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RESUMO 

 

 

A corrosão das armaduras é considerada um dos principais problemas de degradação do 

ambiente construído ao redor do mundo. O patamar de gastos envolvido com as atividades de 

recuperação das estruturas de concreto armado, acometidas por essa manifestação patológica, 

atinge as centenas de bilhões de dólares, nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Nesse contexto, modelos de terapias e tratamentos que possibilitem a maximização da eficácia 

e da eficiência no uso dos recursos durante as atividades de recuperação e reforços de estruturas 

em concreto armado, vêm sendo estudados e desenvolvidos sistematicamente. Novos materiais 

e técnicas aparecem no mercado a cada momento, possibilitando grandes avanços nesse sentido. 

As técnicas eletroquímicas de recuperação estrutural são uma alternativa viável àquelas 

tradicionais, possuindo baixo custo operacional e elevada racionalização no uso dos recursos 

naturais, mas, que necessitam de um elevado conhecimento técnico acerca das vantagens e 

limitações dos métodos. Essas técnicas ainda não estão disseminadas no meio técnico-

profissional brasileiro como uma forma viável e alternativa de recuperação de estruturas de 

concreto armado. Até no meio acadêmico, pouquíssimos e espaçados estudos têm sido 

publicados. Os gastos com a recuperação estrutural no Brasil têm crescido exponencialmente à 

medida que as edificações envelhecem, muito em função de uma cultura que não enaltece a 

manutenção predial. Ainda, o país possui uma reputação negativa acerca da geração de entulho 

em suas obras, inclusive várias publicações no âmbito do setor da qualidade dão ênfase a esse 

tema. A racionalidade no uso dos recursos naturais é condição sine qua non para que o setor da 

construção melhore seus índices de afetação à economia e ao meio ambiente. E nesse contexto, 

a recuperação estrutural possui um papel importante, haja vista, que essa é uma área geradora 

de elevados níveis de rejeitos e entulhos, sendo uma necessidade, a adoção de técnicas que 

minimizem a ocorrência desses subprodutos, através da substituição dos métodos destrutivos 

por outros não destrutivos. Dessa forma, o presente trabalho apresentou uma descrição 

explicativa das técnicas eletroquímicas de recuperação e proteção das estruturas de concreto, 

envolvidas no processo corrosivo - extração eletroquímica de cloretos, proteção catódica e 

realcalinização eletroquímica – com o objetivo de disseminar e difundir o conhecimento, acerca 

dessas técnicas para os profissionais do setor.  

 

Palavras-chave: Concreto; Cloretos; Durabilidade; Recuperação Estrutural; Proteção 

Catódica; Extração Eletroquímica de Cloretos; Realcalinização Eletroquímica. 



 

ABSTRACT 

 

 

Reinforcement corrosion is considered one of the main degradation problems on environment  

by this pathological manifestation reaches hundreds of billions of dollars in developed and 

developing countries. In this sense, therapies and treatments ways that allow maximization the 

effectiveness and the efficiency, in the use of resources during repair and reinforced activities 

on concrete structural frames have been studied and developed systematically. New materials 

and techniques appear on market every moment, working great strides in this direction. The 

electrochemical repair techniques are a feasible alternative to traditional ones, with low 

operational costs and high rationalization in natural resources use, but which require to get the 

hang, and knowledge about the advantages and restraint of the methods. These techniques are 

not yet widespread in the brazilian technical-professional environment as a viable alternative 

way to repair reinforced concrete structures. Even in the scholar environment, few and far-

ranging works have been published. Spending structural repair in Brazil has grown 

exponentially, as buildings age, due to a culture that does not enhance building maintenance. 

Moreover, the country has a negative reputation for the generation of waste in its works, and 

several publications in the quality sector emphasize this aim. Rationality in the use of natural 

resources is a sine qua non condition for the building sector to improve its rates of affectation 

to the environment and economy. In this context, structural repair has an important role, given 

that this is an area that generates high levels of tailings and wastes, and it is a necessity to use 

techniques that minimize the occurrence of these by-products through the replacement of 

destructive methods by non-destructive ones. In this way, the present work showed an 

explicative account of the electrochemical techniques of repair and protection of the concrete 

structures, involved in the corrosive process - electrochemical chloride extraction, cathodic 

protection and electrochemical realkalisation - with the objective to disseminate knowledge 

about these techniques to professionals in the industry.  

 

 

Keywords: Concrete; Chlorides; Durability; Structural Repair; Cathodic Protection; 

Electrochemical Chloride Extraction; Electrochemical Realcalinization. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Apresentação do problema 

 

 

A Patologia das construções é uma disciplina relativamente recente na engenharia civil. 

Durante meados do século passado, a indústria da construção mundial ainda possuía o conceito 

de tratar as falhas ocorridas de maneira isolada, e a sistematização dos problemas era 

negligenciada. 

Com o passar dos anos, a maior incidência de manifestações patológicas, em virtude do 

envelhecimento das construções, deu a possibilidade aos engenheiros pesquisadores da época, 

de perceberem, que havia um carácter não aleatório nas causas e origens dos problemas 

ocorridos. Nesse momento, algumas instituições de ensino tecnológico, adotaram em seus 

currículos a disciplina Patologia das Construções, fazendo uma analogia perfeita com a 

disciplina Patologia das Ciências Biológicas. 

As manifestações patológicas ocorridas nas estruturas das edificações, ganharam uma 

grande importância acadêmica, foi por volta da década de 1940 que as principais institutos e 

organizações que atuam nessa área foram fundados, haja vista, a importância desse sistema na 

capacidade portante e no desempenho das edificações. 

No Brasil, o estudo sistemático acerca do tema iniciou-se nos primórdios da década de 

1970, com a deterioração de grandes estruturas como o pavilhão de exposições da Gameleira 

em Belo Horizonte, do viaduto Paulo de Frontini no Rio de Janeiro e do incêndio dos edifícios 

Andraus e Joelma em São Paulo, conforme relatos de AMBRÓSIO (2004). 

Desde as primeiras tentativas de normalização do cimento no mundo, ocorrida durante 

a primeira década de 1900 [KAEFER (1998)], o concreto armado vem ganhando importância 

significativa na indústria da construção, sendo o sistema estrutural mais utilizado nas 

edificações e nas obras de arte em todo o mundo, muito em função da grande facilidade de 

moldagem, do baixo custo e da elevada disponibilidade de matéria prima, o que permitiu a 

grande adaptação às formas adotadas pela arquitetura. 

Atrelado ao aumento considerável da utilização e ao desconhecimento acerca do 

funcionamento desse compósito, por parte dos construtores, uma grande ocorrência de 

deterioração das estruturas em concreto armado vêm ocorrendo. Atualmente, a corrosão das 

armaduras das estruturas de concreto armado é o maior problema enfrentado pelos engenheiros 
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e construtores da indústria da construção, BROOMFIELD (1997). O potencial do mercado para 

quem desenvolve expertise na área da recuperação estrutural é muito grande, da mesma forma, 

são enormes os gastos despendidos pelos responsáveis e causadores dessa manifestação. 

The Transportation Research Board Report publicado em 1991, estimou que as despesas 

com a degradação das estruturas de concreto armado das pontes localizadas nas rodovias 

interestaduais americanas ultrapassaram os 150 bilhões de dólares, só devido a ação de sais de 

degelo. Sendo o gasto anual com recuperação atingindo o patamar dos 300 milhões de dólares.  

Em um estudo publicado na década de 1990, HANSSON et al (1992), estimaram que os 

gastos com recuperação de estruturas de concreto armado, afetadas pela corrosão das 

armaduras, induzidas só pela a ação de cloretos, é da ordem de dez bilhões de dólares. 

Nesse contexto, modelos de terapias e tratamentos que possibilitem a maximização da 

eficácia e eficiência no uso dos recursos durante as atividades de recuperação e reforços de 

estruturas em concreto armado, vêm sendo estudados e desenvolvidos sistematicamente. Novos 

materiais e técnicas aparecem no mercado a cada momento, possibilitando grandes avanços 

nesse sentido. 

As técnicas eletroquímicas de recuperação estrutural são uma alternativa viável àquelas 

tradicionais, possuindo baixo custo operacional e elevada racionalização no uso dos recursos, 

mas que necessitam de um elevado conhecimento técnico acerca das vantagens e limitações dos 

métodos. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

As técnicas não tradicionais de recuperação estrutural não estão disseminadas no meio 

técnico-profissional brasileiro como uma forma viável de recuperação de estruturas de concreto 

armado atacadas pela corrosão da armadura. Até no meio acadêmico, poucos e espaçados 

estudos têm sido publicados. 

O presente trabalho tem por finalidade minimizar o  gap técnico e científico acerca do 

tema, desmistificando alguns paradigmas existentes, inventariando, descrevendo e explicando 

as técnicas eletroquímicas de recuperação de estruturas de concreto armado atacadas pela 

corrosão das armaduras, como uma forma de solução possível e não convencional do problema, 

utilizando a pesquisa bibliográfica e documental a nível de estado da arte, a fim de se difundir 

os conceitos das técnicas. Permitindo assim, uma maior aceitação dessas soluções, por parte 
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dos engenheiros patologistas e profissionais do setor que convivem com o problema, e que não 

considerem essas técnicas como sendo plausíveis de serem implantadas no Brasil. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

Os gastos com a recuperação estrutural no Brasil têm crescido exponencialmente, à 

medida que as edificações envelhecem. O país possui uma reputação negativa quanto à geração 

de entulho em suas obras, inclusive várias publicações no âmbito do setor da qualidade dão 

ênfase a esse tema. A racionalidade no uso dos recursos naturais é condição sine qua non para 

que o setor da construção melhore seus índices de afetação ao meio ambiente. E nesse contexto, 

a recuperação estrutural possui um papel importante, haja vista, que essa é uma área geradora 

de elevados níveis de rejeitos e entulhos, sendo uma necessidade, a adoção de técnicas que 

minimizem a ocorrência desses subprodutos, através da substituição dos métodos destrutivos 

por não destrutivos. 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

 

Este trabalho será dividido em seis capítulos, sendo o primeiro destinado à apresentação 

do problema e discussão sobre os objetivos e justificativas do tema. 

No capítulo 2, é realizado um referencial teórico abordando aspectos necessários ao bom 

entendimento das técnicas, sendo apresentado conceitos e conteúdos sobre a corrosão das 

estruturas em concreto armado, seus mecanismos, causas, origens e agentes causadores, assim 

como, aspectos relativos aos materiais, cuja influência no fenômeno, seja representativa. 

Também será abordado o tema, recuperação estrutural. 

Nos capítulos de 3 a 5 serão apresentados: os conceitos, um breve histórico, os 

princípios, os efeitos, os fatores influenciadores, a modelagem matemática, a eficiência, as 

reações adversas e as limitações acerca das técnicas de recuperação estrutural na seguinte 

sequência: extração eletroquímica de cloretos, proteção catódica e realcalinização 

eletroquímica do concreto. 

No capítulo 6 serão feitas as considerações finais do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A corrosão das armaduras tem sido identificada como a causa mais importante da 

deterioração prematura de estruturas de concreto armado, sendo seu desempenho e durabilidade 

podendo ser seriamente afetados por essa manifestação patológica. 

A corrosão do aço nas estruturas de concreto armado é um processo eletroquímico de 

deterioração que retorna a liga metálica ao estado de mais baixa entropia, ou seja, retorna a 

armadura aos níveis de óxidos e de hidróxidos, principalmente de ferro, assim como foram 

extraídas nas jazidas. Esses produtos de corrosão geram expansões nas peças atacadas, 

causando fissuras e descolamentos do concreto de cobrimento, além da perda de massa da 

armadura, reduzido sobremaneira a capacidade portante da estrutura. 

 

Figura 1 – Detalhe da corrosão nas armaduras de concreto armado 

Fonte: Próprio autor 

 

Uma visão clássica sobre o processo de corrosão das armaduras envolve uma fase 

inicial, que é compreendida pela penetração de agentes agressivos, através da rede de poros 

interconectados do concreto de cobrimento, que modificam o ambiente a qual a armadura se 

encontra, desprotegendo-a. TUTTI (1982) denominou essa fase de Iniciação. Ainda o mesmo 

autor definiu uma segunda fase que é a corrosão propriamente dita, a Propagação. 
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Figura 2 – Esquema da sequência da corrosão em estruturas de concreto armado 

Fonte: TUUTTI (1982) 

 

 

2.1 Corrosão das Armaduras e a Segurança estrutural 

 

 

 Um levantamento realizado em edifícios que entraram em processo de colapso total ou 

parcial na Inglaterra entre 1974 e 1978 indicou que a maioria das edificações possuíam a 

corrosão das armaduras como causa principal Metha & Monteiro (2008). 

 No Brasil, grande parte dos desabamentos ocorridos em estruturas de concreto armado 

ao longo dos anos possuíram como causa, ainda que secundária, a corrosão das armaduras. Em 

estudo publicado na Revista Concreto, Medeiros et al (2007) catalogaram doze casos de 

desabamentos de marquises e estruturas similares durante os anos de 1990 a 2007 e, na grande 

maioria a corrosão das armaduras foi a causa principal dos sinistros. 

 O comportamento mecânico das estruturas de concreto armado acometidas pela 

corrosão ainda é um mecanismo complexo e pouco estudado. Cascudo et alli (1996) 

estabeleceram que é o estado fissuratório, como consequência do comportamento mecânico, 

quem determina o fim da vida útil de serviço ou de utilização das estruturas de concreto armado. 

 A segurança estrutural envolve critérios de resistência, de estabilidade e de durabilidade, 

sendo de maneira generalizada, a medida do grau de afastamento que uma estrutura apresenta 

entre as situações previstas para uso e a situação de ruína, durante toda sua vida útil. 

 O conceito de estado limite de serviço e estado de limite último, apresentam-se como 

parâmetros balizadores entre o fim da vida útil de serviço e a ruína da edificação, sendo que 

aquele representa o momento a partir do qual a estrutura deixa de atender qualquer das 



18 

finalidades de sua construção e esse, o momento a partir do qual é ultrapassado o limite da 

capacidade de sustentação da estrutura.  

 Dessa forma, a corrosão das armaduras em seu estado de propagação ultrapassa o estado 

limite de serviço de uma estrutura, caracterizando o que pode ser descrito por período residual 

de vida útil.   

 

 

2.2 Mecanismos da corrosão eletroquímica 

 

 

A corrosão em estruturas de concreto armado é um processo eminentemente 

eletroquímico, constituído pela formação de uma diferença de potencial e pela presença de uma 

solução eletrolítica condutora. A corrosão eletroquímica pressupõe a formação de uma pilha 

eletroquímica, caracterizada pela presença de um ânodo, onde ocorrem reações de oxidação, ou 

seja, conversão do material metálico em seu estado iônico; e de um cátodo, onde ocorrem as 

reações de redução, ou o consumo dos elétrons gerados na região anódica. O ânodo e o cátodo 

são os eletrodos da pilha. 

Também se pressupõe a presença de uma diferença de potencial entre as regiões 

anódicas e catódicas, sendo essas mais eletronegativas que aquelas; e ainda, uma ligação 

metálica entre o ânodo e o cátodo. Caso o ânodo e o cátodo sejam metais diferentes, esse 

processo é conhecido por corrosão galvânica, como veremos mais adiante, e no caso do 

concreto armado, os eletrodos catódicos e anódicos da pilha são de um mesmo metal, 

principalmente o ferro, composto mais abundante nas ligas de aço. 

Mokhtar et alli (2007) comentam que a diferença de potencial que ocorre entre o cátodos 

e o ânodos na corrosão eletroquímica de estruturas de concreto armado são causados por  

heterogeneidades na superfície de metal, tais quais: diferenças na estrutura e composição 

cristalina dos grãos, diferenças locais no eletrólito – dimensões e concentrações de íons – 

ocasionados por diferenças de umidade, incidência de ventos, entre outros. 

Como visto acima, a presença de um eletrólito é condição imprescindível na corrosão 

eletroquímica. O eletrólito é uma solução condutora onde ocorrem as reações de oxirredução e 

por onde os íons gerados no processo são conduzidos. Nas reações de redução a presença de 

oxigênio é pressuposto básico, a figura abaixo demostra esse fato. 

Segundo Borgard (1990), o eletrólito também possui importância na velocidade do 

processo corrosivo. A quantidade de umidade em forma líquida presente nos poros determina 
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a magnitude do eletrólito, facilitando a movimentação iônica e potencializado as reações de 

oxirredução. Por outro lado, o tipo de sais dissolvidos no eletrólito pode influenciar na 

resistividade do meio, como por exemplo, a presença de íons cloro, que diminuem a 

resistividade do eletrólito e o carbonato de cálcio (carbonatação) que aumenta a resistividade. 

 

Figura 3 – Representação da pilha de corrosão para o Ferro 

Fonte: Internet 

 

A Eq. 2.1 simplifica as reações de oxidação do metal. As Eq. 2.2 e 2.3 representam uma 

simplificação das reações no cátodo: a hidrólise da água em presença de oxigênio (ou redução 

do oxigênio) e a formação do produto da corrosão; e a Eq. 2.4 generaliza as reações de formação 

dos produtos de corrosão.  

