de -750mV em relação ao calomelano saturado; e para a resistividade acima de 1000 Ohm.m, 

o potencial de proteção é -650 mV em  relação ao eletrodo de calomelano saturado. 

Vários laboratórios (BARLO al., 1987) incorporaram a técnica de interrupção da 

corrente para determinar o potencial de proteção. Esta técnica baseia-se em interromper a 

corrente circulante e medir o potencial logo no instante em que o valor começa a variar 

lentamente em função do tempo, e este potencial é tido como potencial em condições de 

circuito aberto, potenciais “Eoff”. 
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Esta técnica leva em conta que a interface meta1/so1o pode ser representada pelo 

circuito equivalente de RANDLES (1947) proposto em 1947. Este modelo é representado por 

uma resistência do meio corrosivo em série com um circuito RC, onde R está relacionado com 

a resistência de polarização em paralelo com C referente a um capacitor representado pela 

dupla camada. Assim, a queda de potencial sobre a resistência do meio corrosivo desaparece 

instantaneamente quando a corrente é interrompida. Quando a corrente é pequena, a queda de 

potencial por meio da resistência de polarização e da capacitância da dupla camada são iguais, 

pois estão em paralelo. Deste modo, quando se interrompe a corrente, a variação de potencial 

na interface não desaparece instantaneamente, mas por um decaimento lento, devido à 

constante de tempo existente entre a resistência de polarização e a capacitância da dupla 

camada. 

Em 1992 e 1996, a NACE et al. fez uma revisão da RPO169 introduzindo o efeito de 

Queda Ôhmica e padronizou o valor de 100 mV mais negativo que o potencial de corrosão, 

para o estabelecimento de uma estrutura metálica totalmente protegida pelo sistema de 

proteção catódica, em condições de circuito aberto. Pois, a parti desse valor verificou-se que 

as reações anódicas se tornam desprezíveis. 

  

2.19  Utilização do sistema de proteção catódica 

 Segundo estudos realizados, a proteção catódica de corrente impressa é a melhor 

indicação para grandes estruturas por sua eficiência e longevidade, geralmente com vida 

média para os anodos de vinte anos. Esta longa vida está relacionada também a um 

procedimento de manutenção adequado. 

 Este tipo de proteção requer uma fonte de energia que alimente a unidade 

retificadora. Neste tipo de proteção poderão ser usadas algumas dessa fonte: 

• linha de transmissão (utilizando indução da própria linha);  

• energia da rede  local (quando disponível);  

• energia solar fotovoltaica; 

• energia eólica.  
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 As seguintes características são desejáveis para o sistema de suprimento de energia 

elétrica dos sistemas da  PC: 

• simplicidade de operação; 

• robustez; 

• baixa manutenção; 

• facilidade de instalação; 

• alta confiabilidade; 

• baixo custo. 

 Em locais onde existam redes de energia elétrica, esta é a fonte mais barata e 

confiável. 

 Na proteção de torres de  linhas de transmissão pode-se utilizar  a energia da própria 

linha mediante um dispositivo de indução elétrica. Existem algumas dificuldades em se 

aproveitar estes campos elétricos como fonte de energia, pois é necessário instalar 

equipamentos próximos aos cabos, processo cuja execução requer, necessariamente, equipe 

bem treinada e experiente, uma vez que trata-se de  uma operação bastante complexa e 

perigosa. Estes dispositivos têm um custo mais elevado que os similares operados com 

energia solar fotovoltaica. 

 A energia solar fotovoltaica reúne todas as características necessárias para utilização 

como fonte de energia de tais dispositivos elétrico-eletrônicos quando não se tem o 

fornecimento local de energia elétrica da rede. É considerada uma energia limpa e de fácil 

instalação, dispensa manutenção programada, pode ser transportada para qualquer local, é 

modular, não gera grande interferência na natureza e no local onde  instalada.  Além disso, 

tem uma vantagem bastante significativa por ser  a tensão gerada pelos painéis do tipo 

contínua em baixa tensão, geralmente 12 Vcc ou 24 Vcc, sendo esta particularidade 

perfeitamente aceitável diretamente  pelos dispositivos elétrico-eletrônicos. Dessa forma para 

a condição de uma  PC em locais remotos, tem um custo menor se comparada a qualquer 

outra alternativa de geração de energia elétrica. 

 Os equipamentos elétrico-eletrônicos da PC utilizados nas torres de linha de 

transmissão normalmente são de baixa potência e os arranjos fotovoltaicos também o são. 
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2.20 Parâmetros para o dimensionamento da proteção catódica pelo sistema solar 

fotovoltaico 

 O dimensionamento de um sistema de fornecimento de energia para a proteção 

catódica pelo sistema solar fotovoltaico constitui-se em fator imprescindível ao seu bom 

funcionamento. 

Para o dimensionamento desse sistema algumas grandezas se fazem necessárias, tais 

como: 

• Recurso da localidade: 

- Demanda diária do sistema (Wh); 

- Recurso solar  (kWh/m2). 

• Modulo Fotovoltaico: 

- Potência nominal do modulo, Pnominal-módulo  (W); 

- Tensão máxima do módulo, Vmáxima-módulo (V). 

• Banco de baterias: 

- Tensão barramento do bco de baterias, Vbco-bateria  (V); 

- Capacidade de cada bateria, Cbateria  (Ah); 

- Tensão nominal da bateria, Vbat (V); 

- Tempo de disponibilidade de carga da bateria. 

Os protetores catódicos baseados na energia solar são de pequenas dimensões e os 

modelos disponíveis no mercado atendem ao sistema,  em virtude de a corrente exigida na 

proteção de grelhas de torre ser baixa, podendo chegar até a 800 mA. Os modelos mais 

sofisticados integram em uma única peça o painel solar, a bateria que permite o 

funcionamento ininterrupto do sistema, e o sistema eletrônico de controle e proteção. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Localização da área de estudo 

As torres a serem estudadas estão localizadas na Avenida General San Martin, s/n, no 

bairro de San Martin – Recife – PE, no pátio da SLLR, pertencente à CHESF. Estas torres 

fazem parte da linha de transmissão de 230 kV, estão dispostas uma ao lado da outra, e 

colocadas em mesmas condições de solo, com descrição conforme a seguir: 

• Torre 6/3 – Linha Joairam / Bonji (Pátio SLLR), à esquerda; 

• Torre 7/2 – Linha Joairam / Bonji (Estacionamento da SLLR), à direita. 

A torre 6/3 foi a utilizada para a proteção catódica, e a torre 7/3 para testemunha. 

A Figura 18 (a) e (b) mostra estas duas torres, e para melhor caracterizar os locais de 

estudo também foram obtidas as coordenadas geográficas das torres por meio de um 

equipamento GPS,  as quais estão representadas na Tabela 6.  

       
(a)                                                      (b) 

Figura 18: (a) Torre protegida catodicamente, (b) Torre sem proteção 
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Tabela 6: Coordenadas geográficas das torres em estudo 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

CÓDIGO DA TORRE LAT (SUL) LONG (O) 

6/3 S 08º 03’48,0” O 34º 55’46,6” 

7/2 S 08º 03’ 49,3”. O 34º 55’46,1” 

 

3.2   Desenvolvimento do trabalho 

O trabalho desenvolvido pode ser descrito conforme os seguintes tópicos:  

• roteiro metodológico; 

• equipamentos a serem utilizados; 

• obtenção da resistividade do solo; 

• obtenção da resistência de aterramento da torre; 

• obtenção do potencial de corrosão; 

• coleta de amostras de solo e determinação do pH do extrato aquoso; 

• utilização de um sistema solar fotovoltaico  consorciado com uma bateria, para 

manutenção da corrente de proteção; 

• instalação de testemunhos, constituídos de corpos de prova (pequenas chapas 

metálicas) a aproximadamente 20 cm de profundidade, ora nas estruturas protegidas, 

ora em estruturas muito próximas, porém, sem proteção; 

• determinação da taxa de corrosão dos testemunhos instalados a cada 1 mês, e 

comparação da perda de massa com o tempo.  

 

3.3  Roteiro Metodológico 

 Para execução do projeto, aplicou-se o seguinte roteiro metodológico: 

• Parâmetros obtidos em campo: 

- resistividade do solo; 
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- obtenção do potencial estrutura/solo; 

- obtenção da corrente necessária para proteção da estrutura em condições de circuito 

fechado; 

- obtenção da corrente necessária para proteção da estrutura em condições de circuito 

aberto. 

• Parâmetros obtidos em laboratório: 

Parâmetros físicos: 

- resistividade; 

- capacidade de retenção de água; 

- umidade. 

Parâmetros químicos: 

- cloretos; 

- pH; 

- acidez total. 

Parâmetros eletroquímicos: 

- potencial redox; 

- potencial de corrosão. 

 

3.4 – Equipamentos utilizados 

Os equipamentos a serem utilizados foram de construção compacta e robusta para a 

utilização em campo, além de atenderem aos requisitos de precisão e sensibilidade. 

3.4.1   Equipamentos utilizados em campo 

• um conjunto de voltímetro/amperímetro; 

• um conjunto potenciostato/galvanostato acoplado a um gerador, para medição da 

corrente necessária de proteção;  
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• um eletrodo de referência de Cobre/Sulfato de Cobre saturado construído para 

medição dos potenciais de corrosão, de acordo com a figura 25, item 3.5.4; 

• outros componentes tais como: cabos de cobre, chave liga e desliga, bornes  e garras, 

potenciômetros e bateria de 12 volts; 

• terrômetro digital modelo MTD-20KW, referência GG7146L, de fabricação 

Megabrás, com precisão de ± 1% do valor medido + 1% do fundo de escala, de acordo 

com as normas NBR 7117/81 (Estratificação do solo pelo Método de Wenner), NBR 

5456 e NBR 5460. 

 

3.4.2   Equipamentos utilizados em laboratório 

• estufa, pistilo, recipiente de porcelana, formas de ferro e 2 peneiras sendo uma de 

malha 4 mm e outra de 2 mm; 

• agitador mecânico, proveta e uma balança; 

• funil de buchner,  kitassato, espátula, filtro, frasco de sucção, cápsulas e bombas para 

filtração a vácuo.; 

• Soil box, multímetro, becker, espátula e cápsulas, eletrodo de platina, eletrodo de aço 

e eletrodo de referência Cu/CuSO4 saturado; 

• pipeta volumétrica de 20 ml,   erlenmeyer de 250 ml,  pêra, bureta de 5 ml,  béquer,  

tubo de ensaio, indicador (5% de cromato de potássio K2CrO4), Nitrato de prata  

(AgNO3 ) 0,0082 N e  folha de papel em branco 

 

3.5   Obtenção dos parâmetros de campo  

3.5.1  Resistividade do solo 

Para obtenção deste parâmetro foi montado o circuito desenvolvido pelo Método de 

Werner ou método dos Quatro Pinos no local a ser feito o teste,  de acordo com a norma NBR 

7117 – “MEDIÇÃO DA RESISTIVIDADE DO SOLO PELOS QUATRO PONTOS”.  Figura 

19. 



 51

 A norma recomenda fazer medições num determinado local “com diferentes 

pesquisas de profundidades”, ou seja, deve-se fazer várias medições com espaçamentos das 

hastes entre 1 metro e o maior valor possível, sendo recomendados os valores de 1, 2, 4, 8 e 

16  metros. 

 

Figura 19:  Medição da resistividade do solo – Método Werner 
(Encontre Engenharia- http://www.encontre-engenharia.com.br/noticia7.asp) 

 

O método, como é conhecido, consiste na colocação de 4 eletrodos numa linha que 

atravessa a parte do terreno em que se pretende medir a resistividade do solo (ρ). Os eletrodos 

devem ser colocados alinhadamente e igualmente espaçados a uma distância “a” entre eles. A 

profundidade de cravação das estacas deve ser suficiente a assegurar seu contato com o 

terreno, e até apresentarem resistência mecânica de cravação aceitável. 

 Deve-se fazer a conexão dos condutores conforme a figura 19. Deverão ser ajustados 

o potenciômetro e o multiplicador até que o galvanômetro do aparelho indique zero. 

A corrente de teste foi injetada entre c1 e c2 (retorno efetuado pelo interior do solo). 

Esta corrente que circula pelo interior do terreno vai provocar um diferente aumento do 

potencial nos elétrodos P1 e P2, essa diferença de potencial será interpretada pelo instrumento 

como uma tensão Vx. Dividindo-se essa tensão pela corrente Ix que é injetada entre c1 e c2, 

obtém-se uma resistência (o aparelho convenciona chamar-lhe resistência de terra Rt). 

 

 

http://www.encontre-engenharia.com.br/noticia7.asp
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3.5.2   Medição da resistividade do solo 

 A resistividade do solo foi obtida seguindo-se as recomendações colocadas no item 

2.11, com as hastes alinhadas e respeitando-se escrupulosamente as distâncias entre elas que 

deverá ser constante. Existe uma seqüência correta para os eletrodos que deverá ser 

absolutamente respeitada sob pena de as medições obtidas virem incorretas. Para isso, será 

indispensável a leitura atenta do manual do fabricante do equipamento. 

 As medições foram executadas a uma distância de 80 m da torre, na direção 

perpendicular à linha de transmissão. As hastes foram cravadas a uma profundidade de 50 cm 

para que se pudesse obter melhor leitura.  

 O instrumento utilizado foi um Terrômetro digital, modelo MTD-20KW, referência 

GG7146L, de fabricação Megabrás; e as leituras obtidas  são os valores da resistência dada 

em Ohm (Ω), Figura 20 (a) e (b). Para obtenção do valor da resistividade, aplica-se a fórmula 

de Palmer, conforme abaixo: 

Rta ..2 πρ =                                              (08) 

onde: ρ é a resistividade (Ω.m),  a é  separação entre os eletrodos (m) e Rt é o  valor 

indicado no medidor do instrumento  (Ω). 

  
                                      (a)                                                         (b) 

Figura 20: (a) Instrumento de medição e (b) Disposição das hastes 
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3.5.3  Medição  do potencial “estrutura/solo” 

 Segundo o procedimento adotado pelo GCOI e pelo LATEC, para medição do 

potencial entre a estrutura e o solo foram realizados os seguintes procedimentos: 

• tomou-se uma distância de 1,5 metros partindo-se do pé da torre em direção 

perpendicular à linha de transmissão; 

• realizou-se um orifício no solo de aproximadamente 15 cm, com o mesmo diâmetro do 

eletrodo de referência; 

• adicionou-se água a este orifício; 

• introduziu-se o eletrodo de referência; 

• colocou-se um voltímetro entre o eletrodo e a estrutura, onde o pólo positivo do 

voltímetro foi conectado à estrutura e o  negativo  ao eletrodo; 

• realizou-se a leitura do voltímetro em condições de tensão contínua. 

