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RESUMO 

 

 O fenômeno de corrosão em estruturas de concreto armado é uma das 

patologias mais encontradas em áreas litorâneas. Com o objetivo de impedir que o 

processo se desenvolva ou mesmo retardar o seu início, estudou-se a aplicação de 

revestimentos inorgânicos sobre a superfície do concreto, após sua cura, bem como, 

foi avaliado a eficiência dos revestimentos aplicados a superfície do concreto em 

reduzir a sua porosidade, impedindo a entrada dos agentes agressivos para 

preservar a integridade da armadura existente no seu interior, comparando o 

resultado obtido com corpos-de-prova referência, que não receberam nenhum 

revestimento de proteção. Na produção do concreto utilizou-se o Cimento Portland 

CP II F –32, agregado graúdo, agregado miúdo e água da concessionária local. 

Como revestimentos foram utilizados dois tipos, um à base de resina de silicone e 

solvente e o outro, à base de cimento branco, areias selecionadas e resina acrílica. 

O traço adotado para o estudo foi 1:1,5:2,5 (cimento, areia e brita) e relação a/c  = 

0,50. Com o concreto no estado fresco, realizou-se o ensaio de abatimento de 

tronco de cone para determinação da trabalhabilidade. Já no estado endurecido, 

realizou-se o ensaio de resistência à compressão, absorção de água e os ensaios 

eletroquímicos, através de curvas de polarização. Também foram realizados ensaios 

de Microscopia Óptica e Microscopia Eletrônica de Varredura para análise da 

camada de revestimento aplicada à superfície do concreto e a interface entre o 

concreto e a camada. Os resultados obtidos mostram que os revestimentos 

aplicados à superfície do concreto não afetaram a resistência à compressão. Já em 

relação à absorção de água houve uma diminuição do percentual absorvido, 

melhorando o desempenho do concreto por torná-lo mais impermeável à entrada 

dos agentes agressivos. Os resultados dos ensaios eletroquímicos confirmaram o 

resultado do ensaio de absorção de água; os CP´s revestidos apresentaram uma 

maior proteção ao desenvolvimento de processos corrosivos e retardaram a 

evolução do fenômeno de corrosão.  

 

Palavras-chave: concreto; corrosão; curvas de polarização. 

 



 

 

ABSTRACT 

  

The corrosive phenomenon on reinforced concrete structures is one of the 

most founded pathologies on the coastal area. With the objective to prevent  the 

process development, or even, retard its beginning, it was studied the application of 

inorganic covering over concrete surfaces, after its cure, as well as, evaluate the 

efficiency of the covering applied on the concrete in reducing  its porosity of concrete 

preventing the entrance of aggressive agents to preserve the integrity of the existing 

armor inside it, comparing the result obtained with the body-of-proof reference, that 

didn´t receive covering protection. On the concrete production it was used Portland 

Cement CP II – 32, coarse aggregate, fine aggregate and water from the local 

distributive. Two types of covering were used, one resin based of silicon and solvent 

and other white cement based, selected sands and acrylic resin. The concrete 

mixture adopted was 1:1,5:2,5 (cement, fine aggregate, coarse aggregate) and 0.50 

water/cement ratio. With the concrete on fresh state was made the experiment test 

to determinate the workability. On the hardened state was made the concrete 

resistance experiment, absorption of water and electrochemical experiments, 

through polarization curves. Also was held optical microscopy and Scanning Electron 

Microscopy experiments to analyze the layer of the covering applied to the concrete 

surface and the interface between the concrete and the layer. The obtained results 

shows that the covering applied to the concrete surface didn´t affect the resistance 

towards compression. On the absorption of water occurred a diminution of the 

percentage absorbed, improving the concrete development by making it more 

impermeable towards the entrance of aggressive agents. The electrochemical 

experiment results confirmed the water absorption results; the body-of-proof covered 

presented larger protection towards the development of corrosives process and 

retarded the evolution of the corrosive phenomenon 

 

Key Words: Concrete, Corrosion, Polarization Curves 
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Comumente, o profissional de engenharia civil depara-se com o problema de 

corrosão de armaduras. Por estarmos em uma cidade litorânea, o fato é ainda mais 

corriqueiro. Apesar da freqüência com que o problema ocorre, decifrá-lo demanda 

grande trabalho, visto que o processo de corrosão é bastante complexo e pode ser 

iniciado por motivos diversos. 

Sumariamente, pode-se dizer que a corrosão das armaduras de um concreto 

armado é um fenômeno da natureza, predominantemente eletroquímico, ocasionado 

por presença de água, íons e oxigênio. Outros fatores, tais como espessura do 

recobrimento, permeabilidade do concreto, resistividade elétrica e tipo de material 

(cimento, areia e brita) usado na confecção do concreto são decisivos na velocidade 

em que o processo corrosivo acontece; sem desconsiderar o meio onde o material 

está inserido. 

Quando o concreto armado começou a ser utilizado pensava-se que, ao 

longo do tempo, suas propriedades mecânicas melhoravam, o que contribuiu para 

que não houvesse manutenção preventiva das estruturas ou, até mesmo, se 

desprezasse a especificação adequada para uma estrutura que ficaria submetida a 

ambientes agressivos. Acreditava-se que o concreto já era um material 

suficientemente robusto e, sendo armado, então, um material (concreto) teria sua 

deficiência (baixa resistência à tração) suprida pelo outro, o aço que faria a 

compensação.  

No entanto o concreto não é suficientemente impermeável para proteger uma 

barra se aço nele imersa, essa porosidade permite a entrada de agentes agressivos 

que vão desencadear o fenômeno de corrosão na armadura do concreto. Com o 

passar do tempo, ficou constatado que a principal diminuição da vida útil das 

estruturas passou a ser, justamente, a barra de aço que se inseriu nela. Devido à 

camada de concreto que a envolve não ser suficientemente impermeável para 

protegê-la. Ainda não há uma solução definitiva para degradação da barra de aço, 

mas tem sido interesse para muitos estudos do comportamento de todos os meios 

que interagem com o sistema. Entre eles: o cimento, que confere o ambiente básico 

no qual a barra está inserida; a água - responsável por desencadear as reações 

1. INTRODUÇÃO 
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agregados/aglomerante - e a fina camada de passivação que protege, em condições 

ideais, a barra inserida no concreto de quaisquer agentes agressivos que possam 

surgir. 

Visando impedir essa entrada do agente agressivo, estudou-se a aplicação 

de um revestimento inorgânico à base de silano cuja principal vantagem é a 

facilidade de utilização, pois pode ser aplicado apenas como uma pintura sobre o 

concreto novo ou, até mesmo, em um concreto antigo onde se queira minimizar ou 

retardar o início das reações de corrosão. 

Neste trabalho avaliou-se, através de técnicas eletroquímicas, o 

retardamento causado no início da reação de corrosão, quando se aplicou o 

revestimento proposto. 
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2.1. DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 

Segundo o comitê 201, do American Concrete Institute, a durabilidade do 

concreto de cimento Portland é definida como a sua capacidade de resistir à ação 

das intempéries, ataques químicos, abrasão ou qualquer outro processo de 

deterioração, isto é, o concreto durável conservará a sua forma original, qualidade e 

capacidade de utilização, quando exposto ao seu meio ambiente. Considera-se que 

o concreto atingiu o fim de sua vida útil, quando o seu uso é considerado inseguro e 

sua recuperação é economicamente inviável.  

A norma ASTM E 632 (1996) define a durabilidade, de forma genérica, como 

sendo a capacidade de manter em serviço um produto, componente, conjunto ou 

construção durante um tempo determinado. 

Para o caso específico do concreto e das construções à base de concreto, 

Gaspar (1988) define a durabilidade como a capacidade de manter em serviço e 

com segurança uma estrutura, durante um tempo especificado ou período de vida 

útil em um determinado meio ou entorno, mesmo que este meio seja desfavorável 

ao concreto. O autor acrescenta, ainda, que a durabilidade das estruturas de 

concreto armado é função de uma série de fatores relacionados à qualidade do 

concreto e sua interação com o ambiente externo. 

 
2.1.1. PROPRIEDADES DO CONCRETO RELACIONADAS A SUA DURABILIDADE  

 

O processo de corrosão das armaduras de aço no concreto é uma realidade 

que ocorre com freqüência e vem recebendo cada vez mais destaque nas últimas 

décadas, por causa de sua maior incidência, principalmente em regiões litorâneas, e 

pelo alto custo nos reparos de estruturas corroídas. O processo corrosivo está 

principalmente relacionado à velocidade de absorção e difusão de agentes 

agressivos através dos poros e microfissuras existentes no concreto. A seguir, serão 

abordadas as principais propriedades e características dos concretos relacionadas a 

sua durabilidade. 

2. REVISÃO E FUNDAMENTAÇÃO 
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2.1.1.1. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  

 

A relação água/cimento (a/c) está intimamente referida à resistência à 

compressão do concreto e, conseqüentemente, deve ser o principal critério no 

cálculo da resistência da maioria das estruturas de concreto. Em concretos 

convencionais, preparados com agregados comuns, ambas as porosidades da zona 

de transição e da pasta do cimento determinam a resistência e é válida a proporção 

direta entre a relação a/c e a resistência. Uma das explicações dos autores é que o 

tamanho dos cristais de hidróxido de cálcio diminui com a redução das relações a/c 

(METHA & MONTEIRO, 1994). 

A relação água/cimento consiste em um dos parâmetros mais importantes 

dos concretos do ponto de vista de sua durabilidade, pois essa relação tem 

influência na formação da microestrutura do concreto, forma, distribuição nos 

diâmetros dos poros e é preponderante na determinação das características de 

compacidade ou porosidade do material em estado endurecido. Vale salientar que a 

relação a/c determina também a porosidade da pasta de cimento endurecida em 

qualquer estágio da hidratação. Assim, tanto a relação a/c como o grau de 

adensamento têm influência sobre o volume de vazios do concreto. 

A água adicionada é indiretamente responsável pela permeabilidade dos 

concretos, pois a parcela não consumida pelas reações de hidratação do cimento é 

passível de evaporação para o meio ambiente. Desta forma, quanto maior a relação 

a/c utilizada no concreto, maior será o volume de água passível de evaporação e, 

conseqüentemente, maior o número de vazios em sua massa, aumentando a 

permeabilidade e reduzindo a sua durabilidade (ALVES NETO, 2001). 

Estudos realizados por Helene (1993) e Cascudo (1997) mostram que uma 

diminuição na relação a/c retardará a difusão dos agentes agressivos, como dióxido 

de carbono, cloretos, oxigênio e umidade para o interior do concreto.  

Segundo Helene (1993), uma estrutura de concreto armado com cobrimento 

de armadura de 32 mm e relação a/c 0,75, terá a mesma vida útil de projeto, sob o 

ponto de vista da patologia da carbonatação, quando comparado com uma estrutura 

com fator a/c 0,45 e cobrimento de armadura de apenas 10 mm, o que permite 

concluir que a relação a/c é de fundamental importância na determinação da 

espessura de cobrimento. 
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Estudos realizados por Almeida (1996) mostram a influência da relação a/c 

na resistência à compressão do concreto. Observou-se que a redução da relação 

a/c até a ordem de 0,5 resultou no aumento da resistência à compressão, no 

entanto quando a relação a/c diminuiu de 0,5 para 0,4, sem adição de redutor de 

água, verificou-se uma redução da resistência conforme apresentado na Figura 1. 

Esse comportamento pode ser explicado pelo baixo abatimento, por não ter sido 

utilizado nenhum aditivo redutor de água na preparação do concreto, dificultando o 

adensamento, devido à baixa trabalhabilidade alcançada, o que resultou na 

preparação de concretos de menor resistência à compressão. 

 

Figura 1 – Gráfico de Resistência à compressão (MPa) versus consumo de 
cimento (kg/m³). 

 

Fonte: adaptada de (ALMEIDA, 1996)  

 

2.1.1.2. ADENSAMENTO 

 

Segundo Mehta (1992), o adensamento é o processo de moldagem do 

concreto nas formas, com o objetivo de expulsar os bolsões de ar retidos na massa 

do concreto. Os processos de adensamento podem ser classificados como manual 
(por socagem com uma haste metálica), mecânico ou especial (com o uso de 

vibradores), sendo o adensamento mecânico ou vibração geralmente o mais 

utilizado nas construções. 

