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RESUMO

Uma estrutura de concreto armado mais longeva e com menor custo de
manutenção é uma demanda que propulsiona o grande volume de estudos na área
de construção civil e também este trabalho. A injeção de resina acrílica de baixa
viscosidade, apesar de ser uma tecnologia pouco estudada e pouco difundida,
mostra-se eficaz para correção de falhas na impermeabilização e, por consequência,
sugere influência no controle da corrosão em estruturas de concreto armado. Dando
sequência a uma série de estudos sobre a injeção de resina acrílica, transportou-se
para o laboratório uma constatação empírica a fim de se verificar sua veracidade e
alcance: o controle da corrosão do concreto armado por injeção de resina acrílica.
Para análise deste tema serão apresentados conceitos sobre impermeabilização;
problemas ligados à umidade e infiltrações resultando em fissuras; fatores que
podem causar degradação das estruturas de concreto e ainda, um capítulo
detalhado sobre corrosão. Na sequência, criteriosa análise dos processos de
degradação que comprometem o desempenho e a durabilidade de estruturas de
concreto armado, abordando desde as causas naturais e composição de sistemas
até as falhas oriundas do uso e ocupação das obras. Para tanto, foram moldados 24
corpos de prova de concreto com armadura de aço-carbono e uma fissura artificial
na parte superior alinhada com a barra, promovendo o ataque corrosivo da
armadura por meio de solução contendo 3 % de NaCl. Em seguida, procedeu-se a
injeção de resina acrílica de baixíssima viscosidade, a fim de observar sua influência
no processo de corrosão iniciado. O acompanhamento foi realizado pela medição de
corrente da macrocélula e de potencial de circuito aberto polarizado e despolarizado
das armaduras superiores e inferiores. Os dados obtidos indicam uma diminuição da
intensidade do processo corrosivo pela injeção da resina acrílica. Avaliações de
profundidade de penetração da resina acrílica nos poros do concreto também foram
realizadas, com a intensão de propiciar maior entendimento do alcance do processo
de injeção. Por fim, são apresentados questionamentos que podem ser objeto de
novos estudos.
Palavras-chave: Injeção; resina acrílica; manutenção; concreto; corrosão.

ABSTRACT
CONTROLLING THE CORROSION OF THE REINFORCED CONCRETE BY
INJECTIONS OF ACRYLIC RESIN
Greater durability and lower maintenance costs of reinforced concrete
structure, this demand propels a massive volume of studies in the area
of construction and on this particular study as well. Although under researched
and still scarcely disseminated, the injection of low viscosity acrylic resin has
proved effective to correct failures in waterproofing and suggests influence on the
corrosion of reinforced concrete structure. In a sequence of a series of studies
about the injection of acrylic resin, an empirical verification was conducted in a lab to
prove its veracity and scope: controlling the corrosion of the reinforced concrete by
injections of acrylic resin. After careful analysis of the degradation processes
that compromise performance and durability of reinforced concrete structures,
addressing since natural causes and composition of systems to failures arising from
the use and occupation of work, this study proposes analyzes and parameters that
supported the necessary data gathering for evaluation of this phenomenon. For this
experiment, twenty-four concrete specimens with carbon steel reinforcement and an
artificial crack in the upper part were aligned with the bar, promoting the corrosive
attack of the reinforcement by means of a solution containing 3% of sodium chloride.
Injections of acrylic resin with very low viscosity were applied to each specimen to
observe its influence in the initiated corrosion process. During the monitoring phase,
the macrocell current, as well as, the polarized and depolarized open circuit potential
of upper and lower armatures were measured. Results demonstrate that the intensity
of the corrosive process by the injection of acrylic resin was considerably reduced.
Penetration depth evaluations of acrylic resin in concrete pores were also carried out,
in order to provide a better understanding of the injection process reach. Finally,
questions are presented and may be subject to future studies.
Keywords: Injection; acrylic resin; maintenance; concrete; corrosion.
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1

INTRODUÇÃO

A impermeabilização e a proteção de estruturas de concreto armado são de
tal importância que sua não observância compromete a durabilidade e a vida útil da
estrutura. Lajes de cobertura, marquises, reservatórios de água, fundações,
contenções em paredes diafragma, pontes, barragens, túneis, dentre outros, são
exemplos de estruturas de concreto nas quais a perda de estanqueidade e as
consequentes infiltrações de água causam não apenas incômodos aos usuários,
mas também sérios riscos à função e à própria integridade da estrutura
(BERNHOEFT; MELHADO, 2009).
A armadura de aço-carbono comumente utilizada na construção civil em
estruturas de concreto armado tem a função de conferir ao concreto, resistência à
tração; entretanto, a armadura é facilmente suscetível ao processo corrosivo quando
exposta às condições do ambiente. O concreto, por sua vez, além de possuir
resistência à compressão, confere proteção química e física contra a corrosão na
armadura; porém, uma vez que a própria natureza do concreto lhe inflige um sistema
contínuo de poros e tendência de formação de fissuras, essa barreira de proteção
não é suficiente para impedir os efeitos da degradação ao longo do tempo. Dessa
forma, se faz mister em toda estrutura de concreto armado aparente ou suscetível às
condições do ambiente uma proteção que impermeabilize sua superfície com o
intuito de impedir o ingresso de agentes agressivos que possam iniciar o processo
corrosivo das armaduras; todavia, essa proteção também necessita, ao longo de sua
vida útil, de manutenção.
Em estudo realizado preliminarmente por Nicoletti et al. (2015), foi constatado
que o reparo não destrutivo de sistemas de impermeabilização em estruturas de
concreto armado com proteção mecânica por meio da injeção de resina polimérica
de baixíssima viscosidade é eficaz para corrigir por completo sistemas de
impermeabilização com proteção mecânica, recuperando a estanqueidade sem
permitir o ingresso de novos agentes agressivos na estrutura e sem quebra do
revestimento ou danos ao sistema de impermeabilização. Esse método atende à
Norma ABNT NBR 15575:2013 (Desempenho de Edificações Habitacionais) e pode
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promover

a

manutenção

de

sistemas

de

impermeabilização

protegidos

mecanicamente, sem necessidade de substituir os materiais aplicados. Assim, é
possível garantir a vida útil de projeto (VUP) mínima de 20 a 30 anos sem demolição
da área, contribuindo para o aumento da vida útil das estruturas com menos
recursos.
Ao longo de dez anos de experiência prática diária na aplicação da resina
acrílica de baixa viscosidade (1 mPa/s, conforme ficha técnica disponível no Anexo
A) no reparo de infiltrações foi constatado pelo autor deste trabalho que, mesmo
com o tratamento que proporciona a eliminação da infiltração, havia uma indicação
de mitigação do processo corrosivo existente nas áreas tratadas (NICOLETTI et al.,
2015). Após a realização do experimento de 2014 (NICOLETTI et al., 2015), em que
se constatou a eficácia na recuperação da estanqueidade, entendeu-se que para
mensurar a eficiência do sistema de injeção de resina acrílica no reparo de
estruturas seria primordial analisar sua capacidade de inibir o processo corrosivo
que se instaura nas armaduras pelos processos conhecidos de despassivação, que
serão abordados na Seção 4 desta dissertação.
Importante ressaltar que se trata de uma situação bem característica: uma
estrutura de concreto impermeabilizada em uma de suas superfícies, para que seja
protegida da ação deletéria do meio pela pressão positiva, onde falhas nessa
impermeabilização permitem o ingresso de agentes danosos à estrutura. O ingresso
dos agentes provoca, ao longo do tempo, um ataque à proteção natural da armadura
causando o rompimento da camada passiva, que leva à corrosão; em decorrência
dessa corrosão surge uma pressão interna, pela formação de óxido ferroso, e o
posterior desplacamento do concreto, como mostrado na Figura 1. Nesses locais é
comum a injeção de resina acrílica para preenchimento, impedindo o reingresso dos
agentes agressivos no concreto. Devido a isso, acredita-se que ocorra a diminuição
do processo corrosivo após o tratamento. Diz-se "diminuição do processo corrosivo",
pois, como é sabido, mesmo sob ação da camada passiva, o aço-carbono no
concreto está sujeito ao processo de corrosão. Porém, o fator decisivo para a
integridade entre o uso e o colapso é a velocidade do mesmo em decorrência dos
produtos de corrosão formados.
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Figura 1 – Manchas de óxido ferroso indicando a exixtência de corrosão em uma laje
de concreto onde há infiltração de água

Fonte: próprio autor.

Após esta constatação, as dúvidas que pairam são: é possível afirmar que a
injeção de resina acrílica no reparo de infiltrações em concreto armado contribui
para o controle do processo corrosivo instaurado nas armaduras? Se sim, quais são
as causas para a diminuição da velocidade do processo corrosivo após a injeção de
resina acrílica para eliminar infiltrações? Quais os agentes mais impactantes nesse
processo?
As possíveis explicações para a diminuição do processo corrosivo são:
a) a eliminação da infiltração cíclica de água na estrutura, o que diminuiria a
corrosão pela diminuição da renovação do meio aquoso;
b) a diminuição da porosidade do concreto pela absorção da resina acrílica de baixa
viscosidade, fato verificado experimentalmente em trabalho citado na Seção 3.6.2,
que diminuiria a corrosão pela eliminação do aporte de oxigênio na região tratada;
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c) a ausência de diferença de potencial, uma vez que o contato da resina polimérica
com a superfície da armadura teria função isolante, impedindo a formação de
macrocélulas de corrosão nas regiões de contato.
Para obter respostas a estes questionamentos foi elaborado um programa
experimental que se tornou o objeto deste estudo.
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2

IMPORTÂNCIA DO TEMA
Uma crescente preocupação com a durabilidade das estruturas de concreto

armado se iniciou em meados da década de 1970 (MEDEIROS, 2008) e, com o
advento da Norma de ABNT NBR 15575:2013, tem ganhado a atenção do mercado
brasileiro da construção, bem como o custo de manutenção ao longo da vida útil de
uma estrutura. A “Lei dos Cinco”, de Sitter (1984), mostra que o tempo, assim como
o direito, não socorre aos que dormem (Dormientibus Non Sucurrit Ius), e a falta de
planejamento da manutenção preventiva pode resultar em custos excessivos com
intervenções corretivas, ultrapassando os valores de novas edificações. Na
Figura 2 é possível verificar a evolução dos custos desenvolvida por Sitter (1984).

Figura 2 – Evolução dos custos de intervenção

Fonte: adaptado de Sitter (1984).

Para ilustrar esse princípio, podemos evocar o dito popular que diz: "Uma
obra se constrói uma vez e passa o resto de sua vida fazendo manutenção". Neste
conceito, Ueda e Takewaka (2007 apud MEDEIROS, 2008) destacam a relevância
dos custos de manutenção em países europeus. Pesquisas realizadas em 2002 e
2004 revelam que países como França, Alemanha, Itália e Reino Unido despendem
o montante equivalente a 50 % do que é investido em novas construções somente
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para manutenção e reparo (UEDA; TAKEWAKA, 2007). Como se pode observar, a
engenharia financeira que visa a otimização dos custos de manutenção e vida útil
deve preceder a obra em si, atuando de forma mais efetiva na fase de idealização e
projeto.
Neste sentido, diversos estudos confluem para a melhora do desempenho do
concreto, o que contribui para o aumento da durabilidade da própria obra como um
todo. Todavia, a deterioração precoce das estruturas de concreto armado causada
pela corrosão nas armaduras vem se tornando uma das maiores vicissitudes da
construção civil nos últimos tempos. Acontecimentos recentes, como a queda da laje
de um prédio em Brasília (

Figura 3) no dia 5 de fevereiro de 2018 (TRÊS, 2018)

causam grande espanto e comoção instantânea, mas estão longe de ser um caso
isolado.
Figura 3 – Laje desaba sobre veículos

Fonte: Correio Braziliense, Brasília, 5 fev. 2018

Não fosse o desabamento da laje do piso sobre o estacionamento do Edifício
do Bloco C da 210 Norte já um evento bastante inesperado e aterrador, igual
infortúnio aconteceu pouco tempo depois com desabamento parcial do viaduto da
Galeria dos Estados (Figura 4), situado também em Brasília (VIADUTO, 2018). O
ponto convergente entre esses dois acontecimentos a se destacar é que em ambos

22

os casos ocorriam infiltrações

nas estruturas, decorrentes de falhas na

impermeabilização. Essas infiltrações, ao longo do tempo, ocasionaram corrosão em
diversos pontos das armaduras que, por consequência, vieram a se romper,
causando o colapso. Por óbvio, como orienta Cánovas (1988), “acidentes
catastróficos produzidos em estruturas não obedecem a uma só causa ou
enfermidade agindo isoladamente, mas a uma combinação de várias delas”.

Figura 4 – Parte do viaduto desaba em Brasília

Fonte: Viaduto... (2018).

Por isso, a sintomatologia desses acontecimentos é de grande importância
para o aprendizado de jovens alunos e profissionais da área. Em diversas outras
obras ocorrem as mesmas manifestações patológicas com certa periodicidade e,
novamente, pode-se ressaltar que a falta de manutenção das estruturas será
preponderantemente decisiva para o desfecho sinistroso – que, nos exemplos
citados, por mero acaso não foi trágico.
Indispensável

ao

estudo

das

infiltrações

é

o

entendimento

da

impermeabilização que as previne e das patologias que lhes dão causa. Quanto à
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impermeabilização, considera-se a estrutura, o projeto, a execução e os materiais
empregados, bem como as normas que a balizam no Brasil e no exterior. Em
relação às patologias, compreendem as falhas na estrutura, no projeto, na execução
e nos materiais empregados, além de falhas no uso da construção, bem como a
ciência da escolha da terapia correta frente ao objetivo a ser alçado. É na síntese
dessas duas áreas de estudo, impermeabilização e patologias da construção, que se
situa o sistema de injeção em concreto, em especial a recomposição da
impermeabilidade do sistema de forma não destrutiva e o controle pontual da
corrosão nas áreas afetadas.

2.1

Da originalidade do tema

Durante as pesquisas sobre assuntos relacionados à “injeção de resinas
poliméricas em concreto” e termos correlatos realizadas pelo autor desta dissertação
desde 2012, verificou-se acentuada escassez de material técnico. Foram realizadas
buscas nas plataformas Google, Web of Science Scopus, Science Direct, Comut,
Oasis br, Teses, dentre outras que surgiram organicamente no período entre março
e abril de 2016, e novamente entre março e abril de 2018. Os poucos artigos
encontrados, publicados tanto no Brasil quanto no exterior, limitam-se à aplicação
dos materiais segundo a EN 1504-5: 2006, ou seja, a aplicação de materiais
expansivos, dúcteis ou rígidos para preenchimento de espaços vazios no concreto,
principalmente no que tange ao tratamento de fissuras, com o intuito de impedir o
ingresso de agentes agressivos que possam causar corrosão da armadura.
Apenas um artigo encontrado apresenta estudo relevante, que realizou um
comparativo de materiais para reparo de fissuras em concreto. Esse artigo será
abordado na Seção 3.6.1 deste trabalho. Ademais, em nenhum outro trabalho
encontrou-se um estudo mais profundo sobre o sistema, sobre a capacidade dos
materiais para recompor desempenho ou uma técnica que visasse à recomposição
da impermeabilização e do elemento de concreto; tampouco foi encontrado algum
estudo sobre o tratamento do processo corrosivo desencadeado nas armaduras pelo
sistema de injeção de resina polimérica.
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Deve-se levar em conta, também, que os sistemas de tratamento aqui
analisados, apesar de mundialmente difundidos, são adequados à realidade
brasileira, onde o tipo de impermeabilização mais comum em lajes de edifícios é a
manta asfáltica aderida, protegida mecanicamente por camada de argamassa ou
concreto, e a redução de incômodos e de custos de demolição e reforma das áreas
com problemas de estanqueidade faz jus à utilização de sistemas de reparo e de
recuperação mais desenvolvidos.