 

−+ +→ eFeFe 422 2                                                                                                 (Eq.2.1) 

−− →++ OHeOOH 442 22                                                            (Eq.2.2) 

2)(224 OHFeFeOH →+ −−                                                                                      (Eq.2.3) 

OHOHFeOFeOFeOHyOxFe 23324322
2 3.)(//→+++                                                 (Eq.2.4) 

 

Bertolini et alli (2000), comentam que esses quatro processos complementares, 

oxidação do ferro, redução do oxigênio, transporte de elétrons através do metal e a corrente 

iônica que se processa no concreto (eletrólito), ocorrem na mesma razão. De fato, a corrente 

anódica aI  (elétrons liberados pelas reações anódicas por unidade de tempo), a corrente 

catódica cI ( elétrons consumidos nas reações catódicas por unidade de tempo), a corrente 

conduzida através da armadura mI  e, finalmente, conI  a corrente que circula através do 

eletrólito tem de ser iguais. 
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Um valor comum para todas essas correntes é a corrI  que pode ser definida como a taxa 

de corrosão do processo, e é determinada pelo elo mais fraco dos quatro processos parciais 

acima. 

Bertolini et alli (2000) continuam afirmando que, na realidade, o processo nunca será 

controlado por mI , devido a baixíssima resistência à condução de corrente da armadura, frente 

aos outros processos. Dessa forma, a cinética da corrosão será controlada por aI , cI , ou conI . 

 

Figura 4 – Mecanismo eletroquímico de corrosão das Armaduras 

 

Fonte: BERTOLINI et Alli (2000) 

 

 

2.2.1 As formas da corrosão eletroquímica 

 

 

Um modo de classificar a corrosão eletroquímica é por sua forma, ou seja, pela aparência 

da superfície corroída. Ballesteros (2009) indica como as principais formas de corrosão, a 

uniforme, por placas, alveolar, por pites, intragranular, transgranular e, por empolamento 

através do hidrogênio. 

A corrosão uniforme e a corrosão por pites são as formas de corrosão que ocorrem nas 

armaduras do concreto, sendo a corrosão uniforme geralmente atrelada à carbonatação do 

concreto e a corrosão por pites, atrelada ao ataque por cloretos. 

A corrosão por pites é uma forma localizada de corrosão que resulta na formação de 

pequenos defeitos geralmente cobertos por material de corrosão. Esse tipo de corrosão está 
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atrelado à uma elevada relação entre a superfície do cátodo e a superfície do ânodo, sendo essa 

situação mais fácil de ser obtida em metais que estão passivados, e que pela ação de 

determinados íons, como os cloretos por exemplo, quebram essa barreira de maneira localizada.  

 

Figura 5 – Formas de corrosão dos metais 

 

Fonte: BALLESTEROS (2009) 

 

A corrosão uniforme ou generalizada é caracterizada por uma espessura de perda de 

metal bastante uniforme e, geralmente pouco profunda. Na corrosão uniforme ocorre a 

formação de micropilhas - ou contrário da corrosão por pites, que é caracterizada pela formação 

de macropilhas - sendo a distância entre as regiões anódicas e catódicas muito pequenas, o que 

confere a característica uniforme a esse processo. 

 

 

 

2.2.2 Corrosão galvânica 

 

 

Zhang (2011) define a corrosão galvânica como sendo o processo de corrosão 

eletroquímica que ocorre espontaneamente quando dois metais diferentes são conectados 

eletricamente e ambos expostos a uma mesma solução eletrolítica. A força eletromotriz é a 
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diferença de potencial eletroquímico entre os metais, sendo aquele mais eletronegativo o ânodo 

e o mais eletropositivo o cátodo. 

Teoricamente, quanto maior for a distância entre os metais na escala de potencial de 

eletrodo padrão maior será essa força propulsora da reação de corrosão, no entanto, a cinética 

dessas reações será governada por diversos fatores, sendo alguns desses, podendo ser 

matematicamente determinados, e outros, apenas qualitativamente, ou seja, não sendo viável o 

desenvolvimentos de modelos matemáticos factíveis que possam generalizar quaisquer 

situações, Zhang (2011). 

 

Tabela 1 – Potencial de eletrodo padrão para alguns elementos 

Fonte: Adaptação ZHANG (2011) 

 

Comparado com a corrosão convencional ZHANG (2011), comenta que a corrosão 

galvânica é sempre mais complexa por conta da presença, além de fatores ambientais 

(quantidade e tamanho do eletrólito, temperatura, umidade, pH, espécies iônicas dissolvidas, 

condutividade, disponibilidade de oxigênio) e dos fatores materiais (dois metais com 

comportamentos distintos), existe a presença de fatores geométricos (área, distância, posição, 

forma e orientação dos eletrodos) que determinam a cinética das reações em situações reais. 

 



23 

Figura 6 – Fatores governantes da corrosão galvânica 

Fonte: ZHANG (2011) 

 

Figura 7 – Possibilidade geométrica dos eletrodos 

Fonte: ZHANG (2011) 

 

A corrosão galvânica, a despeito da sua ação deletéria, pode ser aproveitada em 

atividades de proteção e prevenção da corrosão eletroquímica convencional. Ligas metálicas de 

materiais mais eletronegativos têm sido frequentemente utilizados como ânodos de sacrifício 

no que é conhecido por proteção catódica, com o objetivo de gerar correntes no sentido do outro 
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metal – a ser protegido – polarizando-o, modificando dessa forma, seu potencial de eletrodo e 

conduzindo esse metal a uma condição de imunidade. 

 

 

2.3 Formação da película passivante 

 

 

O aço carbono é um material composto por ligas metálicas, principalmente de ferro, que 

possuem instabilidade eletroquímica no meio ambiente, entretanto, quando esses materiais são 

inseridos em um meio muito alcalino, é formada sobre esse elemento uma película físico-

química que o protege. 

Bertolini et alli (2000) comentam que durante a hidratação do cimento, hidróxidos de 

cálcio, de sódio e de potássio, se dissolvem na solução presente na rede de poros do concreto, 

mantendo o pH dessa solução, entre 13 e 13,8. Nesse ambiente, é formada espontaneamente, 

uma fina camada protetiva da ordem de poucos nanômetros de óxidos hidratados de 2+Fe e 3+Fe

, que protege a armadura mecânica, física e quimicamente, denominada de película passivante. 

Marcel Pourbaix, em um dos mais importantes trabalhos que descreve o comportamento 

de metais em soluções alcalinas, desenvolveu um diagrama de equilíbrio termodinâmico, em 

função do potencial do metal e do pH da solução, conhecido como Diagrama de Pourbaix, onde 

uma vasta quantidade de dados pode ser observado, inclusive a formação do 32OFe  e do 

43OFe  que constituem a película passivante, Verink Jr (1967). 

Yun-Lian et al (2006), sugeriram que a película passivante no aço consiste de uma dupla 

camada de óxidos de ferro, a mais interna formada por 43OFe  (Magnetita) e a mais externa 

formada por  32OFe−γ , com espessuras que variam até 1nm e de 1nm – 4nm, respectivamente, 

denominada por WEST (1970) de Dupla Camada de Helmholtz. 

Veluchamy et alli (2017), comentam que quando a armadura é inserida em uma solução 

alcalina uma elevada taxa de dissolução do Ferro é observada, diminuindo rapidamente. Após 

um certo período, o processo de passivação alcança um estado estacionário onde a taxa de 

formação da película e igual a taxa de dissolução do metal. 

O estado passivo da armadura em estruturas de concreto armado, não significa que a 

corrosão do aço não esteja ocorrendo, o próprio processo de formação da película passivante 

exige a dissolução do Ferro. Veluchamy et alli (2017), dizem que durante o estado de 
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passividade da armadura, correntes de corrosão ( corrI ) da ordem de 0,01 a 1 2/A cmµ  são 

medidas, o que representa uma taxa de dissolução da armadura de aço de cerca de 0,10 a 10

anom /µ . 

 

Figura 8 – Diagrama Termodinâmico Potencial-Ph para o sistema Ferro/Água a 25ºC 

Fonte: Verink Jr (1967) 

 

Alhozaimy et alli (2012) concluíram que a natureza da película passivante das 

armaduras imersas em estruturas de concreto variam sua composição em função da 

concentração de hidroxilas, da solubilidade do metal em sua forma catiônica e da temperatura 

do que, dos próprios critérios considerados na construção do diagrama de Pourbaix. Já esses 

critérios que influenciam sobremaneira a formação da película passivante são função das 

características físicas e químicas da microestrutura do concreto e de fatores externos que 

envolvem a armadura: presença de sais dissolvidos, presença de gases poluentes, entre outros.  
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2.4 Despassivação da armadura 

 

 

Alguns agentes agressivos, dissolvidos em água na forma líquida ou gasosa, penetram 

no concreto de cobrimento das armaduras através da sua rede de poros e alteram o ambiente 

que protege a armadura de aço, podendo ocorrer a quebra da película passivante. Esse processo 

é muito complexo e ainda não é consenso entre os principais pesquisadores como realmente 

ocorre, no entanto, sabe-se que alguns fatores são influenciadores: as condições da superfície 

do aço, o pH do eletrólito próximo à armadura, a disponibilidade de oxigênio dissolvido, a 

temperatura e a presença de ânions agressivos. 

 

 

2.4.1 Mecanismos de transporte de massa  

 

 

Andrade et alli (1995), comentam que movimento dos íons através da solução 

eletrolítica do concreto segue a lei de transporte de massa de Nernst-Planck, que determina esse 

fluxo através da equação abaixo: 

 

( )
( ) ( )j j

j j j j

C x Z F
J x D D C C V x

x RT

∂
= − + +

∂
                                                            (eq. 2.5)   

 

Fluxo Total = Difusão + Migração Iônica + Convecção                                        

                                                   

Sendo: 

 

:)(xJ  Fluxo unidirecional da espécie j (mol/cm²s); 

jD : Coeficiente de difusão da espécie j (cm²/s); 

jC∂ : Variação de concentração da espécie j (mol/cm³); 

x∂ : Variação de distância na direção x (cm); 

jZ : Carga elétrica da espécie j; 

F : Constante de Faraday (cal/vol. 1−
eq ) 

R : Constante de gás (cal/mol.K); 
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T : Temperatura absoluta (K); 

jC : Concentração volumétrica da espécie j (mol/cm³); 

( )E x∂  : Variação do potencial em função da direção x (V); 

V : velocidade artificial do íon (cm/s). 

 

A equação acima, classifica o fluxo de massa dentro do concreto através do 

aparecimento de gradientes, que impulsionam os íons a se deslocarem no interior do concreto. 

O gradiente de concentração iônica, no processo de difusão; o gradiente do campo elétrico, no 

processo de migração; o gradiente de umidade, no processo de convecção são as forças 

motrizes, segundo Nernest-Planc. 

Seguindo essa mesma tendência, Meira (2004) explica que, ainda podem ocorrer, em 

situações especiais, outras forças propulsoras de fluxo de massa em concreto. A absorção 

capilar, cujo gradiente é a tensão superficial nos poros do concreto e a permeabilidade, cujo 

gradiente é a pressão hidrostática. 

Esses processos de movimento de íons dentro da massa do concreto podem ocorrer 

individualmente, ou em combinação, dependendo do teor de umidade, que preenche a rede 

porosa do concreto, e do estado da água. 

 

 

2.4.1.1 Difusão 

 

 

O processo de difusão pode ser conceituado como o transporte de íons ocorrido através 

de uma diferença natural de concentração iônica entre uma região e outra da massa do concreto, 

sendo o fluxo iônico ocorrendo no sentido de mais baixa concentração. Nesse processo, o meio 

líquido é de fundamental importância para que a difusão ocorra. 

A equação abaixo, derivada de Nernst-Plank, ficou conhecida com a 1ª lei de Fick e 

define o fluxo de íons ocorridos através de processo difusório de maneira estacionária em 

relação ao tempo, quando a concentração inicial do elemento é constante, ou seja, não variando 

com o andamento do processo de difusão. 

 

( )
( ) j

j

C x
J x D

x

∂
=−

∂
                                                                                              (eq. 2.6) 
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Pode ser observado, que o fluxo do elemento iônico ocorre proporcionalmente em 

relação à concentração desse íon e no sentido da menor concentração, fato esse observado em 

função do sinal negativo na equação. 

Meira (2004), comenta ainda que o processo difusório pode ocorrer também de maneira 

não estacionária, evidenciada por uma variação de concentração da fonte do elemento iônico. 

Dessa forma, 0jC

t

∂
≠

∂
, Meira (2004) apud (KRÖP et al, 10995) descreve matematicamente a 

obtenção dessa expressão: 

 

Figura 9 – Representação esquemática da difusão em regime não estacionário 

 

Fonte: Meira (2004) 
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A eq. 2.7 acima é descrita como sendo a 2ª Lei de Fick, a difusão iônica não estacionária.  
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2.4.1.2 Migração Iônica 

 

 

A migração iônica é um processo de transporte de massa cuja força propulsora é o 

aparecimento de um campo elétrico, ou seja, um gradiente elétrico. As moléculas dissolvidas 

na fase aquosa presente na rede de poros do concreto, apresentam-se na forma de cátions e 

ânions carregados eletricamente. POULSEN et al (2006) e MEIRA (2004) afirmam que essa 

diferença de potencial elétrico pode ocorrer no concreto em algumas situações: correntes de 

fugas, processos eletroquímicos de recuperação estrutural, ensaios acelerados, onde os ânions 

migram em direção ao polo positivo da aplicação da carga e os cátions migram no sentido 

oposto. 

O modelo de Nernest-Planc para o movimento de íons em eletrólitos em situações 

estacionárias, já mencionado acima, explica esse transporte, desprezando-se os termos relativos 

à convecção e à difusão, como menciona MEIRA (2004). 

 

x

xE
CD

RT

FZ
xJ jj

j

∂

∂
=−

)(
)(                                                                            (eq. 2.8) 

 

Sendo: 

 

:)(xJ  Fluxo unidirecional da espécie j (mol/cm²s); 

x∂ : Variação de distância na direção x (cm); 

j
Z : Carga elétrica da espécie j; 

F : Constante de Faraday (cal/vol. 
1−eq ) 

R : Constante de gás (cal/mol.K); 

T : Temperatura absoluta (K); 

jC : Concentração volumétrica da espécie j (mol/cm³); 

( )E x∂  : Variação do potencial em função da direção x (V); 
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2.4.1.3 Convecção 

 

 

A convecção ocorre no concreto quando é observado uma variação de umidade entre o 

meio externo (ambiente) e o meio interno (massa do concreto). Esse gradiente de umidade reduz 

o aporte de água nas regiões superficiais do concreto aumentando a concentração de íons nessa 

região, ocasionando um fluxo no sentido do interior da massa de concreto para reestabelecer o 

equilíbrio iônico, Andrade et alli (1995).  

Poulsen et al (2006) explicam que em estruturas de concreto a evaporação da água na 

região superficial provoca uma movimentação de mais água em direção a superfície, e essa 

perda de umidade aumenta a concentração de íons nessa região. Outro caso especial citado pelo 

mesmo autor, são os ciclos de molhagem e secagem do concreto. 

O último termo da equação de Nernest-Planc equaciona o processo de convecção. 

 

)()( xVCxJ j=−                                                                                               (eq. 2.9) 

 

Sendo: 

 

:)(xJ  Fluxo unidirecional da espécie j (mol/cm²s); 

jC : Concentração volumétrica da espécie j (mol/cm³); 

V : velocidade artificial do íon (cm/s). 

 

 

2.4.1.4 Absorção Capilar 

 

 

A absorção capilar é um fenômeno de transporte de água, e consequentemente dos íons 

dissolvidos nesse meio, ocasionado pela tensão superficial entre as paredes dos poros do 

concreto e a água. Essa tensão ocorre em função da forte coesão entre as moléculas de água e 

da elevada adesão da água a superfícies polares. Quanto menor for o diâmetro dos poros maiores 

serão as forças oriundas da tensão superficial. 

Sales et alli (2014) indicam que esse fenômeno é regido pela equação de Young. 
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0cos =−+ SGLGSL γθγγ                                                                         (eq. 2.10) 

 

Onde:  

:SLγ  Tensão superficial sólido-líquido; 

LGγ : Tensão superficial líquido-gás; 

θ : ângulo de molhamento; 

SGγ : Tensão superficial sólido-gás 

 

 

2.4.1.5 Permeabilidade 

 

 

A permeabilidade é um processo de transporte de massa no concreto que ocorre em 

função do movimento de água no estado líquido através da rede porosa interconectada do 

material. Os íons dissolvidos na água presente nos poros se deslocam no sentido do fluxo esse 

originado em função da presença de um gradiente de pressão hidráulica, ocorrendo em situações 

específicas em estruturas de concreto armado. 

