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RESUMO
A durabilidade das estruturas de concreto é um tema recorrente discutido no meio técnicocientífico e está relacionada a diversos parâmetros, não apenas ligados à qualidade dos
materiais constituintes, mas também à manutenção das estruturas e à agressividade
ambiental, que impactam diretamente a vida útil das mesmas. No tocante à agressividade
ambiental, existem diversos fenômenos deletérios ao concreto e à armadura, que são
bastante estudados no meio técnico. Na maioria dos processos que envolvem degradação,
a água atua como mecanismo de transporte dos agentes agressivos para atingir a
microestrutura do concreto, sendo responsável pela sua difusão e ocorrência de fenômenos
químicos, que podem ou não ser prejudiciais ao concreto. Quando se trata do
monitoramento e diagnóstico dos fenômenos de degradação em estruturas, no entanto, há
poucas técnicas para investigar a presença de água na estrutura interna do concreto,
embora seja um parâmetro relevante para se inferir a possibilidade de ocorrência de
processos nocivos à uma determinada estrutura. Alguns ensaios comumente realizados em
concreto, como determinação da massa específica, absorção de água, índice de vazios, teor
de ar incorporado e absorção de água por capilaridade fornecem informações relevantes a
respeito da porosidade e da permeabilidade do compósito, porém esses dados não refletem
necessariamente o comportamento do material em uma estrutura edificada. Recentemente
foi disponibilizado no mercado pela empresa HF SENSOR o equipamento modelo Moist 210
B para se determinar o teor de umidade interna de diversos materiais, inclusive para
concreto, em várias profundidades, caracterizando-se como uma técnica não destrutiva
(TND). No entanto, ainda não há base de dados suficiente para uso do equipamento em
campo, tampouco estudos de correlação com os dados obtidos nos ensaios em laboratório,
ou do comportamento do equipamento frente a variáveis de campo como diferentes
composições de concreto, grau de carbonatação e variabilidade de umidade relativa (UR)
ambiente. Nesta pesquisa foram produzidos três concretos com diferentes composições,
sendo parte das amostras submetidas à carbonatação em câmara de CO2. As amostras
carbonatadas e não carbonatadas foram então submetidas ou acondicionadas à UR
ambiente de 100 %, 90 % e 70 % UR, antes, porém, secas em estufa a 80 ºC. Para cada UR
aplicada foram realizadas medições do teor de umidade interna com o Moist 210 B,
comparando-se os resultados com o teor de umidade interna, determinado pelo método
gravimétrico (obtido por diferença de massas do corpo de prova) e com os resultados das
determinações das resistividades elétricas superficial e volumétrica, parâmetros indiretos da
umidade interna do concreto. Os resultados obtidos apontam elevado potencial de
correlação entre as TND, o que denota o potencial de uso do Moist 210 B para concreto em
campo, visando a sua correlação com dados da umidade determinada no laboratório. Para
as condições estabelecidas no presente estudo verificou-se, por avaliação estatística, que
não há influência significativa do grau de carbonatação com a umidade interna do concreto,
quando o método aplicado de determinação da umidade é o TUM (teor de umidade pelo
Moist 210 B), no entanto, a interferência da carbonatação ao se aplicar o método TUG (teor
de umidade pelo método gravimétrico) é significativa de acordo com a análise de variâcia.
Palavras-chave: Durabilidade; Estruturas de concreto; Carbonatação; Ensaios não
destrutivos; Teor de umidade interna.

ABSTRACT
Association of destructive and non-destructive techniques on the investigation
of presence of water in concrete aiming to its durability
The durability of concrete structures is a frequently discussed theme in the technicalscientific environment and is related to several parameters, linked not only to the quality of
the constituent materials, but also to the maintenance of the structures and to the
environmental aggressiveness, which directly impact the useful life. There are a large
amount of studies on the several deleterious phenomena to concrete and reinforcement due
to environmental aggressiveness. In most processes that involve degradation, water acts as
a mean of transporting aggressive agents to reach the concrete's microstructure, being
responsible for their diffusion and occurrence of chemical phenomena, which may or may not
be harmful to the concrete. On the other hand, when it comes to monitoring and diagnosing
the degradation phenomena in structures, there are few techniques for investigating the
presence of water in the concrete's internal structure, although it is a relevant parameter to
infer the possibility of the occurrence of harmful processes to a given structure. Some
commonly performed tests on concrete, such as determination of specific mass, water
absorption, void index, incorporated air content and water absorption by capillarity provide
relevant information regarding the porosity and permeability of the composite, nevertheless
these data do not necessarily reflect the behavior of the material in a built structure. The
Moist 210 B model equipment was recently made available on the market by the company
HF SENSOR to determine the internal moisture content of various materials, including
concrete, at various depths. It is, considered as a non-destructive technique (NDT).
However, there is not yet a sufficient database for the use of the equipment in the field, nor
studies of correlation with the data obtained in the laboratory tests, or of the behavior of the
equipment in the face of field variables such as different concrete compositions, degree of
carbonation and variability of relative humidity (RH) environment. In this research, three
concretes with different compositions were produced and some of the samples were
submitted to carbonation in a CO2 chamber. The carbonated and non-carbonated samples
were then subjected or conditioned to an ambient RH of 100%, 90% and 70%, before drying
in an oven at 80 ºC. For each applied RH, measurements of the internal moisture content
were performed with the Moist 210 B, comparing the results with the internal moisture
content determined by the gravimetric method (obtained by the difference in masses of the
test specimen) and with the results of the determinations of the surface and volumetric
electrical resistivities, indirect parameters of the internal moisture of the concrete. The results
obtained point to a high potential for correlation between the NDT, which indicates the
potential use of Moist 210 B for concrete in the field, aiming at its correlation with humidity
data determined in the laboratory. For the conditions established in the present study, it was
verified, by statistical evaluation, that there is no significant influence of the degree of
carbonation with the internal moisture of the concrete, when the applied method of moisture
determination is TUM (moisture content by Moist 210 B), however, the carbonation
interference when applying the TUG method (moisture content by the gravimetric method) is
significant according to variance analysis.
Keywords: Durability; Concrete structures; Carbonation; Non-destructive techniques;
Internal Moisture Content.
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1

INTRODUÇÃO
A durabilidade das estruturas de concreto é um tema recorrentemente

discutido, tanto no cenário científico-acadêmico quanto tecnológico, e seus
parâmetros são frequentemente monitorados no meio técnico, dada à grande
preocupação acerca do tema. De modo geral, a durabilidade das estruturas engloba
diversos subtemas, como o controle de qualidade dos materiais componentes, os
cuidados durante o uso e a operação da edificação, bem como a resistência dos
elementos aos processos patológicos, tanto decorrentes do ambiente de exposição
quanto das consequências da ocupação na estrutura. Destacando a agressividade
ambiental como um dos parâmetros da durabilidade das estruturas de concreto,
afirma-se que existe uma diversidade de fenômenos deletérios ao concreto ou à
armadura que já foram em maior ou menor grau identificados e profundamente
estudados.
Na maioria, senão na totalidade desses processos patológicos, existe um
elemento comum, que devido à sua natureza físico-química, atua diretamente
colaborando para a ocorrência dos fenômenos deletérios às estruturas de concreto:
a água. A água age como meio para difusão de diversos agentes agressivos e
precipitação

