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RIBEIRO, Marina Lins. Corrosão de armaduras em vigas de concreto armado. 
2017. 48 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – 
Centro Universitário Anhanguera Niterói, Niterói,2017. 
 
 

RESUMO 

 

Inúmeras são as vezes que a engenharia civil se depara com o problema de corrosão 
em armaduras de estruturas de concreto armado e as regiões litorâneas e industriais 
constituem um dos ambientes mais agressivos e propensos a essa degradação. Como 
no Brasil existe uma grande concentração populacional e de edificações nessas 
regiões é evidenciado o maior risco desta situação. Diante disso, o presente trabalho 
apresenta um levantamento, através de revisão bibliográfica atualizada, sobre as 
principais causas e origens do processo de corrosão em vigas de concreto armado. 
Inicialmente foram estudadas as principais características estruturais de uma viga de 
concreto armado, a fim de compreender o quão importante é a adequada confecção 
de uma estrutura, e o quanto influenciam negativamente, caso exista negligência em 
suas características estruturais. Posteriormente, buscou-se estudar a principal reação 
que se dá no interior das armaduras, classificada como eletroquímica, para que haja 
melhor compreensão das causas e efeitos do processo corrosivo, que foram em 
seguida especificados. Por fim, uma exposição sobre as principais alternativas 
técnicas preventivas, concluindo então que a prevenção é a melhor opção. 
 
Palavras-chave: Armaduras; Concreto armado; Corrosão; Vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

RIBEIRO, Marina Lins. Corrosion of reinforcement in reinforced concrete 
beams.2017. 48 sheets. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 
Civil) - Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói,2017. 
 

ABSTRACT 

 
Numerous times civil engineering has encountered the problem of corrosion in 
reinforcements of reinforced concrete structures and the coastal and industrial regions 
are one of the most aggressive environments and prone to this degradation. As in 
Brazil there is a great concentration of population and buildings in these regions, the 
greatest risk of this situation is evidenced. Therefore, the present work presents a 
survey, through an updated bibliographic review, on the main causes and origins of 
the corrosion process in reinforced concrete beams. Initially, the main structural 
characteristics of a reinforced concrete beam were studied in order to understand how 
important an adequate structure is, and how much it influences negatively if there is 
negligence in its structural characteristics. Subsequently, we sought to study the main 
reaction within the armature, classified as electrochemical, so that there is a better 
understanding of the causes and effects of the corrosive process, which were specified 
below. Finally, an exposition on the main preventive technical alternatives, concluding 
then that prevention is the best option. 

Key-words:  Armor; Reinforced Concrete; Corrosion; Beams. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais problemas patológicos que afetam as estruturas de concreto 

armado é o processo de corrosão que ocorre em suas armaduras. A princípio, as 

armaduras envolvidas no concreto estão protegidas contra a corrosão devido ao 

concreto de cobrimento, que impede ação dos agentes externos e evita a formação 

de células eletroquímicas, formando uma proteção química e física. Quando há uma 

ruptura dessa proteção poderá ser iniciado o processo de deterioração, principalmente 

por carbonatação ou contaminação por cloretos no concreto que realiza o cobrimento 

da armadura.  

Tal fenômeno destrutivo é intensificado nas regiões litorâneas e contribuem 

diretamente na durabilidade das estruturas de concreto armado, principalmente pela 

ação química dos cloretos. Como no Brasil há grande concentração populacional e de 

edificações em regiões litorâneas e costeiras, evidencia-se a necessidade de atenção 

aos problemas de corrosão. Diante de tal realidade, o presente trabalho aborda o 

processo de corrosão em estruturas de concreto armado realizando uma breve análise 

estrutural de uma peça denominada viga, por se tratar de uma peça construtiva 

estrutural relevante para a estabilidade e segurança de toda uma construção. A 

escolha deste tema vem da necessidade de trazer informações atualizadas sobre o 

assunto acima especificado. 

Grande parte da população brasileira está concentrada ao longo da faixa 

litorânea, de onde são dispersadas, pela ação do vento, partículas de água salgada. 

Após este processo há a evaporação que traz consigo uma alta concentração de sais, 

principalmente o cloreto de sódio, extremamente corrosivo. Desta maneira, quais 

seriam os efeitos de uma inadequada execução e indevida proteção das estruturas de 

concreto armado nessas regiões? 

Este trabalho tem como objetivo geral realizar um levantamento, a partir de 

acervo bibliográfico atualizado, sobre as origens do processo de corrosão em vigas 

de concreto armado nas regiões litorâneas, bem como sobre as alternativas técnicas 

preventivas. 

Isto posto, são enumerados 3 objetivos específicos, a saber: 
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• Estudar e caracterizar estruturalmente as vigas de concreto armado. 

• Definir os principais fatores que originam o processo de corrosão e 

possíveis efeitos. 

• Apresentar e indicar as alternativas técnicas de prevenção. 

 A pesquisa empregada para a elaboração deste trabalho é classificada como 

bibliográfica, pois é constituída pela análise e compilação das principais contribuições 

teóricas já publicadas sobre o tema aqui proposto. Em relação ao tipo de abordagem, 

é classificada como qualitativa. Quanto ao procedimento técnico, foram utilizadas 

documentações indiretas, que consistem em um levantamento de dados já 

publicados, de diferentes autores, oriundos de livros acadêmicos, artigos e revistas 

cientificas. Sendo assim, esse instrumento se torna uma importante ferramenta que 

ajudará a pensar e elaborar melhor os projetos estruturais de modo a evitar muitos 

danos e gastos desnecessários. 
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2 VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

 

Pela definição da NBR 6118/2014(item 14.4.1.1), vigas são “elementos lineares 

em que a flexão é preponderante”. De maneira geral, são definidas como barras 

horizontais que delimitam as paredes servindo de apoio para estas e para as lajes, 

sendo responsáveis por conduzir as cargas recebidas até os pilares.  

A figura 1 mostra o detalhe de uma viga aérea de 4 metros. 

 

Figura 1 : Viga 

 
Fonte: Além da inércia- Saindo da zona de conforto (2016) 

 

Geralmente, as ações que atuam nas vigas são perpendiculares ao seu eixo 

longitudinal, podendo ser concentrada (quando existe a aplicação de uma carga em 

um único ponto sobre a estrutura, como ilustra a figura 2) ou distribuída (quando as 

forças são dispostas continuamente ao longo da viga, como ilustra a figura 3). 