A permeabilidade é o processo de transporte de massa mais influenciado pelas 

características físicas e geométricas do concreto, abertura e interconectividade dos poros, haja 

vista, que o fluxo da água em estado líquido sob pressão é tão maior quanto menor for a 

resistência ao movimento, SALES et alli (2014). 

Ainda o mesmo autor, comenta que o gradiente de pressão hidráulica é a força motriz 

propulsora do processo, e a lei de Darcy é o modelo matemático que o rege. A equação para um 

fluxo laminar, estacionário, não turbulento e em um meio poroso é: 

 

L

hAK
V h

f

..
=                                                                                                  (eq. 2.11) 

 

Onde: 

:fV  Velocidade de escoamento; 

hK : Coeficiente de permeabilidade hidráulica; 

h: Altura da coluna de água; 



32 

L : Comprimento da amostra; 

A : Secção do meio poroso; 

 

 

2.4.2 Principais agentes causadores 

 

 

Alguns agentes patogênicos à estrutura de concreto armado podem penetrar a barreira 

físico-química criada pelo concreto de cobrimento e alterar as condições do ambiente que 

mantém a estabilidade da armadura de aço. A qualidade do material, concreto, é a principal 

variável que guiará o curso desse processo. 

Como visto no item acima, vários são os processos de transporte de massa em materiais 

porosos, no entanto, a difusão é o principal desses processos, em função das condições de 

umidade interna do concreto mais comumente encontradas. Outras situações específicas, como 

concretos submersos, ensaios de aceleração de penetração de agentes agressivos, processos 

eletroquímicos de recuperação estrutural, baixíssima umidade ambiente, entre outros, pode 

favorecer ao aparecimento de outros tipos de transporte de massa no concreto, no entanto, 

situações essas incomuns em estruturas convencionais. 

Grande parte dos estudos acerca do transporte de cloretos em concreto está baseada na 

determinação do coeficiente de difusão, sendo a maior parte desses, versando sobre os fatores 

que influenciam a determinação desse parâmetro. Vários modelos, avaliam as características do 

meio ambiente - umidade e temperatura – no entanto, são as propriedades do concreto que 

possui maior interesse por parte dos pesquisadores: porosidade; tortuosidade da rede porosa; 

capacidade de combinação dos cloretos com produtos hidratados do cimento. 

Essas propriedades do concreto que influenciam o transporte de massa, podem ser 

aferidas e até influenciadas mas, é mais comum, que as modelagens de transporte de massa em 

concretos e consequente determinação do coeficiente de difusão, sejam parametrizadas usando 

como variáveis as características de dosagem do material: relação água/cimento; tipo, teor e 

grau de hidratação do cimento; presença, tipo e teor de adições. 

O dióxido de carbono responsável pela carbonatação do concreto, possui um processo 

de penetração similar ao dos íons cloretos, no entanto, como o coeficiente de difusão do CO2 

em água na forma líquida é muito baixo, a difusão desse composto é mais rápida através do 

estado gasoso da água, cerca de quatro ordens de grandeza maior, BERTOLINI et alli (2004).  
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2.4.2.1 Cloretos 

 

 

Os íons cloretos ( C l − ) podem estar presentes em estruturas de concreto sob algumas 

formas: incorporados à massa de concreto através da utilização de aditivos aceleradores de pega 

a base de Cloreto de Cálcio ( 2CaCl ); oriundos da aplicação de sais de degelo, geralmente 

Cloreto de Sódio ( NaCl), em regiões de clima muito frio; presentes em regiões industriais 

específicas, com concentrações elevadas desse íon; ou oriundos da névoa salina advindos do 

mar, trazidos pelo vento. 

Ao entrar em contato com matriz de concreto, os íons cloretos interagem física e 

quimicamente com os produtos hidratados do cimento. Um parte desses íons é adsorvida pela 

superfície do C-S-H, outra parte desses íons cloretos livres na rede de poros do concreto, 

combinam-se com os Ferro-Aluminatos de Cálcio ( 4C AF ) e os Aluminatos Tricálcicos ( 3C A), 

transformando-se em Cloro Aluminatos de Cálcio, também conhecidos como sais de Friedel. 

A determinação da concentração limítrofe desse sal no concreto é muito complexa e pode ser 

afetada por diversos fatores. Quanto maior for o teor de Cloro Aluminatos de Cálcio formado, 

menor será a disponibilidade de cloretos livres que possam atingir a armadura e despassivá-la, 

no entanto, o equilíbrio entre o teor de cloretos livres e o teor de cloretos combinados é tênue, 

YUAN et alli (2009). 

A penetração de cloretos no concreto oriundos de fontes externas, ocorre 

primordialmente através do processo de difusão, cujo processo é regido pela 2ª Lei de Fick, 

como visto acima em item que versava sobre o transporte de massa no concreto: 
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cuja solução é dada por: 
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  = −

    

                                                                       (eq. 2.13)     

                           

onde C(x,t) é a concentração de cloretos a um distância x a partir na da superfície do concreto 

em dado tempo t. ���� é o coeficiente de difusão aparente, conhecido também como coeficiente 



34 

de difusão efetivo, sendo na prática, obtido através de ensaios de concentração do teor de 

cloretos em função da profundidade x em relação à superfície do concreto. 

Alguns autores tentaram criar modelagens matemáticas bastante complexas para prever 

esse erro, entre o coeficiente de difusão previsto por Fick e o coeficiente de difusão aparente, 

ou efetivo, alterando as condições de contorno para a solução numérica da equação de Fick, 

analisando entre outros fatores, o efeito da absorção nas camadas mais periféricas do concreto, 

efeito de lavagem provocado pela ação das chuvas, o grau de saturação do concreto, a 

capacidade de combinação dos cloretos com os produtos hidratados do cimento. No entanto, 

foi o trabalho de ANDRADE et alli (1997) que, ao considerar o Skin Effect, consegui 

potencializar a correlação entre os parâmetros empíricos e os dados obtidos através da 

modelagem matemática proposta por Fick. 

O Skin Effect é uma propriedade que as estruturas de concreto possuem acerca de suas 

camadas mais superficiais, que adquirem características diferentes do concreto da matriz. Tais 

variações decorrem do (a) efeito parede, que é o aumento natural do teor de argamassa próximo 

às formas; (b) da carbonatação do concreto; (c) da precipitação da Brucita, formada durante o 

contato dos produtos de hidratação do cimento com a água do mar. 

Essas variações de propriedades físico-químicas entre o concreto de superfície e o 

concreto da matriz ocasionam uma elevada alteração no teor de cloreto entre essas regiões, 

sendo esse fato, o grande responsável pela baixa correlação obtida entre os perfis de cloretos 

calculados empiricamente e aqueles obtidos através da 2ª Lei de Fick. 

 

 

2.4.2.1.1 Fatores Influenciadores da Penetração de Cloretos em Concreto 

 

 

A durabilidade das estruturas de concreto armado, segundo COSTA et al (1999) está 

intrinsicamente atrelada à capacidade do material de resistir à penetração dos íons cloretos. A 

qualidade do material, concreto – baixa porosidade e diâmetro reduzido dos poros; elevada 

capacidade de combinação dos cloretos com os produtos hidratados do cimento – é a 

característica majoritária nesse contexto, no entanto, o mesmo autor também cita, que as 

condições de exposição ao qual o concreto está submetido – temperatura, umidade relativa, 

concentração de cloretos - também possuem importância representativa nesse complexo 

processo. 
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 O grau de saturação dos poros do concreto em estruturas submetidas à ação da névoa 

salina é função da umidade relativa do ambiente. Vários pesquisadores analisaram, ora os perfis, 

ora o coeficiente de difusão dos íons cloretos em concreto, tendo como conclusões, uma grande 

variação entre os resultados obtidos, considerando 100% de grau de saturação e outros 

inferiores a 100%. 

 A explicação para a situação reside na grande variedade nos diâmetros dos poros no 

concreto. Quando o concreto está completamente saturado, os íons cloretos possuem caminho 

livre ao processo de difusão, no entanto, quando a saturação do concreto é reduzida, observa-

se que, inicialmente, apenas os poros com maiores dimensões perdem umidade, sendo por esses 

poros que os íons penetram com maior facilidade. Caso a saturação do concreto diminua ainda 

mais, essa perda de umidade também afetará os poros de menor diâmetro, por onde já existe 

uma dificuldade natural de trânsito dos íons de cloro. Só com uma diminuição mais acentuada 

da umidade interna do concreto, novo patamar de queda do processo difusório, desses íons, 

ocorrerá. 

 Em estudo realizado por Guimarães et al (2000), que analisaram a influência do grau de 

saturação na determinação do coeficiente de difusão em concretos expostos à ação da névoa 

salina, foram obtidos coeficientes de difusão para as condições de 100%, 90%, 75% e 55% de 

grau de saturação. O coeficiente de difusão obtidos para 100% de GS foi bem maior que aquele 

obtido para 90%, que por sua vez, não foi muito superior que o coeficiente de difusão obtido 

para 75% de GS. Quando o GS reduziu de 75% para 55%, uma nova queda brusca no coeficiente 

de difusão foi experienciada. 

 O grau de penetração dos íons cloretos na matriz cimentícia de estruturas de concreto é 

inversamente proporcional à capacidade dessa matriz de se combinar com esses íons. Um 

importante estudo realizadado no Canadá, Zibara (2001) organizou e discorreu sobre os 

principais autores que estudaram os fatores que influenciam a combinação entre os íons cloretos 

e os produtos da matriz cimentícia hidratados ou não. Nesse trabalho, ficou claro que esse 

fenômeno não está completamente entendido. 

 O 3C A  (aluminato de cálcio) é conhecido como o principal composto responsável pela 

capacidade de combinação entre os íons de cloro e a pasta cimentícia, inclusive, acreditava-se 

que esse composto era o único responsável pelo mecanismo de ligação entre cloretos e a matriz 

do concreto. 

 O 3C A  se combina quimicamente com os íons cloretos e geram como produto os sais 

de Friedel. Particularmente para os íons de cloro adicionados ao concreto, a importância desse 
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composto no mecanismo é fundamental, [ROBERTS (1962); HOLDEN et al (1983); 

RASHERDUZZATARET et al (1992) SANDBERG & LARSSON (1995) apud ZIBARA 

(2001)]. Para os íons cloretos oriundos de fontes externas, ou seja, aqueles decorrentes da névoa 

salina ou decorrentes de sais de degelo, a importância do 3C A  no mecanismo parece ser 

minimizada, [BYFORS et al (1986); BAYFORS (1986, 1990); WAWRA & SETZER (1997) 

apud ZIBARA (2001)]. 

 Os silicatos de cálcio hidratados desempenham um papel de consumo dos cloretos livres 

e dissolvidos nos poros, através da adsorção física de certo grau de íons em sua superfície. Essa 

adsorção ocorre através da formação de uma dupla camada iônica, onde inicialmente cátions 

são aderidos à superfície dos silicatos deixando a superfície eletricamente positiva, e em 

seguida, ânios migram a essa região por afinidade eletrostática, entre esses os ânios estão os 

cloretos. Já nesse fenômeno, os íons cloretos oriundo de fontes externas, possuem uma maior 

tendência de ligação que aqueles íons incorporados à massa do concreto, [BLUNK et al (1986); 

WAWRA & SETZER (1997) apud ZIBARA (2001)]. 

 A reação entre o 2CaCl  e o 4C AF  (ferro aluminatos de cálcio) gera o 

3 2 2. .10C F CaCl H O  (Sal de Friedel), no entanto, parece que a influência do 4C AF é secundária 

em relação do 3C A  na formação desses sais. Não está bem entendido as razões da reação 

preferencial dos íons cloreto com o 3C A , no entanto, BAYORS (1986, 1990) apud ZIBARA 

(2001) percebeu que, em cimentos com baixo teor de 3C A e elevado teor de 4C AF , a 

capacidade de combinação dos íons cloretos foi similar àquelas obtidas em cimentos com 

elevado teor de 3C A. 

 Vários estudos publicados na literatura indicam que o cátion associado ao ânion cloreto 

desempenha um papel significante na combinação dos cloretos à massa cimentícia [TUTTI 

(1982), BLUNK et al (1986), TRITTHART (1989), AL HASSAINI et al (1990), ARYA et al 

(1990), ARYA e NEWMAN (1990), BYFOR (1990) WOWRA e SETZAR (1997, 2000), XU 

(1997), apud ZIBARA (2001)]. Todos esses estudos analisaram a capacidade de combinação 

de íons cloretos ao concreto, comparando os íons oriundos do NaCl e do 2CaCl . Em todos 

esses trabalhos, independente se o sal foi incorporado à massa ou oriundo de fontes externas, o 

resultado indica que os cloretos oriundos do 2CaCl  possuem uma maior capacidade de 

formação dos Sais de Friedel que aqueles provenientes do NaCl . A explicação é simples, na 

formação dos Sais de Friedel a molécula do 2C aC l participa da composição, enquanto que os 
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cloretos oriundo do NaCl , terão ainda que reagir com o 2C a + para participarem da reação de 

composição do 3 2 2. .10C F CaCl H O .  

As adições pozolânicas também desempenham um papel importante na capacidade de 

combinação entre cloretos e o concreto, algumas, influenciando no aumento de formação de 

sais de Friedel e outras nem tanto. ZIBARA (2001) analisou a influência da microssílica e da 

cinza volante e verificou que, a maioria dos trabalhos indicaram que a cinza volante aumenta o 

teor de sais de Friedel, ao que parece, devido ao elevado teor de alumina presente nesse material. 

Por outro lado, a microssílica incorporada à massa do concreto reduz a formação desse sal, 

provavelmente por não incorporar teores de alumina e ainda reduzir o Ph do concreto, devido 

ao consumo do hidróxido de cálcio (reação pozolânica), sendo a solubilidade dos sais de Friedel 

maior em ambientes menos básicos, PAGE &VENNESLAND (1983) apud ZIBARA (2001). 

 

Tabela 2 – Sumário dos estudos do efeito da substituição do cimento pela cinza volante na ligação com cloretos 

 

Fonte: Zibara (2001) 
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A substituição do cimento por elevados teores de escoria de alto forno desempenha um 

papel favorável no teor de cloretos combinados, também devido ao elevado teor de alumina que 

constitui esse material. 

 

Tabela 3 – Sumário dos estudos do efeito da substituição do cimento por escoria granulada de alto forno na 

ligação com cloretos 

Fonte: Zibara (2001) 

 

Apesar do Ph do concreto possuir uma influência considerável na solubilidade dos Sais 

de Friedel nos compostos cimentícios, poucos estudos versam sobre a influência da 

carbonatação na combinação dos íons cloretos ao concreto. KAYYAILI e HAQUE (1988) apud 

ZIBARA (2001) estudaram os efeitos da carbonatação acelerada em argamassas com e sem 

adições, cuja às massas, foi incorporado 1% de íons cloro em relação aos materiais cimentantes. 

O resultado foi de que, em todas as amostras, a carbonatação aumentou a concentração de 

cloretos na solução dos poros. A explicação dada pelo autor, além da redução do Ph, foi de que 

a medida que o processo de carbonatação ocorre,  o teor de 2( )Ca OH  reduz, liberando novas 

moléculas de 2CO  a reagiram com outros mais complexos compostos cujo cloreto participa da 

composição.   
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  A análise da temperatura do concreto na relação de combinação dos íons cloro aos 

compostos do cimento indica que, o aumento da temperatura promove a elevação  da 

solubilidade dos compostos cujo cloro encontra-se combinado, além do fato de que o aumento 

da temperatura também promove uma maior excitação das moléculas, o que pode reduzir as 

camadas de íons de cloros, e outros íons, adsorvidas nas paredes dos capilares, YUAN et alli 

(2009). Um estudo citado pelo mesmo autor, que analisou a capacidade de combinação dos 

cloretos com os aluminatos, confirmam esse comportamento, para uma concentração de 

cloretos entre 0,1M e 1,0M. Quando a concentração atinge patamares da ordem de 3,0M, um 

aumento na temperatura resulta em uma maior formação do sal de Friedel, já que a temperatura 

é um catalisador de reações químicas. 

 

 

2.4.2.1.2 Despassivação da película passivante por ação dos íons cloretos 

 

 

Assim como a diminuição do pH, a presença de íons cloretos livres na solução que 

preenche a rede de poros do concreto no entorno da armadura, também é causa de 

desestabilização da camada passivante do aço. SAREMI et al (2002) explica que, o C l −  ao 

atingir a região da armadura, reage com os íons 2F e +  que compõe a dupla camada de 

Helmholtz da película passivante, sendo o produto dessa reação o 2FeCl , que consome os íons 

ferro, impedindo que esses voltem a compor camada passivante. Enquanto o teor de oxigênio - 

na forma de hidroxílicas ( OH − ) - se mantiver elevado, essas falhas pontuais serão recompostas 

– recomposição do 32OFe−γ  e do 43OFe . O mesmo autor ainda afirma que quando o teor de 

cloretos atinge determinado limite, a velocidade de reação de formação do 2FeCl  se torna maior 

que a velocidade de recomposição dos compostos constituintes da película passivante, e dá-se 

então o processo de iniciação da corrosão. 