A vibração permite obtenção de maior fluidez do concreto sem aumentar a 

quantidade de água, expulsa parte da água de amassamento para a superfície e 
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melhora a sua compacidade, resistência mecânica, aderência, durabilidade e 

retração (SILVA, M. R., 1991). 

Uma vibração mal conduzida pode ocasionar problemas patológicos na 

massa do concreto, como por exemplo, o aparecimento de nichos de brita e bolhas, 

que, dependendo do posicionamento no elemento estrutural, podem estabelecer 

diferencial de aeração na estrutura, contribuindo para iniciação do processo 

corrosivo na armadura de aço do concreto. 

 

2.1.1.3. CURA 

 

Silva, M. R., (1991) define a cura como um conjunto de medidas tomadas 

com a finalidade de evitar a evaporação prematura da água de amassamento e das 

reações de hidratação da superfície do concreto. 

Através do procedimento de cura proporcionam-se condições ambientais de 

umidade e temperatura, para que as reações de hidratação se realizem com toda a 

normalidade, evitando, principalmente, o surgimento de tensões internas que 

possam apresentar sintomas patológicos, que se apresentarão, normalmente, em 

forma de fissuras superficiais ou profundas, provocando redução da resistência 

mecânica do concreto (FERNÁNDEZ CÁNOVAS, 1988). 

Lerch, citado por Helene (1986), afirma que a evaporação acentuada pode 

causar a fissuração na superfície do concreto. As fissuras decorrentes da retração 

por evaporação precoce, em geral, alcançam profundidades de até 10 cm, 

acentuando os fenômenos relacionados com a permeabilidade e absorção do 

concreto. 

Page et al. (1981) estudaram o efeito das condições de cura sobre as 

propriedades de transporte de pastas de cimento endurecidas e, por conseguinte, 

sobre a difusividade efetiva dos íons cloretos. Segundo esses pesquisadores, as 

condições de cura modificam a estrutura dos poros da pasta e esta, por sua vez, 

modifica a porosidade final.  

 

2.1.1.4. TRABALHABILIDADE 

 

A trabalhabilidade do concreto fresco é definida como a maior ou menor 

facilidade com que o concreto pode ser manuseado, quando é colocado na forma 
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sem segregação nociva, não sendo, portanto, uma característica inerente ao próprio 

concreto, enquanto que a consistência é a medida da umidade do concreto (MEHTA 

& MONTEIRO, 1994). Segundo os autores, a consistência dos concretos está 

relacionada com o seu traço, relação água/materiais secos, granulometria e formas 

dos grãos, aditivos, tempo e temperatura. 

 Segundo Alves Neto (2001), a boa trabalhabilidade de um concreto permite 

que se realize um eficiente lançamento, enchimento e compactação deste material 

no interior das formas, o que garantirá sua maior durabilidade frente à ação dos 

agentes agressivos.  

A determinação da trabalhabilidade geralmente é realizada pela medida da 

consistência e dentre os métodos disponíveis para sua medição tem-se o por 

abatimento em tronco de cone, penetração, escorregamento, adensamento e 

remoldagem. 

 

2.1.1.5. RETRAÇÃO 

 

Segundo a teoria relatada por Silva, M. R. (1991), a retração é a redução do 

volume do concreto causada pela pressão exercida pela evaporação de parte da 

água de amassamento, após cura, por capilaridade. Quanto maior a velocidade de 

evaporação da água, maior será a pressão nos capilares e quanto menor a idade do 

concreto, menor a possibilidade de que o concreto venha a resistir às tensões 

provenientes deste fenômeno, havendo, portanto, maior tendência do aparecimento 

de fissuras. No interior dos concretos e argamassas existem basicamente dois tipos 

de água; a água livre e a água ligada (combinada ou adsorvida nos poros). 

 A perda da água livre praticamente não provoca retração do concreto, sendo 

este fenômeno principalmente decorrente da perda da água adsorvida (água que 

está próxima à superfície das partículas sólidas do concreto) por evaporação. 

Quanto maior a quantidade de água/m3 de concreto maior será a espessura da 

camada de água adsorvida, conseqüentemente, mais intenso o fenômeno retração, 

o que provoca fissuração excessiva da massa do concreto, resultando em estruturas 

menos compactas e de menor durabilidade, quando submetidas ao meio agressivo. 

Segundo Mehta (1986), para cada acréscimo de 1% na água de 

amassamento corresponderá a um aumento de 2% na retração. Depois da água, os 

agregados são os principais responsáveis pela retração hidráulica dos concretos.  
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Agregados com maior dimensão característica e com curva granulométrica 

contínua necessitam de menos água e, portanto, possuem menor retração. 

Com relação ao efeito do cimento no fenômeno da retração, segundo o 

estudo apresentado pela Portland Cement Association (MEHTA, 1986), o tipo, 

composição e finura do cimento têm um pequeno efeito sobre a retração por 

secagem. Já os aditivos aceleradores, retardadores e redutores de água à base de 

lignina aumentam a retração por secagem, enquanto que os aditivos incorporadores 

de ar têm efeito muito pequeno ou praticamente nulo sobre a retração hidráulica. 

Kosmatka (1988) apresenta os intervalos dos valores de retração para 

diferentes tipos de concreto: 

Concreto leve: entre 520 µm e 1040 µm; 
Concreto projetado: entre 500 µm e 1000 µm; 
Concreto sem armadura: entre 400 µm e 800 µm; 
Concreto armado: entre 200 µm e 300 µm. 
 

2.1.1.6. ESTRUTURA DA ZONA DE TRANSIÇÃO 

 

A zona de transição consiste na interface existente entre as partículas de 

agregado graúdo e a pasta, apesar de esta ser constituída pelos mesmos elementos 

que a pasta de cimento. Acredita-se que a zona de transição apresenta 

microestrutura diferente da matriz da pasta. Portanto é desejável tratar a zona de 

transição como uma fase distinta da estrutura do concreto. Conforme descrição de 

Mehta & Monteiro (1994), a microestrutura da zona de transição é caracterizada por 

apresentar uma pasta mais porosa do que na matriz de pasta de cimento ou na 

matriz de argamassa, com uma proporção mais elevada de cristais relativamente 

grandes de etringita e hidróxido de cálcio. Conseqüentemente, uma microestrutura 

mais heterogênea que a matriz. Segundo Monteiro (1985), estas diferenças 

decorrem dos defeitos de superfície produzidos pelo agregado graúdo, que criam 

um filme de água ou zonas de pasta com uma relação a/c mais elevada. A água 

excedente junto ao agregado facilita a difusão de íons e reduz as restrições 

geométricas que existem na pasta de cimento, deixando mais espaços disponíveis 

para a formação e o crescimento dos cristais. Os cristais de hidróxido de cálcio, que 

crescem de forma aleatória na pasta de cimento junto à interface, tendem a formar-

se em camadas orientadas, por exemplo, com eixo perpendicular à superfície do 
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agregado. Acreditando-se ser este o motivo pelo qual o concreto apresenta 

comportamento frágil à tração e dúctil à compressão, possui permeabilidade maior 

que a pasta de cimento correspondente e ao seu comportamento elasto-plástico, 

quando submetido à compressão uniaxial, uma vez que seus constituintes, quando 

ensaiados isoladamente, apresentam comportamento elástico.  

A zona de transição é geralmente responsável pelo rompimento do concreto 

em níveis de tensão abaixo da resistência dos seus constituintes principais 

(agregado e argamassa). Observa-se que as microfissuras existentes na zona de 

transição propagam-se com níveis de tensões de 40% a 70% da resistência última 

do concreto, provocando maiores incrementos de deformação por unidade de força 

aplicada (MEHTA & MONTEIRO, 1994). De acordo com o autor, a presença de 

microfissuras na zona de transição da interface argamassa/ferro e 

argamassa/agregado graúdo exerce grande influência na durabilidade das peças de 

concreto armado, tendo em vista que quanto maior a permeabilidade do concreto 

maior a velocidade de corrosão do aço.  

Conforme a descrição de Monteiro (1985), a espessura da zona de transição 

é diretamente proporcional ao tamanho do agregado graúdo, sofrendo interferência 

do tamanho e forma das partículas de areia. Para concretos convencionais, Larbi & 

Binjen (1992) citam o valor 50 m como espessura média aproximada da zona de 

transição e atribuem à soma dessas interfaces um volume de 30% a 40% do volume 

total da pasta de cimento no concreto. 

Portanto uma das maneiras de aumentar a resistência do concreto é 

melhorar as características da zona de transição através de uma mistura mais 

adequada de materiais, adensamento adequado, redução da relação a/c e inclusão 

de aditivos. 

A zona de transição do concreto com resistência normal está representada 

diagramaticamente na Figura 2. 
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Figura 2 – Representação diagramática da zona de transição e da matriz de 
pasta de cimento hidratada de um concreto de resistência normal. 

 

Fonte: adaptada de (METHA & MONTEIRO,1994)  

 

2.1.1.7. FISSURAS 

 

Segundo Schiessl & Raupach (1991), quando uma estrutura de concreto está 

exposta à água, vapor ou solo que contém cloretos, a quantidade necessária de 

cloretos para o inicio do processo de corrosão será inicialmente atingida nas regiões 

fissuradas. Essa situação causa a formação de pequenas regiões anódicas no 

interior das fissuras e regiões catódicas maiores no seu exterior. A velocidade com 

que a corrosão se desenvolve depende da abertura da fissura, qualidade do 

concreto e relação entre as áreas catódica/anódica. 

De acordo com Jambor (1990), a presença de fissuras ou microfissuras em 

estruturas de concreto pode afetar a sua durabilidade, uma vez que as fissuras 

alteram a estrutura dos poros do concreto. 

A existência de fissuras na região de recobrimento das estruturas de concreto 

armado anula a proteção física e química exercida pelo concreto sobre a barra de 

aço, deixando a armadura em risco de corrosão. 

Fissuras devidas à patologia da corrosão em peças de concreto armado são 

decorrentes da formação de óxidos e hidróxidos de ferro, pois esses ocupam 

volumes de 3 a 10 vezes superiores ao volume original do ferro. O aumento de 

volume pode causar pressões de expansão superiores a 15 MPa  (150 kgf/cm2), 
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provocando a fissuração do concreto e, conseqüentemente, facilitando  a 

penetração dos agentes agressivos. Essas fissuras seguem as linhas das 

armaduras principais, inclusive dos estribos, se a corrosão for muito intensa 

(FERNÁNDEZ CÁNOVAS, 1988). Segundo o autor, em todas as construções, nas 

quais intervém o concreto, aparecem fissuras que podem manifestar-se após anos, 

semanas ou, até mesmo, algumas horas. 

As causas da fissuração podem ser várias, porém, na maioria das vezes, são 

decorrentes dos fatores relacionados a seguir: 

 Cura deficiente; 

 Retração; 

 Expansão; 

 Variações de temperatura; 

 Ataques químicos; 

 Excesso de carga; 

 Erros de projeto; 

 Erros de execução e 

 Recalques diferenciais. 

Estudos desenvolvidos por Helene (1986) comprovam, experimentalmente, 

que o processo de carbonatação ocorre preponderantemente ao longo das paredes 

das fissuras, contribuindo para a aceleração do aparecimento de células de 

corrosão. 

Helene (1986) cita que em estudos experimentais realizados por Carpetier & 

Soretz foram ensaiadas vigas de concreto armado (submetidas a dois anos de 

exposição em ambiente agressivo) com fissuras da ordem de 0,2 mm a 0,3 mm, 

comprovando-se que a corrosão é mais intensa quanto maior a abertura das 

fissuras e quanto mais cedo estas aparecerem. 