 

Figura 2 :Carga concentrada em uma viga biapoiada 

 

Fonte: Sistemas estruturais de edificações e exemplos (2008, p.26) 
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Figura 3 :Carga distribuída em uma viga biapoiada 

 

Fonte: Sistemas estruturais de edificações e exemplos (2008, p.27). 

 

 Podem ainda receber forças de tração e compressão em seu eixo longitudinal. 

Basicamente suas armaduras são compostas por estribos, conhecidos como 

armaduras transversais, e por barras longitudinais denominadas armaduras 

longitudinais. 

A seguir, na figura 4, a imagem de um prédio em processo de construção com 

as vigas aparentes. 

 

Figura 4: Detalhe de um prédio em construção 

 

Fonte: Habitissimo/ projetos estruturais (2017) 
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2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 

 De acordo com a NBR 6118/2014 (item 3.1.3), os elementos de concreto 

armado são “aqueles cujo comportamento estrutural depende da aderência entre 

concreto e armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das 

armaduras antes da materialização dessa aderência”. 

Os povos antigos, em suas construções, utilizavam a pedra como material de 

construção, por se tratar de um material natural com boa durabilidade e resistência, 

principalmente quando utilizada em pilares. Quando havia a necessidade de usa-las 

para construir vigas, reagiam bem aos esforços de compressão, mas apresentavam 

deformações na região central, devido aos esforços de tração. Como em vãos 

menores esses esforços eram pequenos, a pedra resistia; já em grandes vãos, os 

esforços de tração eram maiores e a pedra se rompia (BOTELHO, 2013, p.23). 

A seguir, a figura 5 ilustra uma construção com o uso de arcos, onde só eram 

trabalhados os esforços de compressão. 

 

Figura 5:  Arcos solicitados a compressão 

 

Fonte: Botelho (2013, p.24) 

 

Com o tempo o concreto passou a ser utilizado, mas a limitação se mantinha, 

e quando as vigas chegavam em seu esforço máximo de tração se rompiam, assim 

como ocorria com as pedras. Até que então, surgiu a ideia de unir o concreto a 

armadura de aço, como afirma Botelho a seguir: 
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Uma ideia brotou: por que não usar uma mistura de material bom para a 
compressão na parte comprimida e um bom para tração na parte tracionada? 
Essa é a ideia do concreto armado. Na parte tracionada do concreto, 
mergulha-se aço e na parte comprimida, deixa-se só o concreto (o aço resiste 
bem a tração). Assim, temos a ideia da viga de concreto armado 
(BOTELHO,2013, p.24). 

 

O concreto armado basicamente é constituído por dois materiais, concreto e 

barras de aço, que se completam ao serem utilizados juntos. A junção desses 

materiais torna a construção mais segura e resistente aos esforços de tração e 

compressão. Mas mesmo sendo uma estrutura segura são inúmeras as variáveis que 

influenciam negativamente na qualidade e durabilidade dessas estruturas. 

Quando há falhas em alguma fase do projeto, a probabilidade de apresentar 

problemas futuros é maior. “A porosidade do concreto, a existência de trincas e a 

deficiência no cobrimento fazem com que a armação seja atingida por elementos 

agressivos, acarretando, desta maneira, a sua oxidação” (BEN-HUR e LÜKE,2014, p. 

27). 

A esse respeito, Bauer afirma que: 

 

Dependendo da qualidade e cuidados tomados, na fase do projeto, na 
escolha dos materiais constituintes empregados durante a execução, de sua 
proteção e manutenção, a probabilidade de que a estrutura venha a 
apresentar deterioração, será tanto menor, quanto maiores forem os cuidados 
com a qualidade, em cada uma das fases citadas, ou seja, projeto, execução 
e manutenção (BAUER,2015, p.408). 

 

Aliás, são inúmeros os agentes que contribuem para a perda da proteção 

natural existente e que são responsáveis por iniciar ou acelerar o processo de 

corrosão– entre eles os mais conhecidos são: as fissuras, execução inadequada, 

variações de temperaturas e ambientes agressivos 

 

2.2 COBRIMENTO DA ARMADURA 

 

O cobrimento da armadura é a espessura que se inicia a partir da face externa 

dos estribos e se estende até a face externa da estrutura em contato com o meio 

ambiente. Essa espessura é responsável por proteger a armadura ao longo da 

estrutura.  

A princípio, as armaduras envolvidas no concreto estão protegidas contra a 

corrosão devido ao concreto de cobrimento, que impede ação dos agentes externos 
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e evita a formação de células eletroquímicas, formando uma proteção química e física. 

Abaixo, a figura 6 ilustra o cobrimento nominal e estribos de uma armadura. 

 

Figura 6: Cobrimento nominal e estribos de uma armadura 

 

Fonte: Ben- Hur (2016, p. 63) 

 

Para determinar a espessura de cobrimento é necessário antes definir a classe 

de agressividade ambiental onde a estrutura será construída para que, depois, de 

acordo com o ambiente, seja escolhida a espessura. 

A tabela 1, apresenta as classes de agressividade ambiental, conforme a NBR 

6118/2014. 

 

Tabela 1 -Classes de agressividade ambiental 

CLASSE      TIPO RISCO  

DE AGRESSIVIDADE DE DE  

AGRESSIVIDADE     AMBIENTE DETERIORAÇÃO 

I Fraca  
Rural  

Insignificante 
Submerso 

II Moderada Urbano Pequeno 

III Forte  
Marinho 

Grande 
Industrial 

IV Muito forte 
Industrial  

Elevado 
Respingo de maré 

Fonte: NBR 6118/2014(Tabela 6.1, p.17) 

 

Segundo a NBR 6118/2014 (item 7.4.1) “a durabilidade das estruturas é 

altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do 

concreto do cobrimento da armadura”.  
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Apesar do concreto ser uma estrutura resistente, se exposto a agentes 

agressivos, utilizado ou produzido de maneira inadequada, pode se tornar fragilizado 

e tornar vulneráveis as suas armaduras. 