de

novos

compostos na estrutura

interna

do

concreto

que

ocasionalmente colaboram para o prejuízo das propriedades do compósito
cimentício ou da armadura, incutindo dano em maior ou menor escala na estrutura
edificada.
Quando se trata do tratamento e manutenção das estruturas, uma das etapas
de maior complexidade é o diagnóstico, pois exige análises minuciosas e o emprego
de técnicas para inspeção de estado ou ensaios para determinação quantitativa ou
qualitativa das propriedades dos materiais. Quando se trata das técnicas de
determinação das características físicas, químicas e mecânicas do concreto, podese afirmar que existem diversos tipos de ensaio, realizados tanto no ambiente
laboratorial quanto in situ. No entanto, os ensaios comumente executados em
concreto são limitados quando se trata de averiguar a presença de água na estrutura
interna do compósito.
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Os procedimentos laboratoriais frequentemente requisitados para diagnósticos
em estruturas de concreto, tais como a determinação da resistência à compressão,
profundidade da frente de carbonatação, módulo de elasticidade, dentre outros,
geralmente permitem a determinação de valores precisos e de considerável
relevância na realização de um diagnóstico a respeito do estado de conservação da
estrutura, no entanto não permitem monitorar a presença de água na estrutura
interna do concreto, fator que está diretamente relacionado à ocorrência dos
principais processos de degradação. Outros ensaios laboratoriais, tais como a
determinação da massa específica, índice de vazios, absorção de água, absorção
de água por capilaridade, teor de ar incorporado, dentre outros, fornecem
informações relevantes quando se trata da porosidade e da permeabilidade do
material, no entanto, embora essas grandezas estejam diretamente relacionadas à
presença de água na estrutura interna do concreto, não representam o
comportamento do material em um elemento já edificado.
Neste contexto, a HF SENSOR disponibilizou recentemente no mercado um
equipamento denominado Moist 210 B, cujo princípio de operação se baseia nas
perdas dielétricas de micro-ondas, e que, teoricamente, é capaz de determinar o teor
de umidade interna em várias profundidades determinadas de acordo com o
acessório utilizado. No entanto, a base de dados para uso do equipamento consiste
apenas no manual de uso e operação do fabricante, de modo que não há
informações consistentes a respeito do comportamento do equipamento frente às
variáveis existentes em campo, tais como diferentes composições do concreto,
presença de fenômenos de degradação, variações na umidade relativa ambiente,
dentre outros. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo estudar o
emprego da técnica em questão, comparando-a com o método tradicional de
determinação do teor de umidade de uma massa por gravimetria, em associação
com outras técnicas como a determinação da resistividade elétrica superficial,
procedimento não destrutivo frequentemente realizado na investigação de processos
corrosivos, e da resistividade elétrica volumétrica, por meio da realização desses
ensaios em amostras de concreto de diferentes composições e submetidas
parcialmente ao fenômeno da carbonatação.
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2

OBJETIVOS
O objetivo geral do presente trabalho foi avaliar o teor de umidade interna do

concreto, um importante parâmetro da durabilidade desse material, por meio da
aplicação de técnicas não destrutivas que possibilitam uma avaliação mais expedita
nas

estruturas

construídas.

Para

tanto,

foram

consideradas

condições

características das estruturas, como a existência de concretos de diferentes
composições, o efeito da carbonatação e a diversidade no teor de umidade relativa
atmosférica.
Os objetivos específicos foram:
I.

Avaliar

a

qualidade

dos

concretos

produzidos

com

diferentes

composições por meio de ensaios não destrutivos em associação aos
procedimentos

de

caracterização

normalizados

e

comumente

empregados em laboratório;
II.

Avaliar a influência da profundidade da frente de carbonatação do
concreto e da exposição a diferentes teores de umidade relativa
atmosférica nas realizações dos ensaios não destrutivos;

III.

Investigar a possível correlação entre os resultados obtidos por meio de
técnicas não destrutivas;

IV.

Contribuir para consolidar uma base de dados para aplicação do
equipamento Moist 210 B em campo, com vistas a inspeções e
investigações acerca do estado de conservação das estruturas de
concreto.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica do presente trabalho é dividida em três principais partes.

Na primeira, é realizada uma análise geral dos aspectos que envolvem o concreto
de cimento Portland (CCP), apontando suas principais propriedades e destacando
fatores relevantes para o presente estudo como as características microestruturais,
configuração da rede de poros internos, presença e ação da água na estrutura
interna do concreto, dentre outros aspectos.
Na segunda parte, é discutida a durabilidade das estruturas de concreto. São
apresentados os aspectos de agressividade ambiental, destacando os mecanismos
de ocorrência das principais patologias relativas ao compósito, bem como os
parâmetros de durabilidade, cujos estudos forneceram subsídios para a escolha e
estudo das técnicas de avaliação empregadas no presente trabalho.
A terceira parte, por sua vez, contempla exclusivamente as técnicas de
avaliação das propriedades do concreto. São destacados os principais métodos
empregados em laboratório, tomados também como referência neste estudo, bem
como as técnicas não convencionais e não destrutivas, principalmente no tocante à
determinação da umidade interna do concreto, que, conforme é discutido no
presente capítulo, é um dos parâmetros fundamentais quando se trata da
durabilidade das estruturas.
3.1

O Concreto de Cimento Portland
O concreto de cimento Portland é o material mais consumido na construção

civil, e o segundo mais consumido mundialmente pelo homem, perdendo apenas
para a água. Além disso, o consumo de concreto tem aumentado significativamente
nas últimas décadas, sendo estimado em um valor de 19 bilhões de toneladas
métricas no ano de 2014 (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Segundo os autores, o
elevado consumo desse material se deve a três principais fatores: a elevada
resistência à ação da água, quando comparado com outros materiais como aço e
madeira; a facilidade de produzir elementos de tamanhos e formas variadas; e o
baixo custo de produção desse compósito.
Sendo geralmente constituído por uma parcela relativamente inerte (agregados
graúdos e miúdos), uma reativa – no caso, o cimento Portland – e água, o concreto
pode ser dosado e produzido de diversas maneiras, de forma a adquirir as
características adequadas à sua aplicação tanto no estado fresco quanto
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endurecido. Por este motivo, as especificações do concreto geralmente se
concentram em algumas das suas principais propriedades, que costumam ser
avaliadas por procedimentos em campo e em laboratório, cujos valores são
determinantes para garantir a adequação do material às necessidades da
construção.
As principais propriedades do compósito no estado endurecido são a
resistência à compressão, o módulo de elasticidade, e a resistência à tração na
flexão (MEHTA; MONTEIRO, 2014), todas relacionadas ao desempenho mecânico
do material quando submetido a determinado carregamento, e que são
fundamentais para especificações em projeto. No entanto, outras características
devem ser consideradas, dependendo da aplicação, para que o concreto obtenha
desempenho adequado na fase de uso e operação e possua durabilidade
compatível com o especificado para o empreendimento. Alguns exemplos desses
parâmetros são: consumo de cimento, relação água/cimento, massa específica, teor
de ar incorporado, índice de vazios e a absorção de água por capilaridade. Além
disso, existem fatores relevantes a serem considerados durante o estado fresco do
concreto como a trabalhabilidade, segregação, coesão da mistura, dentre outros,
que são fundamentais para garantir que a técnica de execução do elemento
estrutural seja bem sucedida e as características do concreto no estado endurecido
sejam atingidas.
Essas propriedades, por sua vez são mais ou menos influenciadas por diversos
fatores, sendo estes relativos principalmente aos parâmetros de dosagem e à
configuração microestrutural do compósito (HELENE; TERZIAN, 1993; MEHTA;
MONTEIRO, 2014).
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3.1.1 Dosagem
Existem diversos métodos de dosagem do concreto nos cenários nacional e
internacional, no entanto, a grande maioria opera em função de atingir as
características de desempenho no estado fresco e endurecido, especificadas
respectiva e normalmente pela técnica de execução e pelo projeto estrutural
(HELENE; TERZIAN, 1993). Segundo os autores, o cálculo de dosagem deve
atender a cinco condições principais, sendo elas: as exigências de projeto, as
condições