Esse teor limite de cloretos varia conforme as caraterísticas físico-químicas da região 

de interface armadura-concreto. SAREMI et al (2002), em seu estudo da determinação do teor 

limite de cloretos para iniciação da corrosão, analisou, entre outros parâmetros, a relação entre 

as concentrações de cloretos livres e de hidroxilas. Eles analisaram o início da corrosão de 

armaduras embebidas em pasta de cimento, através do método da impedância espectroscópica, 

variando a relação Cl

OH

−

−

  
  

( 0,3; 0,6; 1,0; 10,0; 15,0 e 50). 
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Os resultados desse estudo indicaram que para relação entre as concentrações Cl

OH

−

−

  
  

de 

0,3, o processo corrosivo não teria sido iniciado. Já para a concentração de 0,6, ocorria a 

formação dos primeiros sinais de pites, ou seja, a velocidade de formação do 2FeCl  era maior 

do que a velocidade de recomposição da película passivante, sendo essa a relação que gerava 

uma concentração de cloretos crítica para iniciação da corrosão. Com uma relação de 

concentração Cl

OH

−

−

  
  

de 1,0 os dados do ensaio de impedância demonstravam que o processo 

corrosivo sofria uma mudança, a formação dos pites dava lugar a uma corrosão generalizada, 

explicada pela total desestabilização da camada passivante da armadura. Aumentando a 

concentração Cl

OH

−

−

  
  

ainda mais, o processo corrosivo ocorria da mesma forma, generalizado, 

assemelhando-se a um processo corrosivo causado pela carbonatação do concreto. 

POUPARD et alli (2004), utilizando a mesma técnica de identificação da corrosão das 

armaduras que SEREMI et al (2002), analisaram a influência da porosidade do concreto como 

variável física para a determinação do teor limite de cloretos livres, que iniciasse o processo 

corrosivo. Os resultados evidenciaram o que já era previsto por outros autores [PERTERSSON 

(1994); GLASS et alli (1997) apud POUPARD et alli (2004)], que o aumento da porosidade do 

concreto reduziria o teor de cloretos livres necessários à iniciação da corrosão das armaduras. 

A explicação para o fato seria de que, um aumento na porosidade do concreto, introduziria 

vazios maiores próximos às armaduras, favorecendo a uma dissolução local de hidróxido de 

cálcio em um volume de água maior, reduzindo localmente o pH daquela região, o que 

desestabilizaria a película passivante causando pites, independentes da formação do 2FeCl . 

A despeito dos estudos laboratoriais para determinação da concentração crítica de íons 

cloretos no processo de iniciação da corrosão das armaduras no concreto, ZHAO (2008) 

analisou o processo corrosivo instaurado em pontes localizadas em uma rodovia exposta ao 

ambiente marinho na China, utilizando outras técnicas eletroquímicas para constatação da 

iniciação do processo corrosivo, como o potencial eletroquímico e a resistividade elétrica do 

concreto. Nesse trabalho o autor utilizou como variáveis as microrregiões as quais o concreto 

estava exposto, variando assim o grau de aeração dos concretos: atmosfera marinha, zona de 

splash e a zona de variação de maré. 

ZHAO (2008) ainda determinou a vida útil residual dos elementos estruturais das pontes 

utilizando a 2ª lei de Fick realizando uma análise estatística dos resultados mas, o que chamou 

a atenção na tabela 2.4 abaixo, foi que as concentrações limites para iniciação da corrosão 
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parece girar em torno de 0,10% de cloretos livres em relação à massa de concreto, para todas 

as zonas analisadas. 

Apesar de ZHAO (2008) não ter analisado o teor de cimento utilizado nos concretos das 

pontes, a concentração de cloretos livres limites para iniciação da corrosão está de acordo com 

a grande parte dos estudos realizados acerca do tema, assim como das concentrações máximas 

limites de cloretos livres em concretos, sugeridas pela grande parte das normas que versam 

sobre o assunto ao redor do mundo, no que tange a proteção das armaduras anti a corrosão 

frente a ação de cloretos (BS 8110, ACI 201, ACI 357, ACI 222). 

 

Tabela 4 – Resumo resultado da predição da vida útil e teores de concentração de cloretos 

Fonte: Zhao (2008) 

 

O intervalo de 0,1% - 0,4% de cloretos em relação à massa de cimento parece ser o valor 

mundialmente aceito como aquele valor limite de concentração de tais íons para iniciação da 

corrosão das armaduras do concreto armado. 

 

 

2.4.2.2 Dióxido Carbono 

 

 

Durante o processo de hidratação do Cimento Portland, alguns hidróxidos são formados 

– K + , 2Ca + e Na + - que conferem ao concreto um pH bastante elevado, da ordem de 13. Tal 
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condição, como já foi discutido, cria e mantém estável a camada passiva protetiva que envolve 

a armadura impedindo que o processo corrosivo se inicie. 

O 2CO  presente no ar não poluído a 0,035% em volume médio, penetra através da rede 

de poros do concreto e reage com esses hidróxidos dissolvidos na solução contida nessa 

porosidade. A eq. 2.14 simplifica esse processo, RIBEIRO (2014). 

 

2 2 3 2( )Ca OH CO CaCO H O+  +                                                                    (eq. 2.14) 

  

 HOUST et al (2002), indicam que o processo de carbonatação, de fato, é bem mais 

complexo. Eles comentam que do ponto de vista químico, a carbonatação de materiais 

cimentícios é uma reação de neutralização dos compostos básicos do cimento hidratado, 

especialmente, o hidróxido de cálcio e os silicatos de cálcio hidratados.  

 Ainda os mesmos autores, explicam que, dissolvidos na solução porosa dos materiais a 

base de cimento, encontram-se essencialmente hidróxidos de sódio e de potássio, e que a 

solubilidade de 2( )Ca OH diminui drasticamente a medida que concentração de hidroxilas na 

solução aumenta. 

 As reações de carbonatação podem ser descritas como segue: 

 

2 2 3 2

2 3 2 3

2 3 2 2 3 2 2

2 (1)

( ) 2 (2)

3 3 .2 .4 3 2 6 (3)

CO NaOH Na CO H O

Na CO Ca OH CaCO NaOH

Na CO CaO SiO H O CaCO SiO NaOH H O

+ → +

+ → +

+ → + + +

        (eq. 2.15) 

 

Na realidade, as reações que envolvem a presença do hidróxido de cálcio dissolvido, só 

ocorrem após a precipitação do 3CaCO , e o silicatos de cálcio hidratados reagem com os 

carbonatos. As equações (2) e (3) liberam hidroxilas, oriundas do hidróxido de sódio, que 

podem reagir novamente com 2CO  conforme a equação (1). Essa última reação reduz o pH da 

solução. Essas mesmas equações podem ser descritas para o hidróxido de potássio. 

À medida que 2CO  avança através da estrutura porosa do concreto, as reações de 

carbonatação ocorrem (frente de carbonatação). Os carbonatos formados possuem 

características diferentes dos hidróxidos consumidos nas reações, além daqueles possuírem 

dimensão molecular maior que esses, os carbonatos são insolúveis em água, diminuindo dessa 

forma o teor de cálcio em solução, e reduzindo o pH do meio para níveis inferiores a 9. 
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MORANDEAU et alli (2014) e SHAHA et alli (2018) corroborados por HOUST et al 

(2002) na reação (3) da eq. 2.15, também mencionam que além dos hidróxidos, outros produtos 

hidratados do cimento experimentam alterações em suas composições químicas.  SHAHA et 

alli (2018) explica que ao mesmo tempo que ocorre a carbonatação dos hidróxidos, ocorre 

também, a carbonatação dos silicatos de cálcio hidratados, ou seja, a dissociação da fase C-S-

H e a formação de carbonato de cálcio ( 3CaCO ) e de gel de sílica.    

Em conclusão, se por um lado a carbonatação dos hidróxidos leva a uma redução do pH 

e uma redução da porosidade do concreto, por outro a descalcificação do C-S-H, produto mais 

abundante do cimento hidratado, ocasiona uma perda substancial do volume de sólidos, 

reduzindo a resistência mecânica do concreto, sendo esse balanço dependente do teor disponível 

proporcional entre o CH e o C-S-H. No caso de cimentos com baixos teores de CH, geralmente 

cimentos com substituições do clínquer, ou concretos com adições pozolânicas, a carbonatação 

pode ocasionar reduções volumétricas consideráveis e aumento consequente da porosidade do 

material. Nessa situação a retração por carbonatação pode ocorrer. Outros produtos de 

hidratação do cimento, a etringita e o monossulfato de cálcio hidratado, também são afetados 

pela carbonatação, sendo esses de maneira indireta, já que a estabilidade desses compostos é 

função do elevado pH do meio, SHAHA et alli (2018). 

À medida que a frente de carbonatação avança o pH da região atingida reduz. Quando 

essa frente atinge a região da amadura, a corrosão é iniciada, REVERT et alli (2018), 

confirmado por outros dados literários, indicam que esse valor ocorre por volta de 80% da 

espessura do concreto de cobrimento. 

 

 

2.4.2.2.1 Fatores Influenciadores da Penetração de Dióxido de Carbono 

 

 

A cinética das reações de carbonatação do concreto são regidas, em primeira análise, 

pelo processo de difusão do 2CO  através da porosidade do material, considerando uma dada 

umidade, HOUST et al (2002). Ainda os mesmos autores, indicam que alguns fatores 

influenciam sobremaneira a carbonatação do concreto: relação água/aglomerante; condições de 

cura e grau de hidratação do cimento; teor de cimento; tipo de cimento (teor e tipo de adições); 

concentração de dióxido de carbono no entorno da estrutura; teor de umidade; temperatura; teor 

de álcalis do cimento; presença de áreas fissuradas ou com falhas de concretagem. 
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Confirmando os dados de HOUST et al (2002), vários modelos matemáticos 

desenvolvidos com o objetivo de estimar a penetração da frente de carbonatação em materiais 

a base cimentício foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas, tanto métodos 

probabilísticos, como determinísticos e, também, aqueles semiprobabilísticos. POSSAN et alli 

(2012) comenta que, em geral, os modelos que consideram mais variáveis de entrada descrevem 

melhor o fenômeno, no entanto são mais complexos, dificultando as simulações. O que era 

esperado, já que vários são os fatores que influenciam tanto a difusão do dióxido de carbono, 

como a cinéticas das reações de carbonatação. A tabela 2.5 resume as principais variáveis 

influenciadores da carbonatação do concreto, analisadas nos principais modelos estudados por 

eles.  

Quanto maior a relação água/aglomerante mais elevado é o teor de carbonatos formados 

no concreto durante o processo de carbonatação, tanto em função do maior teor de produtos 

hidratados, quanto pela elevação da porosidade do material, HOUST et al (2002). Eles 

comentam que, para elevadas relações a/c (maior que 0.6), a frente de carbonatação possuía 

características mais homogêneas, e para relações mais baixas (menor que 0.4), apesar de 

menores espessuras carbonadas, foram observadas ilhas de carbonatação mais profundas, 

provavelmente, ocasionadas por fissuras devido a retração autógena da argamassa, facilitando 

à penetração de 2CO , sendo esse fenômeno – a retração autógena -  muito comum em 

compósitos cimentícios com baixa relação a/c. Ainda do mesmo trabalho, concretos protegidos 

da ação direta das chuvas, possuem maior susceptibilidade à carbonatação do que aquelas 

amostras expostas às intempéries,  devido ao maior teor de umidade na superfície do concreto 

dessas, em função da ação das chuvas, já que, o coeficiente de difusão do 2CO  na água é quatro 

ordens de grandeza maior que esse coeficiente ao ar.  

Os tipos de cimento normalizados nacional ou internacionalmente, variam conforme à 

finura do material, aos teores relativos dos produtos anidros ( 2C S , 3C S , 3C A  e 4C AF ) e às 

quantidades e substituições do clínquer por adições. Sob o aspecto da finura, cimentos 

finamente moídos possuem tendência de maior grau de hidratação que cimentos com diâmetro 

de grãos maiores, em função do efeito blindagem causado pela hidratação das regiões mais 

externas do grão, METHA et al (2008). Já, do ponto de vista das substituições ao clínquer, os 

cimentos podem ser pozolânico, com baixos teores de substituição ou elevados teores de 

substituição, e ainda, as substituições ao clínquer podem ser inertes, como os fillers calcáreos 

com baixos teores de substituição, geralmente, menor que 10%. 

 



45 

Tabela 5 – Resumo das variáveis de entrada dos modelos de previsão de vida útil 

Fonte: Possan et alli (2012) 

 

Quanto maior for o grau de hidratação do cimento, mais elevado é o teor de produtos 

hidratados sujeitos à carbonatação, no entanto, mais baixa será a porosidade do material, 

dificultando a difusibilidade do 2CO , HOUST et al (2002).  

As adições utilizadas como substituições ao clínquer ou aos cimentos reduzem o teor de 

hidróxido de cálcio, ora por redução do teor de CaO - e outros álcalis - do cimento, ora 

ocasionados pelas reações pozolânicas que consomem o CA e geram como produto o C-S-H. 

As reações pozolânicas, ao consumir CA e produzir C-S-H, refinam os poros do concreto, 

reduzindo tanto a porosidade total do material cimentício como reduzindo o diâmetro máximo 

desses poros, dificultando a penetração do 2CO .  

O refinamento dos poros oriundos das reações pozolânicas, por um lado dificulta o 

processo de carbonatação do concreto, por outro, o consumo de 2( )Ca OH  reduz a reserva 

alcalina do material favorecendo à redução do pH do meio, no entanto, alguns trabalhos 

[MEDEIROS et alli (2017); HEEDE et al (2014) apud MEDEIROS et alli (2017); POSSAN 

(2010) apud MEDEIROS et alli (2017); PAPADAKIS (2000) apud MEDEIROS et alli (2017)] 
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analisaram o resultado desse efeito, e parece haver um ponto crítico entre o benefício obtido 

pela adição pozolânicas. Para relações baixas (menor que 0.4) o efeito parece ser benéfico à 

proteção das armaduras. YOUNSI et al (2013) concluem em seu estudo que, concretos com 

elevados teores de substituição do cimento por adições pozolânicas necessitam de períodos de 

cura bem maiores que aqueles concretos sem adições ou com baixo teor de adições. Ainda, 

apesar do baixo teor de CH, esses concretos com elevadas substituições possuem menor 

resistência anti à carbonatação em comparação com concretos sem adições, mas, que de certa 

forma, possuem desempenho ainda favorável. 

SAETTHA et alli (1993) comentam que, diferentemente do processo de penetração dos 

íons cloretos em estruturas de concreto, a penetração do 2CO , assim como a de outros gases, 

ocorre quando os poros estão quase secos. Os mesmos autores demonstram através de seu 

estudo que quanto menor a umidade interna do concreto maior será a taxa de difusão do 

concreto, mas, por outro lado, as reações de carbonatação só ocorrem em presença de água, e 

dessa forma, quanto maior for a umidade interna, mais rápido serão as reações de carbonatação. 

Então, é logico imaginar que existe um range de umidade para que o processo de carbonatação 

ocorra com maior velocidade, ANDRADE (1992) indica que esse range ocorre entre 50% e 

70% de umidade relativa do ar. 

 

Figura 10 – Relação entre umidade relativa e grau de carbonatação 

 

Fonte: Andrade (1992) 
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2.5 Recuperação Estrutural 

 

 

A norma europeia EN 1504 – Produtos e Sistemas para proteção e recuperação de 

estruturas de concreto, publicada em 2006, define recuperação como sendo o conjunto de ações 

necessárias à correção de problemas ocorridos na estrutura. Uma visão mais abrangente sobre 

o tema, conceitua o reparo estrutural como o conjunto de intervenções realizadas na estrutura 

com a finalidade de elevar o desempenho da estrutura a níveis aceitáveis, após esse nível atingir 

patamares inaceitáveis. 

 

Figura 11 – Gráfico representativo da influência das atividades de manutenção e recuperação no 

desempenho de uma estrutura 

Fonte: Padaratz (2000) 

 

A corrosão das armaduras, como exaustivamente demonstrado nesse capítulo, ocorre 

quando determinados agentes agressivos atingem a região de entorno das armaduras alterando 

quimicamente sua constituição. Esse ataque não ocorre de maneira uniforme, formando dessa 

forma, regiões anódicas, caracterizada pela perda de massa das armaduras, e regiões catódicas 

que se mantém íntegras. As atividades de recuperação das estruturas de concreto armado 

acometidas por essa manifestação patológica, visam reestabelecer as condições iniciais do 

concreto nessas regiões anódicas, além de, em algumas situações, reconstituir a aderência entre 

o concreto e a armadura, prejudicada em função dos produtos de corrosão formados. 

MONTEIRO et alli (2017) citando a EN 1504 ainda determinam alguns princípios 

associados a uma estratégia de reabilitação: controle de áreas anódicas; preservação e 

restauração da passividade da armadura; recomposição estrutural do concreto; proteção anti 
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ingresso de agentes agressivos; elevação da resistividade do concreto; controle da umidade no 

concreto. 