2.2

Objetivo
A presente obra tem por desígnio verificar o efeito mitigador da injeção de

resina acrílica de baixa viscosidade em estruturas de concreto armado diante do
processo corrosivo instaurado nas armaduras. Para tanto, esta pesquisa lança mão
de um programa experimental que visa recriar, com a maior similaridade possível, as
condições reais de aplicação do sistema de injeção em concreto maciço. Entretanto,
não se encontra na literatura vigente uma norma específica para esse tipo de
ensaio. Assim, a Seção 4 abordada o método de ensaio desenvolvido para
determinar a se a injeção de resina acrílica de baixíssima viscosidade atua também
na diminuição do processo corrosivo em armaduras de aço-carbono.
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1

Impermeabilização

A impermeabilização é uma tecnologia indispensável para garantir a vida útil
das estruturas e dos elementos constituintes das edificações da construção civil, não
só pelo aspecto da durabilidade, desempenho técnico e estético, como também para
proteger

a

saúde

do

usuário,

sendo

uma

ferramenta

indispensável

à

sustentabilidade em todo o processo construtivo (RIGHI, 2009).
Conforme Che (1986, apud PIRONDI,1988), tem-se que a impermeabilização
é, dentro da construção civil, um serviço especializado, visto que se trata de uma
área que exige razoável experiência, onde os detalhes assumem um papel
importante e a falha, mesmo que pontual, pode comprometer todo o serviço. Outra
dificuldade se encontra na aplicação da metodologia científica na prática intuitiva do
dia a dia, do “sempre fiz assim”, que muitas vezes se sobrepõe ao especificado em
um projeto de impermeabilização (LICHTENSTEIN,1986).
Portanto, pode-se assim listar os seguintes requisitos de desempenho de uma
impermeabilização, entendendo-se por desempenho o comportamento da utilização
do produto resultante de um conjunto de: serviços, componentes e elementos
(SPRINGER, 2003).

3.1.1 Impermeabilização no Brasil

[…] a Impermeabilização no Brasil apresenta ainda hoje algumas
dificuldades específicas, relacionadas com a organização de seu
mercado, empresas, mão de obra, etc. [...] a tendência a uma
certa especialização não justifica a quase absoluta falta de
informação sobre o assunto da grande maioria de nossos
profissionais.
A deficiência começa nas escolas, nas quais muito pouco, ou em
algumas vezes nada, é informado a respeito da tecnologia de
impermeabilização. A bibliografia técnica sobre o assunto é
bastante restrita, e pouco conhecida por nossos profissionais. A
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desinformação a respeito das técnicas e materiais de
impermeabilização, aprofundados pelo dinamismo do setor, é
responsável por diversos problemas, que acabam muitas vezes
em insucessos de impermeabilização. [...] na maioria dos casos
as construtoras só dedicam atenção à impermeabilização e seus
problemas no final das obras, quando é muito tarde. (PICCHI,
1989)

Esse texto, extraído do livro Impermeabilização de Coberturas, do professor
Dr. Flavio Augusto Picchi, poderia ser assunto de qualquer debate em um dos
congressos do Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI) ou tema de seminários
na Concret Show, pois está em voga devido às exigências impostas pela norma de
desempenho ABNT NBR 15575/13. Uma pessoa desavisada poderia pensar que
este texto foi escrito há pouco tempo, quem sabe há poucos dias, contudo, apesar
de atual esse livro foi escrito há 40 anos, e de lá para os dias atuais pouca coisa
mudou.
Em suas análises, feitas para a dissertação de mestrado realizado na
Universidade de São Paulo que deu origem ao livro, Picchi aborda diversos tipos de
sistemas, como mantas asfálticas, asfalto oxidado, emulsões asfálticas, manta de
butil, membranas acrílicas, membranas de poliuretano, manta de PVC, dentre
outras. Alguns desses materiais ainda são considerados novidade por grande parte
dos nossos engenheiros e arquitetos, o que revela a grande dificuldade do mercado
em avançar em conhecimento e tecnologia.
O mercado brasileiro ainda vive, em sua grande maioria, um processo lento
de validação de tecnologias já muito utilizadas na Europa e EUA. Quando algo novo
surge por iniciativa nacional, tende a não ser valorizado ou por vezes é rechaçado.
Está mais do que na hora dos profissionais do Brasil assumirem o protagonismo do
desenvolvimento de novas tecnologias com olhos para o mercado e as
necessidades do país, e isso passa inevitavelmente pela educação.
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3.1.2 Norma de desempenho

A Norma de Desempenho ABNT NBR15575, em vigor desde 19 de julho de
2013, determina um novo padrão de desempenho e de vida útil das construções
habitacionais. A rigor, a Norma determina que toda edificação habitacional deve ter
uma vida útil de projeto (VUP) de no mínimo 50 anos, e para isso as novas
construções deverão obedecer a critérios de manutenção previamente estipulados
no manual do usuário, elaborado pelo construtor para garantir sua durabilidade.
De acordo com a norma ABNT NBR 15575, a impermeabilização manutenível
somente com quebra de revestimento, como áreas internas, piscinas, áreas externas
com piso, coberturas utilizáveis e rampas de garagem, deverá ter uma vida útil de,
no mínimo, 20 anos para o acabamento básico, e de 30 anos para o acabamento
superior, conforme mostra a Tabela 1.
A durabilidade do sistema proposto pela norma pode causar estranheza
circunstancial devido à falta de comprovação da durabilidade dos materiais
disponíveis

no

mercado.

Os

produtos

geralmente

disponíveis

para

impermeabilização, a despeito de rigorosos controles de qualidade do consolidado
parque fabril brasileiro e de produtos importados de igual estirpe, não prometem
tamanha vida útil de forma individual. Não há fabricante que ateste a utilização de
seu veniaga por 20 anos ou 30 anos sob quaisquer circunstâncias de uso e
aplicação. Entretanto, o que se preconiza na Norma para que haja tamanha
durabilidade é que um sistema capaz de atingir a vida útil proposta deve ter um
projeto de impermeabilização com interface entre os demais projetos (estrutural,
hidráulico, elétrico e arquitetônico), seleção acurada de materiais, mão de obra
qualificada e um programa eficaz de reparos – ou seja: projeto, execução e
manutenção.
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Tabela 1 - Vida útil de projetos
Parte da edificação

Exemplo

VUP
mínimo

VUP
superior

Estrutura principal

Fundações, elementos estruturais,
paredes estruturais, estruturas
periféricas, contenções e arrimos

≥ 50

≥ 75

Estruturas auxiliares

Muros divisórios, estrutura de
escada externa

≥ 20

≥ 30

Vedação externa

Paredes de vedação externas,
painéis de fachada, fachadascortina

≥ 40

≥ 60

Vedação interna

Paredes e divisórias leves
internas, escadas internas,
guarda-corpo

≥ 20

≥ 30

Impermeabilização
manutenível sem
quebra de
revestimento

Componentes de juntas e
rejuntamentos
Impermeabilização de caixas
d’água, jardineiras, áreas externas
com jardins, coberturas não
utilizáveis, calhas e outros

≥4

≥6

≥8

≥12

Impermeabilização
manutenível apenas
com quebra de
revestimento

Impermeabilização de áreas
internas, de piscinas, áreas
externas com piso, coberturas
utilizáveis, rampas de garagem,
etc.

≥20

≥30

Fonte: ABNT NBR 15575 (2013).

Na Parte 1 – Requisitos Gerais, item 3.27, a Norma define: “Manutenção conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida total da edificação para
conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes
de atender as necessidades e segurança dos seus usuários”.
Nessa linha de raciocino, entendendo que a manutenção do sistema de
impermeabilização, devido à sua importância e peculiaridade, faz requerer uma
metodologia eficiente que não gere os mesmos transtornos que a sua substituição, o
item 4.2 “d” da Norma ABNT NBR 9575:2010 identifica o sistema de injeção
polimérica como um sistema auxiliar para a impermeabilização. O sistema de injeção
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de resinas em concreto é, portanto, um método que pode ser utilizado tanto pela
durabilidade quanto pela praticidade não destrutiva, sendo reconhecidamente
eficiente tanto em infiltrações de lajes de concreto quanto em barragens, túneis,
estações de tratamento de água e situações com necessidade extrema de
contenção do fluxo de água em pressão negativa.

3.2

Fissuras
Segundo Cánovas (1988), toda construção que utiliza concreto em suas

estruturas ao longo de sua existência apresentará fissuração, senão em horas, dias,
semanas ou mesmo em anos. Ainda segundo o autor, as principais causas para o
surgimento de fissuras devem-se quase exclusivamente à:

a) cura deficiente;
b) retração;
c) expansão;
d) variações de temperatura;
e) ataques químicos;
f) excesso de carga;
g) erros de projeto e de execução;
h) recalques diferenciais.

Como é possível constatar, o concreto armado haverá de fissurar por
diferentes razões, podendo ser o fenômeno da fissuração considerado inerente à
existência do próprio concreto armado em uso. Na

Figura 5, Mehta e Monteiro (2014) ilustram com base na Concrete Society of
U.K. (Grã-Bretanha) os tipos de fissuras existentes em concreto armado e suas
classificações com o objetivo de auxiliar na identificação e diagnóstico preliminar das
origens.
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Todavia, o objeto de interesse deste trabalho se constituirá especificamente
das fissuras que causam infiltrações decorrentes de falhas do sistema de proteção e
que ocasionam a degradação acelerada da estrutura.

Figura 5 - Fissuras diversas em concreto armado

Fonte: Mehta e Monteiro (2014) adaptado da Concrete Society, Construction Cracks in
Concrete.

O correto diagnóstico das fissuras pode auxiliar na escolha do sistema de correção a
ser empregado. Desta maneira, baseados nos exemplos da
Figura 5, Mehta e Monteiro (2014) listam as possíveis causas de seu
surgimento e o método de prevenção das fissuras na Tabela 2.
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Tabela 2 - Classificação de tipos de fissuras
Tipo de
fissura

Letra
indicativa

Subdivisão

Localização
usual

Causa
primária

Causas/
fatores
secundários

Correção

Período de
surgimento

A

Sobre a
armadura

Seções
profundas

Exsudação
excessiva

Topo de
pilares

Reduzir
exsudação
(incorpora
ção de ar)
ou revibrar

10 minutos a
3 horas

Em arco

Secagem
rápida nas
primeiras
idades

Mudança de
profundidad
e

Lajes tipo
caixão
perdido

Diagonal

Pisos e lajes

Baixa taxa de
exsudação

Melhoria
da cura
inicial

30 minutos a
6 horas

Resfriamento
rápido

Reduzir
calor de
hidratação
e/ou isolar
termicame
nte

1 dia a 2 ou
3 semanas

Retração
excessiva

Reduzir
consumo
de água

Várias
semanas ou
meses

B
Assentamento
plástico
C

D
Aleatória
E
Retração
plástica

F

G
Contração
térmica inicial
(calor de
hidratação)

Sobre a
armadura

Idem, mais
aço
próximo da
superfície

Restrição
externa

Paredes
grossas

Geração
excessiva
de calor de
hidratação

Restrição
Interna

Lajes
espessas

Gradiente
excessivo
de
temperatura

Lajes finas
(e paredes)

Juntas
ineficazes

H

I

Cura ineficaz
Melhorar a
cura

J

Corrosão da
armadura

Secagem
rápida
inicial

Lajes de
concreto
armado

Retração
hidráulica ou
por secagem
de longo prazo

Fissura
mapeada

Lajes de
concreto
armado

K

Contra a
fôrma

Concreto
aparente

Nata porosa

Lajes

Forma
impermeável

Misturas ricas

1 a 7 dias

Cura
inadequada

Melhorar a
cura e
acabamen
-to

Concreto com
qualidade
pobre

Eliminar
causas
listadas

Mais do que
2 anos

Excesso
de
desempenamento

L

Natural

Pilares e
vigas

M

Cloreto de
cálcio

Concreto
prémoldado

Fonte: Mehta; Monteiro (2014).

Cobriment
o
insuficiente
Excesso
de cloretos
de cálcio
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Dal Molin (1988), em sua conhecida pesquisa a partir dos relatórios técnicos
da Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), no Estado do Rio Grande do Sul,
realizados em diversos tipos de edifícios e residências, pôde constatar que a grande
maioria das manifestações patológicas pós-obra eram fissuras dos mais diversos
tipos e origens. A Figura 6 apresenta o gráfico que compila os dados apurados.
Ainda segundo a autora, mesmo que todas as medidas preventivas sejam tomadas,
nem sempre é possível evitar completamente o aparecimento de fissuras. (DAL
MOLIM,1988).

Figura 6 - Manifestações patológicas em edifícios

Fonte: Dalmolin (1988).

3.2.1 Controle das fissuras
Uma vez que as fissuras são o caminho preferencial para a penetração de
agentes agressivos externos que iniciam o processo corrosivo e diminuem a
resistência do concreto, a norma ABNT NBR 6118:2014 determina o limite de
abertura das fissuras em estruturas de concreto para evitar um desempenho
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inaceitável. De acordo com a norma, a abertura máxima característica wk das
fissuras, desde que não exceda valores da ordem de 0,2 mm a 0,4 mm, não tem
importância significativa na corrosão das armaduras passivas.
Na Tabela 3 são dados os valores limites da abertura característica wk das
fissuras, assim como outras providências, visando garantir a proteção adequada das
armaduras quanto à corrosão.

Tabela 3 - Limite de abertura de fissuras como exigência para durabilidade
Tipo de concreto
estrutural
Concreto simples

Concreto armado

Concreto
protendido nível 1
(protensão parcial)

Classe de agressividade
ambiental (CAA) e tipo
de protensão

Exigências relativas
à fissuração

Combinação de
ações em
serviço a utilizar

CAA I a CAA IV

Não há

--

CAA I

ELS–W wk <= 0,4mm

CAA II a CAA III

ELS–W wk <= 0,3mm

CAA I a CAA IV

ELS–W wk <= 0,2mm

Pré-tração com CAAI ou
Pós-tração com CAA I
e II

ELS–W wk <= 0,2mm

Combinação
frequente

Combinação
frequente

Verificar as duas condições abaixo
Concreto
protendido nível 2
(protensão parcial)

Pré-tração com CAA II ou
Pós-tração com CAA III
e IV

ELS-F

(1)

ELS-D

Combinação
frequente
Combinação
quase
permanente

Verificar as duas condições abaixo
Concreto
protendido nível 3
(protensão limitada)

Pré-tração com CAA II ou
Pós-tração com CAA III
e IV

ELS-F

(1)

ELS-D

(1)

Combinação
frequente
Combinação
quase
permanente

A critério do projetista, o ELS-D pode ser substituído pelo ELS-DP com ap = 25 mm.

Fonte: ABNT NBR 6118:2014.
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Para as armaduras ativas existe a possibilidade de ocorrer corrosão sob
tensão, portanto, os limites devem ser mais restritos para as classes CAA I ou II com
pretensão parcial em relação ao concreto armado; para as classes CAA III e CAA IV,
em ambiente agressivo, não são permitidas as fissuras.
De acordo com Helene (1997), em estruturas de concreto cujo projeto
estrutural esteja alinhado às exigências da normalização técnica, as fissuras com
abertura máxima característica wk entre 0,3 a 0,4 mm não teriam importância
significativa na evolução da corrosão para as armaduras passivas, mas no caso das
armaduras ativas, devido à sua maior sensibilidade à corrosão sob tensão, a
abertura de fissura aceitável não deve ser superior a 0,1 mm.
Os autores, Carpentier e Soretz (1986, apud HELENE, 1986) afirmam que
fissuras de abertura de 0,2 mm a 0,3 mm que a intensidade da corrosão que elas
proporcionam está diretamente relacionada à sua abertura e ao seu tempo de
surgimento, ou seja, quão maior for a abertura dessas fissuras e quão mais cedo
elas surgirem, maior será a intensidade da corrosão.
Segundo Cánovas (1988), são consideradas microfissuras as que possuem
abertura inferior a 0,05 mm; fissuras de amplitude entre 0,12 e 0,2 mm não oferecem
perigo de corrosão das armaduras, salvo se o meio ambiente for agressivo.
Os estudos realizados por Felius e Andrade (1988) e Nepomuceno (1992),
citados por Cascudo (1997), ressaltam que fissuras de até 0,4 mm não possuem
efeito impactante na antecipação da vida útil das estruturas, apenas agem no
sentido de antecipar o início do problema.
Entretanto, ao se falar de fissuras, o mais importante quesito considerado no
momento de selecionar a correta terapia a ser aplicada a cada tipo é se são as
fissuras chamadas "fissuras vivas", ou seja, com movimento, ou se são fissuras
estabilizadas ou sem movimento, conhecidas como "fissuras mortas" (CÁNOVAS,
1988).
Como constatam esses autores, as fissuras citadas por si só podem não
constituir força expressiva na diminuição direta da vida útil de uma estrutura de
concreto armado pelo seu baixo impacto no aumento da corrosão. Entretanto, sendo
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essas fissuras posicionadas diretamente em áreas expostas a intempéries de
agressividade maior ou menor, estas áreas devem ser protegidas por meio de
impermeabilização contra a ação de agentes danosos, já citados anteriormente, sem
a qual o processo degenerativo seria por demais acelerado. Como afirmou Helene
(1997), para esse tipo de situação as recomendações da antiga NB 1/2003 não eram
suficientes para garantir a durabilidade de lajes de cobertura em reservatórios,
marquises, tirantes, silos, pendurais e outros, deficiências da norma que foram
superadas na NBR 6118 revisada em 2015. Sob esse conceito, falhas na proteção
causam a penetração pontual dos agentes agressivos, que encontram nas fissuras
seu veículo preferencial e formam as infiltrações causadoras de desconfortos aos
usuários, bem como acelerada despassivação das armaduras, que pode culminar
em rupturas na estrutura e por consequência eventos trágicos e desastrosos, como
nos exemplos da Seção 2.
Segundo Dal Molin (1988), uma das principais causas da perda de
estanqueidade da edificação é o surgimento de fissuras nas estruturas de concreto,
pois a água em seus diferentes estados físicos tanto pode penetrar de fora para
dentro, através de fissuras nos elementos da estrutura, como pode haver perda de
líquido por fissuração em reservatórios de contenção.