Quando o concreto não é de boa qualidade ou seu cobrimento não atende aos 

padrões mínimos exigidos pela norma, há uma exposição das armaduras aos agentes 

agressivos externos, e as mesmas se tornam mais propensas a corrosão (SOUZA; 

RIPPER,1997, p.33). 

A tabela 2, abaixo, apresenta os valores, segundo a NBR 6118/2014, para um 

cobrimento nominal de vigas, com tolerância de execução (Δc)10 mm, em função da 

classe de agressividade ambiental. 

 

Tabela 2 -Correspondência entre a classe ambiental e o cobrimento nominal 

TIPO COMPONENTE 
CLASSE 

DE 

DE OU AGRESSIVIDADE 

ESTRUTURA ELEMENTO 

AMBIENTAL 

I II III IV 

COBRIMENTO NOMINAL 

Concreto 

Viga 25 30 40 50 
Armado 

Fonte: Adaptado a NBR 6118/2014 (Tabela 7.2, p.20) 

 

2.3 DIMENSIONAMENTO DAS ARMADURAS  

 

As armaduras devem ser dimensionadas atendendo aos requisitos mínimos da 

norma para garantir segurança, qualidade e durabilidade à estrutura. A seguir estão 

dispostas as exigências mínimas para as armaduras. 

 

2.3.1 Armadura mínima de tração 

 

A armadura mínima de tração, segundo a NBR 6118/2014 (item 17.3.5.2.1), 

“em elementos estruturais armados ou protendidos deve ser determinada pelo 

dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo dado pela expressão a 

seguir, respeitada a taxa mínima absoluta de 0,15 %”. 
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Md, mín = 0,8W0 fctk, sup     

 

Onde:  

W0 é conhecido como módulo de resistência da seção transversal bruta do 

concreto à fibra mais tracionada; e 

E o fctk, sup é a resistência característica superior do concreto à tração. 

 

2.3.2 Armadura de tração e compressão 

 

“A soma das armaduras de tração e de compressão (As + A ’s) não pode ter 

valor maior que 4 % Ac, calculada na região fora da zona de emendas, devendo ser 

garantidas as condições de ductilidade requeridas em 14.6.4.3 ” NBR 6118/2014 (item 

17.3.5.2.4). 

 

2.3.3 Armadura de pele 

 

A armadura de pele deve possuir uma armadura lateral com 0,10 % Ac, em 

cada face da alma da viga, e deve ser constituída por barras de aço CA-50 ou CA-60, 

não devendo ter espaçamentos maiores que 20 cm, devidamente ancorados no apoio. 

A seguir, a figura 7 ilustra uma armadura de pele. 

 

Figura 7: Disposição da armadura de pele 

 

Fonte: Ben- Hur (2016, p.65) 
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2.3.4 Armadura de suspensão  

 

A NBR 6118/2014 (item 18.3.6) determina que “nas proximidades de cargas 

concentradas transmitidas à viga por outras vigas ou elementos discretos que nela se 

apoiem ao longo ou em parte de sua altura, ou fiquem nela pendurados, deve ser 

colocada armadura de suspensão.” 

 

2.4 FCK 

 

O fck, resistência característica do concreto à compressão, é um índice 

relevante no cálculo estrutural de uma peça, sendo determinado respeitando as 

condições de agressividade ambiental ou pela relação água/ cimento.  

Como as vigas de concreto armado são elementos solicitados por flexão sofrem 

esforços de tração e compressão em uma mesma seção. Essas tensões de 

compressão estão diretamente relacionadas ao fck do concreto que compõe o 

elemento, relacionando diretamente a resistência do concreto ao dimensionamento 

das vigas. Onde, quanto mais alto for o valor do fck, menor será a área de aço 

necessária.  

Um concreto que atende todas as exigências da norma, e que é executado de 

maneira adequada, é primordial para que a armadura seja protegida contra a 

corrosão. Todavia, em ambientes agressivos como as regiões costeiras e litorâneas, 

onde estão presentes cloretos e sulfatos, essas medidas podem não ser suficientes, 

por isso foi elaborada uma tabela de medidas relacionando a classe de agressividade 

e qualidade do concreto, conforme explicitado na tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3- Relação entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto 

CONCRETO TIPO 
CLASSE DE AGRESSIVIDADE 

I II III IV 

Relação  

Concreto armado ≤ 0,65 ≤ 0,6 ≤ 0,55 ≤ 0,45 água/ cimento 

em massa 

Classe de 

Concreto armado ≥ C 20 ≥ C 25 ≥ C 30 ≥ C 40 concreto  

(ABNT NBR8953) 
Fonte: Adaptado NBR 6118/2014 (Tabela 7.1, p.18) 
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2.5 DUTILIDADE EM VIGAS 

 

De acordo com a NBR 6118/2014 (item 16.2.3) “ é necessário garantir uma boa 

dutilidade, de forma que uma eventual ruína ocorra de forma suficientemente avisada, 

alertando os usuários”.  

Para que as vigas de concreto armado tenham um adequado comportamento 

dútil no estado limite-ultimo, a profundidade entre a linha neutra e altura útil deve 

seguir a orientação apresentada na norma NBR 6118/2014: 

 

a) x/d ≤ 0,45, para concretos com fck ≤ 50MPa;  

b) x/d ≤ 0,35, para concretos com 50 MPa < fck ≤ 90 MPa.  

 

Quando se garante essas condições considera-se uma estrutura dútil. Na figura 

8, a seguir, estão ilustradas as zonas de tração, compressão e linha neutra de uma 

viga de concreto armado. 

 

Figura 8: Zonas de tração, compressão e linha neutra de uma viga de concreto 
armado. 

 

Fonte: Botelho (2013, p.24) 

 

2.6 VARIAÇÃO DA ALTURA ÚTIL 

 

Geralmente, existe uma preferência arquitetônica em manter as vigas dentro 

das paredes de vedação, impossibilitando a exibição da peça. Muitas vezes esse 

comportamento compromete a dutilidade da peça, menosprezando a geometria que 

deve ser estudada antes de ser definida. 
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Diversos fatores devem ser considerados ao definir a altura útil de uma viga, 

sendo os mais relevantes: o vão, o carregamento e a resistência do concreto. A altura 

deve proporcionar baixa deformabilidade e resistência mecânica.  