Vários autores [MONTEIRO et alli (2017); OLIVEIRA et al (2018); ANDRADE 

(1992); RIBEIRO (2014)] indicam a necessidade de atividades preliminares de diagnóstico, de 

forma a: caracterizar geométrica, física e mecanicamente o concreto de cobrimento; determinar 

as características do ataque (tipo de agente agressivo, profundidade do avanço); determinar a 

cinética e condições do processo corrosivo (velocidade de corrosão, resistividade do concreto, 

potencial de corrosão). 

 

 

2.5.1 Recuperação tradicional 

 

 

ORELLAN et alli (2003) indicam que vários são os métodos para proteger uma estrutura 

nova de concreto armado, anti o ingresso de agentes agressivos ou até uma interrupção do início 

do processo corrosivo propriamente dito: proteção de armaduras com películas a base de epóxi; 

camadas protetivas aplicadas na superfície do concreto; inibidores de corrosão incorporados à 

massa do concreto. Já em obras antigas, cuja corrosão das armaduras esteja instaurada, ALI et 

alli (2018) dizem que a evolução do processo pode ocasionar tensões internas de tração no 

concreto, em função dos produtos de corrosão que podem alcançar até dez vezes o volume da 

armadura de aço original. Dessa forma, ao se identificar sintomas de corrosão – fissuras, 

delaminações e descolamentos no concreto de cobrimento – já é sinal que naquela região 

ocorreu uma perda de aderência entre as armaduras, que estão se deteriorando, e o concreto. 

Nessas regiões a monoliticidade do sistema deverá ser reestabelecida.  

A recuperação estrutural tradicional consiste em remover a camada externa do concreto 

(concreto de cobrimento) contaminada pela presença de cloretos ou carbonatada e substituí-la 

por uma nova camada alcalina de argamassa, concreto ou graute, além de remover os produtos 

de corrosão sobre a armadura. Tais atividades afetam o meio ambiente (ruídos, entulhos); 

demandam elevado consumo de tempo, aumentando os custos diretos, assim como as despesas 

indiretas (engarrafamentos, tempos de espera), ELESENER et al (2007). 

Durante a realização de  intervenção destrutiva em uma estrutura atacada pela corrosão 

das armaduras – recuperação tradicional -, todos os trechos anódicos das peças estruturais 

deverão ser identificados e demarcados, de modo que possam ser completamente removidos 

durante a realização das atividades, haja vista, que o material que reconstituirá a região 
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demolida, possuirá características que conduzirão, aquele local, a condições fortemente 

catódicas.  

Figura 10 – Detalhe atividades de recuperação estrutural tradicional 

Fonte: Próprio autor 

 

GRANTHAM (2001) comenta que, normalmente, as regiões anódicas identificadas 

durante o processo de investigação são bem mais extensas que aquelas áreas que apresentam 

sintomas de corrosão. Caso regiões anódicas não sofram intervenção, inadvertidamente, durante 

o processo de recuperação, a taxa de corrosão sofrerá uma elevação representativa em função 

da diferença geométrica entre as áreas catódicas e anódicas. Alguns autores [ALI et alli (20018) 

e RIBEIRO et al (2010) e o próprio GRANTHAM (2001)], denominam essas regiões que 

experienciarão esse aumento na velocidade de corrosão, como ânodos incipientes, 

nomenclatura essa, inadequada tecnicamente, tendo em vista, que essas regiões já eram 

anódicas. 

 Outra importante limitação acerca da recuperação estrutural tradicional ocorre em 

estruturas atacadas pelos íons cloretos, Ali et alli (2018) e Orellan et alli (2003) comentam, que 

esse tipo de recuperação possui eficiência limitada na remoção desses íons do entorno da 

armadura.   

Do ponto de vista estrutural Grantham (2001), explica a dificuldade de se conseguir 

transferir o carregamento às regiões recuperadas, principalmente em pilares, diante da 

impossibilidade prática de se descarregar esse elemento estrutural. O mesmo autor ainda indica, 

que as demolições efetuadas, podem agravar a situação já deteriorada da estrutura, sendo 

imprescindível uma análise estrutural pormenorizada, com o intuído de se avaliar o efeito das 

reduções de secção imputadas pelas atividades de recuperação. 
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A decisão de qual técnica utilizar na recuperação de um estrutura deverá ser, antes de 

tudo, uma função das despesas e custos operacionais envolvidos, sendo essas, as 

recomendações dos principais códigos mundiais acerca do tema, a EN 1504 e o ACI 546R. Em 

pequenas áreas anódicas e em regiões cuja aderência entre a armadura e o concreto foi 

comprometida, a técnica de recuperação tradicional é a indicação, no entanto, a adoção dessa 

solução em grandes áreas de recuperação podem gerar custos exorbitantes, períodos de 

execução elevados e geração de muito entulho de construção. 

 

 

2.5.2 Técnicas não tradicionais de recuperação estrutural 

 

 

Sánches et al (2011) comentam que a utilização de técnicas de recuperação não 

convencionais está se tornando cada vez mais usuais. Essas técnicas químicas e eletroquímicas 

tem a capacidade de remover ou reduzir o teor de agentes agressivos, assim como reestabelecer 

a condição de passividade das armaduras mantendo a integridade do concreto de cobrimento. 

As técnicas eletroquímicas são caracterizadas pela aplicação temporária de corrente 

catódica nas armaduras, conectadas eletricamente a uma fonte externa de corrente contínua, 

assim como, a um ânodo, também externo, instalado na superfície do concreto. Esses métodos 

levam à formação de íons hidroxilas a nível das armaduras do concreto, o que aumenta a 

alcalinidade do eletrólito e auxilia no reestabelecimento a repassivação da armadura, além de 

expulsar ânions, tais quais os cloretos, em direção ao ânodo externo instalado provisoriamente, 

Sánches et al (2011). 

As técnicas químicas são caracterizadas, ora pela movimentação por difusão de 

compostos químicos aplicados à superfície do concreto, ora pela incorporação desses 

compostos à massa do concreto durante a produção, sendo essa última técnica utilizada não 

como recuperação, mas, como prevenção à corrosão. Esses compostos podem agir impedindo 

as reações de oxirredução de ocorrerem, chamados de inibidores de corrosão, como também, 

podem agir aumentando a alcalinidade do eletrólito, a realcalinização química. 
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3 EXTRAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CLORETOS 

 

 

A extração eletroquímica de cloretos, também conhecida por dessalinização é uma 

técnica eletroquímica, onde um campo elétrico temporário de corrente contínua é aplicado entre 

eletrodos convenientemente instalados nas peças estruturais, com o objetivo de repelir os íons 

cloretos da massa do concreto, Ribeiro et alli (2014). 

A viabilidade da utilização da extração eletroquímica de cloretos (EEC) como técnica 

de recuperação estrutural, foi investigada durante a década de 1970 em várias partes do mundo, 

o que resultou na publicação de vários trabalhos técnicos e científicos, Elsener et alli (1993) e 

Andrade et alli (1995). Aqueles ainda comentam, que durante esses primeiros estudos, vários 

problemas foram vivenciados em decorrência das elevadas densidades de corrente e dos curtos 

períodos de tratamento: fissuras devido à alta temperatura atingida pelo concreto, aumento da 

permeabilidade do concreto, perda de aderência entre a armadura e o concreto. 

Foi apenas durante o final da década de 1980 e início da década de 1990, que o fracasso 

inicial foi esquecido,  vários níveis de densidade de correntes elétricas e períodos e aplicação 

foram testados, assim como diversos tipos de eletrólitos e eletrodos, aumentando o interesse 

pela técnica, que foi retomada nos EUA, na Europa, no Japão e principalmente no Canadá, o 

que resultou inclusive em várias patentes, Bennt (1990), Elsener et al (1990), Yeih et alli (2005). 

Mas, foi apenas em 1996 que os primeiros testes acerca dessa técnica foram iniciados na China, 

Zhu et al (1996) apud Huang et alli (2014) 

A EEC é considerada uma técnica de recuperação limpa, em termos ambientais, 

possuindo um baixo custo de implantação, e requerendo menos tempo despendido em sua 

operação, Marcotte et alli (1999). Atualmente, em países desenvolvidos, a dessalinização é 

umas das técnicas de recuperação estrutural mais utilizadas na revitalização e proteção de 

estruturas de concreto armado atacadas por cloreto, Yeih et alli (2005). 

 

 

3.1 Teoria e princípios da técnica 

 

 

O método consiste em se aplicar suficiente densidade de corrente contínua em um 

período relativamente curto, entre a armadura da estrutura de concreto, que se comporta como 

cátodo e um ânodo posicionado na superfície do concreto, embebido em eletrólito adequado. O 
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terminal negativo da fonte de corrente contínua é conectado à armadura do concreto e a positiva 

ao ânodo externo. A corrente no sentido do cátodo, repele os ânions no entorno da armadura 

em direção ao ânodo externo, do mesmo modo, que essa polaridade atrai os cátions para o 

entorno da armadura da estrutura de concreto, Orellan et alli (2004). 

Segundo Yeih et alli (2005) o eletrólito utilizado para envolver o ânodo na superfície do 

concreto, além de uma solução condutora, possui as funções de impedir que gás cloro seja 

formado e prevenir a elevada acidez na superfície do concreto. Yeih et alli (2005) ainda indicam 

que os principais eletrólitos utilizados são soluções de Ca(OH)2, de NaOH e Na3BO3. Outros 

autores como Brito (2013) e Clemeña et al (2000), indicam que é possível a adoção de outras 

soluções como eletrólito o LiBO3 e o LiOH.  

Em um estudo mais recente, Sanchéz et al (2010) avaliaram o desempenho da solução 

de Nitrito de Cálcio, como eletrólito, que além dos requisitos básicos, possui características de 

inibição da corrosão em estruturas de concreto armado, favorecendo à repassivação da 

armadura, como pôde ser visto na conclusão do seu trabalho. 

O ânodo, geralmente uma malha metálica, conectada temporariamente ao polo positivo 

da fonte, recebe a corrente e a distribui adequadamente às armaduras do concreto, Monteiro 

(2002).  

As malhas de titânio ativado são as mais utilizadas como ânodo em EEC por serem 

materiais não consumíveis. O aço carbono também pode ser utilizado, possuindo a vantagem 

de serem materiais de menor custo inicial, mas, que são consumidos durante o processo, 

inviabilizando a sua larga reutilização, Ribeiro (2014). Em um trabalho pioneiro, Zhu et alli 

(2016) utilizaram manta de fibra de carbono como ânodo e obteve resultados bastante 

satisfatórios, indicando que o progresso tecnológico no setor está apenas em seu início. 
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Figura 11 – Esquema EEC 

Fonte: Bertolini et alli (2004) 

 

A extração eletroquímica de cloretos abrange cargas totais de 1000 a 3000 A.h/m², com 

densidades de corrente geralmente girando em torno de 1A/m² (podendo chegar a 5 A/m²) e 

períodos de tratamento entre 2 e 8 semanas, [HERRERA et alli (2006), GRAZ et alli (1993), 

MARCOTTE et alli (1999) e ABDELAZIZ et alli (2009)], envolvendo princípios físico-

químicos tais quais: a eletrólise, a eletro migração iônica e a eletro osmose, podendo esses 

processos ocorrerem de maneira simultânea, RIBEIRO (2014).  

Por eletro migração, os ânions principalmente o −
Cl se deslocam no sentido do ânodo 

externo, da mesma forma que os cátions, principalmente o +
Na , +K , 2+

Ca , presentes tanto 

na solução eletrolítica, como na massa do concreto, deslocam-se no sentido da armadura do 

concreto, HERRERA et alli (1996). 

No entorno da armadura, o cátodo do processo, ocorre a eletrólise da água (ou redução 

do oxigênio) e a formação de hidroxilas, aumentando o Ph da região. GRANTHAM (2011) 

indica como possíveis reações: 

 

−− →++ OHeOHO 22
2

1
22                                                                                (eq. 3.1) 

−− +→++ OHOHFeeOHOFe 2)(223 2232                                                    (eq. 3.2) 

−− +→+ OHHeOH 222 22                                                                                     (eq. 3.3)     
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Por outro lado, o mesmo autor comenta ser possível que no ânodo ocorra a oxidação da 

água, a formação de gás cloro e de ácido clorídrico, responsáveis por acidificar o meio, 

conforme as equações abaixo: 

 

−+ ++→ eHOOH 442 22                                                                                    (eq. 3.4)                                     

−− ++→ eOHOOH 2
2

1
2 22                                                                                (eq. 3.5)                                     

−− +→ eClCl 22 2                                                                                               (eq. 3.6)                                     

HClOHClClOH +→+ 22                                                                           (eq. 3.7)                                     

 

Já Marcotte et alli (1999), resumem esquematicamente as reações de oxidação e redução 

ocorridas no ânodo e no cátodo, respectivamente. 

 

Figura 12 – Esquema EEC 

Fonte: Marcotte et alli (1999) 
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3.2 Eficiência e Fatores influentes 

 

 

 Embora a principal função da EEC seja remover íons cloretos da região do entorno das 

armaduras do concreto armado, o real e mais abrangente objetivo da técnica é reestabelecer e 

manter a passividade da armadura, interrompendo o processo corrosivo, YEIH et alli (2005). 

 A corrente impressa na direção das armaduras promove a eletro migração de cátions, 

principalmente o +
Na , +K  e +2Ca , favorece o aumento do pH na região do entorno da 

armadura. A formação de hidroxilas através da eletrólise da água (ou redução do oxigênio), 

como foi visto acima, é outra consequência dessa corrente impressa. A concentração de −
OH  

ao redor das armaduras também eleva o pH do concreto, no entanto, com a manutenção da 

corrente impressa, esses íons também migram em direção ao cátodo, devido à sua polaridade,  

diminuindo a eficiência do processo de repassivação da armadura, e ainda competindo com os 

íons cloretos no processo de eletro migração, conforme SANCHEZ et al (2011), de certa forma 

atrapalhando-o em  períodos elevados. 

Alguns estudos ao redor do mundo [ELSENER et al (2007), HANSSON et al (1992), 

YEIH et alli (2005), HERRERA et alli (2006)] reportam que a eficiência do método da remoção 

de cloretos em estruturas de concreto armado, figure  entre 40% e 90% de remoção do total de 

cloretos. Essa elevada variação ocorre em função da variabilidade dos métodos de EEC 

adotados, com variações de intensidade de corrente e períodos de aplicação; da diferença entre 

concentrações e perfis de cloretos nas estruturas; e, principalmente, da variedade das formas, 

condições, detalhes construtivos e materiais utilizados nas estruturas de concreto armado. 

 ELSENER et al (2007) no estudo acerca do mecanismo da EEC, explicam que a 

eficiência da remoção de cloretos está associada à relação entre os cloretos livres e os cloretos 

combinados. Segundo o autor, a eficiência do tratamento é proporcional ao teor de cloretos 

livres na massa do concreto. No início do processo, a taxa de cloretos removida é elevada e 

diminui com o decorrer do tratamento atingindo um patamar de estabilização, como pode ser 

visto na figura 3.3, e que é explicado face a total remoção dos cloretos livres no concreto. 

 Ao se interromper o tratamento, percebe-se que o teor de cloretos livres sofre um leve 

aumento, que ocorre em função de um reequilíbrio químico entre a concentração de cloretos 

livres e combinados, com a dissolução de cloretos na solução que preenche os poros do 

concreto. Ao se reiniciar o processo de EEC, novamente a taxa de concentração de cloretos 

livres diminui a níveis mais baixos que aqueles obtidos na primeira fase do tratamento, 

indicando, claramente, que a aplicação de uma campo elétrico contínuo durante um período 
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fixo, pode não ser a forma mais eficiente para a realização do tratamento de remoção 

eletroquímica de cloretos, ELSENER et al (2007). 

 

Figura 13 – Variação da concentração de cloretos livres durante EEC 

Fonte: Elsener et al (2007) 

 HANSSON et al (1992) avaliaram a influência da dupla malha de armadura, assim como 

seu posicionamento, na eficiência da EEC em peças estruturais delgadas. Os resultados desse 

estudo demonstraram que a disposição e configuração das armaduras durante o processo de 

remoção de cloretos (fig.4.4) determinam sobremaneira o perfil final de redistribuição dos 

cloretos livres remanescentes. 

 Durante a aplicação do campo elétrico, HASSON et al (1992) verificaram que 80% da 

corrente impressa foi direcionada para a malha posicionada na parte superior da peça estrutural, 

próxima ao cátodo, o que possibilitou uma maior eficiência do método nesse local. Ele também 

percebeu, que a camada superior da armadura criava uma barreira para a passagem dos íons 

cloretos que migravam da região inferior da peça. 