de

exposição

e

operação,

o

tipo

de

agregado

disponível

economicamente, as técnicas de execução, e o custo.
Para tanto, são considerados diversos fatores, como a granulometria,
dimensão e geometria dos agregados, as relações água/cimento e agregado
graúdo/miúdo, consumo de água, dentre outros. Os valores desses parâmetros
devem ser modificados de modo a aumentar ou diminuir certas características do
concreto para que o desempenho final seja adequado ao especificado. Para se
elevar a resistência à compressão, por exemplo, é preferível que o consumo de
água seja menor, e a geometria dos grãos do agregado graúdo seja irregular
(HELENE; TERZIAN, 1993).
3.1.2 Microestrutura
Segundo Mehta e Monteiro (2014), a microestrutura possui uma íntima relação
com as propriedades do concreto, o que a torna um dos principais focos da ciência
moderna dos materiais. Por apresentar elevada complexidade e heterogeneidade
microestrutural,

o

concreto

é

um

dos

materiais

mais

difíceis

de

ser

microscopicamente mapeado e analisado. No entanto, avanços tecnológicos nessa
área, comprovados principalmente por meio do uso de equipamentos como
microscópios eletrônicos de transmissão e varredura, têm contribuído para uma
análise mais eficiente do concreto, bem como para o melhor entendimento das
relações microestrutura-propriedades do compósito, que por sua vez ainda não
estão muito bem desenvolvidas.
Existem três principais fases na microestrutura do concreto: a pasta de
cimento, o agregado, e a zona de transição ou zona de interface pasta-agregado,
que é justamente a região onde a pasta hidratada e o grão de agregado se
encontram. Duas dessas fases são visíveis a olho nu e facilmente identificadas ao
analisar seções transversais de amostras de concreto. São elas a pasta de cimento
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e a fase agregado, como é possível verificar na Figura 1 (MEHTA; MONTEIRO,
2014).
Figura 1 - Seção polida de corpo de prova de concreto.

Fonte: Mehta; Monteiro (2014) adaptado.

A zona de transição, no entanto, é uma camada delgada que envolve o grão de
agregado, possuindo valores de espessura que variam entre 10 a 50 µm, o que faz
com que, para analisar essa região, seja necessária a utilização de equipamentos
mais sofisticados, como é o caso de microscópios eletrônicos de transmissão e
varredura. Na Figura 2, é possível verificar a potência destes equipamentos quando
se trata da análise da microestrutura do concreto, especificamente da zona de
interface. Geralmente, a zona de transição é a região mais fraca do concreto, sendo
ela, portanto, a que exerce maior influência na resistência mecânica do compósito,
mesmo possuindo dimensões tão pequenas (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
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Figura 2 - Microscopia eletrônica de varredura de amostra de concreto.

Fonte: IPT (2015) adaptado.

A análise da microestrutura do concreto é ainda mais complexa não apenas
pela heterogeneidade dada a presença de três principais fases, mas também pelas
próprias fases do compósito apresentarem diferenças entre si. Por exemplo, a pasta
de cimento apresenta fases sólidas distribuídas irregularmente, assim como a zona
de transição, e a própria fase agregado é heterogênea, pois os grãos podem conter
diferentes tipos e teores de minerais, poros internos e microfissuras. Desta forma, o
concreto pode ser caracterizado como um compósito multifásico. Essa característica
faz com que os modelos teóricos das relações microestrutura-propriedades não
tenham um uso prático eficiente no caso do concreto, embora sejam eficientes para
prever o comportamento de outros materiais utilizados na engenharia. No entanto, o
entendimento do comportamento microscópico de cada uma das fases do compósito
fornece informações importantes para a verificação das propriedades do concreto,
visto que exercem influência direta sobre as mesmas (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
No caso da fase agregado, sua configuração é determinante na massa unitária,
no módulo de elasticidade e na estabilidade dimensional do concreto. Segundo
Mehta e Monteiro (2014), a composição química ou mineralógica das fases sólidas
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dos grãos de agregado exerce menor influência nas propriedades do concreto do
que as características físicas como volume, tamanho e distribuição de poros, exceto
obviamente pelos casos onde há presença de contaminantes ou compostos que
podem acarretar em reações deletérias no concreto como álcali-agregado. Os
processos de britagem podem conferir diversos formatos e tamanhos nos grãos de
agregado, podendo torna-los mais rugosos ou lisos, achatados e alongados ou
arredondados e robustos, etc. Essas características dos grãos influenciam
diretamente nas propriedades do concreto, como pode ser verificado na Figura 3.
Figura 3 - Representação esquemática da exsudação no concreto fresco recém-lançado.

Fonte: Mehta; Monteiro (2014) adaptado.

Como verificado na Figura 3, quanto maior a proporção de partículas de
agregado com formato alongado e achatado, maior é a tendência do acúmulo do
filme de água na superfície do agregado, fenômeno também conhecido como
exsudação interna. Este processo contribui para o enfraquecimento da zona de
transição e, consequentemente, para a perda de resistência mecânica (MEHTA;
MONTEIRO, 2014).
A pasta de cimento possui uma particularidade, pois é uma das fases mais
heterogêneas da microestrutura do concreto. Os principais compostos que formam a
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parcela sólida nessa fase são os silicatos de cálcio hidratado, hidróxidos de cálcio,
sulfoaluminatos de cálcio e os grãos de clínquer não hidratados. Segundo Mehta e
Monteiro (2014), além de a pasta de cimento ser multifásica, as fases não são
uniformemente distribuídas nem apresentam uniformidade em sua morfologia e
tamanho, o que contribui para sua heterogeneidade. Os mesmos autores também
afirmam que no caso do concreto, a falta de homogeneidade da microestrutura da
pasta de cimento geralmente acarreta em perda de resistência e outras
propriedades mecânicas, pois essas são definidas pelo elo mais fraco da
microestrutura, e não pela média.
Os fatores mais determinantes na configuração da pasta de cimento são o fator
água/cimento e o grau de hidratação. Quanto maior o grau de hidratação e menor o
teor de água/cimento, menor é o teor de poros nessa região. No entanto, Mehta e
Monteiro (2014) também destacam que é fundamental dar atenção a certas
propriedades reológicas da pasta no estado fresco, visto que influenciam
diretamente na homogeneidade da mistura e, portanto, na configuração da pasta no
estado endurecido. Em sistemas bem dispersos, não apenas os poros possuem
tamanhos e formas semelhantes, mas também os produtos cristalinos da hidratação
possuem maior homogeneidade quando comparados a sistemas de pasta altamente
floculados, por exemplo.
3.1.2.1 Porosidade interna
Assim como a microestrutura, a rede de poros internos do concreto é complexa
e heterogênea, apresentando vazios com tamanhos, formas e posições bem
diferenciadas, que exercem maior ou menor influência nas propriedades do
compósito. Segundo Sato (1998), os poros internos no concreto estão distribuídos
principalmente na pasta de cimento e nas interfaces pasta-agregado, já que os
agregados