 A Figura 21 mostra a distribuição dos equipamentos instalados para medição do 

potencial de corrosão. 

 
 

Figura 21:    Esquema  de ligação para a leitura  do potencial 

 

Para obtenção do potencial da estrutura (RECOMENDAÇÃO SCM, 1994) foi 

construída em laboratório uma semi-célula ou eletrodo de referência de cobre/sulfato de cobre 



 54

saturado. Esta semi-célula é essencial para a medição de potenciais estrutura/solo. Ver Figura 

22. 

 
Figura 22: Eletrodo de referência  Cu/CuSO4  (Vicente Gentil – Corrosão-2003) 

 

Para a construção desse eletrodo cobre e de sulfato de cobre, foi utilizado os 

seguintes materiais: 

- 200 g de sulfato de cobre comercial;  

- 1 litro de água destilada; 

- bastão de cobre de 3/8” de diâmetro com 23 cm de comprimento; 

- tubo de PVC transparente de 3,0 cm de diâmetro e 20 cm de comprimento. 

- rolha de borracha. 

 De acordo com a figura 22,  primeiramente foi feito a colocação do sulfato de cobre 

em um litro contendo água destilada  para este fosse  dissolvido. Parte  da solução foi 

colocada em um tubo de PVC transparente, sendo o tubo vedado em ambas as extremidades. 

Uma das extremidades é vedada com material poroso e outra com uma rolha de borracha. O 

bastão de cobre ficou com 15 cm em contato com a solução. Na extremidade superior foi 

utilizada a rolha de borracha bem ajustada e depois passada uma fita de alta fusão para não 

permitir a entrada de ar e  a saída da solução pela parte inferior. 

Para verificação dos valores foi colocada uma outra semi-célula, da empresa JBV, 

calibrada anualmente pela empresa que fornece esta semi-célula. Figura 23 (a) e (b).  
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       (a)                                                                  (b)          

Figura 23: (a) Célula construída em laboratório, (b) Célula comercial (JBV) 

 

3.6  Obtenção dos parâmetros de laboratório 

3.6.1   Coleta de amostras de solos 

O solo foi retirado a uma profundidade de 1,0 metro da superfície. As amostras, de 

aproximadamente 3kg, foram  colocadas em sacos plásticos limpos e impermeáveis ao ar, e 

estocadas em um ambiente seco e à temperatura ambiente a fim de retardar possíveis 

alterações devido a reações químico-biológicas. Após este procedimento foram colocadas na 

estufa para secagem por 24 horas a uma temperatura de 105ºC. Depois da secagem, foram 

destorroadas e peneiradas, em uma peneira de 2 mm. Posteriormente, as amostras foram 

utilizadas para os diversos ensaios, considerados essências. Na Figura 24 aparece, na 

seqüência, estufa, pistilo e peneira.  

 

Figura 24: Equipamentos usados em laboratório – estufa, pistilo e peneira  
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3.6.2  Determinação da umidade 

A avaliação da umidade corresponde à perda de peso do produto quando submetido a 

determinadas condições nas quais a água é removida. Para este procedimento toma-se uma 

cápsula vazia (recipiente de porcelana), faz-se uma pesagem inicial desta cápsula, depois 

adiciona-se a amostra integral (solo + água) e pesa-se esta amostra integral. Após 

aquecimento em estufa a 105 ºC por 2 horas, deixa-se esfriar em dessecador até a temperatura 

ambiente, então efetua-se nova pesagem.  Após esse período realizam-se os cálculos, sendo os 

resultados expressos em porcentagem de perda de peso devido à evaporação da água, de 

acordo com a norma NBR 6457/86. 

Umidade g% = Peso da umidade (g) x 100 (g)  
                      Peso da amostra (g)  (09)

onde, o peso da amostra é dado como sendo peso da cápsula mais a amostra integral (solo 

mais água) menos peso da cápsula, e o peso da umidade é dado como sendo peso da cápsula 

mais amostra seca do solo menos o peso da cápsula. 

 

3.6.3 Construção da curva de resistividade em relação à porcentagem de água 

O solo é composto de materiais, minerais e vazios, sendo uma parte matéria e outra 

vazios. Quando se adiciona água a um solo seco, todos os vazios vão sendo preenchidos; ao 

ficarem todos cheios, o solo atingiu a saturação. Então, pode-se afirmar que o solo chegou a 

sua  umidade de saturação.  Com o acréscimo de mais água ao solo já saturado, poderá 

começar seu processo de fragmentação, e o mesmo irá se dissolvendo. 

De acordo com a literatura, após o alcance da resistividade na umidade de saturação, 

a curva de resistividade em relação à porcentagem de água poderá apresentar um aumento da 

resistividade. Caso a resistividade aumente com a porcentagem de água, o ponto em que a 

resistividade começará a aumentar será o ponto em que o solo estaria se fragmentando em 

pedaços muito pequenos.  

O decréscimo da resistividade está relacionado à condutividade do material, que é 

função do teor de água, fator diretamente relacionado com a solubilidade dos sais existentes. 
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Para fins de comparação foi medida a resistividade mínima do solo em laboratório 

(construção da curva de resistividade com a umidade). Para tanto foi realizada uma coleta de 

solo (solo argiloso), próximo à torre em estudo, a uma profundidade de 1,0 metro. A partir 

dessa amostra, construiu-se uma curva de resistividade em função da quantidade de água 

adicionada em laboratório. 

 O valor da resistividade é medido com um sistema que utiliza uma caixa padrão "soil 

box" com instrumentos adequados, voltímetro de alta impedância e fonte de corrente 

alternada. Para cada valor de resistividade medido são adicionados 50 ml de água destilada, 

de acordo com a norma NBR 7117/81. Na Figura 25 é mostrada a caixa padrão.  

 
Figura 25: Caixa padrão para obtenção da resistividade em laboratório 

 

3.6.4   Determinação da capacidade de retenção de água no solo 

A água está presente no solo nas seguintes formas: água livre, água gravitacional e 

água retida por capilaridade. A água gravitacional é a água proveniente das chuvas ou de 

fontes externas que tem acesso ao solo por infiltração. Esta infiltração está diretamente 

relacionada com a permeabilidade e com a porosidade dos solos. Uma camada de argila no 

solo pode agir como uma barreira resistente à infiltração de água. A água retida por 

capilaridade, relacionada com a capacidade de retenção de água (C.R.H2O), é grande nos 

solos com alto teor de argila e muito pequena em solos com alto teor de areia, a resistividade 

nesta condição é a verdadeira resistividade do solo, de acordo com a norma NBR 7117/81.   

Em um funil de "büchner" de aproximadamente 5cm de diâmetro e 2,5cm de 

profundidade, coberto com um papel de filtro qualitativo, é adicionada uma quantidade de 
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amostra até o topo. Esta amostra deve ser compactada e nivelada com uma espátula. Coloca-

se o funil cheio em um becker de capacidade de 400ml, que deve ficar  retido em posição para 

cima, pelas bordas do funil. Adiciona-se água ao becker a uma altura ligeiramente superior à 

do papel de filtro. Espera-se até a amostra umidificar por capilaridade de modo a evitar 

encapsulamento de ar na coluna. Quando a parte superior da amostra de solo apresentar sinais 

de umidade, adiciona-se mais água até seu nível aproximar-se do topo do funil. Deve cobrir o 

becker, deixando-se a amostra do solo umedecida por, no mínimo  12 horas. Depois desse 

procedimento, coloca-se o funil coberto em um frasco de sucção e após 15 minutos remove-se 

o funil, transferindo-se a amostra do solo para um recipiente previamente tarado e determina-

se o teor de umidade em porcentagem. 

 

3.6.5   Preparação do extrato aquoso e medição do pH 

Grande parte da corrosão de materiais encontra-se associada à concentração de íons 

dissolvidos na umidade do solo. Os íons mais importantes para serem analisados são o 

cloreto, o sulfato e o hidrogênio, e, às vezes, o íon bicarbonato, que pode apresentar alguma 

influência. 

Em um becker de 100ml são adicionados 10g do solo já pronto (destorrado e 

peineirado) juntamente com 25ml de água destilada, e agitados durante 10 minutos em 

agitador magnético. Em seguida, feita a calibração do pH-metro, ligando-o e deixando-o 

estabilizar por 15 minutos; logo após  lava-se com água destilada e enxuga-se com papel-

lenço. Na sequência, o eletrodo combinado é mergulhado na amostra. Espera-se estabilizar o 

valor e toma-se nota do valor obtido do extrato aquoso, de acordo com a norma ASTM G-51-

77/1984.  

 
 

3.6.6  Determinação de cloretos e sulfatos 

Na determinação de cloretos são retirados 25 ml do extrato de saturação, adiciona-se 

5 gotas do cromato de potássio,  e titula-se com solução de nitrato de prata 0,05N até a 

formação de coloração vermelha persistente (RUMP, HANS HERMANN; 2000). A Tabela 7 

e a Tabela 8 citam as condições de corrosividade do solo em função do teor de cloretos e 
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sulfatos, respectivamente e a Tabela 9 cita o teor de cloretos em função da perda do aço em 

μm/ano. 

Tabela 7 - Condições de corrosividade dos solos em função do teor de cloretos 

Teor de cloretos (ppm) Características 
0 a 10 Solo não agressivo 
10 a 20 Solo levemente agressivo 
20 a 40 Solo de média agressividade 

>40 Solo agresivo 
 

Tabela 8 - Condições de corrosividade dos solos em função do teor de sulfatos 

Teor de sulfatos (ppm) Características 
< 25 Solo não agressivo 

25 a 50 Solo levemente agressivo 
50 a 100 Solo de média agressividade 

> 100 Solo agresivo 
 

Tabela 9 - Condições de perda do aço  em função do teor de cloretos 

Teor de cloretos (ppm) Perda do aço (μm/ano) 
Corrosão aproximada 

0 a 10 25 
10 a 20 25 a 100 
20 a 40 100 a 200 

>40 200 

 

3.6.7   Determinação da acidez total 

Na determinação da acidez total, uma amostra de 16g do solo (seco e finamente 

moído) é depositada em um becker de 150ml e  adicionado um volume de 40ml de KCl, 1N. 

Agita-se o conjunto durante meia hora com agitador magnético  e, em seguida, é deixa-se 

repousar por uma hora. Após decantação, retira-se 15ml do sobrenadante, que foi aquecido até 

a fervura, esfriado e titulado com NaOH, 0,1N. Na titulação deve ser usado fenolftaleina 

como indicador. (RUMP, HANS HERMANN; 2000). 

A partir do valor de cloreto, do valor de sulfato e do valor da acidez total, é feito um 

tratamento matemático utilizando-se a função dose-resposta. A partir desse tratamento 

matemático verifica-se a condição do solo estudado e tem-se a taxa de corrosão, e por meio 
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desta classifica-se o tipo de solo. A Tabela 10 mostra essa condição de corrosividade do solo 

em função da acidez total. 

Tabela 10 - Condições de corrosividade dos solos em função da acidez total 

pH Acidez Total 
( mEq/100gsolo) Características Perda do aço (μm/ano) 

Corrosão aproximada 
>7 < 0,118 Solo não agressivo 25 

5,5 a 7 0,118 a 0,5 Solo com corrosão mínima 25 a 100 
4,5 a 5,5 0,5 a 1,5 Região não passiva. 

Solo mediamente corrosivo 100 a 200 

4 a 4,5 1,5 a 2,0 Região não passiva. Solo corrosivo 200 

 

3.6.8  Determinação do potencial redox 

 As estruturas de aço enterradas em determinados tipos de solo podem estar sujeitas a 

um processo de corrosão causado por bactérias anaeróbicas, que proliferam em suas 

adjacências. Este fenômeno é conhecido como a corrosão microbiológica. Em geral, seu 

metabolismo envolve o consumo de hidrogênio, promovendo a redução dos sulfatos presentes 

e liberando sulfeto. Estes microorganismos induzem a aceleração do processo corrosivo por 

duas razões distintas: a primeira é o consumo do hidrogênio formado nas reações catódicas, 

despolarizando as áreas catódicas e estimulando as reações anódicas, ou seja, a corrosão do 

metal; e a outra consiste no ataque do ferro pelo sulfeto liberado na reação de redução dos 

sulfatos.  

A medição deste potencial é realizada em laboratório, utilizando uma amostra do 

solo saturado, duas semi-célula, uma de Cu/CuSO4 e outra de metal de platina. A leitura é 

realizado atravéz de um multímetro colocados entre as duas células, e o valor obtido é em 

dado em mV, a Figura 27 mostra este procedimento. Os valores de corrosividade do solo pelo 

microorganismo é colocado na Tabela 11. 

Tabela 11 - Corrosividade do solo pelo microorganismo 

Potencial Redox (mV) Possibilidade de corrosão 
Até 100 Severa 

100 a 200 Moderada 
200 a 400 Leve 

>400 Ausente 
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3.6.9   Determinação da taxa de corrosão 

A taxa de corrosão (Tx) pode ser determinada a partir de duas condições: 

• com o valor da C.R.H2O, da resistividade no ponto de retenção de água e da 

acidez total, é feito um tratamento matemático utilizando-se a função dose-

resposta1. A função dose-resposta tem sido muito útil na determinação do 

comportamento da corrosão atmosférica dos metais e tem sido observado um 

comportamento muito similar para o estudo da corrosividade de solos. 

• pela equação abaixo: 

DtS
KT m

x ××
Δ×

=                                                            (10) 

onde:  K é a constante de conversão; Δm é a perda de massa, em gramas, 

do testemunho; S é a área da superfície total do testemunho em cm2; t é o 

tempo de exposição em horas, e D é a densidade do aço em g/cm3.   

Para as amostras  existentes no banco de dados já são conhecidos os parâmetros: a 

taxa de corrosão, através da realização da técnica de resistência de polarização linear;  a 

resistividade na retenção de água, com a porcentagem de capacidade de retenção de água; e  a 

acidez total. 

Uma vez correlacionados esses valores existentes no banco de dados, desenvolveu-se 

uma relação, de modo que foi possível saber a corrosão de amostras novas sem o parâmetro 

“taxa de corrosão”, uma vez que os valores de acidez total, C.R.H2O e resistividade na 

C.R.H2O já foram  determinados. 