A norma NBR-6118 (2004) considera os valores limites da abertura 

características das fissuras em concreto armado: 

 Menor que 0,4 mm em ambientes com Classe de Agressividade 

Ambiental I; 

 Menor que 0,3 mm em ambientes com Classe de Agressividade 

Ambiental II e III; 
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 Menor que 0,2 mm em ambientes com Classe de Agressividade 

Ambiental IV; 

 

2.1.1.8. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

Segundo Mehta & Monteiro (1994), a resistência à compressão dos concretos 

é a propriedade mais valorizada pelos engenheiros projetistas, por ser a mais 

especificada nos projetos e, também, por que muitas de suas qualidades, como 

módulo de elasticidade, estanqueidade, impermeabilidade e resistência às 

intempéries, incluindo águas agressivas, estão diretamente relacionadas com a 

resistência do concreto.  

Nos sólidos, existe uma relação inversa entre porosidade e resistência do 

material. No caso dos concretos, a porosidade encontrada na matriz (pasta de 

cimento endurecida) e na zona de transição, são fatores limitantes da resistência 

dos concretos usuais, uma vez que os agregados naturais são geralmente densos e 

resistentes. 

Nos concretos de baixa e média resistência, preparados com agregado 

comum, tanto a porosidade da matriz como da zona de transição determinam a sua 

resistência e é valida a relação direta entre o fator a/c e a resistência do concreto.  

Embora a proporção água/cimento (a/c) seja de fundamental importância na 

determinação da porosidade da matriz e da zona de transição, e, 

conseqüentemente, da resistência do concreto, fatores como adensamento, 

condições de cura (grau de hidratação do cimento), dimensões e mineralogia dos 

agregados, aditivos, geometria e condições de umidade do corpo-de-prova, tipo de 

tensão e velocidade de carregamento, podem, também, ter um efeito importante 

sobre sua resistência. 

A norma brasileira NBR-5739 (2007) adota o ensaio de compressão em 

cilindros com dimensões de 150 mm x 300 mm. Este ensaio é realizado aos 28 dias 

de idade, considerando que boa parte da resistência já foi desenvolvida, sendo 

aceito universalmente como um índice geral de resistência do concreto. 

Estudos realizados por Almeida (1996) sobre a variação da resistência à 

compressão, em função do consumo de cimento, mostram que a resistência à 

compressão do concreto aumenta proporcionalmente com o aumento do consumo 
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de cimento, como se verifica na Figura 3. Os resultados obtidos apresentam uma 

concordância com as citações de Mehta & Monteiro (1994). 

 

Figura 3 – Gráfico de Resistência à compressão (MPa) versus consumo de 
cimento (kg/m³). 
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Fonte: adaptada de (ALMEIDA, 1996)  

 

2.1.1.9. ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

O concreto é um material composto que apresenta alta absorção capilar em 

sua rede de poros de diferentes diâmetros; logo é vulnerável aos processos físicos e 

químicos de deterioração associada à água. Portanto será proveitoso rever, em 

linhas gerais, as características da água que a fazem o agente principal da redução 

da durabilidade das estruturas. Uma das mais freqüentes é a corrosão das 

armaduras, causada geralmente pela presença de íons cloretos dissolvidos na 

água, que penetram na estrutura, geralmente por absorção capilar pela rede de 

poros do concreto.  

A determinação do percentual de absorção de água é considerada por muitos 

pesquisadores como um bom indicativo das condições de porosidade dos 

concretos, devido a sua resistência frente à penetração de líquidos e gases 

agressivos. 
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Geralmente, se mede a absorção de água secando uma amostra até 

constância de massa, imergindo em água, determinando o acréscimo de massa 

como porcentagem de massa seca. Diferentes métodos podem ser experimentados 

seguindo as normas ASTM C 642 (1997), NBR 9778 (2005) ou por capilaridade, de 

acordo com a NBR 9779 (1995). 

Os fatores que regulam a intensidade do fenômeno de absorção pelos 

concretos são: quantidade, distribuição e intercomunicação entre poros, diâmetro 

dos poros, características do líquido absorvido e as condições de saturação do 

concreto. 

Para que um concreto apresente alto poder de absorção será necessário, 

primordialmente, que possua grande quantidade de poros, sendo estes de 

preferência bem distribuídos em sua massa, e, principalmente, que tenham 

intercomunicação entre si. 

Nestas condições, o fenômeno poderá ser acentuado com a redução do 

diâmetro dos seus poros, pois a força de sucção do líquido pelo poro é função 

inversa do seu diâmetro.  

Em razão do grande número de fatores que controlam o fenômeno da 

absorção, há uma grande dificuldade em se estabelecer equações matemáticas que 

representem fielmente a real evolução do processo, principalmente pelo fato da rede 

de poros estar em constante modificação em função das reações de hidratação. 

Helene (1986) apresenta como solução para redução da absorção pelos 

concretos a adição de incorporadores de ar na massa do concreto, pois as bolhas 

de ar têm a propriedade de cortar a continuidade dos poros, dos aditivos 

impermeabilizantes e dos revestimentos hidrofugantes externos ao concreto. 

O COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON – CEB –192 (1989) 

apresenta critérios para avaliação da absorção de água por concretos, conforme 

Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 – Critérios de avaliação da absorção de água do concreto. 

Absorção (%) Absorção do Concreto Qualidade do Concreto 

< 3,0 Baixa Boa 

3,0 a 5,0 Média Média 

> 5,0 Alta Pobre 
Fonte: CEB – 192 (1989) 
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2.1.1.10. PERMEABILIDADE 

 

Mehta & Monteiro (1994) definem permeabilidade como a propriedade que 

governa a taxa de fluxo de um fluido para o interior de um sólido poroso, do que se 

conclui que esta propriedade é de fundamental importância para a ocorrência dos 

processos físicos e químicos da deterioração do concreto, isto é, está diretamente 

relacionada a sua durabilidade.  

No caso da pasta de cimento, o tamanho e continuidade dos seus poros, 

consiste no principal fator responsável pela sua permeabilidade. Observa-se que a 

permeabilidade da pasta decresce à medida que se desenvolve o processo de 

hidratação da mistura. A Tabela 2 apresenta a variação do coeficiente de 

permeabilidade com a evolução da hidratação. 

Os agregados apresentam volumes de porosidade capilar geralmente abaixo 

de 3% do seu volume total, o que representa baixa porosidade, quando comparados 

ao volume de poros encontrados nas pastas típicas de cimento em concreto 

endurecido, que se encontram em torno de 30% a 40% do seu volume (MEHTA & 

MONTEIRO, 1994). 

Tabela 2 – Redução na permeabilidade da pasta de cimento (relação a/c = 0,7) 
com a evolução da hidratação. 

Idade dias Coeficiente de permeabilidade (cm/s x 10-11) 

Fresca 20.000.000 

5 4.000 

6 1.000 

8 400 

13 50 

24 10 

Final 6 
Fonte: (POWERS et AL, 1974). 

 

A introdução de partículas de agregado com baixa permeabilidade em uma 

pasta de cimento deveria resultar em um sistema de menor permeabilidade, no 

entanto resultados experimentais comprovam que o efeito é oposto, isto é, os 

concretos apresentam maior permeabilidade que as pastas de cimento de mesma 
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relação a/c. A explicação para este resultado reside no fato de que os concretos 

apresentam microfissuras na zona de transição entre o agregado e a pasta, desta 

forma, tornando-o mais permeável. A Tabela 3 apresenta critérios de avaliação da 

permeabilidade à água para concretos. 

Para reduzir a incidência das microfissuras na zona de transição assim como 

a provável causa da alta permeabilidade do concreto, deve ser observado: o 

tamanho e granulometria do agregado, as deformações térmicas e retração por 

secagem e o impedimento de carga prematura ou excessiva na estrutura. 

Tabela 3 – Critérios de avaliação da permeabilidade à água do concreto. 

Permeabilidade 

(m/s) 

Permeabilidade 

do Concreto 
Qualidade do Concreto 

< 10-12 baixa Boa 

10-12  a  10-10 média Média 

> 10-10 alta Pobre 
Fonte: CEB – 192 (1989) 

 

2.1.1.11. RESISTIVIDADE 

 

A resistividade elétrica, também conhecida como resistência específica, é 

uma propriedade do concreto que caracteriza a sua capacidade com relação à 

condutividade elétrica, estando, principalmente, relacionada com a patologia da 

corrosão. 

Pelo fato da patologia da corrosão em concretos ser geralmente de natureza 

eletroquímica, a taxa de corrosão das barras de aço está diretamente relacionada 

com a resistividade elétrica oferecida pelo concreto, uma vez que a resistividade  é 

um dos fatores controladores da função eletroquímica.  

Parâmetros como teor de umidade, permeabilidade e grau de ionização do 

eletrólito do concreto são os principais responsáveis pela resistividade propiciada 

pelo concreto à passagem de corrente. 

Segundo Helene (1986), o concreto úmido comporta-se como um 

semicondutor com resistividade da ordem de 102 .m enquanto que seco, em 

estufa, pode ser considerado isolante elétrico com resistividade da ordem 107 .m. 
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2.2. CORROSÃO DAS ARMADURAS EM CONCRETO ARMADO  

 

A corrosão do aço embutido no concreto está fundamentada nos princípios 

da corrosão eletroquímica. Esta ocorre como resultado da formação de uma pilha 

eletroquímica, com reações de oxidação, de redução e a circulação de íons através 

de um eletrólito, formando-se sobre a superfície do metal zonas anódicas (reação 

de oxidação) e zonas catódicas (reação de redução) (HELENE, 1993). 

Dentro do concreto o aço está protegido do fenômeno de corrosão devido à 

presença de uma capa protetora de caráter passivo, que envolve essa armadura. 

Essa película é a chamada proteção química, descrita pelo comitê 222 do 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI (1990). A película compacta e contínua, 

que se forma espontaneamente, é constituída de um filme de óxidos estáveis e 

aderentes à superfície do metal, mesmo na presença de umidade (ANDRADE, C. 

1992). 

Conforme Helene (1993), pode-se definir corrosão como a interação 

destrutiva de um material com o ambiente, seja por ação física, química, 

eletroquímica ou a combinação destas. Para Ramanathan (1989), a corrosão pode 

ser definida como ataque num material por reação com o meio circunvizinho. 

No caso do concreto armado, as formas mais freqüentes são corrosão 

uniforme, por pites e sob tensão (HELENE, 1986). Afirmam Kulakowski (1994) e 

Goodwin et al. (2000) que a classificação da corrosão pode ser feita segundo a 

natureza ou a morfologia do processo. A classificação da corrosão, segundo a 

natureza, pode ser feita em dois grandes grupos: corrosão química e eletroquímica 

(RAMANATHAN apud KULAKOWSKI, 1994). 

Corrosão química ou oxidação, como também é conhecida, é uma reação do 

tipo gás-metal, onde existe interação direta com o meio corrosivo, não havendo 

geração de corrente elétrica. Segundo Nunes apud Kulakowski (1994), o processo 

de oxidação ocorre de maneira lenta, gerando camadas de óxidos sobre a superfície 

do metal, que tendem a ser estáveis, formando película protetora. A oxidação 

posterior depende do poder de difusão e agressividade dos gases presentes no 

ambiente (RAMANATHAN, 1989). 

Por corrosão eletroquímica ou corrosão propriamente dita entende-se um 

processo no qual ocorrem reações químicas, com troca de elétrons. É mais 
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freqüente na natureza, se caracterizando por ocorrer necessariamente na presença 

de meio aquoso. A corrosão de armaduras em concreto armado é tipicamente 

eletroquímica, sendo que sua ocorrência depende, necessariamente, da existência 

de certas condições, como presença de eletrólito, oxigênio, diferença de potencial e 

eventual ação de agentes agressivos (TUUTTI, 1982; HELENE, 1993; METHA & 

MONTEIRO, 1994; FIQUEIREDO, 1994; GENTIL, 1996; GONZÁLEZ et al., 1996; 

CASTRO et al., 1999; AÏTCIN, 2000 apud ANDRADE J., 2001). A corrosão 

eletroquímica será abordada com mais detalhes ao longo deste trabalho, por ser o 

seu alvo de estudo. 

Quanto à morfologia, Kulakowski (1994) cita que corrosão uniforme ou 

generalizada é aquela que se processa por toda uma região da barra e por pites ou 

localizada é a mais rara e pode estar associada a concretos que contenham 

quantidade significativa de cloretos ou fissuras. A corrosão sob tensão é a mais 

grave, conforme destacado por Helene (1993), pois a estrutura pode romper sem 

aviso, sendo mais comum em concretos protendidos. Na Figura 4 pode-se visualizar 

esquematicamente os tipos de morfologia da corrosão. 

