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Instalação: Instalação de armazenamento de combustíveis no Porto de Barcelona 

Projecto: Estudo, fornecimento de materiais, instalação e colocação em serviço de um novo 
sistema de protecção catódica para as estruturas enterradas numa instalação de 
armazenamento de combustíveis em Barcelona.   

Cliente: Confidencial 

Fecha: 2015 

Instalação de Protecção Catódica para as estruturas 
enterradas numa instalação de armazenamento de 

combustível em Barcelona 

Procainsa SA realizou os trabalhos de projecto, montagem e colocação em serviço de um novo 
sistema de protecção catódica, para a protecção da totalidade de massas metálicas enterradas 
ou em contacto com o terreno (bases de tanques de eixo vertical), sob o conceito de 
"Instalação Complexa", conforme a norma UNE-EN 14505 “Protecção catódica de estruturas 
complexas”.   

 

Vista de um tanque e estrutura de tubagens da unidade industrial  

As novas instalações do sistema de protecção catódica são constituídas por:  

 Três (3) leitos anódicos profundos de 50 m de comprimento com 12 ânodos de TiMMO 
agrupados de 2 em 2 na parte activa (30 m) e conectados a uma caixa de ligações de 
ânodos cada um (CCA) dotada de resistências variáveis de equilíbrio, shunts de 
medição e fusíveis de segurança. 
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 Três (3) estações de protecção catódica (EPC) com alimentação a 230V/50Hz, saídas 
máximas previstas 80V/70A, regulação Manual/Automático através de eléctrodo 
permanente de Cu/CuSO4. 
 

 Treze (13) eléctrodos permanentes de Cu/CuSO4 com provete de aço de 10 cm2 para 
medições de protecção catódica em caixas de tomada de potencial (TP), junto à 
periferia de tanques de armazenamento. 

 
 Dois (2) eléctrodos permanentes de Cu/CuSO4 com provete de aço de 10 cm2 para 

medições de protecção catódica em caixas de tomada de potencial (TP), para tanques 
enterrados. 
 

 Dois (2) eléctrodos permanentes de Cu/CuSO4 com provete de aço de 10 cm2 para 
medições de protecção catódica em caixas de tomada de potencial (TP), para 
tubagens enterradas. 

 
 Quatro (4) eléctrodos permanentes de Cu/CuSO4 com provete de aço de 10 cm2 para 

medições de protecção catódica em caixas de tomada de potencial (TP), para as 
tubagens de entrada/saída do armazenamento de combustíveis. 

 
 Oitenta e cinco (85) registos para pontos de medição com eléctrodo portátil, junto a 

tanques de eixo vertical. 
 

 

Vista geral de uma Tomada de Potencial, caixa de resistência de equilíbrio de um leito 
anódico profundo e estações de Protecção Catódica 

Com uma injecção total de 150 A de corrente de Protecção observou-se que se cumpriam os 
critérios de protecção catódica segundo a norma UNE-EN 14505 "Protecção Catódica de 
estruturas complexas" na totalidade dos pontos de medição previstos (com eléctrodo 
permanente e provete, ou em medições com eléctrodo portátil) das bases dos tanques de eixo 
vertical.  

  

 

 

Responsável da instalação - “Durante os 5 meses que durou a obra, a equipa que  a 
Procainsa SA destinou a este projecto, realizou um trabalho muito profissional”.  