Preferencialmente deve ser modulada   em 5 em 5 ou 10 em 10. A altura mínima 

indicada é de 25 cm. 

 

2.7 DOMÍNIOS DE DEFORMAÇÃO  

 

Os domínios de deformação representam as variadas formas de ruínas da 

seção de uma viga, e estes são: 

Domínio 1- Não existe compressão e a tração não é uniforme. 

Domínio 2-  A flexão pode ser simples ou composta, sem ruptura a compressão 

do concreto. 

Domínio 3- Flexão é simples (com seção subarmada) ou é composta com 

ruptura a compressão do concreto e com escoamento do aço. 

Domínio 4 – Flexão simples (superarmada), ou composta com ruptura a 

compressão do concreto e aço tracionado, sem escoamento. 

Domínio 5-  Compressão não uniforme, sem tração. 

Na figura 9 abaixo, está disposto o diagrama dos domínios de deformações de 

uma seção transversal de uma estrutura de concreto armado, no instante que ela 

atinge o estado limite último. 

 

Figura 9: Diagrama de domínios de deformações possíveis 

 

Fonte: NBR 6118/2014 (Figura 17.1, p.122) 
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As vigas de concreto armado submetidas a flexão simples apresentam 

deformação em seus materiais nos domínios de deformação 2,3 ou 4, conforme 

definido na NBR 6118/2014. Devem ser projetadas a flexão simples nos domínios 2 

ou 3, não devendo jamais serem projetadas no domínio 4.  

Portanto, mesmo sendo considerado um material resistente o concreto armado 

pode apresentar anomalias em suas estruturas. E se não for produzido de maneira 

adequada, respeitando o processo construtivo e as normas, a possibilidade de uma 

anomalia é ainda maior, entre elas a corrosão em suas armaduras, que será estudada 

no próximo capitulo deste trabalho. 
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3 CORROSÃO DAS ARMADURAS 

 

A corrosão das armaduras é uma das anomalias mais frequentes em estruturas 

de concreto armado, tendo seu aparecimento mais acentuado em peças que estão 

aparentes ou em ambientes com maiores níveis de agressividade. 

 Abaixo, na figura 10, uma viga de concreto armado aparente, em avançado 

estágio de corrosão. 

 

Figura 10: Corrosão severa em viga de concreto armado aparente 

 

Fonte: Mapa da obra (2014) 

 

Paulo Helene, professor titular da Escola Politécnica da USP, entende o 

processo de corrosão como “a interação destrutiva de um material com o meio 

ambiente, como resultado de reações deletérias de natureza química ou 

eletroquímica, associadas ou não a ações físicas ou mecânicas de deterioração” 

(HELENE,2014, p.1). 

As reações eletroquímicas realizam transferência de elétrons e surgem em 

meio aquoso, ou seja, os agentes agressivos necessitam da presença de agua em 

estado líquido para iniciar o processo. Já as reações químicas o agente químico age 

diretamente sobre o metal, não havendo a necessidade de estar em contato com a 

água em estado líquido, não existindo a transferência de elétrons.  

A seguir, a tabela 4 apresenta algumas das diferenças entre esses dois tipos 

de reações. 
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Tabela 4: Diferenças entre a corrosão eletroquímica e química 

Forma de 
corrosão 

Eletroquímica Química 

Nomes Corrosão em meio Corrosão seca/ 

alternativos aquoso em altas temperaturas 

Presença de água  

Sim Não No 

estado líquido 

Temperatura 

Inferiores ao ponto Em geral elevadas 

de orvalho da  acima  

água, normalmente do ponto de orvalho 

a temperatura  
da água 

ambiente 

Mecanismo 

Transferência de  Sem transferência 

elétrons: formação  de elétrons: interação 

de uma célula/ pilha indireta entre o  

de corrosão, havendo  metal e o meio  

a circulação de  corrosivo sem  

elétrons na superfície interferência da  

metálica água líquida 
Fonte: Site Engenheiro de materiais (2015) 

 

A reação que age no interior das armaduras de uma estrutura de concreto 

armado é classificada como eletroquímica, e para que haja melhor compreensão das 

causas e efeitos do processo corrosivo nas armaduras, será a seguir brevemente 

estudada.  

 

3.1 REAÇÃO ELETROQUÍMICA DO PROCESSO CORROSIVO 

 

O processo de corrosão na armadura de aço, de uma peça de concreto armado, 

que tem como característica o fluxo de elétrons e íons entre a região catódica e 

anódica é conhecido como processo eletroquímico. 

Inicia-se quando agentes oxidantes como o hidrogênio e oxigênio entram em 

contato com a superfície do metal e passam a receber elétrons, desencadeando a 

reação de redução.  

Segundo SOUSA (2014, p.14) “os elétrons consumidos na reação de redução, 

que ocorre no cátodo, são fornecidos pela reação de oxidação do metal que ocorre no 

ânodo, sendo transferidos para o catodo através do metal que atua como um eletrodo”. 
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As regiões anódicas (corroídas) apresentam as principais reações de oxidação. 

O processo anódico ocorre na superfície do metal onde há a sua dissolução. A seguir 

um exemplo de redução anódica: 

 

 Reação de oxidação 

 

Fe       Fe2+   + 2e- (1) 

 

Já as regiões catódicas (não corroídas) apresentam reações de redução de 

oxigênio (armadura de concreto). O processo catódico ocorre na área compreendida 

entre o metal e o eletrólito. Estão sujeitas a existência de oxigênio dissolvido do pH 

da área entre o metal e o eletrólito. As principais reações desse processão são:    

 

 Redução do oxigênio (soluções neutras ou básicas) 

 

2 H2O + O2 + 4e-    4 OH-  (2) 

 

Evolução do hidrogênio (meios ácidos) 

 

2 H+  + 2e-      H2 (3) 

 

Nesse processo o metal age como um eletrodo, realizando um caminho 

eletrônico para que haja o fluxo de elétrons. Ao sofrer oxidação o metal perde elétrons 

e se transforma em um cátion, que se solta da estrutura metálica, ocasionando a 

deterioração do metal.  A figura 11, ilustra uma perda de seção devido a corrosão 

eletroquímica.  