 

3.6.10  Curvas de polarização obtida em laboratório para medição dos potenciais         

Eon e Eoff e corrente de corrosão. 

O cálculo da corrente de corrosão e, conseqüentemente, da taxa de corrosão, pode ser 

efetuado usando-se a curva de polarização experimental obtida na torre da CHESF. Para que 

                                                 
1 A função dose resposta é um tratamento matemático aplicado em um banco de dados contendo 
aproximadamente 50 amostras de solos com os valores já conhecidos. 
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essa curva experimental seja usada é necessário que se conheça tanto a área da grelha 

envolvida no processo como os valores de Queda Ôhmica do solo local. 

Para conhecer a área envolvida no processo e a Queda Ôhmica do solo decidiu-se 

coletar uma amostra de solo local e transportá-la até o laboratório com o objetivo de realizar 

curvas de polarização linear. 

A curva de polarização linear é obtida variando-se, em incrementos negativos (para a 

direção catódica) o potencial entre os eletrodos, e medindo-se a densidade de corrente 

correspondente a cada um destes incrementos após um tempo de estabilização pré-

determinado (próximo de um minuto). O potencial inicial a ser imposto é o potencial Eon   

medido pelo voltímetro após 30 segundos de estabilização. O potencial final após construção 

da curva de polarização catódica deve ser sempre menor que 100 mV em relação ao potencial 

de corrosão.  

A obtenção do potencial “Eoff” (potenciais em condições de circuito aberto) se dá  

após a estabilização do potencial “Eon”. Para obtenção do potencial “Eoff”, interrompe-se a 

corrente injetada pela bateria automotiva. Com a interrupção da corrente, o  “Eon” cai 

abruptamente para um determinado valor e logo em seguida essa queda de potencial torna-se 

lenta, o segredo está em obter o início dessa queda lenta de potencial. Na prática, o valor lido 

basea-se na leitura do primeiro potencial que aparece no visor do multímetro imediatamente 

após desligar a chave liga/desliga. Como é difícil obter esse valor a “olha nu”, repete-se várias 

vezes o procedimento liga/desliga e considera-se o valor médio. 

O resultado desse experimento deve ser uma reta. A inclinação dessa reta fornece a 

resistência de polarização linear. Através da resistência de polarização linear e da KSG obtém-

se a corrente de corrosão e, conseqüentemente, a taxa de corrosão. Para este ensaio utiliza-se 

uma célula de três eletrodos. A montagem clássica deste tipo de célula está representada 

esquematicamente na Figura 26, a qual consiste em um eletrodo de trabalho “ET” (amostra a 

ser analisada), um contra-eletrodo “CE” (geralmente de platina), e um eletrodo de referência 

“ER”. Para reduzir ao mínimo a queda ôhmica, utilizou-se o solo saturado com água. O 

eletrodo de referência foi a semi-célula de cobre/sulfato de cobre saturado e o contra eletrodo 

foi a platina. 
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Figura 26: Diagrama esquemático para ensaios de resistência de polarização linear 

 

Pelos voltímetros 1 e 2 são monitoradas, respectivamente, as tensões de entrada e 

saída  na célula, e pelo amperímetro se obtém a corrente usada na polarização. Para este caso 

foi usada uma caixa padrão, também chamada de soil box, citada no item 3.6.3. Figura 26. 

O eletrodo de trabalho usado foi de aço, com diâmetro de 0,8 cm, cuja área foi de 0,5 

cm2, o formato desse eletrodo é conforme a Figura 27. 

 
Figura 27: Eletrodo de trabalho 

 

Para as medições dos potenciais Eon em campo, utilizou-se o sistema de proteção 

catódica em funcionamento. A injeção da corrente foi fornecida apenas pelo painel, sem a 
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bateria, sendo  o terminal negativo do painel conectado à estrutura e o positivo aos anodos  

instalados.  O potencial Eon foi medido utilizando-se um data logger entre a estrutura e a 

semi-célula Cu/CuSO4 colocada diretamente no solo. Através do data logger, foram 

registrados os valores por um dia. O data logger foi programado para registrar os valores 

médios por minutos, depois foram retiradas as médias para cada 30 minutos e dispostos em 

uma tabela. 

 

3.7  Métodos de avaliação  dos potenciais da estrutura 

3.7.1   Método dos potencias naturais de corrosão 

 De acordo com a literatura da NACE, 1992,  a avaliação das condições das estruturas 

poderá ser efetuada seguindo as seguintes regras: 

• nas estruturas com potenciais mais negativos que -850 mV a grelha pode ser 

considerada como nova, onde o revestimento de zinco se encontra em boas condições, 

protegendo o aço adequadamente, pois o potencial natural do zinco no solo é próximo 

de –850mV em relação à semi-célula de cobre/sulfato de cobre; 

• nas estruturas com potenciais entre -410 mV e -840 mV, a grelha deve ser considerada 

como em “estado normal de corrosão”, não necessitando de manutenção imediata; 

• nas estruturas com potenciais maiores que -400 mV, a grelha deve ser considerada 

como em “estado crítico de corrosão” e deve sofrer manutenção ou substituição em 

pequeno espaço de tempo, pois  o  potencial  natural  do  aço  no  solo é  próximo  de  

–400 mV em relação à semi-célula de cobre/sulfato de cobre. 

Tabela 12 – Resumo das avaliações dos potenciais da estrutura de grelha das LT's  

(Fonte: NACE RPO 169/92) 

POTENCIAIS CONSIDERAÇÕES 
Mais negativo que     -850mV Grelha nova 
Entre -410mV  à -840mV  Grelha normal 
Maiores que -400mV Grelha crítica 
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3.7.2   Técnica do decaimento dos 100 mV 

A técnica de obtenção das curvas de polarização on/off, ou técnica de decaimento 

dos 100 mV, foi desenvolvida com o fundamento para contornar o problema de Queda 

Ôhmica quando se realizam medidas eletroquímicas em um eletrólito de alta resistividade. 

Padronizou-se o valor de 100 mV mais negativo que o potencial de corrosão (Ecorr), pois a 

partir desse valor verificou-se que as  reações anódicas se tornam desprezíveis. 

 Segundo essa teoria, o sistema eletroquímico de um eletrodo de trabalho submerso 

em um meio de alta resistividade pode ser visto como um circuito eletrônico equivalente, de 

acordo com a Figura 28.  

Na Figura 28 observa-se um resistor (RΩ) em série com um circuito RC em paralelo, 

onde o circuito RC é composto pela capacitância da dupla camada elétrica Cdl e a resistência 

de polarização Rp. Em uma estrutura enterrada, o resistor Ôhmico está associado ao solo e o 

circuito RC está associado à interface estrutura/solo. De acordo com essa figura, quando se 

injeta uma corrente, surge um potencial. Esse potencial está distribuído no resistor Ôhmico 

(solo) e no circuito RC paralelo (interface metal/solo). Se for cortado o circuito, isto é, 

desligada a corrente, o potencial envolvido na resistência Ôhmica irá instantaneamente a zero 

já que esse resistor segue a Lei de Ohm, enquanto que no circuito RC o potencial não cairá 

instantaneamente, mas cairá lentamente devido à presença do capacitor existente no circuito 

RC (interface metal/solo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Circuito equivalente para um sistema eletroquímico- (a) Célula eletroanalítica típica 
de três eletrodos: (1) eletrodo auxiliar, (2) eletrodo de referência e (3) eletrodo de trabalho; (b) 

diagrama esquemático de um circuito Randles superimposto à interface eletrodo/eletrólito 
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Portanto, é possível saber o potencial que está envolvido somente na interface 

metal/solo (relacionado com a corrosão), já que estamos excluindo o efeito do potencial 

relacionado com o efeito do solo. Além disso, pode-se estimar o efeito de Queda Ôhmica do 

solo estabelecendo-se a diferença entre o potencial Eon e o potencial Eoff. 

Esta técnica consiste na medição dos potencias “ON/OFF” por injeção de corrente, 

elaborada com base nas recomendações de  HOLTSBAUM (2000). 

Para que uma estrutura enterrada esteja totalmente protegida é necessário que o 

potencial “Eon” seja mais negativo que -850 mV em relação à semi-célula de cobre/sulfato de 

cobre saturado (Cu/CuSO4). Para obtenção deste potencial “Eon”, injeta-se uma corrente em 

condição de circuito fechado. Caso o potencial "Eon" não atinja o valor mínimo de -850 mV, 

deve ser medido o potencial “Eoff”. 

 A injeção de corrente é realizada na estrutura com o sistema de proteção já em 

operação, e caso o potencial de proteção não atinja os -850 mV, esta técnica serve como um 

meio para verificar se o sistema pode estar protegido mesmo sem atingir o potencial 

necessário de proteção. 

O circuito montado para a proteção catódica consiste em: 

• fonte alternativa de energia – para o presente caso, um sistema solar fotovoltaico;  

• um controlador de carga; 

• uma bateria de 12 volts; 

• anodos distribuídos ao longo da torre a ser protegida; 

• utilização do eletrodo de referência CuSO4. 

 

3.7.3   Técnica do decaimento aplicado em grelhas de torres 

Esta análise pode ser verificada conforme Figura 29. O eletrodo de referência CuSO4  

foi colocado em 7 locais ao redor do pé da torre,  para medição dos potencias “Eon” e “Eoff”. 

Inicialmente deve ser medido o potencial natural da estrutura. Com a chave – neste 

caso, um disjuntor – fechada, deverão ser realizadas as medidas de potencial consideradas 
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como “Eon”, pois o de circuito se encontra fechado. Os potencias obtidos em condições de 

circuito aberto são chamados de “Eoff”, referindo-se à polarização efetiva. 

Para que se obtenha o potencial “Eon” em condições de circuito fechado, fecha-se a 

chave para a injeção de corrente, espera-se um tempo de 30 segundos para estabilização e 

toma-se nota do potencial. Após este tempo, interrompe-se a injeção de corrente e espera-se 

aproximadamente  5 segundos, então lê-se o valor no voltímetro obtendo-se aí o potencial 

“Eoff”. Para cada ponto, seguindo o mesmo roteiro anterior, mediu-se o potencial “Eoff” 

cinco vezes, obtendo-se: “Eoff1”, “Eoff2”, “Eoff3”, “Eoff4” e “Eoff5”. 

 
Figura 29: Medição dos potenciais “Eon” e “Eoff” pela técnica dos decaimentos 

Para obtenção dos resultados, a fim de uma melhor medição destes potenciais, tomam-

se os valores para sete pontos distribuídos ao redor do pé da torre, como mostrado na Figura 

29. Para o método de avaliação desses potenciais “Eoff” em condição de circuito aberto,  se a 

diferença entre a média dos potenciais “Eoff” e o potencial natural for 100mV mais negativo 

que o potencial natural, a estrutura pode ser considerada protegida. Caso não seja atingida a 

diferença entre os potenciais “Eon”  e “Eoff”, deve-se repensar o projeto quanto a uma 

possível modificação.  

 

3.8  Polarização e sobretensão do eletrodo   

Polarização é a modificação do potencial de repouso de um eletrodo devido à 

passagem da corrente elétrica, considerada também como uma relutância da natureza em 

oposição às causas que rompem o equilíbrio do sistema.  A polarização catódica diminui a 
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intensidade  da corrente que circula entre o anodo e catodo por meio do condutor metálico, 

diminuindo a intensidade de corrosão. 

Quando um determinado  metal se encontra  em equilíbrio   dentro de uma solução que   

contenha seus próprios íons, terá um potencial de equilíbrio “E”, desde que haja ausência de 

reações que interfiram. Se houver uma  circulação de corrente por este eletrodo,  o potencial 

deste metal sofrerá uma alteração em função desta corrente para um novo valor E'.  A 

diferença entre os dois potenciais é conhecida como sobrepotencial η, também chamado de 

polarização: 

EE −= 'η                                                           (11) 

 Quando dois  eletrodos diferentes estão imersos em um mesmo eletrólito, constitue-

se uma célula galvânica ou célula de corrosão. Se interligados, haverá um fluxo de corrente. 

Com o tempo, o potencial do anodo Ea se aproximará do potencial do catodo Ec e vice-versa, 

com isso a diferença do potencial entre os eletrodos diminui à medida que a  corrente flui, 

conforme representado na Figura 30. Desta forma, é obtida a polarização dos eletrodos, ou 

seja, polarização anódica no anodo e polarização catódica no catodo.  

 
Figura 30:  Representação esquemática das curvas de polarização anódica e catódica 

 A diferença de potencial desta célula galvânica pode ser descrita como: 

ac EE −=η                                                          (12) 

 No ponto de intersecção das duas curvas, os dois processos ocorrem com a mesma 

corrente, isto é, a corrente anódica é igual à corrente catódica, estabelecendo uma situação de 

estado estacionário. Esta corrente é denominada Corrente de Corrosão Icorr  e é proporcional 
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à velocidade de corrosão do metal no sistema em questão. O potencial correspondente a este 

ponto é o Potencial de Corrosão  (Ecorr), (ALBERTI,  2004). 

 Para o caso de se estabelecer uma sobretensão anódica ηa, ou seja: 

0〉−= acorra EEη                                            (13) 

passa a existir um fluxo de corrente Ia, chamada de corrente anódica, formada por íons (Fé++) 

de valor positivo, e sobre o metal ocorrem preferivelmente reações de oxidação.  

Por outro lado, quando se estabelece uma sobretensão catódica, ou seja: 

0〈−= ccorrc EEη                                             (14) 

passa a existir um fluxo de carga Ic, chamada de corrente catódica, formada por elétrons de 

valor  negativo, e sobre o metal ocorrem preferivelmente reações de redução. 

Quando um potencial E diferente de Ecorr é imposto a um metal por uma fonte externa 

e a velocidade da reação é controlada pela etapa eletroquímica lenta,  que requer uma energia 

de ativação, tem-se um sobrepotencial "η": 

corrEE −=η                                                       (15) 

A relação entre a corrente e a sobretensão de ativação "η" foi deduzida por Butler-

Volmer para casos de equilíbrio eletroquímico. Nos casos de corrosão, utiliza-se uma analogia 

às equações de Butler-Volmer verificada empiricamente por Tafel (ALBERTI, 2004) 

Ilogβαη +=                                               (16) 

 Sejam Ia e Ic, respectivamente, as correntes anódicas e catódicas correspondentes ao 

potencial E, e βa e βc as constantes de Tafel correspondentes,  podendo escrever: 

aaaa Ilogβαη +=                                         (17) 

cccc Ilogβαη +=                                          (18) 
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sendo as constantes de Tafel: 

corraa Ilog×−= βα                                                                                              (19) 

FnRTa ××= αβ /303,2                                                                                   (20) 

corrcc Ilog×= βα                                                                                                   (21) 

FnRTc ××−= )1/(303,2 αβ                                                                         (22) 

onde: R, F e α são, respectivamente, a constante dos gases ideais, a constante de Faraday e o 

coeficiente de transferência de carga, T e n são a temperatura de trabalho e o número de 

oxidação da espécie eletroativa. 