 

Figura 4 – Morfologia da corrosão. 

 

     Fonte: (ANDRADE, C. 1992) 
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2.2.1. CORROSÃO NO AÇO DO CONCRETO ARMADO 

 

Gentil (1996), Gaidis e Rosenberg (2001) e Lima, M (s.d.) dizem que o 

concreto, quando corretamente executado, protege as armaduras nele contidas 

tanto física, quanto química e eletricamente. Quanto ao aspecto físico, a proteção 

ocorre devido à barreira proporcionada pelo cobrimento de concreto sobre a 

armadura; o aspecto químico é garantido devido ao alto pH do extrato aquoso, em 

torno de 12,5, contido na solução presente nos poros do concreto, proporcionando 

formação de película de proteção, denominada camada de passivação; a proteção 

elétrica é garantida pela baixa condutividade elétrica do concreto de cobrimento. 

Porém Gaidis e Rosenberg (2001) destacam que o aço imerso no concreto não é 

imune à corrosão. 

Para Cascudo (1997), os fatores que influenciam a habilidade do concreto em 

proteger a barra de aço num estado passivo são: relação água/cimento, 

permeabilidade e resistividade elétrica. Quando erroneamente projetados e/ou 

executados aliados à ação de agentes externos agressivos, podem levar a uma 

condição de perda de passividade dessa barra (CRIVELARO et al, 2000). 

Essa situação de proteção em que se encontra a armadura no interior do 

concreto pode durar indefinidamente, desde que o concreto apresente boa 

qualidade, não fissure (LIMA, M., s.d.) e não tenha suas características físicas ou 

mecânicas alteradas devido à ação de agentes agressivos (RIBEIRO; MIRANDA, 

2002). Entretanto, por apresentar estrutura porosa, o concreto não funciona como 

barreira perfeita contra penetração de agentes desencadeadores e propagadores da 

corrosão, chegando à conclusão de que, dentro de algum tempo, a armadura será 

atacada e o processo de corrosão iniciará (ANDRADE, C., 1992).  

A Figura 5 apresenta um esquema ilustrativo para o caso de corrosão em 

concreto armado. Ressalta-se, no entanto, que para haver formação de pilha de 

corrosão é necessário existência de meios de transporte para que os íons e os 

elétrons originários desse processo se movimentem entre as áreas anódicas e as 

catódicas. Normalmente, os elétrons migram via contato direto metal-metal e os íons 

em dissolução e migração via solução (ANDRADE, J., 2001). 
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Figura 5 – Esquema simplificado da célula de corrosão em concreto armado. 

 
                Fonte: CEB – 152 (1984) 

 

As reações prováveis do processo corrosivo do aço embutido no concreto 

são apresentadas na Tabela 4, de Gomes e Barreto (1979) e Popovics (1983), 

compiladas por Helene (1993). 

Tabela 4 – Reações prováveis durante o processo corrosivo. 

REGIÃO REAÇÃO PROVÁVEL 
CARACTERÍSTICA DO 

PRODUTO FORMADO 

Zona Anódica 2Fe     2 Fe2+ + 4e- ---------------------------- 

Zona Catódica 
2H2O + O2 + 4e-     4OH- 

 

---------------------------- 

Superfície da 

barra ou 

eletrólito 

2Fe2+ + 4OH-         2Fe (OH)2 

 

 

Hidróxido ferroso, 

fracamente solúvel, marrom 

2Fe2+ + 4OH-         2FeO. H2O 

 

 

Óxido ferroso hidratado, 

expansivo, marrom 

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2       4Fe (OH)3 

 

Hidróxido férrico, 

expansivo, avermelhado 

 

3Fe + 8OH-         Fe3 O4+ 8e- + 4H2O 

 

Óxido férrico, de cor preta 

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2       4Fe3O4. 

H2O 

Óxido férrico hidratado, 

expansivo 
Fonte: (HELENE, 1993). 
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Para Ribeiro e Miranda (2002), pode-se classificar a velocidade de corrosão 

em µA (Amper/106), conforme a tabela 5. 

Tabela 5 – Classificação da velocidade de corrosão. 

Densidade de Corrente Condição 

< 0,2 µA/cm² Condição de passivação 

Entre 0,2 e 0,5 µA/cm² Baixa taxa de corrosão 

Entre 0,5 e 1,0 µA/cm² Moderada taxa de corrosão 

> 1,0 µA/cm² Alta taxa de corrosão 
             Fonte: (RIBEIRO; MIRANDA, 2002). 

 

A armadura pode perder a proteção dada pelo concreto, quando ocorre a sua 

despassivação, através da ação de elementos agressivos que atuam sobre o 

concreto, reduzindo a alcalinidade ou quebrando a película protetora (HELENE, 

1993). A perda da proteção também pode se dar devido à diminuição da 

alcalinidade do concreto, ocasionado pela penetração do dióxido de carbono (CO2). 

Figueiredo (1994) afirma que os íons cloretos e a carbonatação do concreto são os 

principais iniciadores da corrosão. 

Na célula de corrosão do concreto a armadura funciona como um eletrodo 

misto, ocorrendo reações anódicas e catódicas e com a solução contida nos poros 

do concreto sendo o eletrólito (CEB 152, 1984). Qualquer diferença de potencial 

entre as zonas anódicas e catódicas acarreta o aparecimento de corrente elétrica e, 

dependendo da magnitude dessa corrente e do acesso de oxigênio, haverá ou não 

corrosão da armadura.  

Na corrosão das armaduras o eletrólito apresenta características de 

resistividade elétrica bastante elevada, em relação aos eletrólitos típicos, em virtude 

da influência da rede de poros da microestrutura do concreto. Portanto faz-se 

necessário entender o mecanismo eletroquímico a que o aço imerso no concreto 

está submetido, considerando quais são as variáveis que interferem na 

transferência de carga elétrica na célula eletroquímica.  
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2.3. TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS PARA ANÁLISE DE CORROSÃO DA 
ARMADURA  

 

Através das técnicas eletroquímicas, para análise de corrosão das armaduras 

de concreto, é possível obter informações da velocidade instantânea de corrosão 

em qualquer momento do ensaio, o que possibilita caracterizar a evolução do ensaio 

com o tempo; avaliação da corrosão da armadura em condições mais próximas da 

realidade e determinação da velocidade do ataque em períodos relativamente 

curtos. Tendo como vantagem a possibilidade de utilizar técnicas não destrutivas 

(GONZÁLES, 1989). 

Diversas técnicas eletroquímicas utilizadas na avaliação da corrosão de 

armaduras das estruturas de concreto são referenciadas na bibliografia 

(GONZÁLES, 1989; SEHGAL, 1992; HELENE, 1993; CASCUDO, 1997; PRUKNER, 

2001; VIEIRA, 2003, entre outros), tais como potencial de eletrodo, resistência de 

polarização, impedância eletroquímica, curvas de polarização e ruídos 

eletroquímicos. 

As técnicas de potencial de eletrodo e resistência de polarização são 

bastante utilizadas na inspeção de estruturas de concreto em campo, enquanto que 

as técnicas de impedância eletroquímica, curvas de polarização e ruídos 

eletroquímicos têm uso restrito ao laboratório. 

Neste trabalho será apresentada somente a técnica relacionada aos 

parâmetros avaliados no programa experimental; o método de avaliação escolhido 

foi a técnica de curva de polarização. 

Segundo Wolynec (2003), muitas técnicas eletroquímicas derivam das curvas 

de polarização utilizadas na medida da taxa de corrosão, tais como os declives de 

Tafel, resistência de polarização e outros. 

 

2.3.1. CURVAS DE POLARIZAÇÃO 

 

A obtenção das curvas de polarização foi uma das primeiras técnicas 

eletroquímicas a ser efetivamente empregada em corpos-de-prova de concreto 

armado. Consiste na representação gráfica da variação do potencial em função da 

variação da intensidade de corrente aplicada sobre o eletrodo de trabalho, 
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baseando-se na aplicação de um estímulo externo, sobretensão ou sobrecorrente 

(HELENE, 1993) a um sistema de corrosão, utilizando-se, para tanto, um 

potenciostato, que é responsável pela aplicação de potencial ao sistema, de forma 

controlada, conforme se deseje polarização anódica ou catódica (ALMEIDA, 1996). 

Para cada valor de potencial aplicado o sistema necessita de determinada 

quantidade de corrente, que é fornecida pelo próprio potenciostato (NÓBREGA, 

2004).  

Pourbaix (1974) pode ter sido o primeiro a estudar as curvas de polarização 

sobre armaduras de aço imersa em soluções saturadas de Ca(OH)2. 

Posteriormente, outros autores realizaram pesquisas em soluções alcalinas, 

argamassas ou concretos, utilizando a mesma técnica (MUNIZ, 1996; OLIVEIRA, 

2000; NÓBREGA, 2004). Os autores destacam que, desde então, as curvas de 

polarização vêm sendo amplamente empregadas em estudos relacionados ao 

concreto armado para estudar fenômenos como efeito da carbonatação, corrosão 

causada na presença de íons cloretos, e dos diferentes aditivos do concreto, entre 

outros. 

 Em relação à técnica de curvas de polarização, vale salientar que quando 

um metal é colocado em um meio corrosivo, ele assume um potencial, em relação a 

um eletrodo de referência, conhecido como potencial misto ou de corrosão (Ecorr). 

Neste potencial, a amostra apresenta correntes anódicas e catódicas de igual 

magnitude na superfície do metal (MUNIZ, 1996), o que significa que a corrente 

resultante é nula. O autor salienta que é o potencial onde todos os elétrons 

liberados nas reações anódicas de oxidação são consumidos nas reações catódicas 

de redução. Assim, a amostra estará em equilíbrio (regime estacionário) com o 

meio, embora possa estar sendo visivelmente corroída (CASCUDO, 1997). Esta 

colocação pode ser verificada na curva de polarização, quando ocorre a intercessão 

das curvas anódicas e catódicas. E, nesse ponto, ter-se-á o potencial de corrosão, e 

a densidade de corrente nula, conforme Figura 6, que apresenta as curvas de 

polarização anódica e catódica num diagrama em que as densidades de corrente 

assumem valores relativos, onde ia assume valores positivos e ic assume valores 

negativos (WOLYNEC, 2003). 
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Figura 6 – Curvas de polarização anódica e catódica num diagrama em que as 
densidades de corrente assumem valores relativos. 

 

       Fonte: (WOLYNEC,2003). 

 

Como a corrente de corrosão não pode ser medida diretamente, já que esta é 

a corrente que circula internamente na pilha eletroquímica de corrosão, a única 

forma de conhecer essa corrente é através de medidas indiretas, ou seja, através de 

curvas de polarização (MUNIZ, 1996). 

Sendo a equação de Tafel, de natureza logarítmica, uma das maneiras mais 

convenientes de apresentar as curvas de polarização é num diagrama E versus log 

|i|. A vantagem desse diagrama está em que parte das curvas em que é válida a 

equação de Tafel é reta. Além disso, aparecem no diagrama todos os coeficientes 

da equação: os declives de Tafel são os declives da reta, enquanto a densidade de 

corrente troca i0, é o intercepto das retas do eixo de log |i|, passando pelo potencial 

de equilíbrio Ee (n = 0 para i = i0) (WOLYNEC, 2003). A Figura 7 mostra as curvas 

de polarização anódica (ia) e catódica (ic) num diagrama monologarítmico. 
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Figura 7 – Curvas de polarização anódica (ia) e catódica (ic) num diagrama 
monologarítmico, sendo Ee o potencial de equilíbrio e i0 a densidade de 

corrente de troca. 

 

       Fonte: (WOLYNEC,2003). 

 

A polarização de um eletrodo por meio de um potenciostato conduz ao 

levantamento de uma curva de polarização, que não é a mais representativa da 

polarização de uma única reação, mas sim, do efeito global de todas as reações que 

ocorrem simultaneamente sobre o eletrodo (WOLYNEC, 2003). A Figura 8 

exemplifica o comportamento experimental de uma curva de polarização do aço 

imerso no concreto. 