naturais amplamente

utilizados

podem

ser considerados como

praticamente impermeáveis. Mehta e Monteiro (2014) afirmam que existem três
principais tipos de poros internos na pasta de cimento hidratada. São eles: espaços
interlamelares no C-S-H, poros capilares e os originários do ar incorporado na
mistura.
A estrutura cristalina do C-S-H apresenta espaços vazios entre os cristais
denominados poros interlamelares. Estes vazios possuem dimensões que podem
variar de 5 a 25 Å, tamanho que é muito pequeno para exercer influências
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significativas na resistência mecânica do compósito. No entanto, as pontes de
hidrogênio formadas por estes poros podem reter água e, quando da sua remoção,
contribuir para a ocorrência de retração por secagem e fluência (MEHTA;
MONTEIRO, 2014).
Os poros capilares, por sua vez, correspondem a todo o espaço não
preenchido pelos sólidos da pasta de cimento hidratada, e possuem dimensões
significativamente maiores do que os espaços interlamelares do C-S-H. Os fatores
que determinam o volume e o tamanho dos poros capilares são, principalmente, o
valor da relação água/cimento da mistura e o grau de hidratação do cimento. Em
pastas de cimento altamente hidratas e com reduzida relação água/cimento, o
tamanho destes poros varia entre 10 e 50 nm, enquanto que em pastas com elevado
fator água/cimento, ainda nos primeiros períodos de hidratação, essas dimensões
podem variar entre 3 e 5 µm (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
Durante a hidratação do cimento, determinada quantidade de ar fica retida na
mistura, acarretando na formação de vazios geralmente esféricos, ao contrário dos
poros capilares, que possuem formas irregulares. Este volume de vazios é
conhecido como o ar aprisionado na mistura. Por diversas razões, como melhorar a
resistência a ciclos de gelo e degelo, produção de concretos-massa e concretos
leves, aditivos incorporadores de ar podem ser adicionados à mistura, acarretando
na formação de poros que correspondem ao ar incorporado. Tanto os poros
correspondentes ao ar aprisionado quanto ao ar incorporado possuem basicamente
o mesmo formato esférico, no entanto, o diâmetro dos poros de ar incorporado varia
entre 50 e 200 µm, enquanto que os correspondentes ao ar aprisionado podem
atingir dimensões de até 3 mm (MEHTA; MONTEIRO, 2014). A Figura 4, elaborada
com base nos dados encontrados em bibliografia, contempla uma régua graduada
utilizada para ilustrar melhor a configuração da rede de poros internos do concreto.
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Figura 4 - Comparativo dimensional dos tipos de poros presentes na estrutura interna do
concreto.

Fonte: Autor (2021).

É possível constatar, portanto, que a microestrutura do concreto apresenta uma
complexa cadeia de poros que, dependendo da morfologia, do tamanho e volume,
pode influenciar mais ou menos em determinadas propriedades do compósito.
Segundo Mehta e Monteiro (2014), os poros com dimensões superiores a 50 nm,
denominados

macroporos,

exercem

influência

significativamente

maior

na

resistência mecânica da pasta, enquanto que os poros com dimensões inferiores a
50 nm atuam principalmente na retração por secagem e fluência.
Malgrado a influência direta da porosidade interna do concreto nas
propriedades físico-mecânicas do material, ela também está diretamente relacionada
à penetração de água e, consequentemente, à umidade interna do concreto. A ação
da água no compósito, dependendo de diversos fatores, pode ser prejudicial à
integridade da estrutura por acarretar em reações deletérias de natureza física e/ou
química. Devido à complexidade e heterogeneidade da rede de poros do concreto, a
água na sua estrutura interna pode estar distribuída de várias maneiras. O teor e a
forma como a água está distribuída, isto é, em que tipo de poros se apresenta,
variam conforme as mudanças de umidade ambiente relativa. Mehta e Monteiro
(2014) classificam a água no concreto conforme o grau de dificuldade para ser
removida da pasta. Embora essa divisão entre tipos de água presentes na estrutura
do concreto seja tênue, a classificação é útil para melhor entendimento do
funcionamento da rede de poros da pasta de cimento hidratada.
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3.1.2.2 A água na rede de poros do concreto
Existem cinco principais tipos de água presentes na estrutura interna do
concreto. São eles: o vapor presente nos poros capilares não ocupados ou
parcialmente preenchidos, a água capilar, adsorvida, interlamelar e quimicamente
combinada ou água de composição (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
A água capilar está presente, conforme a própria nomenclatura, nos poros
capilares, e pode se apresentar de duas principais formas, sendo a primeira
correspondente aos vazios da ordem de 0,05 µm, também chamada de água livre,
de forma que sua remoção não acarreta em alterações volumétricas do sistema, e a
segunda correspondente aos vazios da ordem de 5 a 50 nm, de forma que sua
remoção pode causar retração e microfissuração do sistema. Além disso, os poros
capilares também abrigam vapor de água quando são total ou parcialmente
preenchidos por água líquida (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
A água adsorvida pode ser entendida como o acúmulo de moléculas de água
em torno da superfície sólida de produtos de hidratação. Conforme Mehta e Monteiro
(2014), as pontes de hidrogênio dos hidratos podem reter até seis camadas
moleculares de água. A remoção da água adsorvida é facilmente atingida quando o
material é exposto a condições de umidade relativa ambiente da ordem de 30 %,
sendo que este processo é majoritariamente responsável pela retração da pasta de
cimento hidratada.
A água interlamelar, por sua vez, corresponde ao volume de água retido pelas
pontes de hidrogênio entre as camadas de cristais do silicato de cálcio hidratado,
sendo removida apenas em secagens intensas, como em condições de estufa, onde
a umidade relativa ambiente é inferior a 11 %. O processo de remoção da água
interlamelar acarreta em considerável retração da estrutura do C-S-H (MEHTA;
MONTEIRO, 2014).
Já a água quimicamente combinada é integrante da microestrutura de diversos
produtos de hidratação, e não pode ser removida por secagem nramda, a não ser
que ocorra intensa decomposição dos hidratos por aquecimento (MEHTA;
MONTEIRO, 2014).
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3.1.2.3 Mecanismos de transporte
A compreensão dos mecanismos de transporte de massa dentro do concreto é
fundamental para entender o modo como a água externa penetra neste material,
podendo acarretar posteriormente na ocorrência de processos patológicos
ocasionados pelo transporte de agentes deletérios, ou pela fissuração oriunda das
movimentações físicas da água na estrutura interna do concreto (quando este,
estando úmido, é submetido a variações de temperatura). Em geral, o transporte de
massa em um meio poroso como o concreto pode ocorrer por absorção capilar,
permeabilidade e difusão. Estes processos podem ocorrer individualmente ou em
conjunto, de acordo com o tipo de exposição ao qual o concreto é submetido
(MEDEIROS, 2008).
Tratando exclusivamente da exposição à água, que é um dos principais objetos
de estudo do presente trabalho, no que diz respeito ao concreto exposto à água na
fase gasosa, o vapor d’água é fixado nos poros superficiais do concreto por meio do
processo de adsorção física, sendo transferida para o interior do material pelos
mecanismos de evaporação e difusão de vapor. Durante estes processos, pode
ocorrer transporte de massas, no entanto, a quantidade de material transportado é
praticamente desprezível. No entanto, se houver condensação de água na superfície
do concreto em quantidade suficiente, o transporte do líquido para o interior do
compósito ocorre por absorção capilar (SATO, 1998).
O processo de adsorção física consiste basicamente na fixação de moléculas
de gás (vapor, no caso da água) sobre a superfície sólida, e ocorre continuamente
até que seja atingido o estágio de equilíbrio termodinâmico entre o meio gasoso e a
camada de água adsorvida. Durante esse processo, pode ocorrer um outro
fenômeno

denominado

condensação

capilar,

que

consiste

justamente

na

condensação das moléculas de água nos poros superficiais, de modo a tornar
possível a passagem de água para o interior do concreto e o transporte de massas
por meio de absorção capilar. A condensação capilar está diretamente relacionada à
razão entre a área superficial e o volume de poros, de modo que, segundo a lei de
Kelvin-Laplace

(QUÉNARD,

1991

apud

SATO,

1998),

dada

determinada

temperatura e umidade relativa ambiente, a condensação de água ocorre nos poros
cujos raios são menores do que a grandeza conhecida como raio crítico. O raio
crítico é determinado conforme indicado na Equação 1:
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Equação (1)

Onde: rc

é o raio crítico (m);

M

é a massa molecular da água (g/mol);

s

é a tensão superficial da água (N/m);

b

é o ângulo de contato entre a água e a superfície do poro (rad);

r

é a densidade da água (kg/m³);

R

é a constante universal dos gases (J/(ºmol));

T

é a temperatura (K);

UR

é a umidade relativa (0 < UR < 1)

Dessa forma, para as condições de temperatura recorrentemente encontradas
no Brasil (5 ºC, 20 ºC e 35 ºC), tem-se que, conforme as variações de umidade
relativa ambiente de 10 % a 99,99 %, os valores de raios dos poros suscetíveis à
condensação capilar se apresentam conforme indicado na Tabela 1.
Tabela 1 - Valores de raios dos poros suscetíveis à condensação capilar conforme as
variações de temperatura e umidade relativa ambiente especificadas.