3.2.2 Problemas ligados à umidade e infiltrações
A umidade é o fator primordial para o aparecimento de eflorescências,
ferrugens, mofo, bolores, danos à pintura, reboco e até danos estruturais. Conforme
Verçoza (1991), a umidade por si não é apenas uma das causas de patologia, pois
ela também age como um intermédio para que inúmeras outras patologias em
construções aconteçam. Para a norma ABNT NBR 15.575:2013, a água é o principal
agente de degradação de um amplo grupo de materiais de construção, estando
presente no solo, na atmosfera, nos sistemas e procedimentos de higiene da
edificação.
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Segundo Dal Molin (1988), a perda de estanqueidade na edificação pela
existência de fissuras gera inúmeras consequências e incômodos, dentre os quais
cita:
a) manchas de umidade: variação na cor da superfície do concreto ou argamassa
de revestimento pelo acúmulo de água, resíduos ou manchas de óxido
decorrentes de processo corrosivo;
b) eflorescências: ocasionadas pela congruência de três fatores: teor de sais
solúveis dos materiais, água e pressão hidrostática, que propicia a migração dos
sais para a superfície;
c) desenvolvimento de bolor: consequência do desenvolvimento de microorganismos pertencentes ao grupo dos fungos, que necessitam da presença de
elevada umidade no material ou no ambiente no qual que se proliferam;
d) deterioração dos revestimentos interiores: a infiltração de água através de
fissuras promove a deterioração precoce de elementos de revestimento, como
papéis de parede, forro falso, gesso e madeira, que possuem incompatibilidade
com a umidade. Além disso, no caso de películas impermeáveis, como tintas, a
eflorescência e umidade podem causar descolamento e a formação de bolhas.

Segundo Verçoza (1991), a umidade nas construções pode manifestar-se de
diversas formas e tem as seguintes origens:
a) trazida durante a construção: essa umidade se encontra na porosidade dos
materiais. Decorre da água utilizada para a obra como em cimento e
argamassas e desaparece em torno de seis meses (VERÇOZA 1991; KLEIN
1999);
b) trazida por capilaridade: é a umidade que vem subindo do solo pelos canais
capilares dos materiais porosos, como blocos cerâmicos, concreto, argamassas,
madeira, por diferença de pressão (ascensional);
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c) trazida pela chuva: a simples ocorrência de chuva, além de comum, não implica
por si em causa patologias de umidade, pois depende da afluência de fatores
como direção e velocidade do vento, a intensidade da precipitação, a umidade
do ar e fatores da própria construção (impermeabilização, porosidade de
elementos de revestimento, sistema precário de escoamento de água, entre
outros);
d) vazamento nas redes hidráulicas: nesse caso basta identificar a origem e
realizar a sua correção –, entretanto, na maioria das vezes o problema está
encoberto pela construção;
e) umidade por condensação: ocorre em ambientes com pouca ventilação e
iluminação – a água já se encontra no ambiente e se deposita na superfície da
estrutura.
3.3

Degradação das estruturas de concreto
O fiel cumprimento das normas e prescrições técnicas tem como finalidade

garantir o desempenho e durabilidade satisfatórios do concreto e seus componentes,
da mesma maneira, o não cumprimento fatalmente tem como consequência a falta
de qualidade. Um fator recorrente para o surgimento de manifestações patológicas
no concreto armado é a falta de qualidade dos materiais empregados em sua
execução (CÁNOVAS, 1988). Vislumbrando este panorama, Metha e Monteiro
(1994) pressupõem que a degradação do concreto armado raramente é decorrente
de um único fator e, a depender do nível de degradação instaurado na estrutura,
mais de um fenômeno deletério será usualmente constatado.
Para Souza e Ripper (1998), as causas das deteriorações das estruturas de
concreto podem ser classificadas como causas intrínsecas (inerentes às suas
estruturas) e causas extrínsecas (externas ao corpo estrutural). As causas
intrínsecas são aquelas que têm origem nos materiais e peças estruturais durante as
fases de execução e/ou de utilização das obras, seja por falha humana, por
questões próprias ao material concreto ou por ações externas -- acidentes, inclusive.
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As causas de deterioração da estrutura que independem do corpo estrutural
em si, assim como da composição interna do concreto ou de falhas inerentes ao
processo de execução, são as causas extrínsecas. Pode-se considerar que elas
atuam “de fora para dentro” das estruturas durante as fases de concepção ou ao
longo da vida útil. Por isso, como lembra Cánovas (1998), conhecer o histórico pode
ser decisivo e trazer muitas explicações sobre a enfermidade da estrutura, ou seja,
as origens que motivaram o problema patológico. O estudo da obra é fundamental.
Os mecanismos mais importantes e frequentes de envelhecimento e de
deterioração das estruturas de concreto descritos na norma ABNT NBR 6118:2014
são apresentados na Figura 7.

Figura 7 - Ilustração dos tipos de degradação em estruturas de concreto
Deterioração das estruturas
de
concreto

Degradação do
concreto

Lixiviação
Expansão por sulfato
Reação álcaliagregado

Fonte: ABNT NBR 6118:2014.

Corrosão da
armadura

Deterioração físicomecânica

Despassivação
por cloretos
ou carbonatação

Fissuras
Erosão
Carga excessiva
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Com base nessa classificação, pode-se pontuar que os três principais fatores
de deterioração das estruturas de concreto são a carbonatação, o ataque de cloretos
e a lixiviação, pois todo tipo de estrutura está comumente exposta aos seus efeitos
de forma singular ou combinada, em maior ou menor intensidade. A expansão por
sulfato e a reação álcali-agregado, apesar de serem extremamente danosas e
contundentes ao concreto, não são tão comuns.
3.3.1 Lixiviação
Além de águas subterrâneas, de lagos e de rios contaminadas com cloretos,
sulfatos e bicarbonatos de cálcio e magnésio, ocorre a lixiviação quando águas
puras com pouco ou nenhum íon de cálcio entram em contato com a pasta de
cimento Portland, hidrolisando ou dissolvendo os produtos quem contêm cálcio
(MEHTA et al., 1994).
Sendo a lixiviação um dos principais agentes de degradação das estruturas
de concreto armado, sua associação com as fissuras do concreto ocasionam as
conhecidas infiltrações e eflorescências (Figura 8), tão comuns em todos os tipos de
edificações, e podem ser associadas diretamente ao surgimento de corrosão nas
armaduras.
Figura 8 - Eflorescência

Fonte: arquivo do autor.
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A Figura 8 mostra a ação da lixiviação como um dos principais agentes de
degradação. Este processo será analisado com maior detalhe concomitantemente
ao tema corrosão.

3.3.2 Carbonatação
Na superfície exposta do concreto, a carbonatação é causada essencialmente
pela penetração de CO2 disperso na atmosfera, além de outros gases ácidos, como
SO2 e H2S (CASCUDO, 1997), especialmente quando a umidade relativa do ar se
situar entre 50 e 70 % (NEVILLE, 2008). O processo de carbonatação, via de regra,
é condição essencial para o início da corrosão nas armaduras, iniciado quando o pH
do concreto responsável pela camada passiva que protege a armadura cai abaixo de
um valor crítico. Segundo Cascudo (1997), o CO2 reage com os hidróxidos liberados
pela hidratação do cimento, com a formação de sais e a redução do pH do concreto
para uma faixa de 8 a 9, o que também colabora para a despassivação das
armaduras e o desencadeamento das reações de oxidação.
A Figura 9 mostra um exemplo de corrosão em área carbonatada. Também é
possível observar a aplicação da fenolftaleína, que indica que a frente de
carbonatação já ultrapassa a armadura.
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Figura 9 - Tratamento da corrosão em área carbonatada

Fonte: arquivo autor.

3.3.3 Ataque por cloretos

É comum a contaminação do concreto com cloretos (íons Cl-) a partir do
emprego equivocado de aditivos aceleradores de pega à base de CaCl2, agregados
ou água contaminada com produtos de limpeza, além do sal utilizado no desgelo de
estruturas. De outra maneira, ambientes marinhos apresentam atmosfera com
grande presença de cloretos (Cl-) e sulfatos (SO42-) e, portanto, oferecem alta
agressividade para uma estrutura de concreto (RIBEIRO et al, 2014).
Quando os íons cloreto penetram no concreto e se acumulam em nível crítico
na superfície do reforço de aço, a camada passiva que protege o aço é destruída,
em um processo conhecido como despassivação (NEVILLE, 2008). Na Figura 10 é
possível visualizar uma intensa ação de oxirredução do aço-carbono pela
penetração de cloretos no concreto e como esse processo pode ser danoso para
estruturas de concreto armado. Essas reações serão melhor analisadas na Seção
Corrosão.
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Figura 10 - Viga de concreto armado com corrosão avançada em área litorânea

Fonte: arquivo do autor.

3.4

Corrosão

A corrosão é o fator determinante para mensurar a vida útil das estruturas e,
por isso, é utilizada nos modelos de vida útil de Tuutti (1982), ampliado por Helene
(1993), Sarja e Vesikare (1996) e no próprio Modelo Conceitual de Andrade (2015).
A velocidade da corrosão permite determinar quanto tempo levará para que ocorra
uma queda significativa de desempenho pela perda de seção das armaduras e,
assim, estimar o tempo limite da vida útil. A Figura 11 - Conceito de vida útil das
estruturas de concreto com relação à corrosão nas armaduras detalha o modelo de
previsão de vida útil ampliado por Helene (1993).
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Figura 11 - Conceito de vida útil das estruturas de concreto com relação à corrosão
nas armaduras

Fonte: Tutti (1982) ampliado por Helene (1993).

Em relação às situações limite que definem o fim da vida útil estrutural no
projeto das estruturas de concreto armado, considera-se esse limite como
correspondendo ao início da corrosão nas armaduras de flexão/tração dos
elementos estruturais principais. Esse é um critério conservador e garante a
segurança do projeto estrutural (HELENE, 1993; BRANCO, 2000).
O processo de corrosão do aço-carbono no interior de artefatos de concreto
por íons cloreto envolve uma fase inicial na qual os agentes agressivos ingressam
no concreto, causando a despassivação da armadura, seguindo-se da formação de
uma célula de corrosão, responsável pela propagação do processo corrosivo na
extensão da barra. O concreto oferece ao aço dupla proteção. Primeiro, a proteção
física, separando o aço do contato direto com o meio externo que o envolve com
elementos que podem causar danos impactantes e contundentes; segundo, a
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proteção química, conferida pelo elevado pH do concreto, o qual promove a
formação de uma película passivadora que envolve o aço (ENIO; GIBSON, 2013).

3.4.1 Pilha eletroquímica
A corrosão é um fenômeno que, na grande maioria das vezes, é de natureza
eletroquímica, implicando na formação e movimento de partículas com carga elétrica
que se deslocam na presença de um eletrólito condutor.
A corrosão eletroquímica pressupõe de antemão a formação de uma pilha
eletroquímica de corrosão com a presença de alguns elementos:
a) um ânodo, que se caracteriza pela passagem do material do estado metálico para
o estado iônico (oxidação);
b) um cátodo, onde são consumidos os elétrons gerados na região anódica
(redução);
c) uma diferença de potencial entre ambos, sendo o ânodo de potencial mais
eletronegativo; uma ligação elétrica entre o ânodo e o cátodo, que pode ser
caracterizada pelo mesmo material metálico;
d) e uma ligação externa, caracterizada pela condução iônica através do eletrólito
(ENIO, GIBSON, 2013; GENTIL, 1996).
A Figura 12 representa esse fenômeno e expõe as reações parciais que se
processam nas regiões anódica e catódica, características de um meio alcalino,
como o concreto.
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Figura 12- Representação de uma pilha de corrosão em concreto

Fonte: Cascudo (1997).

Segundo Gentil (1996), pode-se dizer que a força eletromotriz das reações
químicas da pilha de corrosão é dada pela diferença de potencial que pode ocorrer
por:
a) eletrodos constituídos por diferentes materiais, possuindo, portanto, diferentes
potenciais;
b) eletrodos constituídos pelo mesmo material, mas as soluções apresentam
atividades diferentes;
c) eletrodos constituídos do mesmo material e as soluções apresentam atividades
iguais, porém, os eletrodos estão submetidos a diferentes pressões parciais de
substâncias gasosas;
d) os eletrodos estão em temperaturas diferentes.

3.4.2 Pilha de concentração iônica e de aeração diferencial

A pilha de concentração ocorre quando os eletrodos de material metálico de
mesma natureza estão em contato com um mesmo eletrólito, porém, em regiões
com diferentes concentrações, ou em um mesmo eletrólito, mas em locais que
possuem teor de gases dissolvidos diferentes (GENTIL, 1996).
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No primeiro caso, quando os eletrodos estão em contato com soluções de
diferentes concentrações, tem-se a Pilha de Concentração Iônica, onde o ânodo
será aquele inserido na solução mais diluída, e o cátodo estará inserido na solução
mais concentrada (GENTIL, 1996).
A pilha formada por um mesmo material metálico em contato com o mesmo
eletrólito, mas apresentando diferentes teores de difusão de gases, tem o nome de
Pilha de Aeração Diferencial, e ocorre com mais frequência em regiões
diferentemente aeradas, pois a diferença de concentração de oxigênio desencadeia
uma diferença de potencial. O eletrodo mais aerado atua como cátodo, e o menos
aerado como ânodo (GENTIL, 1996).

3.4.3 Conceito de microcélula e macrocélula

De acordo com Cascudo (1997), para o entendimento dos mecanismos
básicos de corrosão e para o correto diagnóstico de suas fontes causadoras é
fundamental o domínio do conceito de macrocélulas (ou macropilha) e microcélula
(ou micropilha) de corrosão.
Ainda segundo o autor, as macrocélulas são células (ou pilhas) nas quais as
regiões catódicas e anódicas encontram-se afastadas umas das outras, como
mostra a Figura 13. As microcélulas se caracterizam por um aspecto generalizado e
sua ocorrência se dá em regiões de maior homogeneidade do concreto, em que as
regiões catódicas e anódicas encontram-se adjacentes.
As macrocélulas se caracterizam por um estado superficial típico da barra no
qual se distinguem nitidamente as zonas oxidadas (anódicas) das zonas em perfeito
estado (catódicas), e ocorrem em áreas no concreto com diferentes concentrações
de porosidade, permeabilidade, salinidade, dentre outros (SUZUKI et al., 1990 apud
CASCUDO, 1997).
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Figura 13 - Ilustração da formação de macrocélula e microcélula

Fonte: Araújo (2016).

Segundo Cascudo (1997), as microcélulas são as formas mais comuns de
corrosão em estruturas de concreto e podem ocorrer tanto pelo ataque de cloretos
quanto pela queda do pH ocasionada pela carbonatação. Ela ocorre em áreas bem
definidas do concreto, em que se verifica a penetração dos agentes agressivos, que
atuam na despassivação das armaduras. Entretanto, não é incomum ocorrer a
combinação dos dois fatores de corrosão concomitantemente. Neste cenário, as
áreas despassivadas passam a atuar como ânodo das áreas periféricas sem
contaminação (cátodo), sem prejuízo da descaracterização da microcélula já
estabelecida. Somente as condições específicas do concreto determinarão qual
mecanismo será subjacente (CASCUDO, 1997).