 

Figura 8 – Curva de Tafel experimental da polarização do concreto de 
referência para o eletrodo de referência Ag/AgCl. Potencial (mV) versus 

logaritmo da densidade da corrente (A.cm-²). 

 

     Fonte: (ARAÚJO, 2006). 
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As curvas de polarização experimentais apresentam limitações por serem 

dependentes do sentido em que é feito o levantamento da velocidade de varredura 

no método potenciocinético ou potenciodinâmico, do tempo e do incremento do 

potencial no método potenciostático. As razões para o efeito da velocidade de 

varredura ou do valor do tempo sobre as curvas de polarização experimentais 

podem ser buscadas no comportamento da camada elétrica frente à aplicação de 

uma carga elétrica (WOLYNEC, 2003). 

A armadura do concreto pode formar um filme óxido misto, filme passivante, 

sobre a sua superfície, dando uma característica de filme cerâmico. Segundo 

Trasatti (1990), durante a realização de um ensaio voltamétrico a superfície de 

estudo é oxidada e reduzida reversivelmente durante um mecanismo envolvendo 

troca de espécies eletroativas com a solução. Assim, a carga voltamétrica depende 

da velocidade de varredura do potencial e do pH da solução. 

O potenciostato se adequa a um sistema de três eletrodos, cujo conjunto é 

denominado de cela eletroquímica; os três eletrodos são regidos pelo potenciostato 

e têm as seguintes funções: 

 eletrodo de referência: é o responsável pela medição do potencial de 

corrosão, a partir do qual são exercidas as polarizações, tanto no 

sentido anódico quanto no catódico; 

 eletrodo de trabalho: é a própria armadura, sendo o elemento que será 

efetivamente polarizado a partir do potencial de equilíbrio; 

 contra-eletrodo: é o eletrodo que complementa a cela eletroquímica. 

Se o eletrodo de trabalho for polarizado anodicamente, portanto 

funcionando como anodo, o contra-eletrodo agirá como cátodo. Em 

contrapartida, se houver polarização catódica no eletrodo de trabalho 

(este funcionando como cátodo), o contra-eletrodo agirá como ânodo, 

de tal forma que as reações eletroquímicas de oxidação e redução 

possam ocorrer normalmente. O contra-eletrodo é conectado 

fisicamente ao eletrodo de trabalho via potenciostato, por onde flui 

corrente elétrica, e o fechamento do circuito se dá ionicamente, 

através de um fluxo que se estabelece no eletrólito entre contra-

eletrodo e eletrodo de trabalho. Pode-se dizer, então, que os elétrons 

liberados nas reações internas do eletrodo de corrosão (armadura) são 
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removidos e enviados ao potenciostato, onde possa ocorrer reações 

catódicas (ou anódicas) num contra-eletrodo geralmente de platina. A 

velocidade de corrosão pode ser determinada, então, através de 

curvas de polarização anódica e catódica (TANAKA,1979), através do 

método de interseções proposto por Tafel para curvas de polarização 

(HELENE, 1993). 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

Durante os experimentos, três fases distintas do trabalho foram executadas 

no que diz respeito aos ensaios de caracterização do concreto no seu estado 

plástico e endurecido. A primeira fase foi a caracterização dos materiais 

constituintes. A segunda, diz respeito à confecção e moldagem dos corpos-de-prova 

e a terceira, à realização dos ensaios de consistência, absorção de água, 

resistência à compressão e ensaios eletroquímicos. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO 

 

3.2.1. CIMENTO 

 

Utilizou-se o Cimento Portland CP – II – F 32 de uma marca comercializada 

na cidade de Natal, que apresenta um melhor desempenho concernente à absorção 

de água, característica fundamental para a avaliação que se deseja fazer. Suas 

características e propriedades físicas e químicas são descritas nas tabelas 6 e 7. 

Tabela 6 – Resultados dos ensaios físicos para o cimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Ensaios Físicos (%) 

#200 (%) 3,10 

#325 (%) 12,40 

M.Específica (mg/m³) 3,11 

Específica (m²/kg) 355 

Consist. Pasta (%) 27,2 

Início de pega (min) 130 

Fim de pega (min) 200 

Exp. Quente (mm) 1,00 
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Tabela 7 – Resultados da análise química para o cimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cimento utilizado foi do mesmo lote, para que se garantisse a 

reprodutibilidade dos ensaios. O cimento foi devidamente armazenado, para 

assegurar que não estaria em contato com a umidade e que não teria suas 

características alteradas. 

É importante observar que todos os valores fornecidos pelo fabricante, para 

caracterização do cimento, estão de acordo com a NBR 5732:1991 – relativa à 

Cimento Portland Comum. 

 

3.2.2. AGREGADO MIÚDO 

 

O agregado miúdo utilizado neste estudo foi uma areia natural oriunda da 

região, cujo módulo de finura encontrado no ensaio granulométrico é MF = 3,32, que 

o classifica como uma areia média. 

Na tabela 8 encontram-se os dados da análise granulométrica, realizada de 

acordo com as normas NBR NM 26:2009, NBR NM 248:2003 - composição 

granulométrica de agregados miúdos e graúdos para concreto. 

Ensaios Químicos (%) 

P. Fogo 4,46 

SiO2 18,62 

Al2O3 4,72 

Fe2O3 2,39 

CaO 62,28 

MgO 4,36 

SO3 2,04 

Na2O3 0,09 

K2O 0,80 

CaO Livre 1,21 

R.l. 1,40 

E. Alcalino 0,61 

CO2 3,01 
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Tabela 8 – Caracterização do agregado miúdo. 

Diâmetro da 

peneira (mm) 
Material Retido (g) 

Porcentagens (%) 

Retida Acumulada 

4,8 0 0% - 

2,4 41g 4,1% 4,1 

1,2 87g 8,7% 12,8 

0,6 256g 25,6% 38,4 

0,3 406g 40,6% 79,0 

0,15 188g 18,8% 97,8 

0,15> 22g 2,2% 100 

Total 1000g 100,00% 332,1 

Diâmetro Máximo: 2,4 

Módulo de finura: 3,32 

 

Peneirou-se todo o agregado na peneira #2,4 mm, secou-se na estufa o que 

ficou retido, por um período de 48 horas e, antes da moldagem dos corpos-de-prova 

essa areia foi retirada da estufa para ser utilizada em temperatura ambiente. 

 

3.2.3. AGREGADO GRAÚDO 

 

O agregado graúdo utilizado foi o disponível no mercado local, mais 

adequado para utilização desta pesquisa e conforme a NBR NM 26:2009. Também 

foram realizados ensaios de granulometria e índices físicos dos agregados graúdos, 

de acordo com a NBR NM 248:2003. Na tabela 9 temos a caracterização do 

agregado graúdo utilizado nesta pesquisa. 
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Tabela 9 – Caracterização do Agregado graúdo. 

Diâmetro da 

peneira (mm) 

Material Retido (g) Porcentagens (%) 

Retida Acumulada 

19 0 0 - 

9,5 2680 89,3 89,3 

6,3 298 9,9 99,2 

4,8 17 0,6 99,8 

2,4 5 0,2 100,0 

<0,15    

Total 3000 100 388,3 

Diâmetro Máximo: 19mm 

Módulo de finura: 5,89 

 

Para retirar as impurezas maiores, os agregados graúdos foram peneirados e 

depois lavados e secos em estufa à temperatura de 105 °C por 24 horas. Foram 

retirados da estufa para atingirem a temperatura ambiente, antes de se iniciar a 

preparação dos corpos-de-prova. 

Todo o agregado graúdo utilizado nesta pesquisa foi oriundo e de um mesmo 

lote, para garantir a maior uniformidade possível de suas propriedades. 

 

3.2.4. ÁGUA DE AMASSAMENTO 

 

A água utilizada para preparação dos concretos foi proveniente dos poços de 

abastecimento que atendem à UFRN, por ter sua qualidade comprovada para o 

consumo humano. 

 

3.2.5. REVESTIMENTOS INIBIDORES 

 

O revestimento, doravante denominado X, possui as características descritas 

na tabela 10. 
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Tabela 10 – Dados técnicos fornecidos pelo fabricante para o Material X.  

Inibidor Composição 
Consumo 

(m²/litro) 

Densidade 

(g/cm³) 
Descrição 

Material X 

Resina de 

silicone e 

solvente 

3 a 4 0,76 
Líquido de base silano-

siloxano 

 

O revestimento, doravante denominado Y, possui as características descritas 

na tabela 11. 

Tabela 11 – Dados técnicos fornecidos pelo fabricante para o Material Y. 

Inibidor Composição 
Consumo 

(m²/kg) 
Descrição 

Material Y 

Cimento branco, areias 

selecionadas e resina 

acrílica 

1 

Revestimento semi-

flexível, impermeável e 

protetor, bicomponente 

 

Todos esses revestimentos foram aplicados à superfície dos concretos já 

curados e após 28 dias, conforme instruções dos fabricantes, para que fossem 

realizados os ensaios de absorção. 

 

3.3. PROPORCIONAMENTO DOS MATERIAIS 

 

O traço adotado para o presente trabalho foi 1,0:1,5:2,5 (Cimento, areia e 

brita) em função da massa de cimento, com relação a/c 0,50. A escolha desta 

proporção se deu por ser um traço já estudado pelos componentes do grupo 

(OLIVEIRA, 2000; SILVA, P., 2002; NÓBREGA, 2004; SILVA, D., 2006), visando 

obter um concreto com baixa porosidade e de média resistência à compressão. Vale 

ressaltar que esse traço é comumente utilizado, o que também contribuiu para que 

fosse o escolhido. 
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3.4. CONFECÇÃO E MOLDAGEM DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

A confecção, moldagem e cura dos corpos-de-prova foram realizadas com 

base na norma NBR 5738:2003. 

 

3.4.1. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Em função do nosso planejamento experimental para a análise da resistência 

à compressão foram moldados três corpos-de-prova em moldes cilíndricos 

metálicos de 150 mm de diâmetro e 300 mm de altura (NBR 5739:2007). No caso 

dos corpos-de-prova para os ensaios de absorção de água foram moldadas três 

unidades, utilizando-se formas de PVC de 75 mm de diâmetro e 75 mm de altura, 

para cada tipo de revestimento a ser aplicado, e mais três unidades que não 

receberiam nenhum revestimento. 

O resultado computado nos dois ensaios – resistência à compressão e 

absorção de água – é dado pela média aritmética dos valores obtidos. 

  

3.4.2. MOLDAGEM 

 

O cimento, o agregado graúdo e o agregado miúdo, destinados à confecção 

dos corpos-de-prova, foram pesados em balança eletrônica marca MICROWA, com 

capacidade de carga 15000 g e resolução de 0,50 g. E a água, medida em uma 

proveta de 1000 ml. 

A operação de mistura foi realizada em betoneira de eixo vertical, com 

capacidade máxima de 120 litros, que, inicialmente, foi umidificada, para que não 

absorvesse a água de amassamento. O material foi adicionado à betoneira, já em 

movimento, na seguinte ordem: agregados miúdos e graúdos, cimento e 75% da 

água; depois de misturado foram adicionados os 25% restantes da água. 

Após a mistura apresentar uniformidade, era derramada em uma bandeja, 

previamente molhada, avaliava-se a consistência do concreto fresco, pelo 

abatimento de tronco de cone (NBR NM 67:1998), e moldavam-se os corpos-de-

prova. 

Primeiramente, foram moldados três corpos-de-prova (150 mm x 300 mm), 

para determinação da resistência à compressão; depois, mais nove corpos-de-
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prova, para absorção de água, sendo três corpos para serem pintados com o 

revestimento X, três pintados com o revestimento Y e três, sem revestimento.   

O processo de adensamento adotado foi manual para os corpos-de-prova 

usados na resistência à compressão, seguindo as prescrições da norma NBR 

5738:2003, realizado em duas camadas de 20 golpes cada, e tendo-se o cuidado de 

manter sempre o mesmo operador e intensidade do golpe constante. Para os 

corpos-de-prova de absorção o adensamento foi mecânico, utilizando-se a mesa 

vibratória por 5 minutos. 