 

Figura 11: Perda de seção na barra de aço devido a corrosão eletroquímica 

 
Fonte: Rocha (2015) 
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 Para que haja a reação de redução deve existir um fluxo do agente oxidante 

do meio corrosivo para a superfície do metal, processo conhecido como corrente 

catódica. Como resultante da reação de oxidação é gerado um fluxo de cátion metálico 

da parte externa do metal em direção ao meio corrosivo, que constitui a corrente 

anódica. 

Na armadura de aço de uma viga de concreto armado, a reação anódica 

geralmente envolve a oxidação do Fe, e a reação catódica compreende a redução do 

oxigênio em meio alcalino, devido ao pH do concreto ser alcalino. A proteção que o 

concreto exerce não consegue barrar a entrada do oxigênio e água, atingindo assim 

a armadura da estrutura, ou seja, presença de regiões anódicas e catódicas na 

superfície do metal formam uma espécie de pilha eletroquímica, gerando uma 

diferença de potencial que pode ser vista na figura 12 a seguir: 

 

Figura 12: Pilha eletroquímica de corrosão no concreto armado 

 

Fonte: Helene e Cunha (2001) 

 

Segundo HELENE (2014, p.102), o processo corrosivo só ocorre caso existam 

as seguintes condições: 

 

a) a existência de um eletrólito; 

b) a existência de diferença de potencial; 

c) a existência de oxigênio; 

d) a existência ou não de agentes agressivos. 
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Existem, porém, substâncias capazes de acelerar esse processo, elas 

provocam destruição da proteção passiva das armaduras, e facilitam a corrosão nas 

barras de aço. As substâncias que se destacam em realizar esse processo são: 

 

a) os cloretos (CI-); 

b) o dióxido de carbono (CO2); 

c) os sulfetos (S-); 

d) os nitritos (NI-). 

 

3.2 Fatores que desencadeiam a corrosão nas armaduras 

 

O processo de passivação eletroquímica presente nas armaduras que estão 

imersas na solução alcalina dos poros do concreto é um dos fatores principais que 

garantem a capacidade de proteção dessas estruturas no concreto armado. Porém, 

quando existe o rompimento dessa passivação, de maneira parcial ou não, devido a 

presença de cloretos ou ao processo de carbonatação é iniciada a despassivação da 

armadura (perda de capacidade de proteção).  

Segundo a NBR 6118/2014 (item 6), “ o ataque de íons cloreto e a carbonatação 

são os principais agentes despassivadores relativos a armadura”. 

Na figura 13 a seguir, estão ilustrados os tipos de corrosão das armaduras e 

seus efeitos. 

 

Figura 13: Tipos de corrosão de armaduras e seus efeitos. 

 

Fonte:  Patrícia Pessoa (2017) 
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O desempenho de peças em concreto armado em regiões onde existe alto 

índice de agressividade ambiental tem sido objeto de análise e discussões. Mesmo 

que os sinais de deterioração, como as reações álcali- agregados e ataques químicos, 

tenham grande presença como indutores da corrosão das armaduras, o que é 

apontado como o principal fator de risco nessas regiões, e que põe em risco a 

durabilidade e o desempenho de muitas estruturas, é a corrosão causada por cloretos, 

que será nosso objeto detalhado de estudo. 

 

3.2.1 Influência marinha 

 

As regiões litorâneas necessitam de uma atenção especial devido aos efeitos 

nocivos que os agentes agressivos (sais dissolvidos, cloretos e sulfatos), podem 

causar na durabilidade das estruturas de concreto armado, e em consequência em 

suas armaduras. 

Vale lembrar que os oceanos e marés ocupam cerca de 80 % da superfície 

terrestre, o que significa uma exposição de edificações a esses efeitos de maneira 

direta e indireta (os ventos são capazes de levar as névoas marinhas a quilômetros 

de distância). 

A cidade de Niterói, ilustrada na figura 14 abaixo, é um exemplo de região 

oceânica, no estado do Rio de Janeiro.   

 

Figura 14: Região oceânica de Niterói 

 

Fonte: Guia de Niterói (2014) 
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A água do mar apresenta uma composição química razoavelmente uniforme, 

apresentando uma concentração em torno de 3,5 % de sais solúveis em sua massa. 

Os sulfatos são extremamente agressivos quando entram em contato com o concreto 

armado, assumindo característica de natureza mais mecânica do que eletroquímica.  

A tabela 5, apresenta os principais tipos de concentrações de íons presentes 

na água do mar e seus teores médios. 

 

Tabela 5: Concentrações de íons presentes na água do mar 

Concentrações dos principais íons presentes na água do mar 

Íons Teores médios 

 Sulfato (S O4
2-) 2.800 mg/L 

Cloretos (Cl -) 20.000mg/L 

Magnésio (M g2+) 1.400 mg/L 

Sódio (Na+) 11.000 mg/L 

    
Fonte: Adaptado Almeida e Sales (p.56, 2014) 

 

A água do mar apresenta um pH que varia entre 7,5 e 8,4, com o valor médio 

equilibrado com o CO2 atmosférico de 8,2. Porém, esses valores podem variar 

dependendo da região. A atmosfera marítima com aglomerações urbanas e industriais 

pode apresentar elevados índices de CO2 e outros gases nocivos, tornando ainda 

mais agressiva a água do mar às estruturas de concreto, com valores de pH, podendo 

ficar abaixo de 7,5. 

Quando ocorre a perda de alcalinidade, e a mesma atinge as armaduras, a 

camada passivadora que protege o aço é rompida tornando a armadura vulnerável à 

corrosão. Em consequência a armadura corroída passa a ocupar volumes de 3 a 10 

vezes superiores ao inicial, formando tensões internas de tração no concreto levando 

ao aparecimento de fissuras ou a desagregação de uma boa parte do mesmo. A 

ferrugem, considerada um produto da corrosão, pode gerar ao aço original um 

aumento de até 600% de volume.  

Em atmosfera marinha, a velocidade do processo corrosivo pode ser cerca de 

30 a 40 vezes maior que a presente em ambientes rurais, de acordo também com a 

proximidade da estrutura com o mar. 
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A distância considerada mais crítica que uma estrutura de concreto armado 

pode estar da ação da água do mar é a compreendida entre os níveis acima da maré 

baixa e abaixo da maré alta. São nessas regiões onde são verificados ataques 

químicos e físicos de maneira simultânea. A figura 15, ilustra o esquema de uma 

estrutura de concreto armado exposta a ações da água do mar. 