 A equação 17 é utilizada quando se coloca o positivo da fonte na estrutura e o 

negativo nos anodos, injetando-se corrente positiva na estrutura, para estudar a corrosão da 

mesma. Por outro lado, a equação 18 é utilizada quando se coloca o negativo da fonte na 

estrutura e o positivo nos anodos, injetando corrente negativa na estrutura, para protegê-la 

catodicamente. 

 As relações de Tafel são dependentes de processos ativados puramente por controle 

de energias de ativação ou controle de transferência de cargas, sendo aplicável apenas no 

estudo de corrosão uniforme. 

Note-se que a equação tem uma forma y = n + mx e uma curva η vs log i, resultando 

em uma reta de inclinação β, conforme Figura 31. 

 
Figura 31:  Representação esquemática de um diagrama de Evans típico (Curva de Tafel) 
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3.9   Curva de polarização catódica 

 Os casos mais importantes no estudo da corrosão são aqueles em que há liberação de 

H2 ao redor do catodo ou de O2 ao redor do anodo. A liberação de H2 ao redor do catodo é 

denominada polarização catódica e assume particular importância como fator de controle dos 

processos corrosivos. Em eletrólitos pouco aerados o H2 liberado é absorvido na área catódica 

e provoca uma sobretensão ou sobrevoltagem do hidrogênio capaz de reduzir sensivelmente a 

agressividade do meio. Podendo-se considerar, por este fato, a corrosão do aço desprezível na 

presença de água doce ou salgada, totalmente desaerada.  

 Se um metal  possui um potencial Ecorr  e através de uma fonte externa lhe é imposto 

um novo potencial E, tem-se então um sobrepotencial “η”, dado pela equação: 

corrEE −=η                                                       (23) 

 A sobretensão do hidrogênio foi estudada por Tafel, estabelecendo a seguinte 

equação:  

o
H i

ilog
2

βη =                                                   (24) 

ibaH log
2

+=η                                                (25) 

onde:  ηH2 é a sobrevoltagem no hidrogênio dada em volts;  a  e β são a constante de Tafel 

dada em volts; io em A/cm2, a  densidade de corrente; e i é a corrente injetada, em Àmperes, 

que provoque a sobrevoltagem η,. 

Numa reação de eletrodo, o equilíbrio é caracterizado pela equação de Nerst, que 

vincula o potencial de eletrodo às concentrações dos participantes do processo observados no 

seio da solução. Para os casos de baixas correntes (quando a corrente é cerca de 10% da 

menor corrente limite entre anódica e catódica) e agitação adequada, nos quais o transporte de 

massa não é um fator determinante de limitação de corrente, é verificada a existência de uma 

relação  exponencial entre a corrente e o sobrepotencial. Assim, o sobrepotencial está 

associado a qualquer corrente, e está relacionado à energia de ativação, de modo que, para 
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baixos valores de correntes de troca, existe uma menor velocidade da reação, sendo, portanto 

maior o sobrepotencial de ativação. 

Para pequenos sobrepotenciais pode-se usar um método de aproximação de baixo 

potencial para a medida da velocidade de corrosão. Para um potencial aplicado muito próximo 

do potencial de corrosão, a razão sobrepotencial/inclinação tipo Tafel é muito pequena e pode 

seguir uma série convergente. Como resultado dessa série convergente foi estabelecido o 

coeficiente de STERN & GEARY2 , que correlaciona a corrente de corrosão e a resistência à 

polarização ao coeficiente de STERN & GEARY. Essa correlação foi provada através da 

comparação entre a resistência de polarização calculada e medidas de perda de massa para 

amostras de aço. 

 

3.10  Corrente necessária de proteção da estrutura 

 Para esta medição foi montado um circuito com os equipamentos dispostos conforme 

Figura 32. 

 
Figura 32:  Esquema de ligação para injeção de corrente  

(Gentil – Corrosão, 2003) 

Para essa configuração foram utilizados os seguintes equipamentos: 

• um conjunto de  multímetro na escala de voltímetro e amperímetro; 

• um conjunto composto por: potenciostato de 570 Ω, uma bateria de 12 V / 6 A, uma 

chave liga/desliga e cabos diversos; 

                                                 
2 o coeficiente de STERN & GEARY pode ser determinado através das rampas anódicas e catódicas 
representadas pela razão “produto/soma” das inclinações de Tafel anódica e catódica 
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• um conjunto de 3 hastes de aterramento colocado a uma profundidade de 30 cm.  

Depois de montados os equipamentos  em conjunto com o eletrodo de referência 

(CuSO4), foi procedida a medição da corrente necessária para proteger a estrutura. A 

polaridade positiva da bateria foi conectada às hastes de aterramento e a negativa levada à 

torre. Entre o multímetro, ajustado para medir corrente elétrica na escala de mili-àmpere, e a 

bateria, foram colocados uma chave liga/desliga e um potenciômetro. O potenciômetro foi 

colocado inicialmente em seu valor máximo; ao ser fechada a chave, e com a diminuição do 

valor da resistência do potenciômetro, o amperímetro acusava uma corrente menor e o 

voltímetro diminuía seu valor de potencial, tornando-se mais negativo. Quando o 

potenciômetro estava em seu valor mínimo, foram registrados os valores de corrente e 

potencial adquirido pela torre. 

Para a medição desta corrente foi necessária a utilização de 3 hastes de aterramento, 

dispostas conforme a Figura 33, colocadas a uma profundidade de 30cm, para diminuir a 

resistência oferecida pelo solo. 

     
Figura 33: Disposição das hastes no processo de injeção de corrente 

 

3.11  Leito de anodos   

 Os anodos  devem proteger as grelhas das torres. Para  sua instalação são seguidas as 

recomendações dos estudos realizados em conjunto pelo LATEC, COPEL e UFPR. Estes 

anodos  são colocados ao redor de cada pé da torre conforme a Figura 34.  
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Figura 34: Configuração para instalação dos anodos (LACTEC,1999) 

O tamanho do anodo, assim como  seu diâmetro, influenciará sobre sua resistência de 

contato. Os anodos  não fazem contato direto com o eletrólito: em sua instalação, são 

envolvidos com material apropriado a fim de evitar contato direto. Este material é conhecido 

como enchimento condutor (backfill), ou despolarizante. As recomendações sugerem que os 

anodos tenham comprimento de 1,20 metros por 0,2 metros de diâmetro, conforme mostrado 

na  Figura 36. 

A utilização desse despolarizante se faz necessária por alguns fatores, tais como:: 

• conduz a um desgaste uniforme do eletrodo, devido ser um material homogêneo; 

• evita o processo de alta corrosão do eletrodo, resultando num aumento de sua 

eficiência; 

• é capaz de reter umidade, o que o torna ainda mais necessário em solos muito secos; 

• possui baixa resistividade contribuindo eficientemente para baixar a resistência 

elétrica do circuito. 

O material utilizado no enchimento do condutor de anodos  é uma mistura de gesso, 

betonita e sulfato de sódio, ou um material clássico para este enchimento que poderá ser o 

moinho de coque metalúrgico (carvão mineral), para que possa melhorar a condutividade. 

Para o presente caso foi utilizada uma mistura na proporção de 75% de betonita, 20% de 

gesso e 5% de sulfato de sódio. Na Figura 35 é exibida uma seqüência de fotos mostrando a 

preparação e instalação dos anodos, como também a preparação do despolarizante. 
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Figura 35: Escavação, preparação e instalação dos anodos e  do despolarizante 

 Quanto à resistência do leito de anodos, muitos autores afirmam que, de  modo geral, 

constitui-se entre todas as resistências envolvidas, a que maior consideração exige. Pois esta 

resistência tem fundamental importância para o bom funcionamento da proteção catódica.  

 O leito de anodos poderá ser disposto em dois tipos de arranjos,  na posição vertical 

ou na  horizontal. Estes tipos de arranjos não só envolvem o posicionamento dos anodos em 

relação à estrutura, como também a sua disposição.  

 O leito de anodos para proteção das grelhas das torres de transmissão são usualmente 

constituídos de hastes metálicas (cantoneiras de aço galvanizados),  preferencialmente do 

próprio material de que é composta a torre de transmissão.  

Os trabalhos realizados pelo LACTEC, COPEL e UFPR, adotam como padrão 4 

anodos  para uma estrutura nova e 8 para uma antiga. 
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A configuração de instalação dos anodos está representada na Figura 36. 

 
Figura 36: Disposição dos anodos para uma estrutura  antiga 

 O  cálculo da resistência de contato para um anodo na posição vertical é feito 

mediante a  formula  aproximada, desenvolvida por H.B. Dwight:  

⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
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××
= 18ln
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                                          (26) 

onde: Rv  é a resistência de um anodo vertical, em ohm; ρ é a resistividade do meio, em 

ohm.cm; L é o comprimento do anodo, em cm; e D é o diâmetro do anodo, em cm. 

 Quando os anodos formam um leito vertical, esta fórmula poderá ser escrita como: 
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                      (27) 

onde: N é o número de anodos em paralelo e S é o espaçamento entre os anodos, em cm. 
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3.12  Dimensionamento do sistema de proteção 

 Para o dimensionamento é feita uma análise da estrutura a ser protegida, procedendo-

se à obtenção dos potenciais de corrosão,  da resistividade do solo e  da corrente de proteção 

necessária à estrutura. 

 Os experimentos foram realizados nas torres da Linha de Transmissão de 230 kV da 

CHESF,  situadas na área da  SLLR, conforme descrição abaixo:   

• pátio da SLLR na Torre 6/3 da LT Joairam-Bonji. Esta torre está com proteção 

catódica; 

• estacionamento da SLLR na torre 7/2 LT Joairam-Bonji. Esta torre está sem 

proteção catódica.  

 

3.13  Sistema  fotovoltaico  

 A geração de energia elétrica através da luz solar se dá através do uso de captadores 

chamados de painéis fotovoltaicos. Não há a necessidade de controle humano, pois funcionam 

automaticamente. Geram energia na presença da luz solar, mas não necessariamente na 

incidência direta da luz solar, e interrompem a geração na falta desta. Isto significa que há 

geração mesmo em dias nublados, variando o rendimento da geração conforme haja maior ou 

menor intensidade. A condição de ser modular permite que se calcule a quantidade necessária 

de painéis para o uso presente, podendo posteriormente ser expandido, reduzido ou 

transferido conforme nova necessidade. 

 Para este dimensionamento alguns dados levantados em campo devem se fazer 

presentes, tais como a demanda de energia necessária e a irradiação da localidade. 

 

3.13.1 – Dimensionamento do painel solar 

 A potência do painel fotovoltaico é estimada mediante a seguinte expressão: 
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MTdMRNMMM ffPP ××=                                           (28) 

onde: PMM  é a  potência média por cada módulo (W); PNM é a  potência nominal do módulo 

(W); fMR  é o fator conversão da PNM para a potência média de operação ao longo do dia, e o  

fMTd é o efeito da temperatura na eficiência do módulo. 

        A potência elétrica diária média (PEDM) gerada por cada módulo dependerá da 

máxima incidência (kW/m2) da radiação solar para uma dada inclinação em relação a 

horizontal de um dado mês, que é dada pela seguinte equação :  

tMMEDM HPP ×=                                               (29) 

onde: Ht é o tempo em horas considerando a máxima incidência da radiação solar, a  uma 

dada inclinação em relação a horizontal para um dado mês.  

 A Tabela 13 mostra a radiação solar para Recife-PE. 

Tabela 13: Dados da radiação solar para Recife-PE 

Radiação solar (kWh/m2.dia) Cidade β* Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Recife 0 6,1 5,9 5,5 4,8 4,3 4,0 4,0 5,0 5,6 6,1 6,3 6,0

Latitude + 23º05' 6,6 6,0 5,1 4,0 3,3 2,8 2,9 4,0 5,0 6,0 6,6 6,5
08º05' S - 23º05' 5,0 5,2 5,3 5,2 4,9 4,7 4,7 5,6 5,7 5,6 5,3 4,8

 

A tensão média do módulo é dada pela expressão abaixo: 

TensãoMdMaxMMM fVV ×=                           (30) 

 onde: VMM é a tensão média do módulo (V); VMaxM  é a tensão máxima  do módulo (V) e 

fTensãoMd é o fator de conversão da VMaxM para a tensão média de operação ao longo do dia. 

 Para o cálculo do número de módulos do sistema, utilizamos a expressão abaixo: 
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EDMbateriainversor P
DemandaN

××
=

ηη                                         (31) 

onde: ηinversor é o rendimento do inversor, ηbateria é o rendimento da bateria, e a Demanda  é a 

diária total de energia (Wh). 

 Para este caso, o rendimento do inversor será considerado como sendo um, pois será 

utilizado a energia fornecida diretamente em tensão contínua.  

 

3.12.2 – Dimensionamento da bateria 

A capacidade do banco de bateria é  estimada mediante a seguinte expressão: 

inversor

adescntoarmazenamebateriabco
bateriabco

fNVDemanda
C

η
)/()/( arg) ×

= −
−                        (32) 

O numero de baterias: bateriabateriabcobaterias CCN /−=                                                       (33) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para melhor compreensão, este item foi dividido conforme a seguir: 

• avaliação da necessidade de uma PC; 

• projeto de uma PC; 

• verificação do desempenho da PC; 

• outros resultados julgados importantes. 

 

4.1  Avaliação da necessidade de uma PC 

 Para ser avaliada a necessidade de instalação de uma PC, faz-se necessário: 

• levantamento em campo dos potenciais naturais de corrosão (Ecorr); 

• levantamento da resistividade elétrica em campo; 

• obtenção de pH do extrato aquoso em laboratório. 