 Após a moldagem, os corpos-de-prova foram mantidos por 24 horas nos 

moldes e, em seguida, desmoldados e curados.  

 

3.4.3. CURA 

 

Após a desmoldagem e identificação dos corpos-de-prova, procedeu-se a 

cura, em seguida imergindo-os em um tanque com água e mantidos lá por 28 dias, 

a partir da data da concretagem, para que fossem realizados os ensaios à 

compressão axial e também a pintura com os revestimentos a serem analisados. 

Com esta idade, pode-se dizer que a resistência prevista já tenha sido alcançada 

(MEHTA & MONTEIRO, 1994). 

 

3.5.  ENSAIOS REALIZADOS 

 

Em todos os traços constantes desta dissertação utilizou-se um consumo de 

cimento de 446 kg/m3 de concreto e relação a/c = 0,50.  

As propriedades analisadas inicialmente para definição do traço padrão do 

trabalho foram: trabalhabilidade, isto é, a facilidade com a qual se pode trabalhar 

com o concreto, através do ensaio do abatimento do tronco de cone (NBR NM 

67:1998), com a finalidade de caracterizar os conceitos de consistência adequada, 

para garantir a concretagem eficiente das peças no canteiro de obras ou 

lançamento do concreto em grades e, com isso, garantir uma boa resistência à 

compressão do concreto (NBR 5739:2007) e absorção de água (NBR 9778:2005). 

A caracterização do concreto ocorreu através dos seguintes ensaios: 

1. Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone – NBR 

NM 67:1998; 



50 

 

2. Absorção de água por imersão – Índice de vazios e massa específica – 

NBR 9778:2005; e 

3. Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos – NBR 5739: 2007. 

 

3.5.1. CONSISTÊNCIA DO CONCRETO FRESCO 

 

A consistência dos concretos produzidos foi determinada através da medida 

de abatimento do tronco de cone, de acordo com a prescrição da NBR NM 67:1998.  

Os equipamentos utilizados para a realização deste ensaio foram: 

 - Molde de aço, em forma de tronco de cone reto, com 300 mm de altura e 

ambas as bases abertas; a inferior, com diâmetro igual a 200 mm, e a superior, a 

100 mm; 

 - Haste de aço para socamento com 600 mm de comprimento e diâmetro de 

16 mm.  

A importância da realização deste ensaio é determinar a trabalhabilidade do 

concreto, que é fundamental para uma perfeita aplicação, desde o seu transporte 

até o seu adensamento. A fluidez do concreto produzido permitiria uma facilidade no 

adensamento e, que depois de endurecido, apresentaria uma superfície muito 

regular, característica muito importante para concretos aparentes.  

 

Figura 9 – Ilustração do ensaio do abatimento de tronco de cone realizado nos 
corpos-de-prova. 
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3.5.2. ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

Neste ensaio foram utilizados os nove corpos-de-prova cilíndricos com 

diâmetro de 75 mm por 75 mm de altura, obtendo-se a média aritmética dos 

resultados, de acordo com a norma NBR 9778:2005. 

Nos experimentos de absorção de água utilizou-se: 

Estufa FANEM com controle de temperatura Microprocessado, mod. 515 C; 

Balança eletrônica digital CG INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS - LIBOR, com 

capacidade máxima de 2,8 kg e resolução de 0,01 g. 

 

3.5.3. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

Ao completar 28 dias, os corpos-de-prova cilíndricos foram retirados do 

tanque de cura, duas horas antes do ensaio, e submetidos a um capeamento à base 

de enxofre, em conformidade com a NBR 5739:2007. Este capeamento, feito de 

modo que os topos dos corpos-de-prova ficassem nivelados. 

Depois de capeados, os corpos-de-prova cilíndricos foram levados à prensa 

para ruptura. Para a realização dos ensaios de compressão foi utilizada uma prensa 

da marca CONTROLS – 20063, Cernusco, Italiana, com capacidade de 3000 kN. 
Os corpos-de-prova cilíndricos foram colocados na prensa e submetidos a 

uma carga de ruptura. A velocidade de carregamento contínuo foi de 0,50 MPa.s-1. 

Três corpos-de-provas foram analisados para confirmação da resistência conhecida 

nos outros trabalhos do grupo. O procedimento do ensaio seguiu a NBR 5739:2007 

e o resultado, apresentado como a média dos valores. 

Para os testes de resistência à compressão, os corpos-de-prova foram 

confeccionados conforme a norma NBR 5738:2003. 

 

3.6. ESTUDOS EXPERIMENTAIS ELETROQUÍMICOS 

 

Na avaliação do desempenho dos inibidores de corrosão estudados decidiu-

se pelo emprego das técnicas eletroquímicas, por serem de fácil utilização, de 

rápida resposta de resultados, possibilitarem o monitoramento do processo 

corrosivo ao longo do tempo e oferecerem como principal vantagem o fato de não 

serem destrutivas. Essa avaliação será embasada fundamentalmente na 
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comparação das magnitudes dos parâmetros eletroquímicos de corrosão dos 

corpos-de-prova com armaduras de aço embutidas longitudinalmente. Para o estudo 

das técnicas eletroquímicas de curvas de polarização e resistência de polarização, 

planejou-se o monitoramento da velocidade de corrosão (icorr) e do potencial de 

corrosão (Ecorr).  

De acordo com as pesquisas experimentais desenvolvidas por OLIVEIRA 

(2000), necessita-se repetir, no mínimo, três vezes os ensaios eletroquímicos e, 

para se obter resultados confiáveis e reprodutíveis, são necessários muitos 

cuidados na preparação dos corpos-de-prova.  

 

3.6.1. MATERIAIS UTILIZADOS 

 

O cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e água de amassamento têm 

as mesmas características dos materiais já relatados para a confecção dos corpos-

de-prova utilizados nos ensaios de caracterização do concreto nos estados plásticos 

e endurecidos. 

 

3.6.2. PREPARAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO 

 

O aço utilizado foi o CA-50, redondo trifilado, com diâmetro 8 mm, em barra 

de 6 m, cortado em pedaços de 100 mm de comprimento. Antes da moldagem dos 

corpos-de-prova de concreto com as barras de aço, se faz necessário o devido 

tratamento. Inicialmente, as barras de aço foram submetidas a um processo de 

decapagem química, secas em estufa a 100 °C e, após a retirada da estufa, 

colocadas em dessecador e, posteriormente, pintadas com duas demãos de tinta, à 

base de epóxi e alcatrão de hulha, com espessura média de 400 µm. 

O processo de decapagem foi realizado no próprio laboratório, seguindo as 

seguintes etapas: 

Primeiramente, as barras de aço foram mergulhadas em uma solução de 

ácido nítrico a 10%, Figura 10, por aproximadamente 10 minutos, até que se 

notasse o início do desprendimento da camada de óxido. 
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Figura 10 – Solução de Ácido Nítrico (10%) utilizada na decapagem das barras 
de aço. 

 
 

Em seguida, as barras foram lavadas em água corrente, com o auxílio de 

uma escova de aço, para que a camada preta de óxido largasse totalmente da 

superfície, e colocadas em uma solução de hidróxido de cálcio a 10% por 5 minutos;  

Na última etapa, as barras já neutralizadas, foram retiradas da solução 

alcalina e, em seguida, limpa toda a sua superfície com Álcool Isopropílico e seca 

em estufa a uma temperatura de 50 °C por aproximadamente 30 minutos. É 

importante salientar que as barras eram analisadas minuciosamente com uma lupa, 

procurando-se pontos de ferrugem. Caso a peça fosse rejeitada, passaria por todo o 

processo novamente. 

As barras de aço foram, então, isoladas para delimitar a área de estudo, e o 

restante, pintadas com duas demãos de tinta à base de epóxi e alcatrão de hulha, 

Figura 11.  

 

Figura 11 – Aspecto das barras de aço com a superfície de estudo isolada e 
após receber a pintura à base de epóxi e alcatrão de hulha. 
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Toda esta preparação minuciosa tinha como finalidade iniciar os 

experimentos, supondo-se que o aço não tivesse nenhum ponto de corrosão. Além 

disso, vale destacar que, durante e após a limpeza das barras e até à imersão nos 

corpos-de-prova, durante a preparação do concreto, elas foram manipuladas 

somente com a utilização de luvas cirúrgicas, a fim de impedir seu engorduramento.  

 

3.6.3. PLANEJAMENTO 

 

Em função do planejamento do experimento, decidiu-se trabalhar com dois 

corpos-de-prova para cada um dos revestimentos utilizados nos ensaios 

eletroquímicos e dois corpos-de-prova sem revestimento, sendo o resultado 

apresentado individualmente.  

 

3.6.4. CONFECÇÃO E MOLDAGEM DOS CORPOS-DE-PROVA PARA OS 
ENSAIOS ELETROQUÍMICOS 

 

Foram confeccionados corpos-de-prova de 50 mm x 100 mm (diâmetro x 

altura), com o cobrimento médio da armadura em toda a extensão da barra de aço 

de 21 mm. O diâmetro da barra de aço de 8 mm e comprimento 100 mm, imersa no 

concreto, pintada com tinta à base de epóxi e alcatrão de hulha, de forma a proteger 

toda a sua superfície da oxidação prematura, devido ao contato com o meio 

ambiente. O processo de adensamento para os corpos-de-prova em questão foi 

realizado em mesa vibratória, devido ao tamanho da brita (19 mm) frente às 

dimensões dos moldes utilizados.  

 

3.6.5. CURA 

 

Para os ensaios eletroquímicos do concreto, os corpos-de-prova não foram 

imersos em água, mas colocados num dessecador em presença de água, Figura 12, 

de modo que a umidade ambiente fosse mantida sempre em 100%. 
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Figura 12 – Arranjo experimental para cura dos corpos-de-prova utilizados nas 
medidas eletroquímicas. 

 
 

3.6.6. CONDICIONAMENTO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

Após os corpos-de-prova terem sido previamente confeccionados e 

desmoldados após um dia, foram curados por mais 27 dias em dessecador. Após a 

cura, imersos em solução de NaCl a 3,5% em massa, Figura 13, por um período de 

96 horas, antes do início dos ensaios de curva de polarização, procedimento 

também utilizado em estudos realizados por Oliveira (2000); Silva, P. (2002) e 

Nóbrega (2004).  

 

Figura 13 – Arranjo experimental utilizado para imersão dos corpos-de-prova 
em solução de NaCl a 3,5%. 
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3.7. DESCRIÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NA CÉLULA ELETROQUÍMICA 

 

3.7.1. ELETRODO DE TRABALHO 

 

Como eletrodo de trabalho, utilizou-se uma extremidade da barra de aço 

anteriormente lixada e imersa no concreto com a área delimitada para as medidas 

no potenciostato. Pelo fato da superfície de estudo do eletrodo de trabalho estar 

voltada para a parte inferior do corpo-de-prova e, para garantir a realização das 

leituras sempre na mesma posição, fez-se necessária a utilização de um capilar de 

Luggin atuando sempre nessa superfície do eletrodo de trabalho.  

 

3.7.2. ELETRODO DE REFERÊNCIA 

 

O eletrodo de referência utilizado no presente trabalho foi o de prata/cloreto 

de prata (Ag/AgCl), em forma de haste. 

Destaca-se, ainda, que o mesmo eletrodo de referência foi utilizado para a 

realização de todas as medidas na célula eletroquímica, tendo-se o cuidado de 

sempre colocá-lo na mesma posição, muito próximo à superfície do eletrodo de 

trabalho, a fim de minimizar a queda ôhmica no sistema.  

 
3.7.3. CONTRA-ELETRODO 

 

O contra-eletrodo ou eletrodo auxiliar utilizado refere-se a um cilíndrico 

metálico, circundando todo o corpo-de-prova, conforme pode ser visto na Figura 14. 
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Figura 14 – Montagem da cela eletroquímica usada nos experimentos de 
curvas de polarização. 

 
 

3.7.4. CELA ELETROQUÍMICA 

 

Para os experimentos das medidas de curvas de polarização, montou-se a 

cela eletroquímica, onde o contra-eletrodo era um cilindro de aço inoxidável, quase 

que totalmente imerso em solução de NaCl  3,5% em massa, com o eletrodo de 

trabalho no centro do corpo-de-prova e o eletrodo de referência de prata-cloreto de 

prata (Ag/AgCl), em forma de haste, fixado na parede externa do corpo-de-prova e 

sempre na mesma posição, no sentido longitudinal.  