Umidade relativa
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
85
90
95
98,9
99,5
99,9
99,99

T = 5 ºC
r (nm)
0,49
0,70
0,94
1,24
1,63
2,22
3,18
5,08
6,97
10,8
22,1
102
226
1030
11330

T = 20 ºC
r (nm)
0,47
0,67
0,89
1,17
1,55
2,10
3,01
4,82
6,62
10,2
21,0
97,2
214
977
10750

T = 35 ºC
r (nm)
0,44
0,64
0,85
1,12
1,48
2,00
2,87
4,58
6,29
9,71
19,9
92,5
204
929
10227

Fonte: Sato (1998).

Conforme enumerado na Tabela 1, é possível verificar que, conforme eleva-se a
umidade relativa ambiente, também aumenta o valor do raio dos poros cuja
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suscetibilidade à condensação capilar é maior. Dessa forma, não apenas ocorre
condensação nesses poros, como também em todos aqueles cujos raios são
inferiores aos valores especificados, de modo que o transporte de massas por
absorção capilar ocorre com maior facilidade. Em relação à temperatura, ocorre o
inverso: quanto maior a temperatura, menor será o raio de poro suscetível à
condensação capilar (SATO, 1998).
Dessa forma, como o concreto possui uma microestrutura heterogênea e,
portanto, seus poros possuem tamanhos variáveis, mesmo em condições de
umidade relativa não muito elevadas, o material apresenta determinada umidade,
devido à água condensada nos poros de menor diâmetro. Segundo Sato (1998),
enquanto o valor da umidade relativa ambiente for inferior ao que proporciona a
condensação capilar nos poros do material, há vapor de água em equilíbrio com
uma camada de liquido adsorvida. Nessa condição, o mecanismo de transporte
predominante se dá por meio de difusão do vapor no ar contido nos poros.
Quando se trata da absorção de água por capilaridade, o fenômeno consiste na
penetração da água condensada na superfície do concreto em um movimento
ascendente através dos poros capilares, processo ocasionado pelo diferencial de
pressão entre os poros e a superfície, acarretando em um fenômeno similar à
sucção. Ressalta-se que, segundo Medeiros (2008), em condições não saturadas, a
absorção capilar é o mecanismo de transporte predominante.
A permeabilidade, por sua vez, é frequentemente associada à presença de
pressão sobre o líquido que se encontra em contato com a superfície do concreto,
neste caso, a água. Segundo Mendes (2009), quanto maior o diâmetro dos poros
capilares e mais eficiente for sua interconectividade, maior será a penetração de
água por permeabilidade. Esse tipo de configuração pode ser alcançado ao se
elevar a relação água/cimento do material, ao passo que quando esse fator é
reduzido, também se diminuem os diâmetros dos poros capilares, o que favorece o
processo de penetração de água por absorção capilar (MENDES, 2009). A Figura 5
ilustra os principais meios de absorção de água pela estrutura interna do concreto.
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Figura 5 - Esquema representativo das principais formas de absorção de água pela
estrutura interna do concreto.

Fonte: Autor (2021).

3.2

Aspectos da durabilidade do concreto
É comum em bibliografia a associação da durabilidade com a vida útil do