 

Figura 15:  Estrutura de concreto exposta a água do mar. 

 

Fonte: Almeida e Sales (p.57,2014) 

 

A parte que fica acima do nível da maré alta está mais apta a ação da corrosão 

da armadura. A área da zona de maré estará susceptível a fissuração e ao 

lascamento, não somente pela corrosão das armaduras, mas também pelos ciclos de 

molhagem e secagem 

A região acima da linha da maré, parte submersa, somente será sujeita ao 

ataque químico da água do mar, pois não existe oxigênio suficiente para a corrosão 

da armadura. 

O somatório desses processos químicos e físicos podem desencadear uma 

fissuração excessiva da estrutura do concreto armado, acelerando o processo de 

corrosão, que uma vez iniciado, causará sérios danos estruturais. 
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3.2.2 Despassivação por cloretos 

 

Entende-se por despassivação por cloretos “a ruptura local da camada de 

passivação, causada por elevado teor de íon-cloro“ NBR 6118/2014 (item 6.3.3.2). 

Em regiões onde existem alto teor de cloretos, como é o caso das regiões 

litorâneas, é apenas uma questão de tempo para que as quantidades de cloretos 

consigam atingir as armaduras das vigas, como mostra a figura 16, mesmo estando 

elas no cobrimento adequado e em concreto de alta qualidade.  

 

Figura 16: Viga de concreto armado exposta a ação dos cloretos 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Os sais, como os de amônia, de sulfato e o de magnésio, juntamente com os 

de base de cloreto, podem agir como despassivadores das armaduras inclusas no 

concreto, e em consequência iniciar o processo da corrosão dos íons de cloretos que 

entram no concreto por mecanismos de transporte, como exemplo a difusão iônica no 

concreto até atingir a armadura. 

 

Concreto 

Cl-  +  H2O  =  HCI + O2 

                              

Aço 

2Cl -   +   Fe ++  =  FeCl2 

FeCl2   +   20 H-  =  Fe (OH)2  +  2Cl- 
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Geralmente, quando já instalada na estrutura, a corrosão por cloretos 

apresenta manchas marrom- vermelhadas superficiais, de maneira localizada em 

forma de pites, como ilustrado na figura 17. 

 

Figura 17: Corrosão por cloretos de maneira localizada em forma de pites. 

 

Fonte: Scientia Sites Google / corrosão por pites (2017) 

 

A penetração do cloreto em uma peça de concreto armado pode ocorrer de 

modos diferentes. Em peças que não possuem fissuras a penetração ocorre por 

absorção capilar e difusão. Já quando o concreto considerado seco é exposto de 

alguma maneira a água salgada, pode absorvê-la rapidamente, e assim atingir as 

armaduras. Há também o processo de molhagem devido aos movimentos e respingos 

de maré e chuva e secagem favorecendo o acúmulo de sal no concreto e elevando a 

concentração de sal.  Para estruturas expostas aos sprays marinhos a resultante é 

um teor flutuante de umidade na camada exterior do concreto, como fica evidenciado 

na figura 18. 
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Figura 18: Camada externa do concreto com alterações de umidade sob condições 
de respingos de água do mar 

 

Fonte: Gjorv (2015, p.72) 

 

O cloreto pode se manifestar de três maneiras no concreto: quimicamente 

ligado ao aluminato tricálcico (C3A), formando o cloro- aluminato de cálcio ou sal de 

Friedel ( C3A.CaCl2.10H2O), adsorvido na superfície dos poros e como íons livres.  

Por maior que seja a capacidade do concreto de unir-se quimicamente ou por 

adsorver íons de cloreto, sempre existirá um equilíbrio entre essas três formas de 

ocorrência desses íons, ou seja, sempre existirá um valor de Cl livre na fase líquida 

do concreto  

São justamente esses três cloretos livres que causam maiores preocupações. 

A figura 19 ilustra as três formas de manifestação desses cloretos na estrutura do 

concreto, e que em consequência causam sérios danos as armaduras. 

 

Figura 19: Formas de íons de cloreto na estrutura de concreto 

 

Fonte: Ribeiro (2014, p.110) 
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3.2.3 DESPASSIVAÇÃO POR CARBONATAÇÃO 

 

É definido como despassivação por carbonatação “ a ação do gás carbônico da 

atmosfera sobre o aço da armadura” NBR 6118/2014 (item 6.3.3.1). 

A corrosão por carbonatação ocorre tanto na costa quanto no interior do país. 

Os fatores que influenciam diretamente nesse processo, além umidade relativa do ar 

(entre 50 e 70%) e da concentração de CO2 são: 

 

a) a qualidade do concreto; 

b) a relação água cimento; 

c) variação térmica; 

d) a porosidade do concreto. 

 

O processo de carbonatação, exemplificado na figura 20, consiste na 

penetração de CO2 nos poros capilares do concreto desencadeando uma ação 

química nesses compostos, causando a redução do pH do meio (frente de 

carbonatação) e, em consequência, a destruição da camada passivadora da 

armadura, filme protetor, dando início ao processo de corrosão.  

 

Figura 20: Esquema do processo de Carbonatação 

 

Fonte: Adriana de Araújo (2013, p.13) 
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3.3 EFEITOS DO PROCESSO CORROSIVO 

  

O processo de corrosão das armaduras, segundo SOUZA E RIPPER (1998, 

p.68), “é um processo que avança de sua periferia para o seu interior, havendo troca 

de seção de aço resistente por ferrugem”.  

Trata-se do primeiro aspecto de deterioração da corrosão, ou seja, a diminuição 

da capacidade de resistência, devido a diminuição da área de aço. 

 Na figura 21, as fases da corrosão em uma estrutura de concreto armado. 

 

Figura 21: Fases da instalação do processo de corrosão 

 

Fonte: Souza e Ripper (1998, p.68) 

 

Basicamente os efeitos corrosivos podem se manifestar de três diferentes 

formas: 

 

a) sobre a superfície do aço originando uma substituição da capacidade 

mecânica. 