3.4.4 Potencial de eletrodo
O metal inserido em meio aquoso estabelece uma situação de equilíbrio ou
estado estacionário caracterizado pela formação de uma dupla camada elétrica, que
é o arranjo de partículas carregadas e/ou dipolos orientados que existem em toda
interface material/meio aquoso. Nesse equilíbrio dinâmico não há corrosão, pois as
forças que atuam são os átomos metálicos, que deixam o metal (oxidação) e
passam para a solução, ionizando-se e hidratando-se, e os cátions (íons do metal
que sofrem redução), que se depositam sobre o metal na mesma velocidade.
O exame da dupla camada elétrica mostra que há uma distribuição de cargas
elétricas nessa interface e, dessa forma, se estabelece uma diferença de potencial
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(ddp) entre o metal e a solução, o que conceitualmente é tido como potencial de
eletrodo. A medida absoluta desse valor não é viável, por isso, adota-se a medida
ddp relativa à utilização de um eletrodo de referência. Os eletrodos de referência
mais comuns são o eletrodo de calomelano saturado (ECS), eletrodo de cobre e
sulfato de cobre (Cu|CuSO4, ESC) e o eletrodo de prata e cloreto de prata (Ag|AgCl,
ECP) (CASCUDO, 1997).

3.4.5 Polarização

Segundo Ribeiro (2014), a polarização ocorre quando a condição de equilíbrio da
dupla camada elétrica com um dado eletrodo é alterada pela inserção de uma
corrente ou imposição de um potencial que deslocará a condição de equilíbrio. A
medida da polarização é dada pela sobretensão ou sobrepotencial (ƞ), sendo que o
potencial criado pela polarização é “E” e o potencial de equilíbrio “Ee”. Dessa forma:
ƞ = E - Ee

Quando um eletrodo que estava em equilíbrio passa a ser polarizado, as
densidades das correntes catódica e anódica passam a ser distintas, predominando
o processo de redução ou oxidação. O ƞ é positivo para uma densidade de corrente
anódica superior e tem-se uma polarização anódica; da mesma forma, o ƞ é
negativo para uma densidade de corrente catódica e tem-se uma polarização
catódica.
Quando uma barra em concreto apresenta corrosão, a célula (ou pilha)
formada apresenta potencial em equilíbrio dinâmico com o meio, denominado
potencial de corrosão ou potencial de equilíbrio irreversível (Ecorr). Sobre o mesmo
diapasão, a polarização pode ser aferida ou imposta, tendo como potencial inicial o
potencial de corrosão e aplicando-se sobre ele um sobrepotencial. Dessa forma,
tem-se uma nova equação:
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ƞ= E - Ecorr

A norma ASTM C876:2015 apresenta um método padronizado de medição de
potencial de corrosão em estruturas de concreto armado. O padrão da norma é a
obtenção de dados utilizando como referência o ESC. A Tabela 4 apresenta os
parâmetros da norma já convertidos para o eletrodo ECP3 utilizado neste estudo.

Tabela 4 - Critério de avaliação do potencial de corrosão
Ecorr (mV, Ag|AgCl|KCl 3 mol/L)

Probabilidade de corrosão

> -108

< 10%

entre -108 e -258

incerta

< -258

> 90%

Fonte: adaptado de ASTM C876:2015.

3.4.6 Iniciação da corrosão

A formação da película passiva, que protege o aço, tem relação com a
elevada alcalinidade da solução aquosa presente nos poros do concreto.
Inicialmente, pensou-se que essa alcalinidade devia-se essencialmente à presença
do hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), resultante das reações de hidratação do cimento.
Contudo, com a evolução dos conhecimentos sobre o tema, verificou-se que o
elevado pH da solução dos poros do concreto se deve, principalmente, aos
hidróxidos de sódio (NaOH) e de potássio (KOH), que conferem pH da ordem de 13
a 14 à fase líquida do concreto (LONGUET et al., 1973; ANDRADE, PAGE, 1986).
Contudo, o crescente uso de aditivos no cimento pode reduzir o pH na solução dos
poros do concreto (HAUSMANN, 1998) sem induzir a despassivação do aço.
A película passiva protetora do aço é gerada a partir de uma rápida e extensa
reação eletroquímica que resulta na formação de uma fina camada de óxidos,
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transparente e aderente ao aço (POURBAIX, 1987). A composição precisa dessa
película ainda é objeto de discussão. Embora haja algumas teorias, uma das mais
aceitas prevê a formação de uma película composta de duas camadas: uma mais
interna, composta principalmente por magnetita, e outra mais externa, composta por
óxidos férricos (NAGAYAMA; COHEN, 1962 apud ALONSO et al., 2010). Essa
película apresenta elevada resistência ôhmica, conferindo taxas de corrosão
desprezíveis, uma vez que impede o acesso de umidade, oxigênio e agentes
agressivos à superfície do aço, bem como dificulta a dissolução do ferro.
A ação de proteção exercida pela película passiva é garantida pela alta
alcalinidade do concreto e um adequado potencial eletroquímico. Essa condição
pode ser melhor observada no diagrama de equilíbrio termodinâmico proposto por
Pourbaix (1974) para o ferro em meio aquoso, que mostra as condições de pH e
potencial nas quais o ferro pode se situar em três condições distintas: corrosão,
passivação ou imunidade. A Figura 14 mostra o diagrama de equilíbrio de Pourbaix.

Figura 14 - Diagrama de Pourbaix

Fonte: adaptado de Pourbaix, 1987
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A perda de estabilidade da camada passiva conduz o ferro ao processo de
corrosão. De acordo com Bakker (1988), essa situação ocorre pela penetração, no
concreto, de substâncias agressivas que atuam através dos seguintes mecanismos:
a)

carbonatação do concreto, que reduz seu pH a níveis insuficientes para

manter o estado passivo das armaduras;
b)

presença do agente despassivante (íon cloreto) em quantidade suficiente

para romper localmente a camada passiva;
c)

combinação desses dois fatores citados.
Nesse sentido, a camada de cobrimento desempenha um importante papel

porque, além de ser uma barreira química, também se constitui em uma barreira
física. Um cobrimento de boa qualidade, com baixa porosidade, além de dificultar a
penetração dos agentes agressivos, constitui uma barreira adicional, reduzindo a
presença da água e do oxigênio, elementos necessários à existência da corrosão
eletroquímica (SHIESSL; BAKKER, 1988).

3.4.7 Corrosão por lixiviação

A armadura encontra-se inserida no concreto em meio alcalino em torno de
12 a 13, propiciado pelos hidróxidos de cálcio (Ca(OH)2), de sódio (NaOH) e de
potássio (KOH), que são produtos da hidratação do cimento Portland (CASCUDO,
1997). A penetração de água causa a dissolução e o carreamento destes hidróxidos
e, desta maneira, a armadura passa a ficar desprotegida ou despassivada,
suscetível ao início do processo corrosivo.
A Figura 15 ilustra a ação degenerativa da lixiviação por águas limpas no
concreto; é possível identificar a corrosão avançada na parte inferior da junta de
dilatação ocasionada pelo fluxo de água decorrente de falha na impermeabilização.
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Figura 15 - Degradação da parte inferior da junta de dilatação devido à lixiviação

Fonte: arquivo do autor.

Além disso, a penetração de agentes agressivos como moléculas de CO2 e
de cloretos potencializa esse processo. Dessa forma, pode-se verificar que as
infiltrações decorrentes de falhas na impermeabilidade das estruturas de concreto
armado ou protendido estão diretamente relacionadas à deterioração precoce e
diminuição da vida útil das construções.

3.4.8 Corrosão por carbonatação

Na carbonatação, segundo Gentil (1996), o dióxido de carbono (CO2) que
existe no ar ou em águas agressivas pode se combinar com o Ca(OH)2, resultando
em carbonato de cálcio (CaCO3) insolúvel. Dessa forma, ocorre a redução do pH do
concreto para 8,5 ou 9 e, por consequência, a despassivação do aço.
Ainda segundo o autor, o carbonato de cálcio insolúvel tem ação benéfica
quando se deposita nos poros do concreto, formando uma barreira para a
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penetração de novos agentes agressivos. Entretanto, a velocidade da carbonatação
depende do teor de umidade do concreto e da umidade relativa do meio ambiente e
a profundidade da carbonatação aumenta com o aumento da relação água/cimento.
Por isso, as infiltrações em estruturas de concreto podem acelerar a ação da
carbonatação.
Neste processo, eventualmente ocorrerá corrosão e formação de fissuras,
seguidas de fragmentação e desplacamento do concreto (WANG, 2010). A

Figura

16 exemplifica o processo químico que ocorre na superfície do concreto submetida

aos efeitos da carbonatação.

Figura 16 - Representação esquemática da propagação de CO2

Fonte: adaptado de Freire (2005).
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3.4.9 Corrosão por cloretos

De acordo com Bertolini (2006) o ataque por cloretos é perigoso por ser
extremamente localizado (pites), sendo que a zona anódica é muito pequena em
relação a área catódica que a circunda.
A corrosão induzida por cloreto na superfície do aço envolve a seguinte
reação (NEVILLE, 2008):
Fe++ + 2Cl– → FeCl2
FeCl2 + 2H2O → Fe (OH)2 + 2HCl
Diversas teorias explicam a quebra da película passiva, porém, não existe
nenhuma teoria efetivamente consolidada, assim como o teor de cloretos prejudicial
à armadura (RIBEIRO et al., 2014 apud GLASSER, 1997; SANTOS, 2006).
Para Mehta e Monteiro (1994), quando a relação molar Cl-/OH- é superior a
0,6 ocorre a perda da proteção do aço. Nesta condição, o filme de óxido se torna
permeável ou instável, dado o balanço entre o íon OH- e o íon Cl- que é responsável
pela camada passiva.
De acordo com Cascudo (1997), é evidente a ação deletéria dos cloretos.
Além disso, aumentam substancialmente a condutividade elétrica do eletrólito,
contribuindo para a aceleração do processo.
Conforme Bertolini (2006), tendo por base o potencial que se encontra o
metal (E), é possível determinar o conteúdo crítico de cloretos para ativação do
ataque, definida pelo potencial Epit, em que reduz-se o potencial do metal E (ex: pela
remoção do oxigênio ou com uma polarização catódica) e aumenta-se a
concentração de cloretos até que E= Epit em paridade com outros fatores de
ativação.
Ainda segundo o autor, os fatores que influenciam na diminuição do potencial
Epit e favorecem a ativação do ataque são:
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concentração de cloretos;



aumento da temperatura;



diminuição do pH;



presença de heterogeneidades (precipitados, inclusão etc...);



presença de interstícios ou depósitos superficiais;



maior tempo de contato (ex: lavagem periódica da área dificulta a
ativação).

Segundo Wang (2010), durante o processo de corrosão, os produtos de
corrosão do ferro podem causar considerável expansão. O produto de corrosão de
hidróxido ferroso (Fe(OH)2), por exemplo, apresenta volume

aproximadamente

quatro vezes maior que o ferro consumido. Isso gera estresse no concreto e,
finalmente, provoca rachaduras, delaminação e fragmentação.
Na Figura 17, verifica-se o detalhamento do processo eletroquímico que é
desencadeado pela ação dos cloretos em estruturas de concreto armado.

Figura 17 - Célula eletroquímica na superfície do vergalhão induzida pela

penetração de cloretos.

Fonte: adaptado de Cascudo (1997).
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3.4.10 Estudo para elaboração de corpos de prova (CP)
Em estudo publicado na revista 03 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), Araujo et al. (2016) definiram um padrão de confecção de corpos de prova
(CPs) destinados a ensaios acelerados de corrosão de armaduras em concreto para
avaliar técnicas de mitigação dos efeitos danosos da contaminação por cloretos,
utilizando como referência as normas ASTM A955 e ASTM G109: 2007. Com a
execução de ensaios preliminares, os pesquisadores puderam avaliar os parâmetros
propostos pelas normas e as adequações necessárias para os objetivos
pretendidos. Em ambas as normas, a metodologia aplicada tem por princípio a
simulação de uma macrocélula de corrosão (conceito já apresentado na Seção
3.4.3) com barras de aço embutidas em concreto recém-executado e expostas à
contaminação por íons de cloreto, onde a barra superior funciona como ânodo e as
duas barras inferiores como cátodo.
Na norma ASTM A955: 2015, as dimensões sugeridas para os blocos
prismáticos são 300 mm x 180 mm x 150 mm; as barras inferiores são conectadas à
barra superior por meio de um resistor de 10 Ω; o recipiente destinado ao
armazenamento da solução de NaCl é produzido durante a moldagem dos CPs
como um rebaixamento na face superior, em que será também realizada a fissura
alinhada à barra superior por onde penetrará preferencialmente a solução; para a
cura do concreto, a norma recomenda colocar os CPs em sacos plásticos com água
destilada por 48 horas, seguidas de cura ao ar livre por 25 dias; a solução
contaminante é mais agressiva, 15 % de cloreto de sódio; nas pontas das barras, a
norma não indica a necessidade de revestimento .
Na norma ASTM G109: 2007, as dimensões sugeridas para os blocos
prismáticos são 280 mm x 150 mm x 115 mm; as barras inferiores são conectadas à
barra superior por meio de um resistor de 100 Ω e o recipiente destinado ao
armazenamento da solução de NaCl é retangular, confeccionado separadamente e
fixado na parte superior do bloco que permanece íntegro (sem fissura); para a cura
do concreto, a norma recomenda 28 dias de cura em câmara úmida, seguidos de
14 dias em atmosfera com umidade relativa de 50 % para a secagem do concreto,
seguidos de pintura externa e fixação do recipiente de contenção da solução; a
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solução contaminante é de 3 % de cloreto de sódio; nas pontas das barras é
sugerida a adoção de uma proteção com fita isolante seguida de inserção de um
tubo de neoprene, e sobre o tubo,

aplicação de tinta epóxi. Tanto a norma

ASTM A995: 2015 quanto a norma ASTM G109: 2007 recomendam que os CPs
fiquem apoiados em suportes, de forma que a superfície inferior, não pintada, fique
em contato direto com o ar atmosférico.
As principais características do padrão adotado pelos pesquisadores nesse
estudo (ARAUJO et al., 2016) foram a adoção de dimensões para os blocos
prismáticos de 400 mm x 150 mm x 150 mm; as barras inferiores são conectadas à
barra superior por meio de um resistor de 100 Ω e o recipiente destinado ao
armazenamento da solução de NaCl é retangular, confeccionado em acrílico e fixado
na parte superior do bloco no entorno da fissura artificial de 0,3 mm de abertura por
260 mm de comprimento e 15 mm de profundidade, alinhada à barra superior por
onde penetrará preferencialmente a solução. Para a cura do concreto, os
pesquisadores adotaram quatro semanas em câmara úmida, depois quatro semanas
em atmosfera natural interna para a secagem do concreto, seguidas de pintura
externa e fixação do recipiente de contenção da solução; a solução contaminante é
de 3 % de cloreto de sódio; nas pontas das barras, adotou-se a proteção com a
aplicação de tinta epóxi. O padrão estabelecido nesse estudo (ARAUJO et al., 2016)
serviu como base para o programa experimental (Figura 18) e será apresentado na
Seção 4.
Figura 18 - Modelo de CP adotado pelo IPT

Fonte: próprio autor.
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3.5

Materiais de injeção
O sistema normativo brasileiro até o presente momento não contempla

nenhuma regulamentação sobre sistemas de injeção em concreto e seus materiais
de uso. Como foi citado no item 3.3, a norma ABNT NBR 9575:2010, no item 4.2 d,
limita-se a citar o sistema de injeção polimérica como um sistema auxiliar ao de
impermeabilização. Neste cenário, para o aprofundamento dos estudos no sistema
de injeção toma-se por base a Norma Europeia 1504, que trata de Produtos e
Sistemas para Proteção e Reparação de Estruturas de Concreto. Dentre seus dez
capítulos, o de número 5 aborda requisitos para identificação, seleção, desempenho
e segurança dos produtos de preenchimento de fissuras e espaços vazios no
concreto, por injeção ou por gravidade, em trabalhos de reforço e proteção das
estruturas. Por reforço entenda-se a restauração da monoliticidade do concreto e
seus componentes estruturais e por proteção entenda-se a estanqueidade e
prevenção contra agentes agressivos que induzam à corrosão.
A norma EN 1504-5 de 2006 define três tipos de produtos de injeção:
produtos de injeção para preenchimento de fissuras com capacidade de transmissão
de

esforços

e

recomposição

de

monolitismo;

produtos

de

injeção

para

preenchimento dúctil de fissuras; produtos de injeção hidroexpansivos para
preenchimento de fissuras. Além desses aspectos, a EN 1504-5 define outros
relacionados à presença de umidade, movimentação das fissuras, características
dos materiais, injetabilidade, pot life (tempo de aplicação), resistência, aderência,
emanação de produtos tóxicos (VOC) e processos de controle de qualidade na
fabricação. A Norma também define uma classificação para os materiais, que
consiste na utilização de letras e números que determinam as características
básicas, chamada de sistema de classificação UW (U para utilização prevista e W
para trabalhabilidade). A Tabela 5 elenca a classificação referente ao tipo de
utilização, caracterizada pela letra U, tendo como opções F, D ou S:
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Tabela 5 - Classificação de materiais para injeção
F: Produtos de injeção para transmissão de esforços estruturais
2

F1

Aderência com resistência à tração > 2 N/mm

F2

Aderência com resistência à tração > 0,6 N/mm

Fissuras, trincas e
vazios
2

Somente trincas e
vazios

D: Produtos de injeção para enchimento dúctil das fissuras
5

-

5

Aplicações especiais

D1

Estanque à água a 2 x 10 Pa

D2

Estanque à água a 7 x 10 Pa

S: Produtos de injeção para enchimento expansivo das fissuras
5

-

5

Aplicações especiais

S1

Estanque à água a 2 x 10 Pa

S2

Estanque à água a 7 x 10 Pa

Fonte: Norma EN 1505-5.