concreto (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Em termos gerais, é possível dizer que é
crescente o interesse no meio científico em determinar especificações para a vida
útil mais adequada para empreendimentos. A Parte 1 da NBR 15575 (ABNT, 2013),
determina que a vida útil de projeto (VUP), isto é, a vida útil “considerando
periodicidade e processos de manutenção segundo a ABNT NBR 5674 e
especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção entregue ao
usuário elaborado em atendimento à ABNT NBR 14037” (ABNT, 2013), seja de no
mínimo 50 anos para o sistema estrutural. Além da norma brasileira, existem outros
documentos internacionais como a NF EN 197-1 e o FD 65, que também
especificam a vida útil mínima do concreto em 50 anos, o que classifica esses
materiais como quimicamente resistentes e duráveis. No entanto, existem casos
especiais onde a vida útil especificada deve ser superior, podendo variar entre 100 e
120 anos, como o caso da ponte sobre o Tejo, em Lisboa, e o viaduto de Millau, na
França (ESCADEILLAS; HORNAIN (2014).
No entanto, a durabilidade das estruturas de concreto não está simplesmente
relacionada à qualidade do concreto ou do aço que compõe as barras da armadura,
mas também ao ambiente ao qual o material está exposto. Segundo o ACI Concrete
Terminology, “a durabilidade do concreto de cimento Portland é definida como sua
capacidade de resistir à ação de intempéries, ataque químico, abrasão e outras
condições em serviço” (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Desta forma, diz-se que um
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concreto é durável quando preserva suas propriedades e características de
desempenho quando exposto ao ambiente para o qual foi projetado (MEHTA;
MONTEIRO, 2014).
Existem, portanto, duas naturezas de ataques aos quais o concreto está
sujeito: a química e a física. Os ataques de natureza física estão relacionados à
carga estrutural, ao uso e ocupação, e aos sinistros para os quais o material foi
projetado para resistir, como eventuais impactos, incêndios, etc. Os ataques de
natureza química, por sua vez, estão mais relacionados aos agentes aos quais o
concreto estará exposto e seu tempo de atuação. Em se tratando dos ataques
químicos, pode-se dizer que dois fenômenos principais estão associados à sua
ocorrência: dissolução e precipitação.
A dissolução consiste na hidrólise de compostos hidratados quando do contato
do concreto com água pura ou solução mais ou menos concentradas de íons
agressivos. Nesse caso, a título de exemplo, tratando-se do concreto, cita-se o
processo de lixiviação, termo que é normalmente associado ao fenômeno de
extração dos íons cálcio [dissolução de Ca(OH)2, e descalcificação do CSH], como
um exemplo de dissolução progressiva, que por sua vez se dá quando ocorre
percolação de soluções agressivas no compósito (ESCADEILLAS; HORNAIN, 2014).
Normalmente, a dissolução afeta o equilíbrio entre os hidratos cimentícios e a
solução intersticial, mas no âmbito químico, o equilíbrio é imediatamente
restabelecido por nova dissolução de hidratos ou pela precipitação de novos
compostos – processo que caracteriza a segunda etapa dos mecanismos dos
ataques químicos – que podem ou não ser nocivos ao concreto. Por exemplo, a
precipitação do carbonato de cálcio (CaCO3), ocasionada pela ação do ácido
carbônico sobre os compostos cálcicos Ca(OH)2 e CSH, também conhecida como
carbonatação, contribui para redução da porosidade da camada superficial do
concreto, no entanto, acarreta na redução do pH da região carbonatada, de modo a
facilitar os fenômenos de corrosão nas barras de aço do concreto armado
(ESCADEILLAS; HORNAIN, 2014).
Embora a durabilidade do concreto esteja diretamente relacionada aos fatores
de agressividade do ambiente ao qual o material está exposto, também existem
parâmetros intrínsecos do compósito que influenciam em sua durabilidade. A
capacidade do concreto de resistir à penetração dos agentes agressivos, por
exemplo, está relacionada aos fatores característicos da estrutura do material,
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dentre eles principalmente a composição química e mineralógica do cimento e a
formulação e as propriedades de transferência do concreto.
Quando se trata do cimento, é relevante mencionar que a portlandita Ca(OH) 2,
um dos seus produtos de hidratação, é o mais facilmente solubilizado frente a
ataques químicos. Deste modo, cimentos que contêm adições que consomem a cal,
tais como escórias, cinzas volantes, sílica ativa, etc., têm reduzido o potencial
agressivo de determinados processos de degradação. Em termos gerais, pode-se
dizer que quanto menor o teor de cal (apresentado principalmente na forma do
hidróxido de cálcio ou portlandita), maior a resistência química do cimento, no
entanto, é importante ressaltar que a elevação do teor de cal implica também na
redução da reserva alcalina, fator que deve ser levado em consideração ao avaliar a
resistência do compósito a ataques químicos. Outros compostos constituintes do
cimento também devem ter seus teores analisados, em se tratando da durabilidade
do concreto. O aluminato tricálcico (C3A), por exemplo, quando em contato com
água marinha e meios fortemente concentrados de sulfato, podem acarretar em
formação de etringita expansiva, que contribui para a deterioração do concreto. As
adições minerais como escórias, pozolana, cinzas volantes, sílica ativa, etc.
contribuem para o aumento da resistência química do cimento, no entanto, por outro
lado, reduzem a basicidade global da matriz, de modo que seus teores devem ser
controlados para não ocasionar na redução excessiva do pH, contribuindo para a
corrosão do aço das armaduras (ESCADEILLAS; HORNAIN, 2014).
Além da composição química, a formulação do concreto, isto é, os teores de
cimento, agregados, composição granulométrica dos agregados, empacotamento
das partículas, presença de aditivos modificadores do comportamento nos estados
fresco ou endurecido, dentre diversos outros fatores que interferem na forma como a
macro e microestrutura do material estarão organizadas, influencia diretamente nas
propriedades de transferência, ou de penetração dos agentes agressivos no
material. No caso de concretos de alto desempenho, por exemplo, onde a
compacidade das partículas tende a ser máxima, sendo obtida por larga distribuição
granular em associação a utilização de finos em complementação ou substituição do
cimento, a permeabilidade de agentes agressivos é extremamente reduzida,
contribuindo, deste modo, para o aumento da resistência química do compósito
(ESCADEILLAS; HORNAIN, 2014).
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É fundamental ressaltar que, embora a natureza química dos diversos
processos de degradação seja diferente e ocorra de modo particular em cada um
destes fenômenos, a água, o solvente polar mais comum no mundo, exerce papel
fundamental na maioria dos fenômenos de agressividade ao concreto. O papel da
água nos processos de ataques químicos ao concreto é melhor discorrido no item a
seguir.
3.2.1 A água como agente de deterioração
Como já mencionado, os mecanismos de deterioração química no concreto
ocorrem por meio de dois fenômenos principais: dissolução e precipitação. Ambos
fenômenos são veiculados pela ação de um composto principal: a água. A água
presente no ambiente ao qual o concreto está exposto é um fator relevante quando
se trata de sua durabilidade, seja na forma gasosa (vapor) ou líquida. A água é
responsável por penetrar na estrutura do concreto, por meio dos processos descritos
no item 3.1.2.3 do presente trabalho, carregando íons e gases que desencadeiam os
fenômenos de dissolução e precipitação na pasta de cimento. Além disso, devido ao
elevado calor envolvido na evaporação da água, quando comparada com outros
líquidos, sua vaporização ocorre de forma lenta em relação à taxa de penetração no
concreto, o que contribui para a ocorrência de ciclos de evaporação e penetração do
fluido na microestrutura do compósito, podendo resultar em variações volumétricas
que acarretam em rupturas na microestrutura, elevando-se a porosidade da matriz,
bem como em perdas para a resistência mecânica e outras propriedades físicas do
concreto (ESCADEILLAS; HORNAIN, 2014; MEHTA; MONTEIRO, 2014)1.
Por este motivo, as diversas normalizações e documentos relacionados à
durabilidade do concreto e conservação das estruturas tratam das especificações
dos materiais de acordo com o ambiente, levando em consideração a presença e o
teor de água presente no mesmo. A título de exemplo, vale citar a NBR 12655: 2015
(ABNT, 2015). A instrução enumera quatro principais classes de agressividade
ambiental, contemplando as condições de exposição e riscos que os diferentes
ambientes podem oferecer à integridade da estrutura, de modo que a classe I é a
menos agressiva, e a classe IV, a mais agressiva (ABNT, 2015).
A classe I diz respeito aos ambientes de natureza rural e submersa. A classe II
representa pequeno risco de deterioração da estrutura, e trata especificamente das
1

apud NASCIMENTO et al, 2018.
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construções em ambientes urbanos. A classe III engloba áreas industriais e em
regiões marinhas, onde o risco de deterioração é considerado grande, enquanto que
a classe IV engloba regiões industriais com especificações e zonas de respingos de
maré, onde os ciclos de molhagem e secagem intensificam a penetração de agentes
agressivos. A enumeração das classes pode ser contemplada na Tabela 2, a seguir.
Tabela 2 - Classes de agressividade ambiental especificadas pela NBR 12655.

Classe de
agressividade Agressividade
ambiental
I

Fraca

II

Moderada

III
IV
a

b

c

Forte
Muito forte

Classificação geral do
tipo de ambiente para
efeito de projeto
Rural
Submersa
Urbana a, b
Marinha a
Industrial a, b
Industrial a, c
Respingos de maré

Risco de
deterioração da
estrutura
Insignificante
Pequeno
Grande
Elevado

Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível
acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de
serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto
revestido com argamassa e pintura).
Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em obras em
regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura
protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde chove
raramente.
Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em
indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes e indústrias químicas.

Fonte: ABNT (2015) adaptado.

É possível perceber, a partir da classificação dos ambientes agressivos, que a
presença de água está diretamente relacionada ao risco de degradação, visto seu
papel como agente na deterioração do concreto. Vale a ressalva de que o teor de
umidade relativa, seja do ambiente ou do próprio concreto, possui íntima relação
com os processos de degradação, de modo que existem até mesmo faixas de
umidade mais propícias à ocorrência de determinados processos patológicos. Neste
contexto, um importante documento a ser citado é o boletim 183 do Comité EuroInternational du Béton (CEB, 1983), que relaciona o teor de umidade relativa efetiva
do concreto (água retida na estrutura interna do compósito) com o risco de
ocorrência de alguns processos de degradação, conforme ilustrado na Tabela 3, a
seguir.
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Tabela 3 - Risco de degradação do concreto e da armadura em relação a diferentes faixas
de umidade relativa efetiva do concreto.

Tipos de degradação
Umidade relativa
(UR) efetiva do Carbonatação
concreto (%)
do concreto
< 45
(UR muito baixa)
45 a 65
(UR baixa)
65 a 85
(UR média)
85 a 98
(UR alta)
> 98
(UR saturada)

Corrosão da armadura
Ataque
Concreto
químico do
Concreto
contaminado concreto
carbonatado
por cloreto

1

0

0

0

3

1

1

0

2

3

3

0

1

2

3

1

0

1

1

3

Legenda: 0 = risco insignificante; 1 = risco baixo; 2 = risco médio; 3 = risco alto
Fonte: CEB (1983) adaptado.