 

3.8. METODOLOGIA EXPERIMENTAL DOS ENSAIOS ELETROQUÍMICOS 

 
3.8.1. CURVAS DE POLARIZAÇÃO 

 

A curva de Tafel permite obter a corrente de corrosão através da interseção 

das extrapolações dos segmentos lineares das curvas anódicas e catódicas como 

também as conhecidas constantes de Tafel, que são derivadas dos segmentos 

lineares da curva. Assim, a partir dos ensaios de polarização, mediante a 

Contra eletrodo 

Eletrólito 

Eletrodo de referência 
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apresentação dessas curvas em um diagrama, E versus log |i|, conforme indicado 

no item 2.3.1 obtém-se as curvas de Tafel. O procedimento experimental básico 

para gerar essas curvas consiste em uma varredura potenciodinâmica (curva de 

polarização) em um intervalo de potencial de ± 150 mV, em relação ao potencial de 

equilíbrio, a uma velocidade de varredura de 0,1 mV/s. A geração dessas curvas é 

realizada com o auxílio de um Potenciostato Versa STAT3, Metek, conectado a 

um microcomputador e monitorado pelo software Versa STAT3, conforme Figura 15. 

 

Figura 15 – Potenciostato utilizado nos experimentos de curvas de 
polarização. 

 
 

Optou-se por utilizar curvas de polarização nesta pesquisa por permitir 

resposta muito rápida, bastante reprodutiva e ter sido utilizada com sucesso pelo 

nosso grupo em pesquisas anteriores (ALMEIDA, 1996, MUNIZ, 1996; OLIVEIRA, 

2000; SILVA, P., 2002; NÓBREGA, 2004).  

 

3.8.2. OBTENÇÃO DAS CURVAS DE POLARIZAÇÃO 

 

A cela eletroquímica, depois de montada, conforme Figura 14, é ligada a um 

Potenciostato, instrumento que controla a diferença de potencial que atravessa o 

conjunto eletrodo de trabalho – contra-eletrodo. O sistema é ajustado para manter a 

diferença de potencial entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, de 

acordo com o programa fornecido por um gerador de função. Seu objetivo é forçar, 

através do eletrodo de trabalho, qualquer corrente de modo a alcançar o potencial 

desejado a qualquer tempo, conforme destaca Bard & Faulkner (1980).  
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Para a obtenção das medidas experimentais utilizou-se uma célula 

eletroquímica de vidro clássica de três eletrodos. Inicia-se o experimento, montando 

a célula eletroquímica na qual o corpo-de-prova, denominado de eletrodo de 

trabalho, é montado dentro de um cilindro de aço inox, aberto em ambas as 

extremidades, chamado de contra-eletrodo ou eletrodo auxiliar. Esse eletrodo tem a 

função de evitar qualquer queda ôhmica no sistema, absorvendo qualquer excesso 

de íons que possa interferir na leitura. O conjunto é, por sua vez, depositado dentro 

de um becker de 1000 mL, contendo uma solução de cloreto de sódio a 3,5% de 

concentração a 25 °C. Paralelamente ao eletrodo de trabalho (corpo-de-prova) 

montou-se o eletrodo de referência, de prata-cloreto de prata (Ag/AgCl), em forma 

de haste fixado na parede externa do corpo-de-prova e sempre na mesma posição, 

no sentido longitudinal, de tal forma que sua ponta inferior ficasse na altura e 

direção da zona do aço do corpo-de-prova não pintado com epóxi-alcatrão, 

possibilitando, assim, o fluxo de elétrons entre os dois eletrodos. Antes de 

iniciarmos a varredura, medimos o potencial de corrosão do circuito aberto em 

relação ao eletrodo de prata-cloreto de prata, chamado potencial de equilíbrio. 

Nesta fase, o programa desconecta o eletrodo auxiliar e adquire o potencial entre o 

eletrodo de trabalho e o de referência. Este potencial é também denominado de 

potencial de repouso.  Logo em seguida, realizou-se a polarização, iniciando no 

potencial de corrosão medido e fazendo uma varredura programada de ± 150 mV, 

de forma linear, a uma velocidade de 1,0 mV/s em relação ao potencial de equilíbrio. 

Durante todo o experimento o potenciostato se encontra ligado a um computador 

monitorado pelo software Versa STAT3. As medidas da intensidade de corrosão 

foram determinadas utilizando-se a técnica de curvas de polarização, que permite, 

através da utilização do potenciostato com compensação de queda ôhmica, a 

medida da corrente de corrosão em cada momento de ensaio, mediante a operação 

denominada: aquisição de potencial versus tempo. Assim, várias informações 

relativas a potencial de corrosão, corrente de corrosão e resistência de polarização 

podem ser obtidas. 
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Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

realizados, buscando-se estabelecer correlação entre as variáveis e as 

propriedades estudadas, observando-se a influência das pinturas realizadas nos 

concretos após a cura, avaliando-se a eficiência dessas barreiras quanto à absorção 

de água, à microestrutura e à análise de corrosão através do Potencial de corrosão. 

 

4.1. ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO COAXIAL 

 

A resistência à compressão coaxial é uma das propriedades mais importantes 

a serem avaliadas, quando se analisa o desempenho de uma estrutura. É a principal 

característica utilizada pelos engenheiros para determinar a capacidade de resistir a 

esforços sem que haja ruptura. De forma geral, quanto maior porosidade menor se 

apresenta a resistência do concreto e mais vulnerabilidade para a penetração de 

agentes agressivos por esses poros. A resistência mecânica pode, também, ser 

relacionada com a capacidade que o concreto tem de proteger o aço imerso, se por 

ele os agentes agressivos não conseguirem passar e atingir a barra de aço que se 

encontra em seu interior, o aço estará protegido pela camada passivadora de sofrer 

corrosão. 

O resultado apresentado de resistência à compressão representa a média 

aritmética de três corpos-de-prova rompidos aos 28 dias. O ensaio foi realizado com 

o concreto sem pintura, pois esta só ocorreu depois da cura do concreto, o que não 

interferirá no resultado de sua resistência à compressão. 

A tabela 12 contém o resultado obtido para os três corpos-de-prova 

analisados e a média aritmética de resistência à compressão obtida aos 28 dias. 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Tabela 12 – Resultados de Resistência à compressão obtido para os CP´s 
analisados. 

CORPO-DE-PROVA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (MPa) 

CP 01 29,44 

CP 02 30,29 

CP 03 29,89 

MÉDIA ARITMÉTICA 29,87 

 

4.2. ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

Para realização do ensaio de absorção de água foram preparados 9 (nove) 

corpos-de-prova. Três deles, pintados com o revestimento X; três, com o 

revestimento Y e três, sem revestimento. As pinturas foram executadas seguindo as 

orientações dos fabricantes. 

A Figura 16 mostra os resultados do ensaio de absorção de água, valores 

absolutos, no traço referência em relação aos outros dois materiais de 

revestimentos aplicados. 

 

Figura 16 – Gráfico do percentual de absorção de água (valores absolutos) 
para os diferentes revestimentos. 

 
 

Neste gráfico é possível observar a variação da propriedade de absorção de 

água, quando aplicados os revestimentos ao concreto já curado. Observa-se uma 

diminuição da absorção, levando-nos a crer que os materiais aplicados 

proporcionaram uma diminuição da porosidade do concreto em relação ao concreto 

de referência.  
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Na Figura 17 apresentam-se os resultados em valores relativos, onde se 

observa que o revestimento X reduziu a absorção de água em 64,48% e o 

revestimento Y também reduziu a absorção de água em um percentual menor, 

25,12%. Por esse ensaio pode-se esperar que o revestimento X apresente um 

melhor desempenho que o revestimento Y, visto que a sua aplicação proporcionou 

uma diminuição significativa na absorção de água e, conseqüentemente, a entrada 

dos agentes agressivos será dificultada pela redução da porosidade. 

 

Figura 17 – Gráfico da redução do percentual de absorção de água (valores 
relativos) para os diferentes revestimentos. 

 
 

4.3. ANÁLISE DA MICROESTRUTURA DO CONCRETO 

 

A análise da microestrutura do concreto, através de elétrons secundários, 

permitiu observar a morfologia da estrutura cristalina das amostras estudadas. 

Analisaram-se as superfícies antes e após os revestimentos assim como a interface 

entre o concreto e esses revestimentos. Foi utilizada, também, a microscopia óptica 

para caracterização da camada de revestimento aplicada à superfície de concreto. 

As amostras analisadas têm dimensões de 2,0 cm x 2,0 cm x 1,0 cm e idade 

superior a 28 dias, pois a partir desta idade as propriedades de resistência 

mecânica do concreto já foram quase totalmente atingidas e, praticamente, todas as 

reações de hidratação do cimento já aconteceram. 

Esta análise teve como critério a visualização da camada externa aplicada no 

concreto curado e também da zona de transição entre a camada e o concreto. 
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Para todas as amostras realizou-se uma vista geral com amplitude de 100 

vezes e, em seguida, ampliou-se para 500 vezes, identificando os materiais que 

foram aplicados ao concreto curado. 

Nas Figuras 18 e 19 observamos a superfície do concreto sem nenhum tipo 

de revestimento. 

 

Figura 18 – Vista geral da superfície do concreto sem revestimento ampliada 
100 vezes. 
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Figura 19 – Vista geral da superfície do concreto sem revestimento ampliada 
500 vezes. 

 
 

Nas Figuras 20 e 21 é possível observar a superfície do concreto que 

recebeu o revestimento X; percebe-se que houve uma aplicação não muito uniforme 

do material à superfície, pois no aumento de 500 vezes é possível visualizar a 

superfície bem semelhante ao concreto não revestido, onde se tem uma aplicação 

mais delgada do material, visto que o mesmo é transparente e possibilita a 

visualização da superfície do concreto; no lado direito pode-se perceber que houve 

uma deposição em maior quantidade, onde se observa que os poros do concreto 

estão cobertos pelo material e vê-se uma área menos porosa. Esse fato contribui 

para que as microfissuras que existiam no concreto sem revestimento sejam 

preenchidas pelo material de revestimento aplicado, tornando-o mais resistente ao 

ataque por cloretos. 
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Figura 20 – Vista geral da superfície do concreto com o revestimento X 
ampliado 100 vezes. 

 

Figura 21 – Vista geral da superfície do concreto com o revestimento X 
ampliado 500 vezes. 
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Nas Figuras 22 e 23 observa-se a superfície do concreto revestido com o 

material Y. É possível observar que a aplicação do material Y foi mais uniforme, 

visto ser mais fácil de ser aplicado, no entanto também é bem mais poroso que o 

material X e sua camada de revestimento é bem mais espessa que o do 

revestimento X. Levando-se em consideração apenas a espessura da camada, é 

esperado que o material Y apresente um melhor desempenho que o material X, 

contrário ao observado no ensaio de absorção de água. O resultado é esperado 

pela própria característica do material aplicado, pois apesar de espesso o material Y 

é mais poroso que o material X, além do material X ter a capacidade de preencher 

os canalitos do concreto, característica não apresentada pelo material Y. 

 

Figura 22 – Vista geral da superfície do concreto com o revestimento Y 
ampliado 100 vezes. 
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Figura 23 – Vista da superfície do concreto com o revestimento Y ampliado 
500 vezes. 

 
 

Nas Figuras 24 e 25 é possível observar a interface entre o concreto e o 

revestimento X aplicado à superfície. É uma camada com espessura variável entre 

3,74 µm e 15,91 µm para a amostra analisada no Microscópio Óptico e a amostra 

analisada no Microscópio Eletrônico de Varredura, apresentando uma camada em 

torno de 6,52 µm. O que já era esperado pelas Figuras 20 e 21 onde se constata a 

aplicação do material na superfície. 
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Figura 24 – Microscopia óptica da camada do revestimento X aplicado ao 
concreto. 