 

4.1.1   Levantamento em campo dos potenciais naturais de corrosão (Ecorr) 

Para estudo, foram tomadas duas torres próximas, ambas envolvidas pelo mesmo solo 

e uma servindo de testemunho para a outra. A torre 7/2 – Linha Joairam / Bonji 

(Estacionamento da SLLR) – serviu como testemunho, e a  torre 6/3 – Linha Joairam / Bonji 

(Pátio SLLR) –  recebeu a proteção catódica. 

Os valores obtidos com a semi-célula construída foram comparadas aos de uma semi-

célula da empresa JBV, calibrada anualmente. Os valores de potencial medidos com ambas as 

semi-células tiveram uma aproximação de 2,72%, conforme mostrado na Tabela 14. 
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Tabela 14 -  Medição realizada  na área da SLLR – CHESF 

Potencial medido com o eletrodo da 

empresa JBV, em cada pé da torre 

(mV) 

Potencial medido com o eletrodo 

construído, em cada pé da torre 

(mV) 
TORRES 

A B C D A B C D 

6/3 - 530 - 510 - 514 - 550 - 514 - 523 - 526 - 545 

7/2 - 463 - 470 - 482 - 490 - 475 - 484 - 496 - 502 

De acordo com o 3.7.1, e a tabela 12, verificamos que a grelha se encontra em estado 

normal de corrosão, podendo ser utilizada a proteção catódica para evitar o avanço desta. 

 

4.1.2  Levantamento da resistividade elétrica efetuada em campo 

Este procedimento foi realizado de acordo com a literatura vista nos item 3.5.1 e 3.5.2. 

Foram realizadas várias leituras para vários espaçamentos, com as hastes sempre alinhadas. 

Os espaçamentos recomendados para facilitar o cálculo pelo método de estratificação do solo 

foram de 1, 2 , 4 e 8 metros. 

 Os valores obtidos estão colocados conforme a tabela 15, e dispostos graficamente 

conforme a Figura 37. 

Tabela 15 - Medição da resistividade em função da distância entre as hastes 

Distância entre os eletrodos (metros) a1  = 1 a2 = 2 a3 = 3 a4  = 4 

Resistência (Ω) 9,91 2,24 0,77 0,24 

Resistividade (Ωm) 62 28 19 12 

 

Com as medidas efetuadas retira-se a média aritmética entre os valores obtidos, 

chegando-se ao resultado da resistividade média para a localidade.  
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Figura 37: Gráfico da resistividade do solo na área das torres 

Neste caso, é notado que a resistividade do solo diminui com o aumento da distância 

entre os eletrodos. A média aritmética ficou em 30,25 Ωm e, de acordo com a tabela 3, é  

considerado um solo de alta agressividade. Devido a esta condição, a corrosão torna-se  

acelerada. 

 

4.1.3   Avaliação através do pH e do diagrama de Pourbaix 

De acordo com os procedimentos adotados nos itens 2.12 e 3.6.5, o valor obtido para 

o pH do extrato aquoso foi de 8,03 e o valor da acidez total foi de 0,2 meq/100gsolo. O pH do 

extrato aquoso pode ser relacionado com a acidez total (obtida com o uso do extrator KCl 

1M). Isto foi realizado para uma grande quantidade de solos e a relação obtida pode ser vista a 

partir da Figura 38. Como pode ser observado na Figura 38, a acidez total para um pH 

próximo de 8 está abaixo de 0,5 meq/100gsolo. Portanto, o valor do pH e da acidez total 

obtidos em laboratório estão bastante coerentes. 



 83

 

Figura 38: Acidez total (em extrator KCl 1M) com o pH do extrato aquoso 

Tomando como base a  tabela 5 e verificando a figura 14, e o valor acima obtido  do 

pH e do potencial natural de corrosão,  verifica-se que o solo, para esse ponto de vista, é  

agressivo. 

Verificando-se os parâmetros obtidos em campo e em laboratório, configura-se a 

necessidade de se fazer a proteção catódica. 

 

4.2  Projeto de uma PC 

 Os dados julgados necessários para efetuação do projeto estão descritos abaixo: 

• potencial de corrosão medido em campo para a condição mais desfavorável;  

• potencial considerado de proteção a ser atingido;        

• corrente necessária de proteção; 

• resistência elétrica do leito de anodos;  

• resistividade  elétrica do solo.  
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4.2.1 Potencial de corrosão 

O potencial natural de corrosão foi levantado no item 4.1.1, tomando-se a condição 

mais desfavorável. Medido com o eletrodo de referência fabricado em laboratório, 

encontramos o valor de -514 mV. 

 

4.2.2 Potencial de proteção da estrutura 

O potencial considerado de proteção é de -850 mV, tomando-se o eletrodo de 

referência Cu/CuSO4, e pelo diagrama de Pourbaix. Figura 14. 

 

4.2.3   Corrente necessária de proteção da estrutura 

  O procedimento adotado foi descrito no subitem 3.10. Desta forma, ao ser injetada a 

corrente no pé “A” da torre a ser instalada a proteção catódica, obtevaram-se os seguintes 

valores: 

• leitura feita no voltímetro com a chave “ch” aberta → Ecoor = - 514 mV (potencial 

natural de corrosão); 

• leitura feita no voltímetro com a chave “ch” fechada e o potenciômetro em seu valor 

máximo  570 kΩ, permaneceu o mesmo valor verificado anteriormente, pois com o 

amperímetro colocado em série, na escala de mA, não foi possível observar o  registro 

de corrente, isto  em decorrência da alta impedância imposta ao circuito. 

 Com a diminuição da impedância,  por meio do potenciômetro, até  seu valor 

mínimo, foi possível observar-se as seguintes leituras:   

• leitura no voltímetro = - 548 mV 

• leitura no amperímetro = 45 mA 

 

Para uma injeção de 45 mA, com uma fonte de 12 volts, o potencial subiu para -548 

mV, usando-se um voltímetro colocado entre o pé “A” da torre e o eletrodo de referência. 
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Com esta elevação do potencial de –514 mV para um potencial mais negativo de  -548 mV, 

para uma injeção de corrente de 45 mA,   o potencial variou em 34 mV, considerado um valor 

médio de injeção de corrente.  

Para a torre em estudo, a cada 1,32 mA  injetado  corresponderia   um  acréscimo  de  

1 mV, aproximadamente. Para o potencial chegar a -850 mV, considerado um potencial em 

que a estrutura esteja protegida catodicamente, teremos: -850 mV – (-514 mV) = - 336 mV. 

Desta forma, considerando o pé “A” da torre, que está na condição mais desfavorável, 

em que o potencial foi de -514 mV, teremos que injetar uma corrente de 444 mA na estrutura 

da torre. 

 

4.2.4  Resistência do leito de anodos 

 A resistência do leito de anodos, por ter a maior parcela em valor entre todas as 

resistências envolvidas, principalmente em eletrólitos de resistividade média e alta, constitui 

um parâmetro de fundamental importância no bom funcionamento da PC. Seu  cálculo está 

desenvolvido no  Apêndice 02. 

 

4.2.5  Resistividade elétrica do solo   

A resistividade elétrica foi realizada no item 4.1.2. A média aritmética ficou em 30,25 

Ωm, considerada como uma resistência aparente do solo. 

 

4.2.6 – Dimensionamento do sistema fotovoltaico 

 Como fonte principal no fornecimento de energia à PC, seu dimensionamento foi 

realizado de acordo com o exposto no item 3.13, e os cálculos desenvolvidos no Apêndice 01. 

 Neste dimensionamento, para a localidade em questão, tomou-se o mês junho como 

sendo o pior mês sob o ponto de vista de radiação solar. Considerando também o tempo de 
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armazenamento desejado/necessário da bateria para os dias sem radiação solar, um módulo 

fotovoltaico comercial e a demanda diária solicitada pelo sistema de PC, resultou em um 

sistema para fornecer energia necessária a PC e capaz de manter a corrente a ser injetada, para 

que possa elevar o potencial de proteção, e manter a estrutura  protegida diariamente, e em 

qualquer situação.   

 

4.3  Verificações do desempenho da PC 

Depois de instalada a PC completa (anodos e fonte de energia), foi analisada a eficiência do 

sistema, segundo os itens abaixo: 

• potencial atingido pela estrutura; 

• aplicação da técnica dos decaimentos em verificação do potencial; 

• verificação da taxa dos testemunhos instalados nos pés da torre; 

• avaliações dos potenciais e corrente da estrutura. 

 

4.3.1   Potencial adquirido pela estrutura  

 Este potencial foi medido considerando-se a injeção de corrente pelo sistema de 

proteção catódica dimensionado. Para verificar-se se a torre estava sendo protegida foram 

realizadas medições dos potenciais da estrutura com o sistema em atividade, utilizando-se o   

padrão   de   proteção   de   -850mV com referência ao eletrodo de   Cu/CuSO4, e   seguindo o  

procedimento colocado no subitem 3.5.4. Na Tabela 16 são apresentados os valores medidos 

com dois eletrodos, para a torre que está sendo protegida. 

Tabela 16:  Medição realizada  com a proteção ativa 

Potencial medido com o eletrodo 

comercial, em cada pé da torre (mV) 

Potencial medido com o eletrodo 

construído, em cada pé da torre (mV) TORRES 

A B C D A B C D 

6/3 - 740 - 832 - 836 - 796 - 748 - 846 - 852 - 786 
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A corrente injetada nos anodos, medida através de um amperímetro em série, ficou 

em 620 mA. 

Conforme os dados acima verifica-se que nem todos os potenciais atingiram o 

potencial de proteção necessário, pré-estabelecido em -850 mV. Nesta condição, aplicou-se a 

técnica dos decaimentos dos 100 mV. 

 

4.3.2   Técnica dos decaimentos dos 100 mV 

Utilizando a técnica dos decaimentos dos 100 mV, chegou-se aos valores expressos 

nas Tabelas 17 e 18.  Assim, através da utilização da técnica do decaimento dos 100 mV, 

pode-se afirmar que a estrutura está protegida catodicamente, pois para cada ponto a diferença 

entre a média dos Eoff e o potencial natural de corrosão está próximo  a 100 mV. 

Tabela 17:  Medição dos potenciais pelo método dos decaimentos – pé A 

Torre - pé A   (Potencial natural ou Ecorr = -514 mV)  
  Medidas efetuadas (mV)

Ponto  
Medição 

estabilizada 
Diferença 

Média - Ecorr Eoff1 Eoff2 Eoff3 Eoff4 Eoff5 Média 

1 - 780 - 127 - 645 - 650 - 640 - 633 - 636 - 640,8
2 - 826 - 114 - 633 - 632 - 625 - 623 - 625 - 627,6
3 - 768 - 113 - 628 - 625 - 625 - 630 - 626 - 626,8
4 - 900 - 115 - 624 - 633 - 625 - 630 - 635 - 629,4
5 - 830 - 121 - 629 - 634 - 638 - 635 - 639 - 635,0
6 - 847 - 121 - 641 - 631 - 633 - 635 - 637 - 635,4
7 - 754 -109 - 628 - 624 - 623 - 623 - 620 - 623,6

 

 

Tabela 18:  Medição dos potenciais pelo método dos decaimentos – pé B 

Torre - pé B   (Potencial natural ou Ecorr = -523 mV)  
  Medidas efetuadas (mV)

Ponto  
Medição 

estabilizada 
Diferença 

Média - Ecorr Eoff1 Eoff2 Eoff3 Eoff4 Eoff5 Média 

1 - 843 - 148 - 680 - 676 - 662 - 666 - 669 - 670,6
2 - 890 - 111 - 624 - 627 - 638 - 644 - 639 - 634,4
3 - 810 - 114 - 640 - 642 - 633 - 637 - 635 - 637,4
4 - 900 - 93 - 608 - 633 - 613 - 620 - 610 - 616,8
5 -852 - 100 -621 -620 -628 -620 -624 -622,6
6 - 1280 - 138 - 664 - 658 - 666 - 655 - 662 - 661,0
7 - 930 - 108 - 638 - 632 - 628 - 630 - 628 - 631,2



 88

As tabelas acima permitem verificar que, mesmo o potencial não tendo atingido os -

850 mV, pela técnica dos decaimentos a diferença entre a média dos valores medidos em cada 

ponto e o potencial natural de corrosão medido em cada pé, sem a aplicação da corrente, ficou 

acima dos 100 mV, logo a torre pode ser considerada protegida. 

 

4.3.3   Verificação da taxa dos testemunhos instalados  

Para verificação em campo com o sistema de proteção catódica em operação, foi 

instalado, nos pés das torres, um total de 16 testemunhos, sendo 8 em chapas de aço 

galvanizado e 8 em chapas de aço carbono, medindo 10x3 cm cada um deles, distribuídos nas 

duas torres em estudo. 

Neste item está sendo considerada a metodologia utilizada para o preparo dos 

corpos-de-prova (CPs) metálicos de aço carbono (SAE 1020) e aço galvanizado, para 

exposição ao ambiente corrosivo natural. A norma ISO 9223 recomenda o uso de CPs de 

zinco com composição mínima de 98,5% em Zn, no entanto, foram utilizados CPs de aço 

galvanizado, que são constituídos de um substrato (aço-carbono) revestido com zinco por 

imersão a quente. Esta escolha baseou-se na grande utilização deste material nas estruturas 

metálicas utilizadas nas torres das linhas de transmissão. A perda de massa foi feita apenas 

nas amostras de aço carbono, pois a corrosão branca aderente ao galvanizado é de difícil 

retirada, e isto gera erros na determinação da taxa de corrosão para a amostra galvanizada. 

Nas amostras galvanizadas fez-se análise visual com documentação fotográfica. 

Os testemunhos foram pesados em uma balança analítica eletro-eletrônica, de 

fabricação GE Haka AG 200. Para efetuar a medição, a balança foi pré-aquecida durante 30 

minutos; os testemunhos foram pesados duas vezes, sempre zerando-se a balança a cada 

medida, e retirada a média dessas medidas. 

Nos trabalhos de perda de massa foi constatado que a balança a ser usada para esse 

tipo de pesagem deve apresentar, pelo menos, três algarismos significativos após a vírgula. Na 

instalação dos testemunhos foram colocados, ao par, um testemunho de aço galvanizado e 
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outro de aço, e fixado em cada pé da torre, perfazendo um total de 16 testemunhos instalados.  

Na instalação, foi feita a limpeza da área onde serão fixados, para obtenção de bom contato. 