No caso da carbonatação, o risco de degradação aferido na Tabela 3 é
decorrente das reações químicas de compostos de cimento com o gás carbônico
atmosférico (CO2) que resulta na redução do pH do concreto e, consequentemente,
no risco de corrosão da armadura quando a frente de carbonatação atinge a região
de seu embutimento. Esse avanço ocorre com maior intensidade quando a UR se
encontra entre 45 % e 65 % (conforme ilustrado na Tabela 3), que deve manter a
rede de poros preenchida parcialmente. Nessa condição, é facilitada tanto a
penetração do CO2 como a sua dissolução e difusão na solução intersticial. Hansson
et al (2012) descrevem a carbonatação do concreto como evento de grande impacto
na vida útil de estruturas edificadas em locais de clima quente em que há ciclos de
molhagem e secagem, isto é, períodos de intensa insolação seguidos de períodos
de intensa exposição à agua pluvial. Considerando que o concreto é umidificado
pela ação do meio mais rapidamente do que perde água, o teor médio de UR interna
do concreto tende a ser maior que o teor médio de UR atmosférica (CEB, 1983).
No caso do ataque químico, o risco de degradação aferido na Tabela 3 é
decorrente da lixiviação dos compostos hidratados da pasta de cimento e de
reações de redução do seu pH e/ou de expansão com tendência à fissuração do
concreto, o que envolve, também, risco de corrosão da armadura. O ataque deve ser
maior quando a umidade do concreto é elevada (> 98 %), condição em que os poros
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do concreto estão quase totalmente preenchidos com solução aquosa, o que é
propício à difusão de agentes agressivos. Yates (2003) descreve que, em ambientes
naturais (não industriais), a degradação dos materiais de construção por agentes
químicos é geralmente lenta e, como resultado, a vida útil deve exceder o tempo
necessário até que ocorra avanço significativo de manifestações patológicas
resultantes do ataque (YATES, 2003).
No caso de processo corrosivo (Tabela 3), o risco é maior em concretos
carbonatados com umidade interna entre 65 % e 85 %. Cita-se que teores mais
elevados que 85 % são limitados em razão de modificação da estrutura do concreto
pelas reações químicas da carbonatação, em destaque o refinamento dos poros e,
consequentemente, a diminuição da permeabilidade. Para o caso de ataque de íons
cloreto, o risco de processo corrosivo é maior para uma faixa mais ampla de
umidade do concreto (65 % a 98 %). Destaca-se que teores elevados de umidade
são usuais em concretos contaminados com íons cloreto, devendo ser considerada
a característica hidroscópica elevada destes íons, podendo manter a umidade
interna do concreto maior que a UR externa, atmosférica (CEB, 1983). De qualquer
forma, deve-se considerar que a taxa de corrosão da armadura é maior em teores
elevados de umidade, sendo severa entre 90 % e 95 %, e pouco significativa entre
50 % e 60 % (CEB, 1983).
Deste modo, conclui-se que, em se tratando de durabilidade, é fundamental
não apenas compreender o papel da água nos processos de degradação para
descrever as especificações de material para garantir a vida útil de projeto, mas sim
avaliar o comportamento do concreto quando da sua exposição à água durante seu
período de utilização, de modo a verificar os eventuais danos que o solvente possa
incutir ao compósito. Além disso, é importante ressalvar que tanto a umidade relativa
ambiente quanto a umidade relativa interna do concreto possuem relação com os
processos de degradação, de modo que uma representa o quanto de solvente está
disponível para atuar na penetração do compósito e transporte de agentes
agressivos, enquanto a outra representa quanto solvente está presente na estrutura
interna do material, ou seja, com que capacidade a água está penetrando no
compósito, aumentando assim o risco de degradação. A Figura 6 ilustra
conceitualmente o papel da água como agente de deterioração para os principais
processos deletérios às estruturas de concreto.
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Figura 6 - Esquema conceitual do papel da água nos principais processos de deterioração
das estruturas de concreto.

Fonte: Autor (2021).

3.3

Métodos de avaliação da qualidade do concreto
Sendo o concreto o material mais utilizado na construção civil (MEHTA;

MONTEIRO, 2014), é possível conceber que este compósito está diretamente
relacionado à durabilidade das edificações e à integridade dos edifícios nos quais
seu uso é empregado. Dessa forma, a determinação das propriedades do concreto é
um processo que dispõe de uma série de recursos para ser executado, de modo a
fornecer os dados necessários para que seja possível a avaliação da qualidade do
compósito. Atualmente, nesse âmbito, existe uma série de ensaios e procedimentos
laboratoriais que são realizados no concreto, tanto no estado fresco quanto no
endurecido, e que fornecem informações relevantes acerca de suas propriedades,
alguns podendo ser utilizados em estruturas já edificadas, enquanto outros são
possíveis apenas para concretos dosados em laboratório, ou produzidos
especificamente para o procedimento.
Visto que a durabilidade das estruturas tem sido um tema recorrentemente
discutido no cenário acadêmico e objeto de interesse em estudos diversos do
segmento da construção civil, e dada à elevada onerosidade atribuída às atividades
de recuperação das estruturas, as técnicas de determinação das características do
concreto em campo (em estruturas já edificadas) têm sua importância cada vez mais
evidenciada tanto no âmbito científico quanto mercadológico. Isso ocorre
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independente da disponibilidade dos diversos ensaios que são comumente
realizados em laboratório
No presente item, são citados os principais ensaios executados em concretos
para avaliar sua qualidade e desempenho, sendo realizada a distinção entre os
métodos destrutivos e métodos não destrutivos (ou parcialmente destrutivos).
3.3.1 Ensaios destrutivos
No que diz respeito à qualidade do concreto para sua aceitação em obra, o
ensaio mais comum é a determinação da resistência à compressão axial. No
entanto, existem diversos outros procedimentos que são recorrentemente realizados
em laboratório e que fornecem informações relevantes a respeito das diversas
propriedades do compósito (HELENE; TERZIAN, 1993). De maneira resumida,
essas propriedades podem estar relacionadas à sua resistência mecânica ou
química. No caso do desempenho físico, existem procedimentos específicos que são
realizados e estão relacionados às propriedades do concreto, tais como a resistência
à compressão, tração, permeabilidade, absorção de água, massa específica, índice
de vazios, etc. No caso da resistência química, os métodos de ensaio estão mais
ligados à durabilidade do material. Os mais comuns são a determinação da
resistência à carbonatação e a resistência à penetração de íons cloretos, mas a
título de exemplo, pode-se citar outros ensaios que são realizados não propriamente
no concreto, mas em seus materiais componentes, como a reatividade álcaliagregado e a obtenção da composição química do cimento (MEHTA; MONTEIRO,
2014).
Visando à fundamentação da proposta de estudo do presente trabalho, são
apresentados no presente item apenas os principais ensaios considerados
destrutivos realizados em concreto, relacionados à sua resistência química e
mecânica, sendo outros procedimentos apenas brevemente comentados, visto sua
reduzida relevância para o embasamento teórico do presente trabalho.
3.3.1.1 Consistência
Quando se trata do controle da qualidade do concreto em obra, a determinação
da consistência é um dos principais ensaios a ser realizado, sendo inclusive, um dos
requisitos do item 6 da NBR 12655: 2015 (ABNT, 2015), relativo ao controle de
recebimento e aceitação do concreto em obra. Conforme a presente instrução
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normativa, o procedimento deve ser realizado pelo método do abatimento do tronco
de cone, descrito pela NBR NM 67: 1998 (ABNT, 1998), ou pelo método de
espalhamento e habilidade passante em fluxo livre, no caso de concretos
autoadensáveis, seguindo como referência a Parte 1 da NBR 15823: 2017 (ABNT,
2017). O ensaio consiste em verter suficiente volume de concreto fresco em um
molde tronco-cônico posicionado sobre chapa metálica, seguido de adensamento
manual em três camadas. Após esse processo, o molde tronco-cônico é suspenso
gradativamente, e é medida a distância da superfície da camada de concreto até a
altura do molde, sendo esse valor considerado como o abatimento (em mm) do
concreto (ABNT, 1998). A princípio, a determinação da consistência está mais
relacionada à trabalhabilidade do concreto e ao monitoramento da homogeneidade
do material, visto a dificuldade de realizar o controle em obra, considerando os
fatores como diversidade de caminhões-betoneira, diferença entre o tempo de
despejo de um lote e outro, dentre outros fatores (HELENE; TERZIAN, 1993). A
Figura 7 ilustra a realização do ensaio.
Figura 7 - (a) Equipamentos do ensaio; (b) Adensamento do concreto; (c) Posicionamento
nas aletas laterais e (d) Medição da camada.