A Norma europeia ainda classifica os materiais quanto à sua trabalhabilidade
e os requisitos para seu desempenho. A Tabela 6 mostra a letra W para
trabalhabilidade.
Tabela 6 - Classificação de materiais para injeção: trabalhabilidade

W – Trabalhabilidade
1 Mínima largura de fissuras, em décimos de milímetros

1,2,3,5,8

2 Estado de umidade da fissura (1 seco, 2 úmido, 3 molhado,
4 fluxo de água)

1,2,3 ou 4

3 Temperatura de utilização máxima e mínima (°C)
4 Capacidade transmissora de fissura (somente para F) 1 para
fissuras com movimentações diárias > 10% ou 0,03mm e 0
para fissuras com movimentações diárias < 10% ou 0,03mm

Temperatura
0 ou 1

Fonte: Norma EN 1505-5.

Por exemplo, a classificação U (S1) W (1) (1/2) (5/30) (1) refere-se a um
material hidroexpansivo para injeção em fissuras maiores que 0,1 mm, secas ou
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com presença de umidade, com temperaturas mínima e máxima de aplicação de
5°C e 30°C respectivamente, para fissuras com movimentações diárias >10 %.
Existem diversos produtos e técnicas para promover o selamento das fissuras
e trincas em estruturas de concreto, sendo que para sistemas de injeção podem-se
agrupar as resinas em basicamente dois tipos de produto: os durômeros e os
elastômeros. Os durômeros, além da vedação das trincas e fissuras, garantem a
recuperação do monolitismo das peças e conferem a transmissão de esforços nas
fissuras e trincas injetadas. São exemplos desse tipo as injeções realizadas com
resinas epoxílicas, microcimentos e poliuretanos estruturais. Os elastômeros são
materiais que também garantem a vedação das trincas e fissuras ativas injetadas e
são capazes de absorver as movimentações, porém, sem a função de monolitizar a
peça. São injeções executadas com resinas de poliuretanos flexíveis e géis acrílicos.
(TAKAGI; JÚNIOR, 2007)
Como cita Souza, (2010), a durabilidade das resinas de injeção vem sendo
testada há mais de 40 anos e verifica-se que elas mantêm a flexibilidade e a
aderência ao substrato, mesmo em ambientes altamente alcalinos. Os primeiros
estudos e trabalhos de injeção de poliuretano e gel acrílico foram desenvolvidos e
executados nos anos 1970, passando a partir de então a ser sinônimo de tecnologia
moderna em todo o mundo e no Brasil.
Dependendo das condições de cada obra, devem ser especificados diferentes
materiais a serem utilizados para injeção em fissuras. Para uma injeção de
selamento ser duradoura, mesmo em fissuras úmidas e sob contínua movimentação,
devem ser usadas resinas de poliuretano. Para injeções em fissuras secas e de
comportamento estático podem ser usadas resinas de epóxi de alta resistência e
baixa viscosidade. Entretanto, as altas resistências e baixo módulo de elasticidade
dos materiais epoxídicos em relação ao substrato de concreto nem sempre são
adequadas sob o ponto de vista da análise estrutural; peças estruturais submetidas
a momento fletor tendem a concentrar as tensões internas na seção injetada com
epóxi e a criar novas fissuras imediatamente ao lado da que foi tratada e/ou injetada.
Portanto, uma das soluções viáveis, técnica e economicamente, é a injeção de
resinas flexíveis de poliuretano e gel acrílico, que permitem o selamento definitivo
das trincas e fissuras em estruturas de concreto.
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As injeções de resinas flexíveis de poliuretano e gel acrílico garantem o
desempenho do sistema de impermeabilização, estancando os vazamentos,
impedindo o ingresso de agentes agressivos na estrutura, protegendo-as e
garantindo dessa maneira sua durabilidade.
De acordo com Takagi e Junior (2007), as resinas de poliuretano e acrílico
formam uma estrutura uniforme e regular com excelente aderência ao substrato e
alta capacidade de deformação que mantém a fissura ativa, sendo que a baixa
viscosidade das resinas de injeção permite a penetração em fissuras com menos de
0,1 mm de abertura.
A viscosidade das resinas de poliuretano varia entre 100 mPa.s e 250 mPa.s
e devem ser injetadas utilizando-se bombas monocomponentes

airless de alta

pressão, utilizando injetores metálicos; ao passo que a viscosidade das resinas
acrílicas pode variar entre 1 mPa.s e 30 mPa.s, e devem ser injetadas utilizando
bombas bicomponentes airless de alta pressão através dos mesmos injetores
metálicos.

3.6

Estudos de aplicabilidade da resina acrílica

3.6.1 Comparativo entre resina acrílica e resina epóxi
Em 2007, pesquisadores japoneses (INOUE et al., 2007) publicaram no
Jornal da Sociedade de Ciência dos Materiais do Japão um estudo comparativo
entre a resina acrílica e a resina epoxílica, ambas utilizadas no tratamento de
fissuras em concreto.
De acordo com o artigo, a resina epóxi é um material amplamente utilizado no
reparo de fissuras em concreto. Dentre as vantagens citadas está a alta capacidade
de aderência em diversos tipos de superfícies, como metal e madeira, além de
apresentar baixa retração na cura.
Entretanto, as altas temperaturas de cura, além da perda de adesão em
superfícies molhadas, restringem sua aplicação e geram algumas deficiências para o
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uso. Para superar esses problemas, novos materiais estão sendo estudados, e tal
como as resinas acrílicas, vêm atraindo grande atenção.
De acordo com os pesquisadores, a resina acrílica, quando comparada à
resina epóxi, apresenta maior flexibilidade, elasticidade e resistência a intempéries,
e é facilmente injetável nas fissuras. Contudo, devido à escassez de pesquisas
sobre o assunto, ainda não está claro o desempenho da resina acrílica como o
material de reparação consideravelmente menos viscoso, o que poderia ser benéfico
ou não, dependendo da abertura das fissuras.
Neste estudo, para avaliar o desempenho da resina acrílica como material de
reparo em concreto os pesquisadores aditivaram à resina com espessante uma
sílica (SLP) de partículas ultrafinas e de baixo peso para ajustar a viscosidade da
resina acrílica, dosando a quantidade do gel fino com as propriedades físicas
necessárias para injeção de fissuras.
As características básicas para o ensaio foram a injeção de dois tipos de
resinas epóxi e de uma resina acrílica em um CP de concreto fissurado, de modo a
repará-lo. Após o reparo, as peças foram submetidas a ensaio de flexão de
carregamento para abertura nas fissuras do concreto. As principais características
dos materiais que dizem respeito ao seu desempenho como material de
preenchimento de fissuras, tais como viscosidade, retração, resistência à tração e
alongamento e força adesiva, também foram mensuradas.
Os testes comparativos de propriedades das resinas acrílica e epóxi foram
realizados em conformidade com os padrões de testes de resinas da norma
japonesa JIS A 6024. Os corpos de prova foram preparados de acordo com a norma
JIS R 5201, nas dimensões de 100 x 100 x 400 mm. Após a moldagem os CPs
passaram pela cura ambiente de sete dias, permanecendo a superfície da fôrma
aberta para a perda de umidade e retração. Este procedimento assegurou fissuras
de 1 mm de largura. A Figura 19 mostra como foi executado o corpo de prova para
os ensaios.
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Figura 19 – Imagem do experimento

Fonte: reproduzido de Inoue et. al. (2007).

Outra questão levantada na pesquisa é a preocupação com a ancoragem da
resina de reparo na superfície da fissura. A boa aderência é um fator de extrema
importância para o sucesso do reparo de fissuras em concreto, e a umidade da
superfície é um fator relevante que pode inviabilizar a aderência no caso de resinas
epoxílicas. O concreto recém-executado apresenta muita umidade, que vai sendo
perdida ao longo do tempo. Para tanto, foi necessário nivelar a aplicação no mesmo
padrão para que se obtivessem resultados comparativos diretos de desempenho. A
Figura 20 mostra a sequência executada para a cura dos corpos de prova, injeção
das resinas e aplicação de carga.
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Figura 20 - Condições de cura do corpo de prova

Fonte: reproduzido de Inoue et al. (2007).

Os primeiros resultados dão conta do desempenho das resinas aplicadas nas
fissuras dos corpos de prova após a aplicação da carga. Nas figuras 21, 22 e 23 a
taxa de reparo de fissuras Per2/Per1 é apresentada na vertical, onde o índice 1,0 é a
referência para o preenchimento das fissuras, e as análises se referem ao
preenchimento observado em baixo (Per2) e em cima dos corpos de prova (Per1), ou
seja, se as resinas atravessaram as fissuras e colmataram toda sua extensão.
Nessas figuras, as siglas A0 e A1 dizem respeito à primeira resina epóxi
aplicada,

representando

o

preenchimento

na

parte

inferior

e

superior

respectivamente; A2 e A3 dizem respeito à segunda resina epóxi aplicada,
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representando o preenchimento na parte inferior e superior, respectivamente; e EA e
EB dizem respeito à resina acrílica aplicada, representando o preenchimento na
parte inferior e superior, respectivamente. O asterisco se refere à borda da fissura
que rompeu durante a aplicação.
Na Figura 21 é possível observar que a resina acrílica acrescida de 3% de
SLP teve resultado similar ao melhor desempenho da resina epóxi, superando-a nas
fissuras menores de 0,2mm, ao passo que a resina epóxi de maior viscosidade não
obteve

resultado satisfatório na parte posterior do CP, acusando um não

preenchimento completo. Recomenda-se que em casos de fissuras menores que
0,2 mm utilize-se menor quantidade de sílica para que a resina acrílica mantenha
sua característica de baixa viscosidade.

Figura 21 - Relação entre taxa de reparo de trinca e largura inicial de trinca

Fonte: reproduzido de Inoue et al. (2007).
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Neste teste comparou-se a capacidade de preencher as fissuras, sendo 1,0 a
referência de preenchimento, para um dia, sete dias e 28 dias após a concretagem.
A fissura introduzida foi de 0,5 mm e os resultados obtidos encontram-se
demonstrados na Figura 22.
Foi constatado que 3% de SLP adicionados à resina acrílica podem dificultar
a ancoragem da resina acrílica quando a superfície estiver úmida ou no caso de ser
aplicada para impedir a penetração de água nas fissuras. Nesses casos a adição de
1% do SLP resultou em reparação igual ou superior a 1,0, e no caso de fissuras
secas o mesmo índice de reparabilidade foi alcançado com 3% de adição do
espessante SLP.

Figura 22 - Relação entre taxa de reparo de trinca e condição de secagem antes da
injeção de resina

Fonte: reproduzido de Inoue et al. (2007).
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Por fim, a pesquisa leva em consideração que a cura das resinas também é
um fator determinante e pode variar muito seu desempenho final. Desta forma, os
pesquisadores realizaram as aplicações de resinas e expuseram os corpos de prova
a três condições de cura para avaliar o desempenho das resinas. As três condições
de cura são: cura a seco em ambiente interno, cura a seco ao ar livre e cura úmida.
A Figura 23 ilustra os resultados obtidos.

Figura 23 - Relações entre razão de reparo de trinca e condição de exposição após
injeção de resina

Fonte: reproduzido de Inoue et al. (2007).

Nesse estudo, para esclarecer a aplicabilidade da resina acrílica como novo
material de reparo de fissuras em concreto, ajustando sua viscosidade com a adição
de sílica SLP e comparando seu desempenho com a resina epóxi, as principais
conclusões apresentadas pelos pesquisadores japoneses foram que:
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a) a resina acrílica pode ser considerada um material de reparo em fissuras em
concreto com desempenho satisfatório e sua viscosidade pode ser ajustada pela
adição de pó superleve SLP;
b) a resina acrílica possui baixa resistência à tração, ao contrário do epóxi; por
outro lado, tem um alongamento muito superior ao do epóxi, o que contribui para
acompanhar a movimentação das fissuras;
c) ambas as resinas possuem o mesmo grau de aderência quando a resina acrílica
tem sua viscosidade ajustada pelo SLP;
d) se a aplicação da resina acrílica for em uma superfície molhada ou para impedir
o ingresso de água na estrutura, alguns cuidados devem ser tomados e a adição
de sílica SLP deve ser evitada ou restrita a 1 %. No entanto, no que diz respeito
ao reparo de fissuras em concreto em estado seco, as resinas acrílicas com
viscosidade ajustada e as resinas epóxi possuem o mesmo efeito reparador.

3.6.2 Eficácia do reparo não destrutivo de impermeabilização

Em 2014, um estudo sobre reparo não destrutivo de impermeabilização com
proteção mecânica visou verificar se a injeção de resina acrílica de baixa
viscosidade seria eficaz para reparar as falhas de uma laje de concreto armado
impermeabilizada com manta asfáltica e protegida mecanicamente em qualquer tipo
de situação. Neste experimento, publicado em 2015 (NICOLETTI et al., 2015), a
resina acrílica com baixa viscosidade, ao ser injetada sob alta pressão no concreto,
percorre o caminho inverso ao da água, preenchendo as trincas e fissuras até
alcançar as falhas na impermeabilização, e após a cura se transforma em um
material sólido altamente elástico, corrigindo a impermeabilização e impedindo o
fluxo de água no interior da estrutura. O intuito de tal aplicação é evitar a demolição
de toda a superfície da proteção mecânica para troca do material impermeabilizante,
atendendo aos novos requisitos da norma ABNT NBR 15575:2013, segundo as
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quais a vida útil dos projetos de impermeabilização é de 20 a 30 anos, sem
necessidade de quebra e troca do material.
Para essa pesquisa foi confeccionada uma laje com diversas falhas de
execução que causaram graves falhas na impermeabilização. Tais falhas seriam as
mais comuns encontradas em estruturas de concreto de edifícios, porém de forma
exagerada, para simular uma condição extrema de aplicação. O corpo de prova foi
composto por uma laje de concreto armado concretada sobre uma estrutura de aço.
Sobre a laje foram aplicados primer, manta asfáltica, camada separadora e proteção
mecânica.
A laje foi confeccionada nas dimensões de 400 x 410 x 13 cm, e foi
segmentada em sete partes de 400 x 60 cm, concretadas em duas etapas
alternadas para a formação de juntas que simulariam as trincas de uma laje com
falhas externas e dificultaria a impermeabilização. A Figura 24 apresenta a forma
como a laje foi concretada para a formação de fissuras.

Figura 24 – Laje segmentada para formação de fissuras

Fonte: reproduzido de Nicoletti et al. (2015).
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Após a concretagem foi procedida a cura úmida do concreto por 72 horas e
na sequência foi realizada a imprimação com primer e manta asfáltica aplicada à
maçarico. A colagem da manta também criou pontos falhos na aderência e as
mantas foram posicionadas de forma justaposta, e não sobrepostas em 10 cm,
conforme as boas práticas de impermeabilização. Esse procedimento criou o efeito
de “manta cortada” em toda extensão da manta asfáltica. Na borda da laje foram
assentadas duas fiadas de tijolinho maciço, totalizando 14 cm de altura de borda, e o
acabamento arredondamento “meia cana” com argamassa para o arremate da
impermeabilização.
Após a construção do corpo de prova foi realizado o teste de estanqueidade
(Figura 25), que consistiu em colocar uma lamina de água de aproximadamente
10 cm em toda área impermeabilizada; por conseguinte verificou-se o surgimento de
diversos pontos de vazamento.