Os CPs foram devidamente cortados, identificados por puncionamento mecânico, 

desengraxados com solvente (acetona), limpos, pesados, e tiveram sua área determinada 

conforme a norma ABNT NBR 6210. Após exposição nas torres, o material de base foi 

novamente restabelecido pela limpeza adequada de seus produtos de corrosão. Tal 

procedimento se deu por processos mecânicos e químicos. Após limpeza e verificado que 

apresentavam corrosão uniforme, estes materiais foram novamente pesados a fim de se 

determinar a perda de massa e a taxa de corrosão.  

Os testemunhos foram todos instalados na mesma data, e a partir desta foram dados 

dois meses para a retirada da primeira amostra, as outras amostras foram retiradas num espaço 

de 1 mês. 

As Tabelas 19 e 20 mostram as massas iniciais dos testemunhos, para a chapa de aço 

galvanizada e a chapa de aço carbono, respectivamente.  

 

     Tabela 19 –  Medidas dos cupons de chapas de aço galvanizada 

Chapa de aço galvanizado 
Massa (g) Amostra - nº Pesagem  1 Pesagem  2 Média 

1 34,2968 34,2962 34,2965 
2 36,0723 36,0722 36,0723 
3 37,5662 37,5658 37,566 
4 37,2346 37,2356 37,2351 
5 36,4602 36,4595 36,4598 
6 37,9743 37,9739 37,9741 
7 35,412 37,4107 36,4114 
8 34,4529 34,4527 34,4528 
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  Tabela 20 – Medidas dos cupons de chapas de aço carbono 

Chapa de aço carbono 
Massa (g) 

Amostra - nº 
Pesagem 1 

Pesagem  
2 Média 

1 28,4404 28,4399 28,4402 
2 28,8055 28,806 28,8058 
3 30,0169 30,017 30,0170 
4 28,841 28,841 28,8410 
5 30,0691 30,0685 30,0688 
6 31,5782 31,5787 31,5785 
7 29,681 29,6813 29,6817 
8 29,1712 29,1709 29,1702 

 

Os testemunhos foram instalados em 27.09.2007, e colocados nos pés das torres  de 

acordo com a Tabela 21. 

 

       Tabela 21 – Disposição dos testemunhos de acordo com a torre 

Torre 7/2 - sem proteção  Torre 6/3 - protegida 
pés Aço galv Aço carb pés Aço galv Aço carb 
A 1 1 A 5 5 
B 2 2 B 6 6 
C 3 3 C 7 7 
D 4 4 D 8 8 

 

A primeira amostra dos cupons foi retirada em 27.11.2007, do pé “A” de cada torre; 

a segunda, retirada em 27/12/2007, do pé “B” de cada torre;  a terceira, em 27/01/2008 e a 4ª 

em 27/02/2008. Estas amostras foram limpas e pesadas, e obteve-se o resultado conforme 

Tabela 22 para as amostra da torre sem proteção catódica, e conforme Tabela 23 para as 

amostras com proteção catódica. 

Na Figura 39 podemos ver o estado de corrosão das chapas de aço galvanizado (à 

direita) e aço carbono (à esquerda). É possível notar-se que a chapa de aço apresenta sinais de 

corrosão superiores aos da chapa de aço galvanizado, em virtude de não ter revestimento 

metálico, o que poderá ser comprovado pela perda de massa com o tempo. 

Na  Figura 39 vê-se o testemunho do lado esquerdo (exposto na torre com proteção 

catódica) e o testemunho do lado direito (exposto na torre sem proteção catódica). Pela análise 
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visual já é possível perceber que o cupon instalado na torre com proteção catódica está menos 

corroído que o outro, instalado na torre sem proteção catódica. 

 
Figura 39: Foto da primeira amostra dos testemunhos retirados do pé de cada torre 

 
 

Tabela 22 – Resultados da extração da 1ª, 2ª , 3ª e 4ª  amostras – Torre 7/2 

Torre sem proteção 7/2 

Chapa de aço galvanizado 
 Massa (g) 

Amostra - nº inicial final diferença

Massa perdida 
(%) 

1 34,2965 34,1602 0,1363 0,3974 
2 36,0723 35,8800 0,1923 0,5386 
3 37,5660 37,3341 0,2319   0,6200 
4 37,2351 36,9795 0,2526 0,6900 

Chapa de aço carbono 
 Massa (g) 

Amostra - nº inicial final diferença

Massa perdida 
(%) 

1 28,4402 27,9003 0,5399 1,898 
2 28,8058 27,9574 0,8484 2,945 
3 30,0170 28,2528 1,7642 5,877 
4 28,8410 26,5854 2,2556 7,820 
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Tabela 23 – Resultados da extração da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª amostras – Torre 6/3 

Torre com proteção 6/3 

Chapa de aço galvanizado 
 Massa (g) 

Amostra - nº inicial final diferença

Massa perdida 
(%) 

5 36,4598 36,4354 0,0244 0,067 
6 37,9741 37,9422 0,0319 0,084 
7 35,4114 35,3448 0,0666 0,188 
8 36,1028 36,0181 0,0874 0,230 

Chapa de aço carbono 
 Massa (g) 

Amostra - nº inicial final diferença

Massa perdida 
(%) 

5 30,0688 29,8988 0,1700 0,565 
6 31,5785 31,2295 0,3490 1,105 
7 29,6817 28,9056 0,7760 2,610 
8 29,1702 28,1786 0,9916 3,400 

 
 

A partir da variação das massas iniciais e finais, do tempo de exposição do cupon no 

solo, da área do cupon, e sabendo-se a densidade do aço, pode-se determinar a taxa de 

corrosão em mm/ano pela equação citada no item 3.6.8. Assim tem-se: 

DtS
KT m

x ××
Δ×

=  

Os valores da taxa de variação de massa para as duas torres podem ser vistos  

conforme as Tabelas 24 e 25. 

Tabela 24 – Resultados da taxa de corrosão sem proteção catódica 

Torre 7/2 - testemunho de aço carbono 
Amostra K Δm (g) S (cm2) t (h) D (g/cm3) Ts (cm/ano) Ts (μm/ano) 

1 87600 0,5399 60 1440 7,87 0,070 69,56 
2 87600 0,8484 60 2160 7,87 0,073 72,87 
3 87600 1,7642 60 2880 7,87 0,114 113,64 
4 87600 2,2556 60 3600 7,87 0,116 116,23 
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Tabela 25 – Resultados da taxa de corrosão com proteção catódica 

Torre 6/3 - cupons de aço carbono 
Cupons K Δm (g) S (cm2)  (h) D (g/cm3) Ts (cm/ano) Ts (μm/ano) 

5 87600 0,17 60 1440 7,87 0,021 21,90 
6 87600 0,349 60 2160 7,87 0,028 29,97 
7 87600 0,776 60 2880 7,87 0,050 49,99 
8 87600 0,9916 60 3600 7,87 0,051 51,09 

A taxa de corrosão do cupon instalado na torre 7/2 (torre sem proteção catódica) da 

CHESF (área 6000 mm2, 1440 horas de exposição) apresentou um valor de 70μm/ano. 

A taxa de corrosão do cupon instalado na torre 6/3 (torre com proteção catódica) da 

CHESF (área 6000 mm2, 1440 horas de exposição) apresentou um valor de 22μm/ano. 

Analisando os resultados acima, conclui-se que a proteção catódica diminui a taxa de 

corrosão, aumentando a vida útil do material metálico em torno de 2,5 vezes. 

 

4.3.4    Avaliações dos potenciais e corrente da estrutura. 

 Para verificação da variação do potencial de proteção com o tempo, foi instalado um 

equipamento capaz de registrar continuamente correntes e potenciais nos trabalhos em campo. 

O equipamento conhecido por data logger tem adequabilidade para registrar os potenciais e 

correntes julgadas necessárias, armazená-los durante certo período e, por intermédio de um 

programa, receber as informações para que possam ser visualizadas. 

Os parâmetros a serem medidos em campo devem estar de acordo com a entrada do 

data logger. Para que isto seja possível, os sinais devem ser ajustados a não ultrapassarem o 

limite de entrada do equipamento. 

O equipamento foi ajustado para registrar a média dos valores para cada minuto, 

levando em consideração os valores a cada segundo, durante  24 horas por dia. Os parâmetros 

a serem medidos foram os seguintes: 

• tensão de saída do painel; 

• tensão da bateria; 
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• tensão entre a estrutura e os anodos; 

• tensão entre a estrutura e o eletrodo de referência (potencial de proteção); 

• corrente injetada na torre (corrente de proteção). 

Estes parâmetros se fazem necessários para garantir o bom funcionamento do sistema 

de proteção catódica. 

Para verificação destes parâmetros durante 24 horas, foram  realizados testes em 

campo, da seguinte maneira: 

1. foram medidos os parâmetros com o sistema painel e bateria consorciados, 

que é o modelo adotado neste trabalho. 

2. depois, desconectada a bateria, ficando apenas o painel fornecendo energia ao 

sistema de proteção catódica. 

 

4.3.4.1  Variação do potencial de proteção utilizando-se o sistema fotovoltaico 

consorciado com uma bateria. 

Por dia foram registradas 1440 determinações dos potenciais e corrente, a partir dos 

resultados foram elaborados os gráficos apresentados  na  Figura 40 (a), (b), (c) e (d), neles   

tem-se o levantamento para o dia 1º de janeiro. 
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                     Figura 40(a):  Tensões do painel, bateria e carga ao longo do dia 
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Figura 40(b): Corrente de proteção injetada na torre ao longo do dia 
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Figura 40(c): Potencial Eon ao longo do dia 
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        Figura 40(d): ddp entre a estrutura e os anodos ao longo do dia 
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No estudo destes gráficos pode-se notar o comportamento das tensões e corrente. 

Onde conclui-se que o comportamento dos parâmetros medidos corresponde ao estimado. 

Para as tensões de entrada conforme Figura 40 (a) houve maior variação durante o 

dia em virtude de a tensão do painel está carregando a bateria e corrente de proteção sendo 

injetada. Durante os horários sem insolação, a tensão verificada é apenas a da bateria, pela 

qual o sistema mantém-se funcionando plenamente.   

A Figura 40 (b) mostra a injeção de corrente. O aumento da corrente se dá em 

virtude de a tensão de saída do painel variar em conformidade com a insolação. Como visto, 

com a injeção de corrente, o fenômeno da polarização aumenta na medida em que se aumenta 

a corrente, isto pode ser visto durante o horário de maior insolação. Com o aumento da 

polarização as reações são dificultadas e, conseqüentemente, a velocidade de corrosão é 

inibida. 

Analisando-se a questão do potencial de proteção da estrutura, medido entre a 

estrutura e a semi-célula Cu/CuSO4, mostrado na Figura 42 (c), verifica-se seu 

comportamento cujo valor variou entre – 822 mV e – 904 mV para um tempo de 24 horas;  a 

média verificada para este dia é de -852 mV, o que é bastante satisfatório, podendo-se 

considerar a torre protegida durante essas 24 horas.   

Na figura 40 (d) temos o gráfico da tensão aplicada entre a estrutura e os anodos, 

variando conforme a variação da corrente de proteção. 

Para o dia 02 de janeiro foram colocados apenas os gráficos da tensão de 

polarização e da corrente de proteção, conforme Figura 41 (a) e (b). Nestas figuras nota-se 

que, após o por do sol, o potencial entre a estrutura e a semi-célula CuCO4  não decresce 

instantaneamente, mas cai lentamente devido à presença do capacitor existente no circuito RC 

(interface metal/solo). 
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   Figura 41(a): Corrente de proteção injetada na torre ao longo do dia 
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                      Figura 41(b): Potencial Eon ao longo do dia 

 

 

4.3.4.2   Variação do potencial de proteção utilizando-se o sistema fotovoltaico sem a 

bateria 

Seguindo o procedimento feito anteriormente, foram elaborados os gráficos da  

Figura 42 (a), (b) e (c). Nestes  gráficos tem-se o levantamento para o dia 19 de janeiro. 
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Figura 42(a): Tensão do painel ao longo do dia 
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Figura 42(b): Corrente de proteção injetada na torre ao longo do dia 
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                           Figura 42(c): Potencial Eon ao longo do dia 
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Verificando-se os gráficos, é possível concluir que a torre não estará sendo 

protegida no horário sem insolação (noite), pois o potencial decresce até o potencial de 

corrosão -600 mV.  Novamente, pode-se notar o efeito do circuito RC (interface metal/solo), 

em que o potencial não cairá instantaneamente, mas sim, lentamente. 

O aumento da polarização dificulta ainda mais as reações químicas envolvidas,  a 

velocidade da corrosão diminui, mas, de acordo com estudos realizados, caso haja uma 

injeção de alta corrente e o potencial Eon assuma valores mais negativos que -1500 mV, 

poderá ocorrer o desprendimento de gás hidrogênio embaixo da pintura existente na região de 

afloramento da torre, provocando a retirada desta. Logo, nas condições verificadas acima, isto 

poderá ocorrer em alguns instantes, e a corrente a ser injetada assumirá um valor elevado, 

elevando também o potencial de proteção a valores acima de -1500 mV, que não são 

aconselháveis, pois poderão causar muito desprendimento de H2 no pé da estrutura, causando 

a retirada da proteção (tinta), como também poderão causar a corrosão sob Tensão.   

 

4.3.4.3 Variação do potencial de proteção, considerando-se a média diária mensal 

 Para esta verificação foi calculada a média aritmética dos valores diários registrados 

para o mês de janeiro, e a partir destes valores pode-se verificar a eficiência da proteção 

catódica, conforme as Figuras 43 (a), (b) e (c).  
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Figura 43(a):  Tensão na saída do controlador para os dias de janeiro 
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Figura 43(b): Corrente de proteção injetada na torre para os dias de janeiro 
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Figura 43(c): Potencial de proteção Eon para os dias de janeiro 

 Pelas figuras, pode-se ver que o potencial de proteção Eon, manteve-se na faixa de 

850 mV para uma corrente injetada em torno de 600 mA. 

Na mesma linha de raciocínio, foi feito para o mês de fevereiro, conforme Figuras 44 

(a), (b) e (c). Onde a corrente de proteção e o potencial Eon, são mantidos dentro dos mesmos 

limites. 
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Figura 44(a):  Tensão na saída do controlador para os dias de fevereiro 
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Figura 44(b): Corrente de proteção injetada na torre para os dias de fevereiro 
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         Figura 44(c): Potencial de proteção Eon para os dias de fevereiro 
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4.5 Outros resultados considerados importantes 

Para obtenção destes resultados foi feito levantamento em campo com o sistema 

ativo, e enviada amostra do solo para o Laboratório do LACTEC, onde os resultados obtidos 

serviram para uma análise físico-química mais detalhada do solo. 