 Outra variável do estudo foi a análise da influência de diferentes perfis de concentração 

de cloretos, tendo sido avaliado a concentração constante de cloretos no interior da estrutura, 

ocasionada pela adoção de cloretos à água de amassamento e, o perfil simulando a penetração 

de cloretos oriundos de uma fonte externa, localizado na parte superior da peça. Como era 

esperado a eficiência da remoção de cloretos oriundos de fonte externa foi maior, no entanto, o 

que chamou a atenção para esse resultado, foi que, para o caso da concentração de cloretos 

constante, o perfil dos cloretos remanescentes após a finalização da EEC,  não foi contínuo, 

sendo formado por regiões com concentração elevada, separadas por regiões de baixa 

concentração desses íons. 
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 Já, acerca da configuração das armaduras, HASSON et al (1992) concluíram que a 

configuração cuja disposição da malha era conforme AA’ foi mais eficiente na remoção de 

cloretos do que aquela disposta em BB’, conforme figura abaixo. 

 

Figura 14 – Configuração e distribuição da armadura 

Fonte: Hansson et al (1992) 

 

 A Eficiência a EEC é proporcional à densidade de corrente aplicada e ao período de 

aplicação dessa corrente, e que correntes e períodos de tratamento demasiadamente elevados, 

causaram problemas durante a década de 1970 no primórdio dos estudos, com pôde ser 

observado acima. YEIH et alli (2005) propuseram então, uma metodologia para verificar a 

eficiência do tratamento, com a criação de um parâmetro φ , que foi definido como:  

   

dd xti=φ
                                             (eq. 3.8) 

 

Onde  di é a densidade de corrente e 
dt o período de aplicação do tratamento. 

 Nesse estudo foram avaliados o Ph próximo a armadura, o potencial de semicélula (

corrE ), a resistividade do concreto ( ρ ), a corrente de corrosão (
corrI ) e o teor de cloretos 

remanescente, como parâmetros de eficiência do tratamento. Foi concluído que para concretos 

com baixa relação água/cimento e/ou uma elevada espessura de cobrimento da armadura era 

necessário elevado valor para ϕ (Tabela 4.1). Usando esse conceito, a economia de energia e 

a segurança do processo podem ser obtidos. 
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Tabela 6 – Parâmetro da EEC sob várias situações 

Fonte: Yeih et alli (2005) 

 

Em outro trabalho, HERRERA et alli (2006) avaliaram a influência do tipo de cimento 

na EEC, testando cimentos com teores variáveis de C3A: 4,03% e 9,05%. Pelo capítulo anterior, 

observamos que os aluminatos presentes no cimento hidratado possuem uma maior capacidade 

de combinação com os íons cloretos, formando compostos mais estáveis do ponto de vista da 

inicialização da corrosão nas armaduras, diminuindo a concentração de cloretos livres no 

concreto e minimizando o risco de inicialização da corrosão. 

Como conclusão do trabalho, pôde ser observado que não há influência representativa 

do teor de C3A na eficiência do tratamento de EEC. Se por um lado, o teor de cloretos 

combinados era maior, com a aplicação da corrente e remoção dos cloretos não combinados, 

um novo equilíbrio químico era restabelecido e mais cloretos eram dissolvidos na massa do 

concreto, que eram, novamente, removidos com a continuação do tratamento. 

 

 

3.3 Modelagem Matemática 

 

 

Com foi visto no capítulo anterior, o processo de transporte de massa em concreto 

também explica matematicamente o processo de extração do cloreto. 

Andrade et alli (1995), comentam que movimento dos íons presentes na solução 

eletrolítica segue a lei de transporte de massa de Nernst-Plank, que determina esse fluxo através 

da equação abaixo: 

Fluxo Total = Difusão + Migração Iônica + Convecção                                        
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Sendo: 

 

:)(xJ  Fluxo unidirecional da espécie j (mol/cm²s); 

jD : Coeficiente de difusão da espécie j (cm²/s); 

jC∂ : Variação de concentração da espécie j (mol/cm³); 

x∂ : Variação de distância na direção x (cm); 

jZ : Carga elétrica da espécie j; 

F : Constante de Faraday (cal/vol. 1−
eq ) 

R : Constante de gás (cal/mol.K); 

T : Temperatura absoluta (K); 

jC : Concentração volumétrica da espécie j (mol/cm³); 

( )E x∂ : Variação do potencial em função da direção x (V); 

V : velocidade artificial do íon (cm/s). 

 

A convecção ocorre no concreto quando existir uma variação de umidade entre o meio 

externo (ambiente) e o meio interno (massa do concreto). Esse gradiente de umidade reduz o 

aporte de água nas regiões superficiais do concreto aumentando a concentração de íons nessa 

região, ocasionando um fluxo no sentido do interior da massa de concreto para reestabelecer o 

equilíbrio iônico, ANDRADE et alli (1995).  

Durante a realização da extração eletroquímica de cloretos, o fluxo iônico decorrente do 

processo de convecção não é representativo, inicialmente, porque na superfície do concreto a 

umidade é mantida elevada, em função da solução eletrolítica que envolve o ânodo externo 

instalado na superfície do concreto. Depois, o campo elétrico criado (E) durante a EEC é muito 

elevado gerando uma movimentação de íons em ordem de grandeza bem superior ao fluxo de 

íons ocasionado durante o processo de convecção, ANDRADE et alli (1995). 

O processo de difusão, como também discutido no capítulo anterior, pode ser 

conceituado como o transporte de íons ocorrido através de uma diferença natural de 

concentração iônica entre uma região e outra da massa do concreto, não necessitando de ciclos 
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diferenciais de umidade. Na ocorrência da realização de extração eletroquímica de cloretos, 

esse processo de difusão iônica, também se torna irrelevante, haja vista, que a fonte de cloretos 

externa que pode ocasionar o gradiente de concentração está temporariamente colmatada pela 

solução cujo ânodo da EEC está em inserido, ANDRADE et alli (1995). 

Dessa forma, eliminando-se os termos da equação acima, relativos à convecção é à 

difusão, teremos: 
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xJ jj
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∂

∂
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)(                                                                                 (eq. 3.10) 

 

Essa equação foi posteriormente analisada por Einstein, conforme ANDRADE et alli 

(1995), que concluíram que o coeficiente de difusão é função da condutividade eletrolítica do 

material, de forma que a equação ficou conhecida como Nernest-Einstein e assumiu a seguinte 

forma: 

 

02
Λ=

nF

RT
D                                                                                                     (eq. 3.11) 

 

A principal variável da equação acima é o coeficiente de difusão da espécie iônica. 

CASTELLOTE et alli (2000), em um trabalho extenso, concluíram que nos estados não 

estacionários de concentração iônica, seria possível uma analogia entre a difusão e a migração 

iônica, comparando-se os coeficientes de migração iônica ( migD ) com os coeficientes de 

difusão em qualquer situação. 

Em conclusão, o coeficiente de difusão a EEC é menor que aquele derivado do ensaio 

de penetração convencional, porque à medida que a extração eletroquímica avança o coeficiente 

diminui, ou seja, a eficiência da EEC diminui com o passar do tempo, indicando um coeficiente 

de difusão não constante. 

A explicação para o fato está na eletrólise da água e formação de hidroxila, que por 

possuir um coeficiente de difusão menor que a do cloreto, compete com esse no transporte 

iônico através do concreto em direção ao ânodo, CASTELLOTE et alli (2000). 

A expressão abaixo, derivada desse estudo, calcula o coeficiente de difusão para cada 

momento do processo de extração: 
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Sendo extD  o coeficiente de difusão de cloretos acumulado durante a extração; )(0 migD  o 

coeficiente de difusão de cloretos inicial correlacionado com o campo acelerado criado como 

durante a extração e Q , a carga elétrica passante. 

Os modelos numéricos também começaram a ser adotados na determinação dos 

parâmetros e propriedades da extração eletroquímica de Cloretos. LIU et alli (2014), que 

utilizaram o método dos elementos finitos é um exemplo desses estudos. 

 

Figura 15 – Malha em elementos finitos para o modelo de concreto em 3 fases 

Fonte: Liu et alli (2014) 

 

 

3.4 Limitações e reações adversas 

 

 

Apesar da elevada eficiência da dessalinização na remoção de cloretos, não é possível a 

completa remoção dos íons cloretos das estruturas de concreto armado, como visto acima, em 

função, tanto da hidrólise da água, o que diminui a migração dos íons cloretos em direção ao 

cátodo, e principalmente, em função da formação dos sais de Friedel (Cloro aluminatos) que 

limitam o nível de cloretos livres nos poros do concreto. 

A elevada eletronegatividade do potencial a qual as armaduras são submetidas durante 

o processo de EEC, podem acarretar na formação de gás hidrogênio conforme a equação abaixo. 

A formação do 2H  além de acidificar o meio, pode fragilizar as armaduras, especialmente 

aquelas mais tensionadas. Em concretos protendidos, apesar de possível, não é recomendável a 

aplicação de EEC, SALES et alli (2014), TRITTHART et alli (1992), BENETTE et alli (1993). 
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22 222 HOHeOH +→+ −−                                                                                            (eq. 3.13) 

 

TRITTHART et alli (1992), HUANG et alli (2014), ELSENER et alli (1993), indicam 

ainda a possibilidade de fissuração do concreto e a perda de aderência entre o aço e o concreto, 

após a realização de EEC, ainda que essa aderência possa ser reestabelecida. HUANG et alli 

(2014) especulam que o efeito acima pode ser ocasionado pela baixa porosidade do concreto na 

região da armadura devido à formação de alguns compostos como 2( )Ca OH  em função da 

elevada concentração de cátions +K , +
Na  e +2

Ca . 

A elevada concentração desses álcalis ainda pode, na presença de agregados reativos, 

potencializar a ocorrência de Reações Álcalis Agregados (RAA), manifestação patológica que 

ocasiona expansões e estado fissuratório no concreto devido à formação de gel de sílica, SALES 

et alli (2014), HUANGI et alli (2014).  
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4 PROTEÇÃO CATÓDICA 

 

 

A proteção catódica é uma técnica de recuperação estrutural largamente utilizada em 

todo mundo. Estima-se que até o ano de 1994, mais de dois milhões de metros quadrados dessa 

técnica tinham sido aplicados em todo mundo, principalmente, nos Estados Unidos e Canadá, 

(ARAÚJO et alli, 2013). 

Nas últimas décadas, essa técnica de reabilitação estrutural tem sido bastante utilizada 

na recuperação de estruturas de concreto armado acometidas pela corrosão das armaduras, 

principalmente aquelas cujo agente causador tenha sido os íons cloretos. Segundo os registros 

do NACE RP 0209 apud Araújo et alli  2013, essa técnica foi adotada pela primeira vez em 

1973, em uma ponte na Califórnia, em processo severo de corrosão das armaduras, sendo essa 

técnica utilizada nos Estados Unidos há mais de 25 anos na recuperação de estruturas de 

concreto armado em processo de corrosão das armaduras, Polder et alli (2014). Apesar da 

adoção da proteção catódica em estruturas de concreto armado possuir utilização mais recente, 

Chess et al (2014) comenta que, em 1824 Humphry Davy escreveu uma série de artigos 

publicados na Royal Society em Londres, que descreviam como o zinco e o ferro poderiam 

prevenir a corrosão do cobre. 

Grantham (2011) define essa técnica como sendo o processo de se controlar a corrosão 

do metal transformando-o em um cátodo, através da introdução de um ânodo externo imerso 

no eletrólito que aglutinam ambos os eletrodos. Através desse eletrodo flui corrente elétrica 

para a armadura (cátodo do processo) de maneira espontânea ou impressa, o que altera as 

condições da armadura em estado de corrosão.  

Ainda o mesmo autor, comenta que existem dois tipos de proteção catódica, uma 

chamada de proteção catódica por corrente impressa e a outra a proteção catódica por ânodo de 

sacrifício, ou também conhecida por proteção galvânica. Naquela, o ânodo externo é inerte e 

fornece elétrons às armaduras (cátodos do sistema) através de uma fonte externa de corrente 

contínua, já a proteção galvânica, a corrente que flui do ânodo externo (ânodo de sacrifício) 

para as armaduras, ocorre de maneira espontânea, sendo esse ânodo um metal mais 

eletronegativo que as armaduras do concreto, comportando-se como uma pilha galvânica. 
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4.1 Princípio da técnica 

 

 

Durante o processo de corrosão, pôde ser visto no capítulo anterior, que as armaduras 

do concreto armado se comportam ora como ânodo ora como cátodos no processo corrosivo, 

ocorrendo no cátodo as reações de redução do oxigênio (Eq. 2.2) e no ânodo as reações de 

dissolução do aço (Eq. 2.1). 

A formação das hidroxilas que ocorrem na região catódica aumenta a alcalinidade da 

região, o que eleva a resistência da camada passivadora, consumindo água e oxigênio. Na região 

anódica, a dissolução do aço ocorre sem a necessidade de nenhum reagente. ASWORTH (2010) 

indica que para o balanço estequiométrico das equações 2.1 e 2.2, são necessários elétrons como 

reagente na redução do oxigênio e como produto da dissolução do ferro, dessa forma,  

GRANTHAM (2011) comenta, que podemos forçar que essa reação catódica possa ocorrer em 

todas os pontos da armadura interconectada, impedindo a dissolução do aço, sendo necessário, 

para tanto, injetar elétrons na armadura de modo a compensar a perda de elétrons ocorrida na 

reação anódica forçando as reações catódicas a ocorrerem em toda a rede de armadura no 

concreto. 

O princípio básico da proteção catódica é, então, dispor uma fonte externa que possa 

fornecer elétrons a serem consumidos na redução do oxigênio em quantidade suficiente para 

que a equação 2.2 não necessite ocorrer, [ASWORTH (2010)]. 

Na verdade, outras reações catódicas podem ocorrer – formação do gás 2H , por exemplo 

- no entanto, a redução do  2O  é a mais comum em ambientes aerados, [ASWORTH (2010)]. 

A razão de produção de hidroxilas e governada pela razão com que a corrente elétrica é 

transferida para a superfície da armadura no concreto. A medida que mais elétrons são 

transferidos para a armadura, ocorre também uma redução do potencial da interface 

aço/concreto para valores mais negativos que seu potencial natural de corrosão (
corrE ), 

[ARAÚJO et alli (2013)]. 

Em qualquer dos métodos utilizados para a aplicação da proteção catódica em estruturas 

de concreto armado – por corrente impressa ou por ânodo de sacrifício – o suprimento de 

corrente deve ser capaz de polarizar negativamente a interface aço/concreto ou, pelo menos, 

reduzir o potencial próximo desse limite, [ARAÚJO et alli (2013)]. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 16 – Esquema ilustrando o processo corrosivo (a), proteção catódica parcial (b) e com proteção catódica 

plena (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Asworth (2010) 

 

Figura 17 – Diagrama de Pourbaix para o equilíbrio potencial/pH do ferro (25ºC, 1 atm). Apresentação das 

principais reações que ocorrem na região de transição passivo/imune para pH=13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo et alli (2013) 

 

A proteção catódica é bastante utilizada em estruturas de concreto em processo de 

corrosão iniciado pela presença dos íons cloretos. ARAÚJO et alli (2013) indica que nesse caso 

o controle da corrosão é feito através da repassivação ou diminuição da nucleação do pite. A 

corrosão ocorre em potenciais mais eletropositivos que o potencial de pite (
PE ), dessa forma,  a 
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proteção catódica dele levar a interface aço/concreto para potenciais mais eletronegativos que 

o potencial de proteção (
protE ), como pode ser visto na Figura 4.3. Os valores de 

protE e 
PE  

variam conforme as condições do concreto de interface, no entanto,  o teor de cloretos e pH 

dessa região são os fatores intervenientes mais preponderantes. Bertolini et alli 2007 apud 

ARAÚJO et alli (2013) indicam que os valores para 
PE  estão entre -259mV e -459 e os valores 

de 
protE  variam entre -559mV e -809mV referidos ao eletrodo de Cobre/Sulfato de Cobre.  

 

Figura 18 – Ilustração esquemática do comportamento do aço em concreto contaminado com cloretos e em 

diferentes potenciais a 20ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo et alli (2013) 

 

 

4.2 Proteção catódica por corrente impressa 

 

 

Nesse método de aplicação da proteção catódica, a corrente elétrica aplicada nas 

armaduras do concreto armado é fornecida por tensões elétricas geradas por uma fonte externa 

de alimentação, Araújo et alli (2013). A técnica consiste na instalação de um sistema de ânodos 

em permanente contato com o concreto; uma fonte ajustável de corrente contínua, sendo o polo 

negativo conectados eletricamente à armadura e o polo positivo conectado ao ânodo externo; 

eletrodos de referência instalados no concreto próximo às armaduras, com a finalidade de 

monitorar o sistema. 
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O ânodo externo utilizado nesse sistema, possui a função de distribuir a corrente nos 

elementos da estrutura, ou seja, é desse ânodo que provém os elétrons que são consumidos na 

reação de redução do oxigênio no entorno das armaduras do concreto. Esses ânodos são 

geralmente compostos por um material condutivo imersos em soluções extremamente 

condutoras, [ARAÚJO et alli (2013)]. 