Figura 25 – Teste de estanqueidade no corpo de prova e aparecimento de infiltrações

Fonte: reproduzido de Nicoletti et al. (2015).

Segundo os autores, com o corpo de prova ainda em carga foram realizadas
as injeções de resina acrílica nas juntas de concretagem que apresentavam
vazamento até o momento em que todas as infiltrações foram sanadas, tornando o
corpo de prova estanque, de acordo com novo teste de estanqueidade realizado.
Após o decurso de 72 horas do teste de estanqueidade procedeu-se à quebra
do revestimento e abertura do sistema de impermeabilização para verificação das
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condições. A principal constatação dos autores foi que a resina acrílica de baixa
viscosidade aplicada (resina G-Cap da marca Ntec) reparou todas as falhas
propositalmente executadas na estrutura, aderindo à manta asfáltica e formando
uma nova membrana impermeabilizante entre a manta asfáltica e a camada
separadora. A Figura 26 mostra a formação da membrana sob a impermeabilização
com manta.

Figura 26 - Película formada pela resina acrílica

Fonte: reproduzido de Nicoletti et al. (2015).

Outra constatação feita diz respeito à penetração da resina acrílica na
porosidade da argamassa. Tanto no concreto quanto na proteção mecânica foi
identificada a absorção de até 80 % de resina, o que contribuiria para a
estanqueidade do sistema tornando a argamassa parcialmente impermeável e mais
resistente à penetração de agentes na estrutura. O artigo ressalta a observação de
manchas brancas no interior das peças posicionadas na região superior que seriam
formadas pelo acúmulo de hidróxido de cálcio e outros inerentes à hidratação do
cimento Portland, fato este que corroboraria a impermeabilidade das peças na
porção inferior, onde houve maior absorção de resina acrílica.
A Figura 27 mostra as peças de argamassa com coloração azulada pela
absorção da resina acrílica.
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Figura 27 - Argamassa com coloração azulada pela absorção da resina
acrílica

Fonte: reproduzido de Nicoletti et al. (2015).

Conforme apresentado pelos autores, foi constatado que o reparo não
destrutivo do sistema de impermeabilização com proteção mecânica por injeção de
resina acrílica atingiu o resultado esperado, tornando a estrutura totalmente
estanque, corroborando com a tese de que a injeção acrílica pode ser considerada
um método eficaz para este fim.
Os resultados apresentados pelos autores foram elencados da seguinte
forma:
a) a injeção de resina acrílica recuperou a estanqueidade da laje;
b) a resina acrílica promoveu reparos nos pontos falhos da manta;
c) a resina acrílica teve ação adesiva, consolidando os materiais;
d) parte da resina foi absorvida pela argamassa;
e) em contato com água a resina aumenta de tamanho.
Por fim, os autores observam vantagens adicionais, como aplicações rápidas
perante as adversidades e manifestações patológicas; baixa quantidade de resíduos
gerados pela execução da injeção e a economia considerável de água na realização
de todo o processo.

73

4 PROGRAMA EXPERIMENTAL

A primeira proposta para o estudo da viabilidade do controle da corrosão por
meio de injeção de resina acrílica seria um levantamento de campo onde se
avaliariam os locais antes e após a injeção da resina. Nesta pesquisa seriam
medidas as variáveis possíveis, como carbonatação, cloretos, potencial e taxa de
corrosão e, após o tratamento, seriam medidos o potencial e taxa de corrosão ao
longo do tempo com o objetivo de verificar se houve ou não diminuição do processo
corrosivo após a aplicação da injeção. Entretanto, este tipo de abordagem foi
descartado pelo tempo estimado para coleta de dados em campo.
Com base na necessidade de se replicar as condições normais de aplicação,
tomou-se por referência a adoção do ensaio acelerado de corrosão de armaduras e
confecção de corpos de prova (CPs) com base nas Normas ASTM A955:2015 e
ASTM G109:2007, segundo artigo elaborado por pesquisadores do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) (ARAUJO et al., 2016), já
considerado na Seção 3.4.10. Optou-se por esse modelo de corpo de prova, pois
remete à forma de injeção em fissuras em uma condição real de tratamento de
infiltrações adotadas em estruturas de concreto armado.

4.1

Ensaios acelerados de corrosão

A despassivação da armadura, nesse ensaio, foi feita por ataque de íons
cloreto. Isso foi conveniente devido às condições restritivas de tempo para os
ensaios, por apresentar maior agressividade. Para desencadear o processo de
corrosão adotou-se uma solução com 3 % de NaCl, chamada de solução de
contaminação, citada na norma ASTM G109:2007.
Considerando-se a formação de uma macrocélula de corrosão, foram
confeccionados 24 CPs de concreto, conforme mostrado na Figura 28, com
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dimensões de 400 mm x 150 mm x 150 mm. Em cada CP, foi embutida uma barra
na parte superior do bloco prismático e duas barras na parte inferior.

Figura 28 - Perspectiva do corpo de prova para ensaio acelerado de corrosão de armaduras

Fonte: próprio autor.

A barra superior (BS) esteve sujeita à contaminação por íons cloreto por meio
da aplicação da solução contida em um recipiente de acrílico na parte superior do
CP, conforme ilustrado na Figura 28. O ingresso da solução no concreto foi facilitado
por uma fissura artificial com espessura de 0,09 mm posicionada na parte superior
do CP, atingindo diretamente a barra. A fissura é o caminho preferencial dos íons
cloreto para promover o processo corrosivo e, dessa forma, a barra superior atuaria
como ânodo e as duas inferiores como cátodo. Sendo superfície catódica o dobro da
superfície anódica, a reação ocorre sem ser limitada pela disponibilidade de área do
catodo.
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As barras inferiores (BIs) não tiveram contato direto com a contaminação e,
por estarem secas, com aporte de oxigênio superior, devido a não pintura da parte
inferior do CP. Essas barras, para tanto, foram curto-circuitadas. O contato elétrico
entre a barra superior (BS) e as barras inferiores (BIs) foi feito com o uso de um
resistor de 100 Ω, que permite a medida de corrente de macrocélula pela lei de
Ohm.
Nesses corpos de prova, espera-se a formação da pilha por concentração
iônica, provocada pela maior concentração de íons cloreto junto à BS e menor
concentração de íons cloreto junto as BIs, e também da pilha de aeração diferencial,
uma vez que as BIs permanecem sempre secas e com aporte de gás oxigênio
constante e as BSs se mantém parte do tempo úmidas, com aporte limitado de
oxigênio.
Foram realizados ciclos mensais de contaminação e secagem. Os ciclos
tiveram duração de 30 dias, sendo metade do tempo (15 dias) sob atuação da
solução de contaminação e o restante dos dias sem a solução. Com esse
procedimento, objetivou-se incentivar a ocorrência de corrosão de forma acelerada,
pois esse processo garante a concentração de íons cloreto sobre a BS e a
renovação do oxigênio necessário ao processo corrosivo.
O acompanhamento da evolução do processo corrosivo foi feito por medição
do potencial de circuito aberto (PCA), polarizado e despolarizado, e da corrente de
macrocélula gerada pela diferença de potencial entre a BS e as BIs ao final de cada
ciclo. O equipamento utilizado para as medições foi o multímetro digital modelo 106,
da marca Fluke, e o eletrodo de referência foi o eletrodo de prata/cloreto de prata em
solução de 3 mol/L de KCl (E = 208 mV em relação do EPH - eletrodo padrão de
hidrogênio) da marca Digimed. Para simplificar as citações desse eletrodo no texto,
ele foi representado por ECP3.
A

Figura 29 mostra as medições elétricas sendo obtidas por meio de um

multímetro ligado aos bornes de contato e um eletrodo de referência inserido na
solução de NaCl.
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Figura 29 - Medição de macrocelula e potencial de corrosão

Fonte: próprio autor.

Após a constatação do início do processo de corrosão dois CPs foram
rompidos com o objetivo de visualizar o ataque promovido na BS. Em 11 CPs foram
feitas injeções de resina polimérica por injeção na fissura, permanecendo 11 CPs
sem nenhuma aplicação. A aplicação foi realizada na pressão de 10 bar por dois
períodos de 15 s. A resina também foi aditivada com fluorsceína, um reagente inerte
que confere coloração à resina transparente, facilitando a observação de sua
penetração no concreto e que, em tese, não altera a viscosidade do material.
Também foi adotado o teste colorimétrico de profundidade de penetração de
íons cloreto em matriz cimentícia, que consiste em aspergir uma solução aquosa
desmineralizada de AgNO3 0,1 mol/L sobre a área contaminada. Esse procedimento
causa formação de duas regiões bem definidas: uma esbranquiçada, com
precipitação de AgCl, indicando a presença de cloretos; e outra marrom, que
corresponde à região livre de cloretos (MEDEIROS, 2008; MOTA, 2011). A Figura 30
ilustra a sequência dos procedimentos após a preparação dos CPs de concreto.
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Figura 30 - Ilustração da sequência de procedimentos do ensaio

24 corpos de prova
Aplicação de solução de NaCl 3%

Rompimento
2 corpos de prova

Injeção de resina
acrílica

Sem injeção

11 corpos de prova

11 corpos de prova

Aplicação de solução de NaCl 3%

Rompimento
2 corpos de prova

Fonte: próprio autor.

Foram realizados 7 ciclos de contaminação, totalizando 197 dias de ensaios,
sendo que a injeção ocorreu após o ciclo 5 (125 dias).
O detalhamento da preparação das barras, da moldagem dos corpos de
prova, da contaminação por cloretos e da injeção de resina acrílica nos CPs será
apresentado a seguir.
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4.2

Preparação das barras
Antes de serem embutidas no concreto, as barras de aço-carbono passaram

por uma preparação de superfície, com a fixação de um contato para as medições
elétricas.
Primeiro, foi realizado um furo transversal com aproximadamente 1,5 mm de
diâmetro na ponta de cada barra, conforme é mostrado na Figura 31. Nesse furo, foi
encaixado um cabo de cobre com 200 mm de comprimento que permitiu realizar a
ligação elétrica com o resistor e a medição de potenciais com o multímetro.

Figura 31 - Detalhe da execução do furo para fixação do contato elétrico

Fonte: próprio autor.

Para que as armaduras estivessem na mesma condição de superfície do
início do ensaio, as barras de aço-carbono passaram por um processo de limpeza
que as tornaria uniformes, antes do embutimento nos CPs. Esse processo consiste
em, inicialmente, mergulhar as barras em uma solução de ácido clorídrico
concentrado (solução 37 %) para que se removam óxidos e sujidades, mostrado na
Figura 322.
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Figura 32 – Processo de limpeza das barras com ácido

Fonte: próprio autor.

Após a remoção ácida, fez-se o processo de lavagem das barras com água e
sabão e secagem, seguido de aspersão de acetona e finalização com ar quente,
como é apresentado na

Figura 33.

Figura 33 - Limpeza e secagem das barras

Fonte: próprio autor.

80

Após o processo de limpeza, foram fixados os cabos de cobre nas pontas das
barras, passando pelo orifício feito anteriormente. As pontas foram, então, pintadas
com tinta epóxi para isolamento e proteção (Resicor 500, marca Resinar) (
Figura 34)

uma

vez

que,

conforme

constatado

em

trabalhos

anteriores

(ARAUJO et al., 2016) a interface concreto/barras de aço-carbono constitui caminho
preferencial para penetração de agentes corrosivos, podendo comprometer os
resultados do ensaio. Além disso, nas pontas das barras que ficariam fora do
concreto e estariam sujeitas novamente à oxidação, foram pintados 15 cm a partir da
extremidade, em ambas as pontas. Na sequência, para que as barras de açocarbono mantivessem o estado íntegro, sem corrosão, foram armazenadas em
estufa a 40º.

Figura 34 - Detalhe da pintura das pontas das barras e o armazenamento em estufa

Fonte: próprio autor.

4.3

Moldagem dos corpos de prova
A especificação do traço de concreto utilizado na confecção dos CPs

procurou representar concretos com consumo de cimento relativamente baixo
(260 kg/m3) e concretos com consumo de cimento próximo àqueles adotados nos
concretos de alto desempenho (360 kg/m3).
Dentre os 24 CPs de concreto confeccionados, metade foi com traço 1:2,7:2,6
e os outros 12 com traço 1:4,0:3,6 , apresentados na Tabela 7. Os CPs foram
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numerados de 1 a 24, sendo que de 1 a 12 referem-se ao traço 1, menos poroso; e
de 13 a 24 correspondem ao traço 2, mais poroso. A quantidade de areia fina e os
fatores água/cimento são as principais diferenças entre eles, feitas com o intuito de
se produzir uma diferença significativa na quantidade de poros. Esses traços são
comuns

em

elementos

estruturais

e

seguem

os

parâmetros

da

norma

ABNT NBR 12655:2015. A variação da quantidade de poros teve por objetivo
comparar a absorção da resina nessas duas condições de porosidade do concreto.
A tabela a seguir mostra a especificação da dosagem e caracterização do
concreto obtido nos corpos de prova.

Tabela 7 - Dosagem e caracterização do concreto dos corpos de prova
AMOSTRA
Materiais

Traço 1
Cimento
CP V
ARI

Areia
fina

Brita
0

57,72

156,44

148,76

Quantidades
1
(kg)
Traço
Consumo de
cimento (CC)
(kg/m³)
Relação
a
água/cimento ( /c)
Teor de
argamassa (%)
Abatimento
médio (mm)
Data da produção
24
Resistência horas
à
3
compressão dias
(MPa)
28
dias
Massa específica
(kg/m³)
Absorção de água
(%)
Índice de vazios
(%)
Absorção de água
por capilaridade
(g/cm²)
Ascensão capilar
máxima (mm)

Fonte: próprio autor.

Traço 2
Cimento
Areia
Água CP V
Brita 0
fina
ARI
25,97

41,69

166,98

148,76

1 : 2,7 : 2,6 : 0,45

1 : 4,0 : 3,6 : 0,65

360,0

260,0

0,45

0,65

59,0

58,0

110,0

20,0

12/06/2018

11/06/2018

24,1

11,3

32,6

17,7

38,1

21,5

2460,0

2440,0

5,2

6,4

11,2

13,5

0,70

0,94

62,47

84,40

Água
27,10
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As quantidades indicadas consideram uma mistura de 160 L de concreto
produzida para a moldagem dos CPs e também de CPs cilíndricos com dimensões
de 10 cm x 20 cm para o rompimento e caracterização.
O aditivo superplastificante ADVA CAST foi adicionado em ambas as
amostras para ajuste da fluidez, nos teores de 0,06 % no traço 2 e 0,09 % no
traço 1, em função da massa de cimento.
A fissura artificial, alinhada com a barra superior, foi obtida por meio da
inserção de uma lâmina de aço-carbono de 0,9 mm de espessura no momento da
confecção dos corpos de prova, removida após o início da pega do cimento. A
fissura resultante possuía aproximadamente 0,09 mm de largura, 260 mm de
extensão e 50 mm de profundidade até a BS com a qual está alinhada. O
cobrimento das BIs também é de 50 mm. O alinhamento da fissura com a barra
superior foi garantido pelo fundo bipartido do molde de madeira, conforme publicado
em Araujo et al. (2016).
Para o teste de remoção foram colocadas lâminas sobressalentes no lado
inferior em seis CPs. Com essas lâminas extras foi possível verificar o tempo certo
de remoção das mesmas para que a fissura não colapsasse. A Figura 35 mostra o
posicionamento da lâmina na parte inferior do CP antes de ser removida.
Figura 35 - Instalação da lâmina de aço para formação de fissura até a barra

Fonte: próprio autor.
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Durante a desmoldagem, a remoção das formas de madeira danificou
algumas conexões entre as barras e os cabos. Para garantir a uniformidade dos
CPs, todas as pontas das barras, com ou sem o cabo instalado, foram lixadas e
pintadas com isolante líquido para garantir sua proteção (

Figura 36).

Figura 36 – Cura do concreto por 28 dias em câmara úmida

Fonte: próprio autor.