As análises físico-químicas do solo foram realizadas no Laboratório do LACTEC a 

partir da amostra de 3,6 kg de solo retirados a 1,0 metro de profundidade do local onde foram 

instalados os anodos. 

 

4.5.1   Construção da curva de resistividade em relação à porcentagem de água 

Conforme o  item 3.6.3, foi obtido o gráfico mostrado na Figura 45. 

 

 

 

 

 
     Figura 45: Resistividade em função percentagem de água adicionada  

Na acima verifica-se que quando o solo está seco a resistividade é muito alta, 

decrescendo rapidamente com o aumento do conteúdo de água no solo, até alcançar o ponto 

de saturação. Após o ponto de saturação, a resistividade permanece praticamente constante.  

Com isto pode ser esperado um valor mínimo de resistividade no gráfico em questão. Este 

valor é característico para cada tipo de solo. Para este caso de solo em estudo, o mesmo 

alcançou sua saturação por volta de 20% de umidade de água, com uma resistividade em 

torno de 60 Ωm. 
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4.5.2   Capacidade de retenção de água no solo 

O cálculo da obtenção da capacidade de retenção de água (C.R.H2O) foi realizado de 

acordo com o procedimento visto no item 3.6.4, e para  o solo em estudo foi de 20%. 

 

4.5.3   Obtenção do potencial redox 

Depois de o solo saturado, são colocados dois eletrodos (sendo um a semi-célula de 

Cu/CuSO4 e  o outro uma semi-célula  de metal de platina). Coloca-se o multímetro entre 

esses dois eletrodos, ficando o pólo negativo na semi-célula  de Cu/CuSO4  e o positivo na 

semi-célula  de metal de platina. Efetua-se a medição. No presente caso, essa medição foi de 

411 mV. De acordo com este resultado e pela tabela 11 do item 3.6.8, é possível concluir que 

o solo não possui bactérias anaeróbicas. 

 

4.5.4   Determinação da taxa de corrosão 

 Com os valores obtidos de cloreto,   de sulfato e da acidez total, foi feito um 

tratamento matemático, utilizando-se um banco de dados e valendo-se da função dose-

resposta, citada no item 3.6.9 para determinar a taxa de corrosão. Verificou-se, então, que o 

solo em que se encontra a torre da CHESF apresentou taxa de corrosão de 201 μm/ano, e por 

isso pode ser classificado como solo de média agressividade, quando analisado pelo ponto de 

vista de cloretos, sulfatos e acidez total. 

 

4.6   Curvas de polarização 

Quando se tratou do mecanismo eletroquímico da corrosão, foi feita referência ao 

potencial do eletrodo que se desenvolve quando o sistema entra em equilíbrio, que pode ser 

visto no item 2.3, ilustrado pela Figura 4. Quando se tem dois metais diferentes em um 

mesmo eletrólito, eles desenvolvem potenciais diferentes e ficam em equilíbrio, conforme 

explicado no item 2.3. Posteriormente, quando se exemplificou a pilha de corrosão,  visto no 

item 2.4 e ilustrado pela Figura 5, foi mencionada a ruptura do equilíbrio das reações em 
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ambos os eletrodos, mas não houve menção relativa a seus potenciais após o desequilíbrio. O 

potencial de equilíbrio, também conhecido como potencial natural, pode ser medido com um 

eletrodo de referência.  

A polarização foi mencionada no item 3.8, e para sua obtenção foi realizado teste no 

local, foi também coletada amostra do solo para verificação e levantamento desta curva  em 

laboratório. Para o teste em laboratório foi feito o procedimento mencionado no item 3.6.10. 

 

4.6.1   Medições de  potenciais  Eon 

O potencial de corrosão “Ecoor” obtido foi de –760 mV, e após 30 minutos foram 

feitas as curvas de polarização em condições de circuito fechado “Eon” e em condições de 

circuito aberto “Eoff”. 

Visando obter a resistência de polarização por unidade de área fez-se uma curva de 

polarização catódica através da injeção de corrente. Essa injeção foi feita em intervalos de 1,0 

em 1,0 mA, e o tempo de estabilização foi de 30 segundos, para cada valor de corrente 

injetada obteve-se o potencial “Eon” em condições de circuito fechado. De posse dos valores 

obtidos, construiu-se uma reta de potencial em função da corrente, de acordo com a Tabela 26 

e a Figura 46, representada pela reta de cor preta.  

Tabela 26 – Corrente injetada e os potenciais Eon e Eoff observados 

I(mA) i/(mA/cm2) Eon (mV) Eoff (mV) 
0,5 1 -2370 -1170 
1 2 -3560 -1192 
2 4 -4800 -1240 
3 6 -6400 -1283 
4 8 -8000 -1390 
5 10 -9600 -1433 
6 12 -11200 -1490 



 105

 
Figura 46: Gráfico  da resistência de polarização rp em laboratório 

A  corrente “i” é chamada de densidade de corrente por cm2, e para obter seu valor 

divide-se a corrente injetada “I” pela área do eletrodo de trabalho (0,5 cm2). 

A resistência de polarização “rp” obtida em laboratório – dada pela inclinação da reta 

de cor preta (Eon versus i) –   para o solo da CHESF   foi de  786 mV.cm2/mA,  em módulo. 

 

4.6.2   Medições de  potenciais  Eoff 

De acordo com o visto no item 3.6.10 e de posse dos valores obtidos, constroem-se 

curvas de potenciais em função das correntes, conforme exibe a Figura 46, com representação 

pela reta de cor vermelha dos potenciais Eoff.  

 

4.6.3   Curvas de polarização obtidas em campo para medição dos potenciais  Eon  

Os valores obtidos foi para um dia, através do data logger, e dispostas na Tabela 27.  

A tomada dos valores foi iniciada às 00:00h  do dia 20/01, estendendo-se até as 24:00h deste 

mesmo dia.  

A partir dos valores obtidos, construiu-se um gráfico para que se obtivesse a 

resistência de polarização medida em campo, conforme pode ser visto na Figura 47. A 

resistência de polarização é dada pela inclinação da reta,  a partir  das  medidas obtidas em 

campo, que foi de Rp = 0,4mV/mA.  
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Tabela 27 -  Valores médios registrados no data logger para o dia 20/01 

P I 
(mA) 

Eon 
(mV) P I 

(mA) 
Eon 

(mV) P I 
(mA) 

Eon 
(mV) P I 

(mA) 
Eon 
(mV) 

1 55,04 596,12 13 126,87 641,88 25 1774,91 1649,93 37 73,63 631,43
2 62,84 598,26 14 505,52 735,33 26 2107,38 1650,87 38 85,76 621,69
3 50,47 599,82 15 1015,67 928,43 27 2101,17 1452,77 39 79,48 617,81
4 49,98 598,8 16 1439,47 1136 28 2508,73 1557,67 40 68,77 607,96
5 47,57 590,33 17 1609,75 1245,73 29 1822,83 1334,53 41 73,78 601,53
6 43,28 591,03 18 1222,46 1039,47 30 1398,9 1193,87 42 70,39 598,01
7 48,77 592,96 19 1657,2 1195,67 31 1199,75 1134,07 43 70,75 595,34
8 49,06 596,3 20 1129,23 1083,07 32 834,29 989,4 44 68,57 591,65
9 49,98 590,44 21 1155,4 1065,83 33 562,19 871,53 45 74,62 591,82

10 51,46 585,07 22 2025,23 1366,8 34 103,99 746,43 46 74,98 596,05
11 38,03 582,57 23 2070,3 1435,93 35 83,04 689,41 47 69,41 595,69
12 34,31 611,08 24 2170,43 1467,03 36 55,1 647,31 48 72,75 592,95

 

 
Figura 47: Gráfico  da resistência de polarização  Rp em campo 

 
 

Para saber  saber a  área da grelha enterrada da estrutura que está sendo envolvida no 

processo eletroquímico executado no campo, procedeu-se como a seguir: 

Tomou-se o valor da rp calculado em laboratório e dividiu-se pelo Rp obtido em 

campo, então encontrou-se a área envolvida pelo processo eletroquímico, como visto a seguir: 
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22
2

2,01965
)/(4,0

)/(786 mcm
mAmV

mAcmmV
Rp
rp

≈==                            (34)                   

 

Com esta área é possível obter a densidade de corrente usada em campo ao dividir os valores 

de correntes I por 0,2 m2. Na Tabela 28 estão estes valores. 

 Ao plotar o gráfico de “Eon” (mV) em função “i” (mA/m2) obtido no campo, cuja  

rp é a declinação da reta, encontrou-se o valor de 0,08(mVm2/mA), como pode ser visto no 

gráfico da Figura 48.  

              Tabela 28 -  Valores da densidade de corrente em campo 

P I 
(mA) 

i 
(mA/m2) P I 

(mA) 
i 

(mA/m2) P I 
(mA) 

i 
(mA/m2) P I 

(mA) 
i 

(mA/m2)
1 55,04 275,2 13 126,87 634,35 25 1774,91 8874,55 37 73,63 368,15
2 62,84 314,2 14 505,52 2527,6 26 2107,38 10536,9 38 85,76 428,8
3 50,47 252,35 15 1015,67 5078,35 27 2101,17 10505,85 39 79,48 397,4
4 49,98 249,9 16 1439,47 7197,35 28 2508,73 12543,65 40 68,77 343,85
5 47,57 237,85 17 1609,75 8048,75 29 1822,83 9114,15 41 73,78 368,9
6 43,28 216,4 18 1222,46 6112,3 30 1398,9 6994,5 42 70,39 351,95
7 48,77 243,85 19 1657,2 8286 31 1199,75 5998,75 43 70,75 353,75
8 49,06 245,3 20 1129,23 5646,15 32 834,29 4171,45 44 68,57 342,85
9 49,98 249,9 21 1155,4 5777 33 562,19 2810,95 45 74,62 373,1

10 51,46 257,3 22 2025,23 10126,15 34 103,99 519,95 46 74,98 374,9
11 38,03 190,15 23 2070,3 10351,5 35 83,04 415,2 47 69,41 347,05
12 34,31 171,55 24 2170,43 10852,15 36 55,1 275,5 48 72,75 363,75

 

 
Figura 48: Gráfico para obtenção da rp, no cálculo da taxa de corrosão 
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Com a rp obtida através da Figura 48, obteve-se uma taxa de corrosão de 

aproximadamente 75μm/ano, de acordo com a equação abaixo: 

corrSG IKRp /=                                                          (37) 

onde: KSG é a constante de Sterm&Geary, que para este estudo vale 6 mV  (ver apêndice 04). 

)/(08,0/)(6// 2 mAmmVmVrpKIIKrp SGcorrcorrSG ×==⇒=  

2/75 mmAIcorr =  

Antes de determinar a taxa de corrosão pela rp obtida pela figura , ficou certificado 

que os valores de Queda Ôhmica daquele solo eram desprezíveis em relação aos valores de 

potenciais utilizados. Para determinação da Queda Ôhmica daquele solo subtrairam-se os 

valores de Eon dos valores de Eoff na curva obtida pelos ensaios efetuados  no laboratório, 

ver Tabela  26. Dessa diferença de potencial (Queda Ôhmica do solo) obteve-se a Tabela 29, 

como também a Figura 49. 

Tabela 29 – Queda Ôhmica (RI)  

i/(mA/cm2) Eon (mV) Eoff (mV) IR (mV) 
1 -2370 -1170 -1200 
2 -3560 -1192 -2368 
4 -4800 -1240 -3560 
6 -6400 -1283 -5117 
8 -8000 -1390 -6610 
10 -9600 -1433 -8167 
12 -11200 -1490 -9710 
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Figura 49: Gráfico  da Queda Ôhmica 

A inclinação da reta na figura acima forneceu um valor de 757(mVcm2/mA), ao 

converter esse valor para área de m2, obteve-se 0,0757(mVm2/mA). Ao multiplicar essa 

Queda Ôhmica pela densidade de corrente obtida no campo, verificou-se um valor próximo de 

15mV, que é próximo de 2% do valor do potencial de corrosão (-600mV). Como essa 

porcentagem é bem menor que 10%, pode-se considerar que essa Queda Ôhmica é 

desprezível para o estudo feito na torre da CHESF. Isso possibilitou fazer a análise dos 

resultados a partir dos potenciais Eon, admitindo que os valores de Eon seriam muito próximo 

dos valores de Eoff nas proximidades do potencial de corrosão. 
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  5. CONCLUSÕES 

 
A medição experimental do potencial natural de corrosão das torres de transmissão 

do sistema CHESF permitiu o seguinte diagnóstico:   

a) as torres estão localizadas em solo de baixa resistividade, portanto, são passíveis de 

corrosão; 

b) a análise do potencial natural de corrosão “Ecoor” medido em campo e laboratório e o 

valor do pH também ratificam a necessidade de proteger catodicamente a estrutura. A 

corrente calculada para essa proteção foi em torno de 600 mA, o que permitiria o 

deslocamento do potencial de -514 mV para -850 mV. 

Após a implantação do sistema de proteção catódica, a verificação experimental 

mostrou que: 

a) mediante o uso da técnica do decaimento dos 100 mV a estrutura está protegida mesmo 

sem atingir plenamente o potencial de proteção em todos os pés; 

b) o balanço de massa feito nos testemunhos enterrados aos pés das torres  permitiu verificar a 

eficiência da PC a partir do aumento da vida útil da estrutura metálica;  

c) a aplicação da energia solar fotovoltaica foi bem sucedida na medida em que manteve o 

potencial de proteção dentro de seus limites durante o tempo da observação. 

A título de trabalhos futuros é sugerido o prosseguimento da monitoração em campo 

durante os outros meses do ano para a verificação do desempenho sazonal da PC e realização 

de análise detalhada dos custos. 
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GLOSSÁRIO 

 

Ataque químico – deterioração de um metal, geralmente metálico, pela ação de produtos 

químicos presentes no meio ambiente. 

Corrente impressa - corrente elétrica contínua fornecida por um circuito que utiliza uma 

fonte externa de força eletromotriz para fins de proteção catódica. 

Corrente de interferência - corrente  elétrica disseminada no solo proveniente de sistema de 

proteção catódica por corrente impressa, sistema de tração eletrificado, máquinas de soldas, 

etc. 

Corrosão - deterioração de um material, geralmente metálico, pela ação do meio ambiente. 