 

Figura 25 – Vista da camada do revestimento X aplicado ao concreto ampliado 
500 vezes no MEV. 
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Nas Figuras 26 e 27 observa-se a interface entre o concreto e o revestimento 

Y aplicado à superfície. É uma camada com espessura bem mais significativa, 

apresentando para a amostra analisada no Microscópio Óptico variação entre 

232,20 µm e 258,42 µm e a amostra analisada no Microscópio Eletrônico de 

Varredura uma camada de até 642 µm. Estas diferenças entre as espessuras 

observadas nas duas microscopias, Eletrônica e Óptica, ocorrem pelo fato das 

amostras analisadas serem distintas. O que é importante ser observado é que a 

espessura do revestimento Y chega a ser quase 100 vezes maior que a do 

revestimento X; o que seria esperado era que o revestimento Y protegesse bem 

mais a armadura em seu interior, no entanto, pelo ensaio de absorção de água, viu-

se que o revestimento X desempenhou melhor sua função, mesmo com a 

espessura bem mais delgada, por ter como característica penetrar nos vazios do 

concreto, diminuindo, assim, sua porosidade. 

 

Figura 26 – Microscopia óptica da camada do revestimento Y aplicado ao 
concreto. 
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Figura 27 – Vista da camada do revestimento Y aplicado ao concreto ampliado 
100 vezes no MEV. 

 
 

4.4. CURVAS DE POLARIZAÇÃO 

 

As Figuras 28 a 33 são as curvas de polarização obtidas no Potenciostato 
Versa STAT 3, para cada corpo-de-prova, sendo utilizados dois revestidos com o 

material X, dois com o material Y e dois, sem revestimento. Através das curvas de 

polarização é possível determinar a corrente de corrosão (Icorr), expressa em A/cm² 

ou suas subunidades mA/cm² e µA/cm² e avaliar o desempenho dos revestimentos 

aplicados em relação à proteção contra corrosão. 
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Figura 28 – Curvas de polarização obtidas para o CP 01 sem revestimento nos 
3 dias de medidas. 

 
 

Pelas curvas de polarização obtidas percebe-se que entre a primeira (1° dia) 

e a segunda (5 dias após a primeira medida) medidas houve uma corrosão mínima, 

devido à proximidade dos potenciais obtidos. Considerando o terceiro dia de 

medidas (30 dias após a segunda medida), é notável o afastamento do potencial no 

sentido negativo após a segunda e terceira medidas, podendo-se afirmar que houve 

o fenômeno de corrosão, o qual ultrapassa os 350 mV, quando, segundo a ASTM-

876, pode-se confirmar o início da despassivação. 
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Figura 29 – Curvas de polarização obtidas para o CP 02 sem revestimento nos 
3 dias de medidas. 

 
 

Essas curvas são bem semelhantes às anteriores, visto que se trata de 

corpos-de-prova preparados e moldados com o mesmo traço, as diferenças 

encontradas podem ser explicadas pelo arranjo dos materiais constituintes do 

concreto, o que afeta as medidas eletroquímicas dos testes de corrosão, 

favorecendo a corrosão em um maior grau em um corpo-de-prova. Pode-se 

observar que o comportamento dos dois corpos-de-prova sem revestimento são 

bem semelhantes. 

Para os corpos-de-prova revestidos com o material X, Figuras 30 e 31 

verificam-se o afastamento do potencial no sentido negativo, o que confirma a 

corrosão, no entanto a taxa de corrosão é bem menor, quando comparada aos 

corpos-de-prova que não receberam revestimento. Verifica-se um afastamento mais 

representativo do primeiro para o segundo dia de medida; do segundo para o 

terceiro dia de medida houve um afastamento mínimo, o que caracteriza ocorrência 

de proteção, Figura 31. O comportamento para os dois corpos-de-prova revestidos 

com o material X foi, também, semelhante. 
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Figura 30 – Curvas de polarização obtidas para o CP 01 revestido com o 
material X nos 3 dias de medidas. 

 

 
Figura 31 – Curvas de polarização obtidas para o CP 02 revestido com o 

material X nos 3 dias de medidas. 
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Observando-se as curvas de polarização dos corpos-de-prova revestidos 

com o material Y, Figuras 32 e 33, verifica-se um menor afastamento do potencial 

no sentido negativo, das medidas do primeiro e segundo dias de medidas, indicando 

que houve uma proteção da armadura nos primeiros dias. No entanto, quando 

comparamos o segundo e o terceiro dias de medidas, esse afastamento é mais 

significativo, demonstrando-se que houve o fenômeno de corrosão, o que pode ter 

ocorrido devido à porosidade apresentada pelo material utilizado no revestimento, 

que passou a permitir a entrada dos agentes agressivos.  

 

Figura 32 – Curvas de polarização obtidas para o CP 01 revestido com o 
material Y nos 3 dias de medidas. 
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Figura 33 – Curvas de polarização obtidas para o CP 02 revestido com o 
material Y nos 3 dias de medidas. 

 
 

Nas Figuras 34 a 36 é possível perceber as curvas de polarização obtidas no 

Potenciostato, para cada dia de medida, utilizando-se um corpo-de-prova de cada 

revestimento e um que não foi revestido para comparação dos resultados obtidos. 

Na Figura 34 observam-se as curvas de polarização obtidas no 

Potenciostato, para o primeiro dia de medida. Para essa primeira medida verifica-se 

que os CP´s revestidos apresentaram melhor desempenho que o que não recebeu 

nenhum tratamento.  
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Figura 34 – Curvas de polarização obtidas para os 3 tipos de CP no 1º dia de 
medida. 

  
 

Na Figura 35 nota-se que os corpos-de-prova revestidos deslocaram-se mais 

rapidamente no sentido negativo que o CP não revestido. O que significa que a 

proteção oferecida pelos revestimentos está comprometida, no entanto é importante 

ressaltar que a cada dia de medida a corrente elétrica fornecida ao sistema 

percorria um caminho diferente, fornecendo dados distintos em relação aos dias de 

ensaio.  
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Figura 35 – Curvas de polarização obtidas para os 3 tipos de CP no 2º dia de 
medida. 

 
 

Observando-se as curvas de polarização obtidas no terceiro dia de 

medidas,Figura 36, percebe-se que os revestimentos aplicados à superfície do 

concreto protegeram a armadura nele embutida. Constata-se que apenas o CP não 

revestido ultrapassou os 350 mV, quando, segundo a ASTM-876, pode-se afirmar 

que se iniciou a despassivação. O que nos mostra que os revestimentos aplicados 

protegeram a armadura embutida no concreto da entrada dos agentes agressivos. 

Além disso, nota-se que o revestimento X apresentou um melhor desempenho que 

o revestimento Y, o que era esperado pelo resultado obtido no ensaio de absorção 

de água em que o CP revestido com o material X absorveu 2,32% de água e o 

revestido com o material Y, 4,89%, conforme Figura 16. 
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Figura 36 – Curvas de polarização obtidas para os 3 tipos de CP no 3º dia de 
medida. 

 
 

4.4.1. EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DE CORRENTE 

 

A Figura 37 mostra os comportamentos da variável Icorr em função dos dias 

em que as medidas foram efetuadas para cada par de corpo-de-prova 

(Revestimento X, Revestimento Y e sem revestimento). 

Quanto maior a densidade de corrente de corrosão maior será a taxa de 

corrosão e, conseqüentemente, a velocidade deste processo, sendo a recíproca 

igualmente verdadeira, conforme Tabela 13. 
 

Tabela 13 – Critérios de avaliação da velocidade de corrosão. 

GRAU DE CORROSÃO TAXA DE CORROSÃO (µA/cm²) 

DESPREZÍVEL 0,1 a 0,2 

INÍCIO DA CORROSÃO ATIVA >0,2 

ATAQUE IMPORTANTE, MAS NÃO SEVERO 1,0 

ATAQUE MUITO IMPORTANTE >10,0 
        Fonte: CASCUDO, 1997. 
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Usualmente, o início da despassivação das armaduras corresponde à faixa 

de 0,1 A/cm² a 0,2 A/cm² e o início da moderada para alta taxa de corrosão 

corresponde à faixa de 0,5 A/cm² a 1,0A/cm². Para os corpos-de-prova com o 

revestimento X e Y, a partir da primeira medida já estão sofrendo ataque, mas não 

severo. Os corpos-de-prova sem revestimento apresentam situação inicial mais 

crítica em relação aos com revestimento. 

Com o passar dos dias, em meio agressivo pode-se ver que os corpos 

revestidos com o material X e Y chegam a um pico máximo de densidade de 

corrente no segundo dia de medidas e, a partir dessa medida, apresentam uma 

variação pequena e diminuindo o valor da densidade de corrente. Apresentando-se 

o CP revestido com o material X melhor que o que recebeu o revestimento Y. Já os 

CP´s que não receberam revestimento continuam a apresentar uma densidade de 

corrente cada vez maior, chegando a ultrapassar os 10 µA/cm², que é quando tem-

se um ataque acentuado. O que corrobora o já exposto anteriormente, que o 

material A protegeu mais que o B, que, por sua vez, apresentou melhor 

desempenho que o CP que não recebeu nenhum revestimento.  

 

Figura 37 – Densidade de corrente para todos os corpos-de-prova ensaiados. 
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Após esse longo período de estudo e experiências vivenciadas, constatou-se 

que a aplicação dos revestimentos na superfície do concreto reduziu a absorção de 

água nos dois casos; o revestimento X apresentou um melhor desempenho que o Y. 

A redução da absorção de água demonstra que houve uma diminuição da 

porosidade do concreto, que foi revestido, possibilitando um retardamento na 

ocorrência dos fenômenos de corrosão.  

Observa-se que a aplicação dos revestimentos após a cura do concreto 

proporcionou melhor desempenho no que diz respeito à entrada dos agentes 

agressivos através da superfície de concreto pela análise das curvas de polarização 

obtidas. O revestimento X apresentou um melhor desempenho que o Y, que por sua 

vez apresentou melhoras em relação ao concreto não revestido. Essa resposta é 

esperada por se tratarem de revestimentos hidrofóbicos, que se propõem a 

preencher os vazios do concreto, evitando a penetração dos agentes agressivos.  

A velocidade da ocorrência de corrosão também foi diminuída nos CP´s que 

receberam revestimento. O que corrobora com os resultados obtidos nas curvas de 

polarização. 

Os revestimentos utilizados neste estudo podem ser aplicados em diversas 

superfícies, o revestimento X pode ser aplicado com bomba airless, rolo ou pincel, 

com a vantagem de não amarelar, não formar película e manter a aparência original 

do concreto em que foi aplicado, tem a capacidade de aumentar a resistência 

abrasiva do concreto, ajuda a proteger a armadura de ataques químicos, resiste ao 

ataque alcalino. É indicado para aplicação em fachadas de edifício de concreto 

aparente, barragens, usinas nucleares, estádios, pisos comerciais, industriais e 

pistas de aeroportos e pode ser aplicado em estruturas novas e antigas. Já o 

revestimento Y também é de fácil aplicação, apresenta alta aderência em substratos 

cimentícios e alvenarias, forma uma barreira reduzindo o processo de carbonatação, 

pode ser aplicado por projeção, é vendido pronto para uso, bastando apenas 

homogeneizar os dois componentes, por alterar a aparência estética sua aplicação 

não é indicada em concretos aparentes, funcionando muito bem, quando aplicados 

em reservatórios de água e piscinas. 

5. CONCLUSÕES 
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No entanto, como o tempo de estudo não foi suficiente para determinar o 

tempo em que peças revestidas apresentariam uma densidade de corrente superior 

a 10 µA/cm², quando estariam sofrendo ataque muito agressivo e necessitariam de 

recuperação e reparos. Sugere-se que a análise dos CP´s continue até esse 

momento, quando poderia ser determinado qual o aumento de vida útil que seria 

dado a estrutura fazendo o uso desses revestimentos. Outra sugestão seria estudar 

o uso desses revestimentos em estruturas reais que estivesses sujeitas a 

agressividade por cloretos de forma natural, para averiguar o comportamento dos 

revestimentos em condições ambientais naturais. Dessa forma, torna-se possível 

analisar o custo-benefício da aplicação do material em relação ao aumento de vida 

útil das estruturas protegidas. 
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