Adotou-se a cura por quatro semanas em câmara úmida e exposição ao ar
em ambiente coberto por quatro semanas, para posterior secagem dos corpos de
prova.
Após o período de cura e secagem, os CPs receberam pintura com tinta epóxi
de alta resistência (Resicor 500, marca Resinar) na face superior e nas laterais.
Essa tinta evita a difusão de vapores, ou seja, ela fecha a porosidade superficial do
concreto (MAY, 1988), o que tem a função de evitar o ingresso de substâncias que
possam interferir nos resultados, além de impedir que a solução de contaminação
migre para fora pela porosidade do concreto. Outra função importante da tinta é
contribuir para a formação de pilha por aeração, conceito discutido na Seção 3.4.2.
Uma vez que a BS terá aporte de oxigênio limitado pela barreira formada pela tinta
atuará como ânodo, e as BIs que estão próximas da superfície não pintada terão
função de cátodo, por estarem em uma região com maior aporte de oxigênio.
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A função impermeabilizadora da tinta, ao bloquear os poros da superfície do
CP de concreto, aumenta a pressão interna. Isso porque a pressão exercida pela
bomba no momento da injeção de resina também empurra, no interior dos poros, o
ar aprisionado nos vasos comunicantes do concreto. Uma vez que esses vasos
estejam bloqueados pela tinta, o ar dentro dos poros cria uma resistência, impedindo
a adequada penetração da resina. Entretanto, a análise dos efeitos dessa
resistência não será objeto de estudo neste trabalho.

Figura 37 - Corpos de prova pintados com tinta epóxi e posicionados

Fonte: próprio autor.

Após a pintura, foram instalados nos CPs os recipientes de acrílico na parte
superior e ao redor da fissura, o que armazenou a solução de contaminação; e o
resistor, por meio de um conector elétrico.
Os recipientes de acrílico foram instalados com o auxílio de adesivo de
silicone de cura neutra, sendo o recipiente posicionado no entorno da fissura
artificial.
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O resistor foi montado em um conector composto por cinco bornes de
pressão, com cores distintas. Dois bornes, cinza e branco, foram utilizados para
curto-circuitar as barras inferiores; outro borne, azul, foi destinado à barra superior,
interligado aos bornes cinza e branco por meio do resistor. Os demais bornes,
vermelho e preto, foram utilizados como contatos para conexão do multímetro, o que
permitiu a medição da diferença de potencial nas duas extremidades do resistor. O
resistor utilizado foi fabricado em filme metálico com valor de 100 Ω ± 1 %, conforme
recomendado pela ASTM G109: 2007. Para proteção das ligações elétricas entre os
bornes e facilitar a fixação nos CPs, o conector foi instalado em uma caixa plástica
preta.
Na

Figura 38, pode-se verificar a finalização da montagem dos CPs. Na

sequência, iniciaram-se os ciclos de contaminação e secagem.

Figura 38 - Detalhe da instalação do recipiente de acrílico e do conector elétrico
nos corpos de prova

Fonte: próprio autor.
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4.4

Cálculo da carga acumulada

Após a moldagem dos corpos de prova, iniciou-se o procedimento dos ciclos
de molhagem e secagem seguidos das medições de PCA e corrente macrocélula.
De acordo com a ASTM G109: 2007, para que seja possível visualizar a olho
desarmado o processo corrosivo, a carga acumulada deve atingir 150 coulomb (C).
Para tanto, é necessário realizar o cálculo da carga, feito conforme a equação:

CTj = CTj-1 + [(tj – tj-1) x (ij +ij-1)/2]
Em que:
CT= corrosão total (C)
tj= tempo de medição da macrocélula (s)
ij= corrente de macrocélula no tempo tj (A)

A corrente de macrocélula é obtida pela aplicação da lei de Ohm,
considerando o resistor utilizado (100 Ω).

4.5

Injeção de resina acrílica nos corpos de prova

A preparação dos CPs para a injeção de resina acrílica se deu com a
remoção do recipiente de acrílico do entorno da fissura e a fixação de três bicos de
adesão, próprios para injeção em concreto, sobre cada uma delas. Os bicos são
feitos de alumínio e foram fixados com um chumbador químico de base epóxi de alta
fluidez (Compound, adesivo de alta fluidez, marca Vedacit). Dessa forma, além de
fixar os bicos, a fissura fica fechada na parte superior, impedindo o vazamento da
resina para fora da fissura durante a injeção.
A Figura 39 mostra os bicos de injeção sendo fixados sobre a fissura após a
remoção do recipiente de acrílico.
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Figura 39 - Bicos de adesão instalados para injeção de resina acrílica nos CPs.

Fonte: próprio autor.

A resina utilizada neste trabalho foi a resina G-Cap, da empresa Ntec, por ser
uma resina com viscosidade em torno de 1 mPa/s (Anexo A). A resina foi aditivada
com fluorceína, um reagente em forma de pó que quando exposto à luz ultravioleta
(UV) se torna fluorescente. A quantidade aplicada foi de 0,4 g de fluorceína para
25 L de resina acrílica G-Cap.
Optou-se por avaliar se a adição de fluorceína à resina acrílica alterava a
condição de cura da resina. Na Figura 40 é possível verificar o teste de cura e
exposição ao UV da resina aditivada com fluorceína. Foi verificado que a quantidade
de fluorceína não alterou significativamente a cura da resina acrílica utilizada.
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Figura 40 - Teste de cura e exposição ao UV da resina G-Cap

Fonte: próprio autor.

Ao iniciar a injeção da resina nos CPs de concreto verificou-se que a resina
rompeu o revestimento epóxi (

Figura 41) ou escapou pelas válvulas dos bicos de

adesão, não sendo possível conter a vazão. A consequência disso é que a pressão
aplicada para a injeção teve de ser diminuída, não ultrapassando 10 bar. Em uma
aplicação normal de injeção de resina em fissuras no concreto é comum utilizar
valores de pressão de 100 bar a 150 bar (TAKAGI, JÚNIOR, 2007; NICOLETTI et
al., 2015). Com isso, constatou-se que a utilização de bicos de adesão não foi a
ideal.
Para se atuar com injeção de resina de baixa viscosidade em concreto, com
alta pressão, é correta a utilização de bicos de perfuração. Todavia, para utilização
de bicos de perfuração seria necessário alterar as dimensões dos CPs utilizados
neste ensaio. O uso de valores de pressão inferiores à faixa apresentada provoca
baixa penetração capilar da resina no interior do concreto. A penetração da resina
nos CPs adotados também é dificultada pela aplicação da tinta epóxi na face
superior e nas laterais, o que aumenta a resistência interna para penetração da
resina. Desse modo, sem valores adequados de pressão e sem a livre difusão pela
rede capilar do concreto, a resina dependerá basicamente de sua baixa viscosidade
para penetrar no concreto.
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As injeções nos 11 CPs, cuja pressão não excedeu 10 bar (

Figura 411),

foram feitas em 30 min, seguidas de 48 horas para a cura da resina.

Figura 41 - Injeção de resina acrílica nos corpos de prova

Fonte: próprio autor.

Após as injeções de resina os bicos de adesão foram removidos juntamente
com o chumbador químico, e a superfície dos CPs foi lixada com escova de aço
giratória, para remover as partículas e desobstruir as fissuras. Os recipientes
acrílicos foram novamente instalados ao redor das fissuras e fixados com adesivo de
silicone para prosseguimento dos ciclos de contaminação.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1

Potencial de circuito aberto (pca)

5.1.1 PCA dos CPs com traço 1

A Figura 42 apresenta os resultados de PCA das BSs dos CPs com traço 1.
Observa-se que os potenciais inicialmente se apresentaram na faixa de -500 mV
a -400 mV (ECP3); após 197 dias de ensaios, assumiram potenciais entre -450 mV
a -300 mV (ECP3). Os CPs de número 9, 15, 18 e 19 serão analisados
separadamente por apresentarem comportamento distinto.

Figura 42 – Potencial de circuito aberto das barras superiores polarizadas, CPs
traço 1
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De acordo com a tabela de avaliação de potencial de corrosão da
ASTM C876: 2015, em um potencial mais negativo que -258 mV (ECP3) a
probabilidade de corrosão é de 90 %. Nesse contexto, observa-se que as BSs de
todos os CPs se encontram em uma faixa de corrosão com probabilidade de 90 %,
desde o início do ensaio. Porém, após a injeção da resina acrílica as BSs
apresentaram uma sutil mudança no valor de PCA em relação aos demais. Ao final
dos 197 dias de ensaio é possível verificar um desvio no PCA das BSs dos CPs
injetados para uma região de potencial menos negativo do que -350 mV, enquanto
os PCAs das BSs nos CPs não injetados permanecem em uma região mais negativa
do que -350 mV.
Apesar de o PCA das BSs polarizadas dos CPs injetados ter apresentado
uma tendência diferente dos demais após a injeção, esse mesmo comportamento
não foi observado após a despolarização. A Figura 43 apresenta o comportamento
PCA das BSs despolarizadas.

Figura 43 – Potencial de circuito aberto das barras superiores despolarizadas, dos
corpos de prova com traço 1
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De acordo com a ASTM C876: 2015, observa-se que as BSs despolarizadas
de todos os CPs de traço 1 se encontram em uma faixa com 90 % de probabilidade
de estarem corroendo desde o início do ensaio; diferentemente das medidas
polarizadas, após a injeção da resina acrílica, as BSs despolarizadas não
apresentaram uma mudança brusca no valor de PCA. Importante ressaltar que, na
medição dos PCA despolarizados, não foram medidos o primeiro nem o último ciclo,
sendo acompanhados por 166 dias; esse é um fator relevante, uma vez que nas
medições polarizadas só é possível identificar uma tendência clara no último ciclo,
após 197 dias.
Da mesma forma que as BSs despolarizadas, as BIs despolarizadas
apresentaram um PCA estável sem as alterações apresentadas nos CPs injetados
com barras polarizadas. A Figura 44 apresenta os resultados do PCA das BIs
despolarizadas dos CPs traço 1.

Figura 44 – Potencial de circuito aberto das barras inferiores despolarizadas, dos
corpos de prova com traço 1
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Conforme o diagrama de Poubaix, é possível constatar que as BIs
despolarizadas encontram-se em uma zona de passivação, entre -100 mV (ECP3) e
-200 mV (ECP3), sugerindo que elas não sofreram nenhum ataque pelo contato com
cloretos, ou seja, a frente de cloretos não chegou a avançar até as barras inferiores
durante o período de realização dos experimentos.

5.1.2 PCA dos CPs com traço 2

A Figura 45 apresenta os resultados de PCA das BSs dos CPs com traço 2.
Observa-se que os potenciais inicialmente se apresentaram na faixa de -500 mV
a -400 mV (ECP3) em sua maioria (com exceção do CP 14) e que após 197 dias de
ensaios eles permanecem entre -500 mV a -300 mV (ECP3).

Figura 45 – Potencial de circuito aberto das barras superiores polarizadas, dos corpos
de prova com traço 2
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Novamente, de acordo com a tabela de avaliação de potencial de corrosão da
ASTM C876: 2015, todos os PCAs das BSs dos CPs com traço 2 apresentam 90 %
de probabilidade de estar corroendo. Também se observa que, logo após a injeção
da resina acrílica, o PCA das BSs se modifica para os CPs injetados, apresentando
desvio para potenciais menos negativos. Ao final dos 197 dias de ensaio é possível
verificar um desvio no PCA das BSs dos CPs injetados para uma região de potencial
menos negativo do que -400 mV, enquanto que os PCAs das BSs nos CPs não
injetados permanecem em uma região mais negativa do que -400 mV. A exceção foi
o CP 20, que apresentou um PCA mais negativo e alterou seu potencial para menos
negativo, e permaneceu abaixo de -400 mV.
O potencial de circuito aberto das BSs despolarizadas dos CPs com traço
tipo 2 apresenta um comportamento diferente do comportamento das BSs
polarizadas, atuando em uma faixa inicial que vai de -400mV (ECP3) a -550mV
(ECP3) e, ao término dos 166 dias, entre -400 mV (ECP3) e -500 mV (ECP3). Neste
caso, assim como nos CPs de traço 1, também se observa que nas BSs
despolarizadas os CPs injetados e não injetados apresentam comportamento
similar. A Figura 46 apresenta o comportamento das PCA das BS despolarizadas.
Importante ressaltar que na medição dos PCA despolarizados não foram medidos o
primeiro nem o último ciclo, tendo sido acompanhados durante 166 dias.

Potencial (mV, ECP3)

Figura 46 – Potencial de circuito aberto das barras superiores despolarizadas, dos
corpos de prova com traço 2
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De acordo com a ASTM C876: 2015, observa-se que as BSs despolarizadas
de todos os CPs de traço 2 se encontram em uma faixa com 90 % de probabilidade
de estarem corroendo desde o início do ensaio e, diferentemente das medidas
polarizadas, após a injeção da resina acrílica as BSs despolarizadas não
apresentaram uma mudança brusca no valor de PCA no período de 166 dias.
Da mesma forma que as BSs despolarizadas, as BIs despolarizadas
apresentaram um PCA linear, sem as alterações apresentadas nos CPs injetados
com barras polarizadas. A Figura 47 apresenta os resultados do PCA das BIs
despolarizadas dos CPs traço 2. Importante ressaltar que na medição dos PCA
despolarizados não foram medidos o primeiro nem o último ciclo, tendo sido feita a
medição somente até o 166º dia; esse é um fator relevante, uma vez que nas
medições polarizadas só é possível identificar uma tendência clara no último ciclo,
após 197 dias.

Figura 47 – Potencial de circuito aberto das barras inferiores despolarizadas, dos
corpos de prova com traço 2
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Conforme o diagrama de Poubaix é possível constatar que as BIs
despolarizadas encontram-se em uma região de passivação entre -100 mV (ECP3) e
-200 mV (ECP3) desde o início do ensaio, sugerindo que elas não sofreram nenhum
ataque pelo contato por cloretos e, diferentemente das medidas polarizadas, após a
injeção da resina acrílica as BSs despolarizadas não apresentaram mudança no
valor de PCA. Isso ocorreu porque as BIs atuaram como cátodo e não tiveram
contato com o contaminante.
O apêndice A apresenta o comparativo dos potenciais de circuito aberto
polarizado (p) e despolarizado (d) da barra superior (BS) e barras inferiores (BIs) de
todos os corpos de prova ensaiados. Desta maneira é possível observar que de
forma geral os BIs não apresentaram corrosão e as BSs polarizadas e
despolarizadas apresentaram tendência similares.

5.2

Carga acumulada e corrente de macrocélula

5.2.1 CPs com traço 1

A Figura 48 apresenta a evolução da carga acumulada nos CPs com traço
tipo 1 após os ciclos de molhagem e secagem. Pelo gráfico é possível constatar que
logo no início dos ciclos já foram ultrapassados os 150 C indicados pela
ASTM G109: 2007 para a constatação do processo corrosivo, alçando valores no
quinto ciclo (último antes da injeção de resina acrílica) em torno de 6 a 12 vezes
maiores do que os valores iniciais. Entretanto, na apresentação da carga acumulada
não é possível verificar nenhuma tendência disruptiva no comportamento dos CPs
injetados. Considera-se essa pouca mudança como sendo decorrente da própria
natureza do cálculo da carga acumulada.
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Figura 48 - Corrosão total nos CPs traço 1
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Fonte: próprio autor.

A carga acumulada não apresenta um claro desvio de comportamento no
processo corrosivo, e isso pode ser entendido uma vez que se trata de um
parâmetro acumulativo ao longo do tempo, não revelando nitidamente a variação da
intensidade. Porém, a observação dos valores da corrente de macrocélula apresenta
melhor condição de análise, conforme ilustrado na Figura 49 (copos de prova com
traço tipo 1).

98
Figura 49 - Corrente de Macrocélula CPs traço 1
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Pela observação da Figura 49 é possível constatar que quando se inicia o
processo de contaminação com a solução de NaCl os valores iniciais são mais altos,
devido ao grande volume de elétrons que se desloca da BS (ânodo) para as BIs
(cátodo). Também é possível constatar que esse volume de deslocamento de
elétrons tende a diminuir regularmente em todos os CPs até o quinto ciclo antes da
injeção de resina acrílica. Entretanto, após a injeção da resina tem-se uma visível
mudança nos padrões de macrocélula de corrosão, pois ao final do último ciclo
ocorre uma diminuição na corrente de corrosão dos CPs injetados em relação aos
CPS que não foram injetados com resina.

5.2.2 CPs com traço 2
A Figura 50 apresenta a evolução da carga acumulada nos CPs com traço
tipo 2. Pela imagem é possível constatar que logo no início dos ciclos já foram
ultrapassados os 150 C indicados pela ASTM G109: 2007 para a constatação do
processo corrosivo; entretanto, neste traço os valores alçados no quinto ciclo, antes
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do início das injeções de resina acrílica, estão em torno de 8 a 19 vezes maiores em
relação às medições iniciais.

Figura 50 - Corrosão total nos CPs traço 2
4400
3900

Carga acumulada (C )

3400

13
14

2900

16

2400

19
20

1900

21
1400

22
23

900

24
400
-100

0

50

100
Tempo (d)

150

200

Fonte: próprio autor.