Corrosão eletrolítica - corrosão resultante da transferência de uma corrente elétrica, 

principalmente contínua, de uma superfície metálica para um eletrólito com o qual se acha em 

contato. Para efeito desta recomendação, entende-se o processo corrosivo de natureza 

eletroquímica ocasionado em estruturas metálicas enterradas, como resultado de um fluxo 

indesejável de corrente contínua dispersa no solo. 

Eletrodo - sistema constituído pela interface metal/eletrólito onde se processam as reações 

eletroquímicas. 

Eletrodo de referência - eletrodo reversível, com potencial constante, sob condições 

similares de medição. 

Eletrólito - substância química ou mistura de substâncias que contêm íons. Para efeito desta 

recomendação, entende-se como eletrólito, o solo úmido e a água em contato com superfícies 

metálicas enterradas. 

Estrutura interferente - estrutura metálica integrante de um circuito elétrico que dá origem a 

correntes de interferência afetando outras estruturas em sua vizinhança. 

Estrutura interferida - estrutura metálica enterrada que sofre a ação de correntes de 

interferência. 
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Interferência - distúrbio observado no potencial de uma estrutura em relação ao meio, como 

resultado da ação de uma corrente externa (corrente de interferência). 

Meia célula - eletrodo de referência. No caso especifico é utilizado o de cobre/sulfato de 

cobre saturado. 

Oxidação – é a perda de elétrons por um material, geralmente metálico, na presença ou não 

do oxigênio. 

Pilha galvânica - pilha eletroquímica que ocorre quando se tem dois metais dissimilares 

ligados eletricamente e expostos simultaneamente a um eletrólito.  

Pilha de longo alcance - pilha eletroquímica formada numa superfície metálica quando esta 

atravessa solos com diferentes características. O termo "longo alcance” é decorrente do fato 

do ânodo e do catodo estarem geralmente bastante afastados. 

Polarização - variação do potencial de eletrodo a circuito aberto como resultado da passagem 

de corrente entre o metal e o eletrólito. 

Potencial de corrosão - potencial misto de uma superfície metálica em contato com um 

eletrólito, sujeita a um processo espontâneo de corrosão. 

Potencial de eletrodo - diferença de potencial medida entre um metal e um eletrólito, que 

pode ser positiva, negativa ou nula. Esta é explicada pela presença de cargas elétricas de 

sinais opostos entre os dois. 

Potencial misto - potencial resultante de duas ou mais reações eletroquímicas que ocorrem 

simultaneamente numa superfície metálica em contato com um eletrólito. 

Proteção catódica - técnica de controle da corrosão, que consiste em transformar a estrutura a 

proteger no catodo de uma célula eletroquímica mediante a passagem de uma corrente elétrica 

proveniente do eletrólito. 

Proteção catódica por corrente impressa - Sistema de proteção catódica na qual a corrente 

de proteção é gerada por uma fonte externa  de força eletromotriz contínua. 
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Proteção catódica galvânica - Sistema de proteção catódica no qual a corrente de proteção é 

fornecida a custo do desgaste de um anodo galvânico,  promovida pela força eletromotriz que 

existe entre ele e a estrutura 
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APÊNDICE 1  (AP1) 

Cálculo do dimensionamento  da proteção catódica pelo sistema solar fotovoltaico. 

Para este procedimento foram feitas as seguintes considerações: 

• mês de referência do projeto, ou seja, o pior mês do ponto de vista da radiação solar: 

junho 

• inclinação do arranjo em relação horizontal local (faceando o Norte):  23º 05’ 

• horas de máxima incidência (1 kW/m2) da radiação solar para uma inclinação em 

relação à horizontal: Ht = 4,7 horas (Tabela AP1.1)    

Equações necessárias: 

• potência do painel fotovoltaico: TempMdMRNMMM ffPP ××=  

• potência elétrica diária: tMMEDM HPP ×=  

• tensão média do módulo: TensãoMdMaxMMM fVV ×=  

• número de módulo do sistema: 
EDMbateriainversor P

DemandaN
××

=
ηη  

• capacidade do banco de bateria: 

inversor

adescntoarmazenamebateriabco
bateriabco

fNVDemanda
C

η
)/()/( arg) ×

= −
−  

• número de bateria: bateriabateriabcobaterias CCN /−=   
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Cálculo da carga: 

• corrente de proteção da estrutura, calculado no item 4.3.3, Ip =  0,444 Àmperes 

• voltagem do barramento do banco de bateria: Vbco-bateria = 12 volts 

• demanda diária total de energia : Demanda =  12 x 0,444 x  24 = 127,92 Wh / dia 

• demanda diária total em Amp-dia : 

diaA
V

diaWhDemandadiaADemanda
bateria

/66,10
12

92,127)/()/( ===  

Dimensionamento do banco de bateria:  

• temperatura de projeto: 25 ºC 

• dias de armazenamento desejados/ necessários: Narmazenamento = 3 dias 

• limite de descarga para bateria de descarga profunda: fdescarga = 0,8 

• por não ter inversor, o rendimento será 1, logo: ηinversor = 1    

AhC bateriabco 97,39
1

)8,0/3()12/92,127(
=

×
=−  

• número de bateria: poderá ser utilizada apenas uma bateria de descarga profunda 

de, no mínimo, 40 Ah 

Os sistemas solares podem ser instalados com baterias comuns automotivas, apesar de 

não recomendado. Se esta opção for escolhida, alguns cuidados são necessários, tais como: 

trabalhar com baterias seladas e aplicar o valor de consumo diário de corrente (Ah) vezes 

cinco. Não é recomendável que as baterias trabalhem com menos de 50% de sua carga e, se 

houver risco, o número de baterias deve ser aumentado. 

 



 120

Dimensionamento do arranjo fotovoltaico: 

• demanda diária total de energia : Demanda =   127,92 Wh / dia 

• eficiência da bateria (0,70 – 0,85): ηbateria = 0,85 

• requisito de produção de energia diária pelo arranjo de painéis fotovoltaico;  

diaWhEnerdiaria /5,150
85,0

92,127
⋅==  

Considerando a Tabela AP1.2, e tomando o módulo M55 da Siemens, temos: 

• máxima voltagem do módulo fotovoltaico: 17,7 x  0,85 = 14,8 volts. 

• potência média do painel por módulo: 

WffPP TempMdMRNMMM ⋅=××=××= 93,429,09,053  

• potência elétrica diária gerada por cada módulo: 

WhHPP tMMEDM ⋅=×=×= 8,2017,493,42  

• número de módulos do sistema:      

88,0
8,20185,01

5,150
=

××
=

××
=

EDMbateriainversor P
DemandaN

ηη  

Resultados do dimensionamento: 

• painel: 1 módulo de 53 Watts. 

• bateria: Descarga profunda: 40 Ah, que podem trabalhar com até 90% de sua 

carga. Para o caso de bateria automotiva, considerar 5 vezes a capacidade da 

demanda diária em A/dia. 
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Tabela AP1.1: Dados da radiação solar para Recife, Pernambuco 

Radiação solar (kWh/m2.dia) Cidade β* Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Recife 0 6,1 5,9 5,5 4,8 4,3 4,0 4,0 5,0 5,6 6,1 6,3 6,0

Latitude + 23º05' 6,6 6,0 5,1 4,0 3,3 2,8 2,9 4,0 5,0 6,0 6,6 6,5
08º05' S - 23º05' 5,0 5,2 5,3 5,2 4,9 4,7 4,7 5,6 5,7 5,6 5,3 4,8

 

Tabela AP1.2: Características de alguns módulos fotovoltaicos comerciais com 
potência > 40Wp, 1000W/m2 – AM 1,5 – Temperatura da célula: 25ºC 
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APÊNDICE 2  (AP2) 

Cálculo da resistência dos anodos:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
××

×
+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

×××
= N

S
L

D
L

LN
Rn 656,0ln218ln

2 π
ρ

 

Os valores obtidos e estipulados foram: 

ρ =  30,25 Ω.m 

N = 8 anodos instalados 

L = 1,2 metros (comprimento do anodo) 

D =  0,2 metros (diâmetro do anodo, considerando o despolarizante) 

S = 5,2 metros (distância entre os anodos) 

Ω⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××

×
+−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ×
×××

= 82,18656,0ln
2,5

2,121
2,0

2,18ln
2,182

25,30
πvR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123

APÊNDICE 3  (AP3) 

Desenvolvimento matemático abaixo para encontrar o pH através das energias livres de 

Gibbs. 

++++ +↔+ HOHFOHFe e2  
    (reagente)                (produto)  

Pela teoria das energias energias livres de Gibbs, para saber o ΔGo dessa reação, 

toma-se a energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes. Como valores da 

energia livres de Gibbs são tabelados conforme descrito abaixo, teremos: 

• O ΔGo dos íons Fé++ é –21,88Kcal/mol 

• O ΔGo FeOH+ é de –65,84cal/mol 

• O ΔGo da H2O é de –56,68cal/mol 

( ) ( )[ ]68,5688,2184,65 −+−−−=Δ oG  

molkcalGo /.82,12=Δ  

Sendo : KeGo log36,1 ×=Δ   ⇒  
36,1

log
oGKe Δ

=  

Onde: Ke é a constante de equilíbrio 

42,9−=Ke  

Neste caso particular, onde a FeOH+  for igual Fe++, tem-se que o domínio de estabilidade 

do íon Fe++ fica limitado no pH=9, pelo desenvolvimento abaixo: 

pH
Fe

FeOH
+−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

+

32,9log  

Considerando :  +++ = FeFeOH  

Encontrará: 32,9=pH  

De acordo com a expressão do equilíbrio Fe/Fe++ e admitindo o critério proposto por 

POURBAIX, que considera a ausência de corrosão quando a atividade de íons em solução é 
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menor ou igual a 10-6, e admitindo a equação de Nerst para o equilíbrio Fe/Fe++, pode-se 

esperar que o domínio de imunidade a ser alcançado para o ferro seja para potenciais mais 

negativos que –850 mV e para pH menor que 9,  conforme desenvolvimento abaixo: 

Quando o eletrólito está saturado de Fe++, tem-se que para cada Fe++ que vai para o 

eletrólito, um volta do eletrólito para o metal, dando assim o equilíbrio. Para o equilíbrio de 

ferro, tem-se: 
−++ +↔ eFeFe 2  

++++++ +Δ=Δ
Fe

o
FeFe

T
FeFe nF

RTEE αln
//                   ++++ =

FeFe
αα log3,2ln  

onde: →Δ ++
T

FeFe
E

/
 potencial de equilíbrio de Fe e Fé++ 

  →++Fe
α  atividade do ferro que vale 10-6 g/l 

→Δ ++
o

FeFe
E

/
 valor de equilíbrio Fé/Fé++ que é igual a – 440 mV, tomando em função do 

da semi-célula de  hidrogênio, para o caso do  calomelano  saturado,  deve-se  acrescentar 

– 240 mV, ficando com um valor de -680 mV.  

++++++

××
××

+Δ=Δ
Fe

o
FeFe

T
FeFe Fn

TREE αlog
2

3,2
//  

O fator 2, é referente aos dois elétrons, de acordo com a equação de equilíbrio.   

mV
Fn

TR 603,2
=

×
××

 

++++++

××
××

+Δ=Δ
Fe

o
FeFe

T
FeFe Fn

TREE αlog
2

3,2
//

610log30680 −+−=  

mVET
FeFe

860
/

−=Δ ++  
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APÊNDICE 4  (AP4) 

De acordo com o exposto no item 2,18, a corrente de corrosão pode ser determinada para 

a região de baixos potenciais, isto é, potenciais próximos ao potencial de corrosão, conforme 

mostra o desenvolvimento matemático abaixo, considerando a figura para as reações anódicas 

e catódicas: 

 

η = ∆E → polarização para deslocar o potencial de 100 mV abaixo do potencial de 

corrosão Ecorr. 

ea → exponencial anódico 

ec → exponencial cátodico 

Na determinação do beta referente à redução do oxigênio, usa-se o "ηA", o "βoff" e a 

Ip. O ηA é a polarização anódica e o βoff e a resistência de polarização “rp”. A Ip é 

previamente determinada através dos parâmetros eletroquímicos obtidos em campo, sendo 

dada pela diferença entre as reações anódicas e catódicas. 
 

 

IAPL é a corrente aplicada (injetada) que provoca a despolarização, também conhecida 

como Ip. 

( )aacc eeIIII corrCCAPL
βηβη // −−×=−=
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Com o decaimento do potencial a l00 mV mais catódica que o potencial de corrosão, a 

reação anódica se toma desprezível em relação à reação catódica. 

A densidade de corrente de troca da reação catódica (aproximadamente 0,1 μA/cm2) é 

bem menor que a densidade de corrente de corrosão, e a contribuição da cinética sob controle 

ativacional, na reação catódica durante a polarização catódica, tem uma contribuição bastante 

acentuada (o deslocamento de l00 mV é facilmente obtido com pequena Ip ). 

A razão η/β 〈〈〈 (muito pequeno), próximo ao potencial de corrosão, pode associar-se  a 

uma série convergente. 

Pela série convergente: 10x = 1 + 2,3x     e   10-x = 1 – 2,3x  

Poderemos escrever:  

)(
3,2

1)(3,21)(3,2
ac

ac
p

ca

ca

pca

ca
corr

APL R
R

I
E

I
ββ
ββ

ββ
ββ

ββ
ββ

+
×

=⇒⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×
+

×=⇒⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×
+

×=
Δ

 

pAPL RIE ×=Δ  

Rp → coeficiente de STERN & GEARY 

A razão “produto/soma” (βc.βa/βc+βa), multiplicada pela constante (1/2,3), é a 

constante de STERN & GEARY ou coeficiente de STERN & GEARY, também representados 

por KSG. 

O coeficiente de STERN & GEARY pode ser determinado por rampas anódicas e 

catódicas representadas pela razão “produto/soma” das inclinações de Tafel anódica e 

catódica. Para um sistema simples, onde a reação anódica é a oxidação do metal que pode 

variar de 60 a 120 mV/dec e a reação catódica é a redução do oxigênio (inclinação de 

60mV/dec) ou redução do hidrogênio (inclinação de 120mV/dec), o desenvolvimento 

matemático pode ser representado como descrito abaixo. 
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   Para o caso em estudo (curva experimental da torre) a razão Ip/Il  chegou ao cálculo 

de 25mV/dec para a reação catódica e 30mV/dec para a reação anódica. Isto levou ao valor de 

6mV/dec para KSG. 
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