A capacidade mecânica do aço da armadura fica comprometida devido a 

diminuição da tensão de escoamento do material e devido a redução da seção do aço 

transversal que constitui a barra. 

 

b) sobre a aderência aço/ concreto. 

Há um aumento de aderência nas barras corroídas. Apresentam aderência aço/ 

concreto superior à das não corroídas. Isso se deve a maior superfície de contato 

oferecida pela superfície corroída comparada a não corroída.  

 

c) desagregação da camada do concreto que envolve a armadura. 
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Quando há um aumento de volume do aço da armadura, aproximadamente 3 a 

10 vezes superior ao volume de uma armadura em seu estado original, ilustrado na 

figura 22, causando tensões de até 15Mpa. 

 

Figura 22: Volume do ferro e de seu produto da corrosão 

 

Fonte:  Pellizzer (2015, p.76) 

 

O volume excessivo gera pressões no concreto, causando fissuras ao longo 

das barras que estão em processo de corrosão, como mostra a figura 23. 

 

Figura 23: Fissuras causadas por corrosão das armaduras em vigas 

 

Fonte: FACECHEATSBRASIL 

 

Com o surgimento das fissuras, é ampliada a superfície de contato do aço da 

armadura com o ambiente, acelerando assim o processo de corrosão já instalado. 

Sendo extremamente importante técnicas preventivas, como será visto no próximo 

capítulo.  
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4. MÉTODOS PREVENTIVOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, no Brasil há grande concentração 

populacional e de edificações em regiões litorâneas e costeiras, como ilustrado na 

figura 24, evidencia-se a necessidade de atenção aos problemas de corrosão 

 

Figura 24: Representação da região litorânea brasileira 

 

Fonte:  ABGALVA (2016) 

 

Apesar de ser algo que requer atenção, não é uma tarefa fácil incitar a 

conscientização, pois os sintomas da corrosão só se tornam visíveis anos após a 

construção, geralmente não ocorrendo em curto prazo. Depois de iniciado causará 

sérios danos à estrutura, implicando elevados custos para a recuperação e 

restauração. 

O processo de corrosão nas armaduras de concreto armado consome uma 

significativa parcela do PIB de uma nação industrializada, aproximadamente 5%, 

sendo considerado um problema mundial. Além de, em muitos casos, causar a morte 

das vítimas nas tragédias que envolvem a degradação dessas estruturas 

(RIBEIRO,2014). 

Um concreto que atende todas as exigências da norma, e que é executado de 

maneira adequada, é primordial para que a armadura seja protegida contra a 

corrosão. Todavia, em ambientes agressivos como as regiões costeiras e litorâneas, 

onde estão presentes cloretos e sulfatos, essas medidas podem não ser suficientes. 
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Segundo Sitter, do ponto de vista econômico, os custos nas fases de 

intervenção crescem exponencialmente em proporções geométricas, com razão 5, 

correspondendo a fase de manutenção corretiva um custo 125 vezes maior do que a 

fase em que medidas poderiam ser tomadas de maneira preventiva, fase de projeto 

(apud RIBEIRO,2014, p.45).  

Tais argumentações de Sitter podem ser verificadas na figura 25. 

 

Figura 25: Evolução dos custos pela fase de intervenção 

 

Fonte: Ribeiro (2014) 

 

Segundo informações da ABGALVA (Associação Brasileira de Galvanização), 

20 % da produção mundial de ferro e aço é perdida devido a corrosão, e isso 

representa um grande impacto na economia mundial. Em 2013 só no Brasil foram 

gastos 4 % do PIB,194 bilhões de reais, com problemas de corrosão. 

Percebe-se então que uma das grandes missões do setor de construção civil 

em relação ao concreto armado é conseguir entender a complexidade química e 

mecânica do concreto e, em consequência, aumentar a durabilidade das estruturas, 

principalmente nas regiões supracitadas. 

Ante tais fatos, devem ser tomadas medidas preventivas adicionais para 

proteger a armadura do concreto armado contra a corrosão, entre elas: a proteção 

catódica da armadura; o revestimento do concreto com recobrimentos protetores, 

além da substituição da armadura de aço tradicional por uma galvanizada. Tais 

medidas serão descritas a seguir. 
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4.1 PROTEÇÃO CATÓDICA 

 

Trata-se de uma técnica econômica e eficaz que prolonga a vida útil de uma 

estrutura em ambientes agressivos, realizando o controle da corrosão de uma 

determinada superfície metálica. 

Consiste na implantação de um “ metal de sacrifício” ao metal que deverá ser 

protegido para atuar como anodo.  O “metal de sacrifício” é corroído no lugar do que 

deverá ser protegido. 

Um exemplo da proteção catódica na construção civil, é a aplicação de fitas de 

malha de titânio às armaduras, com espaçadores de plástico, como mostrado na figura 

26. 

 

Figura 26: Fixação de fita de malha de titânio as armaduras 

 

Fonte: Site Alibaba/malha de titânio revestido (2017) 

 

A proteção catódica ao ser utilizada durante o processo de construção se 

mostra vantajosa em estruturas existentes que já estão contaminadas, ou seja, ela é 

capaz de controlar o processo já existente e restabelecer, com o tempo, condições 

passivas. 
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4.2 REVESTIMENTOS PROTETORES 

 

Os revestimentos protetores têm a função de proteger a armadura, de maneira 

direta (aplicado na armadura) ou indireta (aplicado no concreto armado).  

Proporcionam uma camada de proteção capaz de aumentar a durabilidade das 

armaduras, repelindo os agentes agressivos como os cloretos. 

Na tabela 6 estão descritos dados sobre o efeito de um recobrimento, no caso 

o polimérico, na taxa de corrosão da armadura de aço inserida no concreto. 

 

Tabela 6: Efeito do recobrimento polimérico na taxa de corrosão da armadura 

Efeito do recobrimento polimérico na taxa de corrosão da armadura  

de aço embutido no concreto, em solução de água do mar sintética 

  

Tipo de armadura Taxa de Corrosão ( mg/ano) 

Armadura sem recobrimento 116,8 

Armadura com recobrimento 1,2 

  
Fonte: Adaptado Lourenço e Souza (p.139,2014) 

 

 

Entre os mais conhecidos são: 

 

a) os revestimentos hidrofugantes- Indicado para aplicação direta no concreto, 

a base de silicone, tornando a sua superfície protegida contra agentes agressivos do 

meio ambiente e o principal deles é a umidade. 