Na comparação entre a carga acumulada dos CPs de traço 1 e CPs de
traço 2, o traço mais poroso (traço 2) atingiu um valor médio de corrosão total quase
67 % maior. Entretanto, somente pela apresentação dos números de carga
acumulada dos CPs de traço 2 não é possível perceber nenhuma tendência
disruptiva no comportamento dos CPs injetados em relação aos não injetados,
tampouco algum tipo de estabilização.
Para uma melhor análise do comportamento do processo corrosivo, a
Figura 51 apresenta os resultados das medições de macrocélula de corrosão nos
corpos de prova com traço tipo 2.
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Figura 51 - Corrente de macrocélula CPs traço 2
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Pela observação da Figura 51 é possível constatar que quando se inicia o processo
de contaminação com a solução de NaCl os valores iniciais de corrente de
macrocélula são próximos aos valores iniciais dos CPs de traço tipo1. A partir do
terceiro ciclo já é possível notar uma intensidade maior de elétrons que se desloca
da BS (ânodo) para as BIs (cátodo) em relação ao traço tipo 1. A intensidade maior
de corrente no traço tipo 2 em relação ao traço tipo 1 é consequência direta da maior
aeração desse traço. Também é possível constatar que esse volume de
deslocamento de elétrons tende a se estabilizar de forma geral em todos os CPs de
traço tipo 2, até o quinto ciclo antes da injeção de resina acrílica. Entretanto, após a
injeção da resina inicia-se uma visível mudança nos padrões de macrocélula de
corrosão, e ao final do último ciclo é possível verificar uma expressiva diminuição na
corrente de macrocélula de corrosão dos CPs injetados em relação aos CPS que
não foram injetados com resina.
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5.3

CPs com comportamento atípico

A Figura 52 apresenta PCA e corrente de macrocélula dos CPs com
comportamento atípico nos CPs 17 e 18. As BSs dos CPs 17 e 18 demoraram a
apresentar um potencial negativo suficiente para indicar a existência de corrosão.
Os CPs 17 e 18 tiveram suas fissuras colapsadas, o que significa que após a
moldagem o período de espera para a remoção das lâminas que formariam as
fissuras artificiais não foi suficiente nestes dois CPs. Dessa forma o concreto, ainda
úmido, escorreu, fechando parcialmente a fissura. Isso acabou dificultando a
penetração da solução da NaCl para atingir a barra e por consequência retardou o
processo corrosivo nas BSs destes CPs frente aos demais; portanto, não servem de
referência para o comparativo entre os CPs injetados e os não injetados. A Figura 52
(a) apresenta o comportamento irregular do PCA das BSs dos CPs 17 e 18. A
Figura 52 (b) apresenta a corrente de macrocélula dos CPs 17 e 18. As medidas
despolarizadas desses CPs, devido à sua natureza irregular, foram descartadas.

Figura 52 - Potencial de circuito aberto das barras superiores polarizadas (a) e
corrente de macrocélula (b), dos CPs com comportamento atípico
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O CP 17 apresentou valores baixos de corrente de macrocélula (Figura 52 b)
nos três primeiro ciclos, devido à barreira exercida pela argamassa que entrou na
fissura. Nos ciclos seguintes apresentou uma corrente de macrocélula elevada, e no
quarto ciclo verificou-se uma redução da corrente, o que deve ter sido causado por
produtos de corrosão que protegeram novamente a armadura.
O CP 18 não apresentou corrente de macrocélula (Figura 52 b) nos cinco
primeiros ciclos; por fim, no último ciclo verificou-se que houve início do processo
corrosivo, apresentando valores de corrente de macrocélula.
A Figura 53 mostra o detalhe dos corpos de prova 17 e 18, onde as fissuras
colapsaram impedindo que a solução de NaCl fosse direto para a barra de
aço-carbono, retardando assim o processo corrosivo. No CP 18 o fechamento da
fissura é visível externamente; já no CP 17 o fechamento se deu na parte mais
interna, ficando a abertura na parte superior aparentemente intacta.

Figura 53 - Copos de prova onde as fissuras colapçaram

Fonte: próprio autor.
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5.4

CPs rompidos para avaliação do estado da BSs

5.4.1 CPs rompidos antes da injeção

Ao término do quinto ciclo de medições, onde se observa nos CPs valores de
corrosão total de até 20 vezes o valor inicial indicado pela norma ASTM G109: 2007,
realizou-se a seleção de dois CPs, sendo um representante de cada traço, para uma
análise visual das condições de corrosão no interior dos blocos. Os CPs
selecionados para o rompimento foram os de número 9 e 15, realizado com ao
auxílio de uma prensa hidráulica. A fissura artificial inserida na parte superior foi
utilizada de guia para o rompimento do CP.
A Figura 54 apresenta os números de PCA polarizado e despolarizado das
BSs dos CPs rompidos no quinto ciclo, além da carga acumulada e a corrente de
macrocélula dos mesmos. Cabe observar que nestes CPs foram realizados quatro
ciclos de medição. No acompanhamento do PCA da BS e BIs despolarizadas não
houve registro no primeiro ciclo.
Pode-se observar que os PCAs polarizados das BSs dos CPs 9 e 15
apresentavam potencial entre -400 mV (ECP3) e -500 mV (ECP3) desde o início das
medições até o rompimento. Os PCAs despolarizados das BSs apresentaram
números similares aos polarizados. Também se observa que a corrosão total foi
superior a 150 C. A corrente de macrocélula mostra como a porosidade do concreto
interfere nas reações de corrosão, uma vez que o traço tipo 2 mais poroso do CP 15
apresenta uma intensidade maior de elétrons da BS até as BIs.
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Figura 54 - Potencial de circuito aberto das barras superiores polarizadas (a),
despolarizada (b), carga acumulada (c) e corrente de macrocélula (d) dos CPs que
foram rompidos
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Fonte: próprio autor.

Conforme Figura 55, foi constatado visualmente o processo corrosivo
indicado pelas medições no interior dos CPs.
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Figura 55 - Análise visual da corrosão na barra superior no interior dos CP após o
quinto ciclo

Fonte: próprio autor.

Logo após a ruptura dos CPs foi realizado o teste colorimétrico de
profundidade de penetração de íons de cloreto em matriz cimentícia, que consiste
em aspergir uma solução aquosa desmineralizada de AgNO3 0,1 mol/L sobre a área
contaminada. Esse procedimento causa formação de duas regiões bem definidas:
uma esbranquiçada, com precipitação de AgCl, indicando a presença de cloretos; e
outra marrom, que corresponde à região livre de cloretos (MEDEIROS, 2008; MOTA,
2011).
A Figura 56 mostra a corrosão por pites desencadeada pelos íons cloretos
nas barras de aço-carbono e a formação de duas regiões de distinta coloração pelo
teste colorimétrico.

106
Figura 56 – Condição da barra superior dos corpos de prova antes da injeção de
resina acrílica, após aspersão de solução de AgNO3

A) CP 09

B) CP 15
Fonte: próprio autor.

Pela observação das peças de concreto impregnadas com a solução de
AgNO3 foi possível constatar que, além da corrosão proeminente na área onde a
fissura é o caminho preferencial, o NaCl conseguiu penetrar na porção de concreto
que a fissura artificial não alcança, entre as extremidades da BS e a superfície do
CP. Isso representa uma dificuldade a mais para a injeção de resina acrílica, uma
vez que os íons de cloreto estarão atuando na corrosão das áreas em que a fissura
artificial não facilita o acesso.
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5.4.2 CPs rompidos após a injeção

Ao fim dos ciclos, em 197 dias, foram selecionados dois CPs injetados, sendo
um de cada traço, para verificação visual das condições internas e do processo
corrosivo. Os CPs selecionados foram os de número 11 e 22.
A Figura 57 mostra a condição interna dos CPs e o processo corrosivo
instaurado. É possível notar a impregnação de resina acrílica, bem como produtos
de corrosão escuros característicos de um processo corrosivo com restrição ao
aporte de oxigênio com maior intensidade no traço 2.

Figura 57 - Condição da barra superior dos corpos de prova após da injeção de resina
acrílica

A) CP 11

B) CP 22
Fonte: próprio autor.
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Logo após a ruptura dos CPs 11 e 22 foi realizado o teste colorimétrico de
profundidade de penetração de íons de cloreto em matriz cimentícia com a aspersão
de uma solução de nitrato de prata sobre a área contaminada. Verificaram-se duas
regiões bem definidas: uma esbranquiçada, com precipitação de AgCl, indicando a
presença de cloretos; e outra marrom, que corresponde à região livre de cloretos.

Figura 58 - Condição da barra superior dos corpos de prova após da injeção de resina
acrílica, após aspersão de solução de AgNO3

A) CP 11

B) CP 22
Fonte: próprio autor.

Após a ruptura longitudinal e constatação visual da corrosão nos CPs 11 e 22
procedeu-se o corte transversal das duas metades de cada CP em três partes iguais
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para a exposição à câmara de luz ultravioleta (UV). Essa exposição tem o intuito de
fazer com que o material fluorceína indique o nível de penetração da resina acrílica
no interior dos CPs, uma vez que se trata de um reagente fotoluminescente que foi
misturado à resina injetada neste ensaio.
Entretanto, constatou-se ao longo do processo de preparação e corte dos
CPs um fato que prejudicou a visualização da resina impregnada. O corte dos CPs é
feito com serra giratória úmida, ou seja, com fluxo corrente de água. A resina
acrílica, após a cura, forma um gel impermeabilizante de baixo módulo de
elasticidade e resistência mecânica. Devido a essa característica, grande parte do
material pode ter sido removida da superfície na lavagem ocasionada pelo fluxo
constante de água do processo de corte do concreto, atuando na remoção
superficial do material que se pretendia observar. Ainda assim, as peças foram
levadas para a análise na câmara de UV.
A Figura 59 mostra uma metade da ponta do CP 11 dentro da câmara de UV
com e sem a ativação da luz.

Figura 59 – Exposição dos corpos de prova à luz ultravioleta para determinação da
profundidade de penetração da resina

Fonte: próprio autor.

Mesmo

com

as

superfícies

lavadas

pelo

processo

de

corte,

a

fotoluminescência revelou pontos da resina acrílica ancorados em poros no interior
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do concreto, principalmente nos cortes centrais, que dizem respeito a área alinhada
com a fissura artificial de contaminação, revelando que essa atuou como caminho
preferencial da penetração dos contaminantes inclusive abaixo das BS.
A Figura 60 mostra duas partes centrais dos CPs 11 e 22 na câmara de UV.
Pode-se observar pontos de fotoluminescência no interior da peça, indicando que a
resina acrílica penetrou pela porosidade abaixo da BS.

Figura 60 - Condição dos corpos de prova após da injeção de resina acrílica, em
câmara UV

A) CP 11
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B) CP 22
Fonte: próprio autor.

Em alguns pontos, onde a fotoluminescência indicava a existência do material
pesquisado, foi possível a constatação da resina presa nos poros a olho desarmado.
A Figura 61 apresenta alguns locais onde foi possível observar a olho
desarmado a resina migrando dos poros do concreto, exatamente na interface
barra/concreto.
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Figura 61 - Observação da resina presa em poros do concreto

Fonte: próprio autor.

Mesmo com a identificação dos pontos de fotoluminescência no interior dos
CPs, alguns pontos são muito pequenos para serem percebidos a olho desarmado.
Desta forma, as peças de concreto seguiram para análise com uma lupa binocular
Wild, que permitiu ampliar a imagem em 60 a 250 vezes. A Figura 62 mostra o
equipamento utilizado para identificação da resina acrílica ancorada nos poros do
concreto. Com a ampliação da imagem foi possível observar a resina presa aos
poros do concreto no interor dos CPs, indicando uma penetração abaixo das BSs.
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Figura 62 - Lupa binocular utilizada para observação utilizada para observação da
resina presa aos poros do concreto

(a)

(b)
Fonte: próprio autor.
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Figura 63 – Identificação da resina acrílica no interior dos poros do concreto por meio
de lupa binocular

(a)

(b)
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(c)

(d)
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(d)

(d)
Fonte: próprio autor.
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6 CONCLUSÕES

Dentre as condições aqui propostas, o presente estudo atingiu seu objetivo no
sentido de avaliar a existência de um efeito mitigador da injeção de resina acrílica de
baixa viscosidade em corpo de prova de concreto com armadura exposta ao
processo corrosivo por cloretos.
A redução da corrente de macrocélula após a injeção da resina acrílica
estudada em relação a um CP não injetado revelou-se o dado mais expressivo
dessa análise sobre a relação direta entre a injeção da resina e a tendência de
diminuição na passagem de elétrons da macrocélula do processo corrosivo.
Uma possível causa para isso é a atuação da resina, impedindo tanto o novo
aporte de cloretos pela solução na interface com o concreto quanto a renovação de
oxigênio também na interface. A dificuldade de se repor o oxigênio dificulta a
continuidade da reação. Sendo assim, é possível que se mantenha a estabilização
do processo corrosivo na superfície do aço.
Nas barras não injetadas, os ciclos de secagem reabastecem a concentração
de oxigênio, formando produtos de corrosão pouco protetivos.
Também foi interessante a visualização da penetração da resina acrílica na
porosidade do concreto por meio da fotoluminescência do reagente fluorceína e a
observação da grande influência do oxigênio nos processos aqui estudados, seja
nas propriedades físicas como a porosidade do concreto, seja nas reações químicas
de corrosão, reafirmando sua importância e relação direta com a durabilidade das
estruturas.
O ponto de inflexão ficou por conta da análise dos dados de potencial de
circuito aberto polarizado e despolarizado. Um fator que pode ter contribuído para
isso é a escassez de dados, uma vez o período de medição foi de apenas oito ciclos
e nos despolarizados não foram medidos o primeiro e o último ciclo.
Os pontos que não contribuíram para as análises e que devem ser
reavaliados para trabalhos futuros dizem respeito à falta de pressão na injeção nos
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CPs, agravada pelo encapsulamento pela pintura com tinta epóxi. Essas questões,
conforme já foi abordado, dificultaram a penetração da resina no interior dos CP,
uma vez que não reproduziram uma condição normal de injeção. A busca por uma
condição mais estreita à realidade passa pelo remodelamento completo dos CPs.
A lavagem da superfície dos CPs pela água de resfriamento da serra foi uma
questão não prevista inicialmente que dificultou a visualização da resina no interior
do concreto.
Observa-se também que uma maior quantidade de ciclos e CPs tende a levar
a resultados mais significativos.
Por fim, conclui-se que este estudo representa um primeiro passo no sentido
se validar uma terapia eficaz e de baixo custo para reparo em estruturas de concreto
e a partir dos resultados aqui obtidos serão necessários mais estudos. À exemplo,
os corpos de prova aqui utilizados podem ser aprimorados para uma condição mais
real de aplicação e resinas de outras marcas devem ser testadas pois podem não ter
o mesmo desempenho.
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APÊNDICE A
Comparativo dos potenciais de circuito aberto polarizado (p) e despolarizado
(d) da barra superior (BS) e barras inferiores (BIs) de todos os corpos de prova
ensaiados.
Figura A.1 – PCA dos CPs de 1 a 6 com traço 1

0

CP 1

-100
-200

BIs d

-300

BS p

-400

BS d

-500

Potencial (mV, ECP 3)

Potencial (mV, ECP 3)

0

-600

CP 2

-100
-200

BIs d

-300

BS p

-400

BS d

-500
-600

0

50

100

150

200

250

0

50

Tempo (d)

0

CP 3

-100
-200
BIs d

-300

BS p

-400

BS d

-500

Potencial (mV, ECP 3)

Potencial (mV, ECP 3)

0

150

200

250

CP 4

-100
-200
BIs d

-300

BS p

-400

BS d
-500
-600

-600
0

50

100

150

200

0

250

50

0

CP 5

-100
-200
-300

BIs d

-400

BS p
BS d

-500
-600
0

50

100

150

Tempo (d)

200

250

Potencial (mV, ECP 3)

0

100

150

200

250

Tempo (d)

Tempo (d)

Potencial (mV, ECP 3)

100

Tempo (d)

CP 6

-100
-200
-300

BIs d

-400

BS p
BS d

-500
-600
0

50

100

150

Tempo (d)

200

250

126

Figura A.2 – PCA dos CPs de 7 a 12 com traço 1
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Figura A.3 – PCA dos CPs de 13 a 18 com traço 1
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Figura A.4 – PCA dos CPs de 19 a 24 com traço 1
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ANEXO A
Ficha técnica do produto G-Cap