Vários materiais têm sido adotados com ânodos, assim com a solução que os contém, 

sendo mais comum, em função disso, a utilização do termo sistema de ânodo para descrever o 

material condutivo e a solução condutora. GRANTHAM (2011) indica que a escolha do sistema 

de ânodos em um projeto de proteção catódica é uma decisão crítica, devendo ser avaliado a 

geometria da estrutura a ser protegida; o microambiente a qual a estrutura está inserida; a 

durabilidade requerida para o sistema; o grau de proteção (valor da corrente); a aderência ao 

substrato; os custos de implantação, de operação e de manutenção do sistema. Alguns autores 

[GRANTHAM (2011), ARAÚJO et alli (2013), POLDER et alli (2014), WYATT (1993), FU 

et al (1995), ORLIKOWSKI et alli (2002)] citam alguns dos sistemas mais comercialmente 

utilizados e ainda aqueles que são promissores para a adoção em proteções catódicas no futuro: 

malha de titânio ativado revestido com óxidos de metais nobres, embebidos em argamassa de 

baixa resistividade; revestimentos ou tintas orgânicas condutoras; barras ou fitas de titânio 

platinado embebido em pasta ou gel de grafite ou argamassas de baixa resistividade; cerâmicas 

condutoras embebida em pasta ou gel de grafite ou argamassas de baixa resistividade; 

argamassa com a incorporação de fibra de carbono com níquel aplicados por projeção; 

incorporação de grafite em revestimentos condutivos; argamassa com a incorporação de fibra 

de carbono aplicados por projeção; galvanização à quente (zinco) aplicada na superfície do 

concreto. 
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Figura 19 – Representação esquemática da proteção catódica por corrente impressa 

Fonte: Araújo et alli (2013) 

 

A proteção catódica por ser uma técnica de proteção e recuperação estrutural de longo 

prazo, precisa ser monitorada de modo que sejam analisados de maneira contínua, o potencial 

elétrico entre a armadura e o concreto, mantendo-o na faixa de proteção adequada, como visto 

acima. Essa tarefa, é realizada pela a incorporação permanente na estrutura de eletrodos de 

referência. Os mais utilizados são aqueles de prata/cloreto de prata/cloreto de potássio e 

manganês/dióxido de manganês. Os eletrodos de cobre/sulfato de cobre, apesar de mais comuns 

na avaliação de estruturas de concreto armado, não são muito utilizados como eletrodos 

permanentes de monitoração, em função da possibilidade de contaminação por parte do sulfato 

de cobre. Em situação de elevada vida útil do sistema, a utilização de pseudo eletrodos de 

referência também pode ser adotada, GRANTHAM (2011). 

 

Figura 20 – Exemplo de ânodos – (a) revestimento condutivo; (b) encamisamento com chapa 

galvanizada; (c) fitas e barras de titânio ativado e cerâmica condutora; (d) projeção de zinco a quente 

(galvanização a quente). 

(a) (b) (c) (d) 
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                             Fonte: Chess et al (2014) 

 

 Outra forma de monitoramento e verificação da eficiência do sistema de proteção 

catódica em uma determinada estrutura de concreto armado, cujo microambiente possua bom 

suporte de oxigeno (estruturas não submersas) é o critério desenvolvido pelo NACE, que adota 

a despolarização de 100mV e 150mV após o desligamento programado da fonte de energia, 

após 4h e 24h a partir do instante da interrupção da fonte, respectivamente, CHESS et al (2014).  

As fontes de energia utilizadas na proteção catódica por corrente impressa são 

geralmente os transformadores/retificadores, que transforma a correntes alternada (AC) em 

corrente contínua (DC). O terminal positivo do retificador deve ser conectado ao ânodo externo 

e o terminal negativo às armaduras. Esses retificadores podem trabalhar sob regimes de corrente 

constante ou potencial constante, podem ainda ter controle manual ou estarem conectados a 

sistemas computacionais complexos. A maioria dos sistemas de proteção catódica são 

dimensionados para uma densidade de corrente que varia entre 10 a 20mA por metro quadrado, 

sendo esse range conseguido usualmente com voltagens não superiores a 10V, GRANTHAM 

(2011). 
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Figura 21 – Unidade transformadora/retificadora 

Fonte: Internet 

 

O projeto de sistema de proteção catódica está descrito na BS EN ISO 12696:2012 e 

segue os seguintes passos: 

• Seleção do tipo do sistema de ânodos; 

• Divisão da estrutura em zonas; 

• Determinação do layout do ânodo; 

• Dimensionamento e detalhamento das conexões com as armaduras; 

• Localização e determinação da quantidade dos eletrodos de referência para 

monitoramento do sistema; 

• Definição da fonte de energia (localização, tipo, capacidade e métodos de 

verificação de corrente/potência); 

• Documentação de projeto – desenhos, especificações, manuais, etc. 

 

 

4.3 Proteção catódica por ânodos de sacrifício 

 

 

Apesar de a proteção catódica galvânica – como também é conhecida a proteção por 

ânodos de sacrifício – ser conhecida há bem mais tempo que a proteção catódica por corrente 

impressa, a proteção catódica galvânica só começou a ser utilizada como uma técnica de 

recuperação estrutural em concreto armado, recentemente. GRANTHAM (2011) explica que 
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tal fato ocorreu por conta da baixa corrente e da baixa tensão (diferença de potencial) gerados 

pelo processo, o que leva os potencias de proteção da armadura à níveis inadequados.  

Como visto, essa técnica possui eficácia e utilização limitadas. Quando as correntes 

necessárias à proteção da estrutura necessitarem ser elevadas, por exemplo, em estruturas com 

elevadas taxas de corrosão, elevados teores de cloretos, elevada resistividade do meio, a 

proteção catódica galvânica, não deve normalmente ser adotada. No entanto, ARAÚJO et alli 

(2013), MORENO et alli (2006), GRANTHAM (2011), BERTOLINI et alli (2002), indicam 

que a proteção catódica por ânodos de sacrifício pode ser mais aproveitada em estruturas de 

concreto armado cujos processos corrosivos estão em estágio iniciais; com baixos teores de 

cloreto; em estruturas submersas que mantém elevada a umidade interna do concreto e 

consequentemente, baixa resistividade do material; ou até na prevenção catódica, com ânodos 

incorporados antes mesmo da iniciação do processo corrosivo, principalmente, em obras novas.   

A técnica consiste na incorporação de um ânodo de sacrifício composto por um metal 

ou uma liga metálica cuja eletronegatividade (Tabela 2.1) seja mais baixa que a 

eletronegatividade do ferro (principal elemento da liga de aço das armaduras). Esse ânodo, é 

conectado na armadura do concreto em quantidade e posições estrategicamente pré-

determinadas, em função dos potenciais locais de corrosão ( corrE ) e da taxa de corrosão (
corrI ) 

medida.  

 

Figura 22 – Esquema da proteção catódica galvânica 

Fonte: ACI Rap Bulletin 8 (2010) 

 

Através das conexões estabelecidas entre o ânodo de sacrifício e a armadura do concreto, 

que se comporta como o cátodo do processo, flui uma corrente de elétrons que participam das 

reações de redução, polarizando a armadura, assim como na proteção catódica por corrente 

impressa. 



72 

 Ao aplicar-se uma proteção catódica por ânodos de sacrifício, estará se impondo uma 

corrosão galvânica ao sistema  (item 2.2.2), e a corrente que flui do ânodo de sacrifício às 

armaduras do concreto ocorre de maneira espontânea, cuja força eletromotriz é a diferença de 

potencial entre os metais (ou ligas) do ânodo e do cátodo e são regidas pela Lei da Faraday 

(Tabela 2.1). Já a cinética das reações conforme comenta ZHANG (2011), é regida por fatores 

ambientais: quantidade e tamanho do eletrólito, temperatura, umidade, pH, espécies iônicas 

dissolvidas, condutividade, disponibilidade de oxigênio; por fatores materiais: dois metais com 

comportamentos distintos; por fatores geométricos: área, distância, posição, forma e orientação 

dos eletrodos. 

MORENO et alli (2006) comenta que, nos últimos anos, as pesquisas acerca de ânodos 

de sacrifício para proteção catódica em estruturas de concreto armado, têm crescido 

sobremaneira. Os metais utilizados como ânodo, devem possuir características especiais de 

modo a possuírem uma eficiência mínima: 

• possuir potencial de dissolução significativamente negativo, de modo a polarizar 

as armaduras de aço no concreto; 

• possuir baixa tendência de polarização e de formação de película passivante; 

• possuir elevado rendimento elétrico, expresso em A.h/kg; 

• no processo de dissolução anódica, o metal deverá corroer uniformemente; 

• possuir fácil aquisição e baixo custo, podendo ainda ser conformado em 

diferentes tamanhos e formatos. 

Ainda os mesmos autores dizem que os materiais mais utilizados como ânodo de 

sacrifício são o zinco, o magnésio, o alumínio e suas ligas. Os ânodos podem ser produzidos 

em forma de pastilhas, fitas, barras, malhas, pinturas, placas, chapas, e geralmente, encontram-

se envolvidos por um material de baixíssima resistividade e porosidade, que quando instalados 

no interior do concreto, conferem ao conjunto – ânodo e material envolvente – alguns benefícios 

importantes: uma maior eficiência; desgaste homogêneo; absorção de umidade do concreto e 

manutenção de elevada umidade no entorno do ânodo; absorção de deformações expansivas em 

decorrência da corrosão do ânodo; minimizar a possibilidade de contaminação. 
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Tabela 7 – Características dos ânodos de sacrifício 

Fonte: Moreno et alli (2006) 

 

Outra importante utilização da proteção catódica galvânica, é aquela proposta por PAGE 

(1997) que analisou a eficiência da instalação de ânodos de sacrifício no entorno de regiões que 

sofreram reparos tradicionais localizados em estruturas contaminadas por cloretos, com o 

intuito de prevenir a formação de ânodos incipientes como pôde ser visto no item 2.51. Como 

conclusão do trabalho, ele percebeu que a instalação de ânodos de sacrifício, tanto consegue 

interromper a corrosão das armaduras nas adjacências do reparo localizado, como também 

conseguem fazer com que, grandes quantidades de íons cloretos, migrem para o entorno do 

ânodo de sacrifício instalado. 

 

Figura 23 – Exemplo de proteções catódicas galvânicas – (a) ânodo de hidrogel de zinco; (b) aplicação de 

pastilha de zinco em um reparo localizado; (c) ânodos de sacrifício em forma de fitas; (d) esquema de uma 

pastilha de zinco. 

 

Fontes: Chess et al (2014), Araújo et alli (2013), Moreno et alli (2006) 
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4.4 Limitações e reações adversas 

 

 

Moreno et alli (2006) considera que a proteção catódica, como sendo o único sistema 

verdadeiro de controle da corrosão, ao permitir que as armaduras se comportem como cátodo, 

garantindo a vida útil de serviço da estrutura. Grantham (2011) ratifica Moreno et alli (2006) 

informando que a principal razão para a escolha da proteção catódica por corrente impressa 

como estratégia de recuperação estrutural de estruturas atacadas pela corrosão das armaduras é 

que, essa técnica, controla a corrosão em toda a área cujos ânodos estejam instalados. 

A elevada experiência mundial acerca da proteção catódica, gerou a publicação de 

diversas normativas, com origem nos mais importantes organismos reguladores, reconhecendo 

a importância da técnica. Em países onde os processos eletroquímicos de recuperação estrutural 

são difundidos, a proteção catódica possui uma relação custo benefício muito elevada, 

requerendo baixos custos de implantação e de operação, podendo possuir uma vida útil da 

ordem dos 50 anos. Esse trinômio de eficiência técnica, econômica e de durabilidade pode ser 

explicado pela mínima interferência causada na estrutura de concreto armado, reduzindo 

sobremaneira as demolições e expurgos, mantendo a estética da edificação. É ainda uma técnica 

que reduz o teor de íons cloretos no entorno das armaduras e previne quanto a futuros ingressos 

desses íons, sem ações adicionais, Grantham (2011), Wilson et alli (2013) e Parthiban et alli 

(2008). 

A proteção catódica por corrente impressa possui uma maior eficiência em relação à 

técnica galvânica, quando as correntes envolvidas no processo necessitam ser vais elevadas, 

assim como essa, leva vantagem quando as correntes não precisam ser demasiadamente altas, 

devido à facilidade de instalação e do baixo custo de implantação. 
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Tabela 8 – Vantagens e desvantagens dos sistemas de proteção catódica 

Fonte: Moreno et alli (2006) 

 

Apesar de todos os benefícios, a técnica necessita de elevada especialização dos 

profissionais envolvidos no projeto, implantação e operação. Também é necessária uma 

rigorosa acurácia do processo de monitoramento, com a finalidade de evitar potenciais e 

correntes demasiadamente elevados, o que poderia causar fragilização das armaduras, devido à 

possibilidade de formação do gás hidrogênio. A outra face da moeda, a subtensão, também não 

pode ser tolerada, porque ocasionaria a não proteção anti corrosão das armaduras, WILSON et 

alli (2013). 

No caso da proteção catódica por corrente impressa, um importante fator que deve ser 

levado em consideração na decisão da utilização da técnica, é uma manutenção constante de 

uma fonte suplementar de energia elétrica, que a depender do local de instalação, pode 

ocasionar muitos problemas quanto a segurança dos equipamentos frente a situações de 

vandalismos, WILSON et alli (2013). 

Outro importante efeito colateral devido à utilização da proteção catódica em estruturas 

de concreto armado é perda de aderência experienciada pela armadura, devido à migração de 

íons de potássio e sódio para o entorno da armadura, o que pode provocar o efeito de 

amolecimento do gel de C-S-H. CHANG (2002) desenvolveu um estudo para avaliar a 

influência da corrente elétrica e do tempo de polarização na aderência entre a barra e o concreto, 
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tendo utilizado três traços de concreto variando a relação a/c. Como esperado, quanto maior a 

corrente elétrica e o tempo de polarização menores eram as resistências de aderência obtidas, 

assim como, quanto maior a porosidade original do concreto mais proeminente era o efeito da 

perda de aderência. As análises químicas e a verificação de imagens realizadas por microscopia 

eletrônica de varredura, confirmam o aparecimento de microporos na interface 

concreto/armadura decorrentes do efeito amolecimento do C-S-H. 

Em menor escala, alguns autores [WILSON et alli (2013), FU et al (1995), WYATT 

(1993)] citam, que dependendo do tipo de sistema de ânodo externo utilizado, existe a 

possibilidade da ocorrência de algumas reações anódicas deletérias como a formação do gás 

cloro na interface entre o ânodo e a superfície do concreto, sendo possível a degradação do 

concreto dessa região, assim como uma perda de eficiência da proteção a longo tempo. 

 

 

 

  



77 

5 REALCALINIZAÇÃO ELETROQUÍMICA 

 

 

A realcalinização eletroquímica (RE) e uma técnica de recuperação de estruturas de 

concreto armado acometidas pela corrosão das armaduras, bastante similar as demais técnicas 

eletroquímicas, a extração eletroquímica de cloretos (EEC) e a proteção catódica (PC). Essa 

técnica é aplicada em estruturas de concreto cujo agente agressivo tenha sido o dióxido de 

carbono, ou seja, o concreto esteja carbonatado. O princípio é o mesmo, a aplicação de uma 

corrente contínua elétrica oriunda de um sistema de ânodos externos provisórios, cujo objetivo 

é elevar o pH do concreto que envolve a armadura. 

As aplicações práticas dessa técnica na reabilitação de estruturas de concreto armado 

remontam ao final da década de 1980, quando um número significante de estruturas foi tratado, 

RIBEIRO et alli (2013). GRANTHAM (2011) estima que mais de 80 estruturas, ou o 

equivalente a 5000 m² de estrutura formam recuperados pela realcalinização eletroquímica, nos 

últimos anos na Europa.  

A realcalinização eletroquímica assim como a extração eletroquímica de cloretos e a 

proteção catódica são consideradas técnicas de recuperação limpas, sendo o índice de produção 

de entulhos baixíssimo e de baixo custo de implantação, requerendo menos tempo despendido 

em sua operação. Em comparação a EEC a RE requer menor período de aplicação de carga 

assim como correntes mais baixas, o que reduz o custo da RE em relação à EEC. 

 

 

5.1 Teoria e princípios da técnica 

 

 

Assim como nas outras técnicas eletroquímicas de mitigação da corrosão das armaduras, 

a realcalinização eletroquímica é composta por três elementos principais: o cátodo, cuja a 

armadura do concreto armado ocupará a função; o ânodo, um elemento geralmente metálico e 

que será inserido à superfície do concreto, sendo imerso em um eletrólito fortemente condutivo 

e com compostos básicos dissolvidos; e uma fonte geradora/retificadora de corrente contínua. 

A RE consiste na aplicação de uma corrente elétrica que provém do ânodo provisório 

externo em direção às armaduras do concreto armado – o cátodo. Esses elétrons suprem a 

necessidade das áreas que estavam sofrendo com o processo corrosivo (áreas anódicas do 
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processo corrosivo antes da aplicação da RE), sendo consumidos em reações catódicas 

principalmente na redução do oxigênio.  