 

b) pintura monocomponente- Indicadas para aplicação direta nas armaduras, a 

base de epóxi, com a finalidade de proteger as armaduras dos efeitos nocivos da 

corrosão. Formam uma barreira física e por efeito galvânico, devido a presença de 

zinco. Processo na figura 27. 
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Figura 27: Pintura monocomponente 

 

Fonte:  Weber / reparos e proteção do concreto (2017) 

 

Estimativas apontam que o revestimento de epóxi é capaz de garantir uma 

proteção de 2 a 3 vezes maior, em relação a uma armadura não protegida. 

 

4.3 GALVANIZAÇÃO DAS ARMADURAS 

 

As armaduras tradicionais, de aço, de uma estrutura de concreto armado são 

expostas às mais diversas condições ambientais, e como consequência dessa 

exposição   são susceptíveis ao processo de corrosão, que é a terceira patologia de 

maior incidência nas estruturas de concreto.  

Com a utilização do aço galvanizado é possível proteger essas armaduras, que 

antes eram deficientes, em situações de exposição às causas mais frequentes da 

corrosão como a carbonatação e os cloretos.  

Seu uso aumenta a vida útil da estrutura de concreto armado e reduz a 

frequência de manutenção. Entre os principais benefícios na utilização das armaduras 

galvanizadas os que se destacam são: 

 

a) Redução do volume da corrosão no aço; 

b) Maior resistência da armadura a corrosão generalizada; 

c) Maior resistência da armadura em ambientes marinhos. 

 

O aço galvanizado é muito utilizado em peças estruturais, podendo ser 

empregado com sucesso nas armaduras de uma viga de concreto armado. Ele passa 

por um processo de galvanização, onde o aço é revestido por uma fina camada de 
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zinco, que impede a corrosão. O zinco pode ser aplicado de duas maneiras, por um 

banho de imersão a quente, ou pelo eletro galvanização. 

A figura 28, mostra uma armadura de aço galvanizado. 

 

Figura 28: Armadura de aço galvanizado 

 

Fonte: Mdc. Revista de arquitetura e urbanismo (2016) 

 

 O preço do uso do aço galvanizado é 50% maior que o uso do aço habitual, 

mas se comparar esse valor ao que poderá ser gasto com técnicas preparativas ou 

manutenções prematuras, esse custo varia entre 1% a 3%. 

De maneira geral, a manifestação do processo corrosivo em um material 

metálico gera um custo adicional significativo, como consequência das perdas 

indiretas causadas pelo mesmo, como a manutenção ou substituição por materiais 

mais resistentes ao processo. Em relação as armaduras de uma estrutura de concreto 

armado, quando ocorre a corrosão ela causa a deterioração das propriedades 

mecânicas da armadura, alterando o seu volume, podendo causar em consequência 

o desprendimento da camada de concreto (SOUSA,2014, p.13). 

Diante de tais argumentos e tendo em vista a realidade do Brasil, com sua 

extensa faixa litorânea, onde os efeitos da corrosão são agravados, “ É melhor e mais 

simples preveni-la do que saná-la depois de iniciado o processo “ (ROCHA,2015). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As vigas de concreto armado, basicamente, são estruturas responsáveis por 

transmitir as cargas recebidas até os pilares. Ao realizar uma revisão bibliográfica 

sobre a corrosão das armaduras dessas estruturas ficou evidenciada a importância 

de uma atenção maior nas fases de planejamento e execução do projeto do qual a 

estrutura fará parte. Em especial a fatores estruturais como os relacionados ao 

cobrimento (que só é determinado após a definição da classe de agressividade 

ambiental) e ao dimensionamento das armaduras (que deve atender aos requisitos 

mínimos da norma para garantir segurança, qualidade e durabilidade à viga de 

concreto armado). E também os fatores relacionados aos domínios de deformação, 

FCK e dutilidade da peça. Quando ocorre negligência em alguma parte desse 

processo, ou até mesmo na execução da obra, há um aumento da probabilidade da 

viga de concreto armado iniciar um processo de deterioração e desencadear a 

corrosão em suas armaduras. 

Nas estruturas de concreto armado a corrosão é caracterizada como um 

processo eletroquímico. De início, as armaduras estão imersas na solução alcalina 

dos poros do concreto. Quando ocorre a ruptura dessa passivação é desencadeado 

a despassivação da armadura, por carbonatação ou por íons de cloreto, originando o 

início dos mecanismos de corrosão. As regiões litorâneas são consideradas as de 

maior agressividade ambiental. Mesmo as vigas estando com cobrimento adequado 

e concreto de qualidade podem sofrer com os efeitos da corrosão. Por ser uma reação 

expansiva, a corrosão das armaduras gera fissuras cada vez maiores de dentro para 

fora do concreto aumentando a superfície de contato do metal com o meio ambiente; 

havendo, por ser uma reação eletroquímica, a perda do aço e consequente redução 

da área de seção transversal das barras das armaduras, diminuindo a capacidade de 

resistência à flexão e ao cisalhamento.  

Diante do exposto, e consumindo aproximadamente cerca de 5% do PIB 

mundial de uma nação industrializada, a corrosão é uma preocupação do cenário 

construtivo em todo o mundo. Portanto, são necessários cuidados nas fases de projeto 

e execução, utilizando-se de métodos preventivos que aumentam significativamente 

a durabilidade das estruturas, por retardar e evitar os efeitos da corrosão. Dentre os 

mais utilizados, destacam-se a proteção catódica, um método simples e eficaz que 
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aumenta a vida útil das estruturas. E os revestimentos protetores (revestimentos 

hidrofugantes e as pinturas monocomponentes) que, ao serem a aplicados, criam uma 

camada de proteção nas estruturas. Portanto, é nítida a necessidade de investimentos 

e pesquisas que tenham como finalidade reduzir cada vez mais essas ocorrências, 

gerando um ganho econômico para o país e, para a população, a certeza de obras 

mais seguras e duráveis. Importante também a conscientização por parte de 

engenheiros e projetistas ao realizarem os projetos estruturais e, na fase de execução, 

respeitarem as normas existentes. 
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