 

2 2

1
2 2

2
O H O e OH− −+ + →                                                                                   (Eq. 5.1) 

 

 As hidroxilas geradas no entorno das armaduras elevam o pH dessa região, assim como 

acontecia na PC e na EEC, conferindo a possibilidade da ocorrência da repassivação do aço, 

condição perdida durante o processo de carbonatação. Por outro lado, a solução eletrolítica que 

contém o ânodo provisório, migra para o interior do concreto ora em função da diferença de 

potencial gerada pela fonte retificadora, ora por processos de difusão e absorção, em menor 

escala. Essa solução alcalina, eleva o pH do concreto de cobrimento a medida penetra através 

da porosidade do material. 

 Em relação à EEC a realcalinização eletroquímica se desenvolve com períodos de 

aplicação de corrente bem inferiores, sendo suficiente, na maioria dos casos, de 3 a 14 dias para 

a completa realcalinização no entorno da armadura. Ainda, as correntes envolvidas na RC são 

bem inferiores àquelas aplicadas na EEC, girando em torno de 1,0 A/m² a 2,0 A/m² o que 

conferem cargas totais entre 60 A.h/m² a 200 A.h/m², [GRANTHAM (2011), RIBEIRO et alli 

(2013), GONZÁLEZ et alli (2011), YEIH et al (2005) e REDAELLI et al (2011)]. 

 GRANTHAM (2011) diz que os ânodos utilizados na RE são os mesmos utilizados na 

EEC. A malha de titânio ativado é o tipo de ânodo mais comum comercialmente, mas que em 

função da baixa carga elétrica impressa, a malha de aço carbono também pode ser utilizada, já 

que o consumo do material é baixo. 

 Ainda o mesmo autor, indica como eletrólito as argamassas celulósicas projetadas, 

incorporadas com soluções alcalinas de carbonato de sódio - 2 3Na CO -, de modo que esse 

composto possa promover a realcalinização do concreto de cobrimento. 
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Figura 24 – Esquema ilustrativo da realcalinização eletroquímica  

Fonte: Zou et alli (2017) 

 

 Yeih et al (2005) explicam que o 2 3Na CO  além de promover a realcalinização do 

concreto de cobrimento, ou seja, elevar o pH do concreto, através elevação do teor de Na
+ na 

solução porosa do concreto, também reduz a possibilidade de carbonatação adicional que pode 

ocorrer através da penetração de 2CO  após a realização da RE. 

 Isso ocorre, porque o 2 3Na CO  reage com o dióxido de carbono, sob certas 

concentrações, tendo como produto o carbonato de sódio e hidrogênio - 3NaHCO - que possui 

um pH bem próximo ao pH do 2 3Na CO . Grantham (2011) demonstra essa reação abaixo: 

  

2 3 2 2 3Na CO CO H O NaHCO+ + →                                                                      (Eq. 5.2) 

 

Já Gozález et alli (2011), afirmam que alguns pesquisadores também utilizaram em seus 

estudos outros tipos de soluções eletrolíticas como o hidróxido de lítio, o hidróxido de potássio 

e o hidróxido de sódio, mas que o carbonato de potássio - 2 3K CO - têm recebido mais atenção 

do meio acadêmico, por possuir propriedade mais interessantes que o 2 3Na CO . Em seu trabalho 

que avaliou a técnica da RE variando o tipo de cimento e a solução eletrolítica, ora com 2 3Na CO

, ora com 2 3K CO , eles concluíram que o pH do concreto realcalinizado com o 2 3K CO como 

eletrólito é maior que quando realcalinizado com o 2 3Na CO , independentemente do tipo de 

cimento adotado, sendo esse comportamento explicado pela maior condutividade iônia que 

possui o K + (73,5 cm²/ohm.eq) em relação ao Na
+ (50,1 cm²/ohm.eq). 
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5.2 Eficiência e Fatores influentes 

 

 

O objetivo final das técnicas eletroquímicas de recuperação estrutural é o controle do 

processo corrosivo das armaduras do concreto. Esse controle pode ocorrer ou pela imposição 

do potencial de interface armadura/concreto posto na condição de imunidade ou na condição 

de passividade (Figura 4.2). 

A condição de imunidade só é possível com manutenção permanente de uma corrente 

catódica inseridas nas armaduras do concreto, ou seja, a proteção catódica. No caso da RE e da 

EEC, como essas técnicas são provisórias, após o período de despolarização da armadura, é 

esperado que o potencial de interface evolua para a condição de passividade, com a formação 

de nova película passivante, sendo então controlado o processo corrosivo. No entanto, vários 

são os fatores que influenciam na possibilidade de ocorrência desse estado: tipo de cimento e 

adições; características geométricas das peças estruturais – espessura de cobrimento, por 

exemplo -; condições de exposição; resistividade do concreto; porosidade do concreto; presença 

de outros íons dissolvidos na solução do concreto – íons cloretos, por exemplo -; carga aplicada 

durante o processo eletroquímico de recuperação (período de aplicação da corrente x corrente 

aplicada); tipo de monitoramento da corrosão (potencial de corrosão, densidade de corrente, 

análise visual acerca da armadura); e principalmente, a condição inicial de corrosão das 

armaduras (grau de corrosão, taxa de corrosão, perda de massa total). 

RIBEIRO et alli (2013) avaliaram, em seus estudos, a influência de diversos fatores na 

eficiência e eficácia da realcalinização eletroquímica. Variando o tipo de cimento (puro sem 

adições e o pozolânico), a relação água/cimento (0,55 e 0,65) e a espessura de cobrimento (1 e 

2.5cm) eles concluíram que, do ponto de vista do potencial da corrosão, em todas as amostras, 

houve eficácia na recuperação da passividade da armadura, o que não pode ser concluído 

quando o método de monitoramento utilizado foi a densidade de corrente. Eles ainda 

concluíram que, quanto maior for o impedimento ao movimento iônico dentro do concreto 

maior é a carga (tempo de aplicação x corrente aplicada) necessária ao atingimento da condição 

de passividade, dessa forma, quanto maior for o cobrimento e menor for a relação a/c, maior é 

a carga necessária à passivação do aço. Em relação ao tipo de cimento, quanto menor for a 

alcalinidade inicial do concreto, maior será a carga necessária para repassivar completamente a 

armadura, ou seja, em concretos com cimentos pozolânicos ou com adições pozolânicas, que o 

teor remanescente de hidróxido de cálcio seja baixo, faz-se necessário a aplicação de uma carga 

elétrica maior para atingir a condição de passividade das armaduras, em comparação com os 
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concretos executados com o cimento puro, mesma conclusão que chegou ZOU et alli (2017) 

em um trabalho mais recente. 

 

Tabela 9 – Relação entre o total de carga atuante, a alcalinidade relativa e tempo de despolarização 

estimado (C1/C2 concretos sem adições minerais e C3/C4 concreto com cimento pozolânico) 

Fonte: Ribeiro et alli (2013) 

 

Já o trabalho de REDAELLI et al (2011), além de avaliar os fatores analisados por 

RIBEIRO et alli (2013), levaram em consideração também a condição de exposição para a 

realização da RE, que foi simplificado em ambiente seco e ambiente úmido; a condição de pré-

corrosão das armaduras, ou seja, levando-se em consideração não apenas a despassivação do 

aço para início da RE; e a presença de íons cloretos dissolvidos no concreto.  

As conclusões de REDAELLI et al (2011) foram similares àquelas obtidas por 

RIBEIRO et alli (2013) no que tange as variáveis comuns. Em relação ao tipo de exposição, a 

maior eficiência da RE em ambientes úmidos era esperada, devido a redução da resistividade 

do concreto. No tocante à dissolução de íons cloretos na massa do concreto, eles perceberam 

que a camada de realcalinização interna, ou seja, aquela obtida pela redução do oxigênio (Eq. 

5.1), foi reduzida, e a explicação é simples, os íons Cl
− competem com o OH

− na 

eletromigração, impedido que um maior número de hidroxilas seja expelida da armadura devido 

à carga negativa imposta. 

Apesar da importância das conclusões acima, foi em relação ao estado de pré-corrosão 

das armaduras que os resultados foram mais interessantes. Em armaduras cuja corrente de 

corrosão pré RE eram muito elevadas, a eficácia da RE não foi confirmada em todos os casos. 

O que pode ser concluído que em situações em que o grau de corrosão seja muito elevado, a 

passividade da armadura pode não ser atingida. Após o período de despolarização das 

armaduras, correntes superiores a 5mA/m² foram obtidas para amostras com íons cloretos 

dissolvidos e condição úmida de exposição, condição similar quando o processo de 
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monitoramento foi o potencial eletroquímico. Essas correntes são bem superiores aquelas 

esperadas para a condição de passividade (1 mA/m²), o que indica que a técnica de RE pode 

não ser eficaz sob determinadas circunstâncias.  

 

Figura 25 – Distribuição da frequência do potencial de corrosão das armaduras monitoradas antes e 

depois da RE, em ambiente úmido e seco 

Fonte: Redaelli et al (2011) 

 

Ainda REDAELLI et al (2011), promoveu a demolição das amostras que apresentavam 

ineficácia quanto ao controle da corrosão e percebeu que as elevadas taxas de corrosão obtidas 

(5mA/m²) não correspondiam com a baixa perda de massa observada, levantado suspeitas 

acerca do monitoramento eletroquímico da corrosão pós realização de técnicas eletroquímicas 

de recuperação, questionando se essas técnicas eletroquímicas de monitoramento são realmente 

eficazes quando a estrutura de concreto armado for submetida a correntes catódicas.  

 A possibilidade de que um elevado grau de corrosão possa impedir a repassivação da 

armadura após a RE, fez com que ZHANG et alli (2013) analisasse a possibilidade da 

incorporação de um inibidor de corrosão junto com a solução eletrolítica de 2 3Na CO , o dimetil-

nolamina [ 3 2 2 2( )CH NCH CH OH ] foi utilizado. Os resultados foram promissores, tanto do 

ponto de vista da migração da solução contendo o inibidor em direção à armadura, como na 

redução do grau de corrosão das armaduras, sendo necessários mais estudos para avaliar as 

condições de repassivação das armaduras tratadas. 

GONZÁLEZ et alli (2011) analisou a possibilidade da utilização da técnica de RE como 

uma técnica preventiva frente à corrosão das armaduras, analisando a elevação do pH junto à 
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armadura e o crescimento do pH do concreto de cobrimento, comparando a utilização do 

2 3K CO  e do 2 3Na CO  como soluções eletrolíticas. Os autores verificaram que apesar da maior 

condutividade do 2 3K CO , o tipo de solução eletrolítica não influenciou diretamente a 

reconstituição do pH do concreto de cobrimento, pelo menos no prazo de 13 dias adotado como 

período de aplicação da corrente. Eles também concluíram que, apesar da RE possuir boa 

condição para ser adotada também como técnica preventiva, o pH do concreto de cobrimento 

não pode ser elevado a níveis similares ao concreto de referência, não carbonatado. 

 

 

5.3 Limitações e reações adversas 

 

 

À semelhança da extração eletroquímica de cloretos e, até mesmo da proteção catódica, 

a aplicação de uma corrente catódica altera o ambiente da estrutura de concreto armado. As 

principais reações adversas desse tipo de tratamento, já foram comentadas nos capítulos 

anteriores, e possui possibilidades de ocorrência, também, para o caso da RE.  

 As correntes impressas para a RE, são bem mais baixas que as outras técnicas 

eletroquímicas – 1,0 a 2,0 mA/m² relativo à superfície da armadura. Para a proteção catódica e 

para a EEC, as correntes giram em torno de 10 a 20 mA/m² e 1,0 a 5,0 A/m², respectivamente, 

e ainda o tempo de aplicação dessas correntes é bastante inferior para a RE – de poucos dias a 

poucas semanas – que para a EEC – algumas semanas -  e principalmente para a PC, que é um 

tratamento permanente. 

 A maioria dos problemas decorrentes da aplicação das técnicas eletroquímicas está 

relacionado à carga aplicada (Equação 3.8), quanto maior for essa carga maior a possibilidade 

de ocorrência de consequências: formação de gás 2H  e possibilidade de fragilização das 

armaduras, principalmente aquelas ativas; aumento do pH e presença de cátions 

potencializadores de reações expansivas – RAA -; perda de resistência, módulo de elasticidade 

e aderência armadura/concreto, em função da possibilidade de alteração química do C-S-H. 

 O trabalho de YEIH et al (2005) analisou, entre outros aspectos, a influência da 

aplicação da RE nas propriedades mecânicas dos materiais, sendo verificadas a resistência à 

compressão do concreto, o módulo de elasticidade e a aderência entre a armadura e o concreto. 

Como conclusões, eles afirmaram que a degradação das propriedades mecânicas do material 

está diretamente relacionada com a carga passante ( d di xtϕ = ). No entanto, com o intuito de 
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avaliar a magnitude dos defeitos, além de amostras de referência carbonatadas, eles também 

mantiveram amostras livres de carbonatação, porque é sabido que a carbonatação pode elevar 

as propriedades mecânicas do concreto. E os resultados indicaram que apesar de a corrente 

catódica influenciar negativamente nas propriedades mecânicas do material, esse efeito, 

comparado com as amostra não carbonatadas, não reduziu o nível de desempenho mecânico do 

material. 

 Como vimos nos itens acima, algumas limitações são atribuídas à técnica de 

realcalinização, a repassivação da armadura é uma delas. Vários estudos [YEIH et al (2005), 

RIBEIRO et alli (2013), ZANG et alli (2013), REDAELLI et al (2011)] indicam que a 

repassivação do aço após a aplicação da realcalinização eletroquímica é função do grau de 

corrosão instaurado na armadura. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As técnicas eletroquímicas de recuperação estrutural são uma alternativa bastante viável 

e condizente com as necessidades do nosso país. O baixo grau de poluição em todos os aspectos, 

atrelado a essas técnicas, estão em acordo com as condições sócio econômicas do Brasil, que 

precisa melhorar seus índices de afetação ao meio ambiente e à economia. 

As universidades brasileiras através de seus pesquisadores precisam estar mais 

concatenadas com o mundo real, e iniciarem um processo de transformação interna com vistas 

a perceberam os direcionamentos do mercado e, principalmente, perceberem as reais 

necessidades da sociedade brasileira. 

As edificações brasileiras estão atingindo um patamar de idade - que vinculadas ao baixo 

nível técnico de construção de uma parcela das obras, potencializará sobremaneira, em alguns 

anos, as atividades envolvidas na reabilitação das estruturas sejam essas, em construções 

públicas, que possuem um tempo de resposta mais demorado, ou naquelas privadas; sejam em 

edificações ou em obras de arte e infraestrutura.  

A despeito com os investimentos nacionais em infraestrutura, o patrimônio brasileiro 

está se deteriorando à níveis galopantes e necessita de atenção. É experiência do autor, que o 

número e a incidência de chamados acerca de manutenção, reparo, recuperação e reforço de 

estruturas de concreto armado têm crescido de modo alarmante. O número de acidentes 

estruturais ocorridos nos últimos anos, inclusive com diversas vidas sendo ceifadas, ratifica 

essa preocupação.  

Seria também de grande importância, que os organismos interessados, pudessem 

realizar pesquisas mais confiáveis acerca do desperdício econômico-financeiro envolvido com 

a deterioração das estruturas e edificações ao redor do Brasil, de modo que esses dados 

pudessem sensibilizar os entes envolvidos a desenvolverem uma cultura de manutenção 

preventiva, minimizando os gastos, que apesar daqueles serem escassos e não confiáveis, esses 

devem ser astronômicos. 

Outra questão muito séria acerca das atividades de recuperação e reforço de estruturas 

de concreto armado é o baixo nível de especialização das empresas e profissionais que operam 

nesse ramo. É da experiência do autor, que esse setor, parece ser o ponto de partida para micro 

e pequenas empresas iniciarem suas atividades na construção civil, o que além de baixar a 

capacidade técnica, também se torna mais um empecilho à incorporação de técnicas mais 

apuradas, que exijam certo grau de especialização e conhecimento. 



86 

A extração eletroquímica de cloretos, a proteção catódica e a realcalinização 

eletroquímica podem contribuir para a mudança desse paradigma nacional, desde que mais 

atenção seja atribuída por parte das unidades de ensino técnico e profissional brasileiro, no 

tocante a formação de mão de obra especializada, tanto para conceber, projetar, executar, assim 

como, para operar os sistemas. 

Com exceção da proteção catódica, que enquanto a fonte externa de suprimento de 

corrente elétrica contínua estiver em funcionamento, as demais técnicas não garantem a 

repassivação da armadura após a interrupção das correntes. Ainda, vários materiais têm sido 

estudados como potenciais candidatos a sistemas de ânodos externos, possibilitando avanços 

no tocante à durabilidade e à diminuição dos custos de implantação e operação das técnicas. 

Mesmo o vasto conhecimento mundial sobre os sistemas eletroquímicos de recuperação 

estrutural, o caminho para pesquisa ainda é longo e árduo, e o Brasil pode contribuir muito para 

esse avanço. 
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