(a)

(b)

(c)

(d)
Fonte: Nascimento (2015) adaptado.

45

3.3.1.2 Teor de ar incorporado
A determinação do teor de ar incorporado pelo método pressométrico é um
procedimento descrito pela instrução normativa NBR NM 47: 2002 (ABNT, 2002), e
está diretamente relacionada à porosidade do material, conforme descreve o item
3.1.2.1 do presente trabalho. O ensaio consiste no preenchimento de um recipiente
aferido com concreto fresco e devidamente adensado, o qual é fechado com tampa
disposta de orifícios para injeção e expulsão de água e ar. Em seguida, é injetada
água através do dispositivo, de forma a expulsar o ar residual no ambiente interno
do recipiente. Logo após esse procedimento, bombeia-se ar para o interior do
conjunto para que o medidor do manômetro acoplado à tampa possa atingir a faixa
de medição, a qual indica o teor de ar incorporado na mistura quando a válvula é
liberada (ABNT, 2002).
3.3.1.3 Resistência à compressão axial
Visto a resistência à compressão ser uma das principais propriedades do
concreto, sendo inclusive um dos tópicos para sua especificação quando na compra
do compósito para a edificação de novas estruturas, o ensaio de determinação da
resistência à compressão axial, descrito no Brasil pela instrução normativa NBR
5739: 2018 (ABNT, 2018), é um dos mais recorrentemente realizados nos
laboratórios de análise em concreto. Conforme a NBR 5739: 2018 (ABNT, 2018), o
ensaio consiste no carregamento vertical de corpos de prova cilíndricos de concreto,
à taxa de 0,50 MPa/s, em uma prensa calibrada, até que os espécimes atinjam sua
ruptura (Figura 8). Desse modo, é determinada a resistência à compressão axial (em
MPa) do concreto em questão. Esse procedimento pode ser realizado em idades
programadas, para obter a curva de evolução da resistência conforme a hidratação
gradual do cimento, ou em concretos de obras já edificadas para verificação da
resistência do material em uso. Nesse caso, é necessária a extração de
testemunhos da estrutura em dimensões específicas, que variam de acordo com a
dimensão do agregado e as limitações do diâmetro das barras de armadura,
conforme especifica a Parte 1 da NBR 7680: 2015 (ABNT, 2015).
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Figura 8 - (a) Corpo de prova durante o carregamento, (b) após a ruptura e (c) corpo de
prova fragmentado.

(b)

(a)

(c)

Fonte: Nascimento (2015) adaptado.

3.3.1.4 Módulo de elasticidade
A determinação do módulo de elasticidade está intrinsecamente relacionada ao
comportamento elástico do concreto. Visto o concreto ser considerado um material
frágil, o módulo de elasticidade é uma propriedade importante para se determinar,
quando se trata das movimentações que o material sofrerá em obra após o início da
fase de ocupação, na qual os carregamentos iniciais incutem no compósito as
mínimas deformações (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Sendo descrito pela instrução
normativa NBR 8522: 2017 (ABNT, 2017), o ensaio consiste no carregamento de
corpos de prova cilíndricos em faixas de tensão determinadas com o auxílio de
extensômetros para determinação da deformação que o compósito sofre a cada
carregamento. Desse modo, de maneira resumida, dividindo-se a tensão pela
deformação, obtém-se o módulo de elasticidade (ABNT, 2017). Assim como o
procedimento para determinação da resistência à compressão, esse ensaio pode ser
realizado em corpos de prova moldados em laboratório, ou em concretos
provenientes de obras já edificadas, sendo, neste último caso, necessária a extração
de testemunhos de acordo com a instrução normativa NBR 7680: 2015 (ABNT,
2015). A Figura 9 ilustra a realização do ensaio
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Figura 9 - Corpo de prova submetido ao ensaio de determinação do módulo de elasticidade.

Fonte: Nascimento (2015) adaptado.

3.3.1.5 Massa específica, absorção de água e índice de vazios
O procedimento de determinação da massa específica, absorção de água e
índice de vazios (MAV) é descrito pela instrução normativa NBR 9778: 2009 (ABNT,
2009), e está relacionado a algumas das características físicas do concreto como
porosidade e permeabilidade, além, obviamente, da massa específica. Esse ensaio
fornece informações relevantes quando se trata do potencial de absorção de água
do concreto em condições ambientes de saturação, e no tocante à proporção de
poros existente em sua estrutura interna (índice de vazios), e assim como os
procedimentos de determinação da resistência à compressão e do módulo de
elasticidade, podem ser realizados em concretos moldados em laboratório ou
provenientes de obras edificadas, contanto que sejam extraídos os testemunhos
para esta finalidade.
O procedimento consiste no registro de massa de corpos de prova de concreto
em diferentes condições de temperatura e umidade, sendo realizado nas condições:
seco em estufa (105 ºC) e saturado (após imersão em água, e após fervura). Por
meio da diferença entre as massas, conforme instrui o item 7 da NBR 9778: 2009
(ABNT, 2009), são calculadas a massa específica (em kg/dm³), a absorção de água
(em %), e o índice de vazios (em %). Embora essas informações sejam relevantes
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para avaliação da qualidade do concreto e de suas propriedades físicas, não
contribuem tanto quando se trata da detecção de eventuais processos de
degradação em estruturas já edificadas (ABNT, 2009).
3.3.1.6 Absorção de água por capilaridade
A determinação da absorção de água por capilaridade está diretamente
relacionada à permeabilidade do material, especificamente no tocante à absorção
pelos poros capilares por meio do processo de sucção ocasionada pela diferença de
pressão entre o poro e a superfície do concreto, processo melhor descrito no item
3.1.2.3 do presente trabalho. Esse ensaio é descrito pela instrução normativa NBR
9779: 2012 (ABNT, 2012), e consiste no posicionamento dos corpos de prova de
concreto previamente secos em estufa (105 ºC) em um ambiente de temperatura
controlada, sobre uma camada de água. As amostras são pesadas em diferentes
períodos, desde o início do posicionamento sobre a camada de água, de modo a
determinar a quantidade de massa de água que está sendo absorvida pelo
compósito. Após a última pesagem (72 h), os corpos de prova são fraturados
diametralmente, o que permite visualizar o perfil de penetração de água no interior
de sua estrutura, procedimento que fornece informações relevantes a respeito do
modo como a água é absorvida, mas que, assim como o ensaio MAV, pouco
contribui para a detecção de processos de degradação em estruturas já edificadas
(ABNT, 2012). Vale a ressalva de que esse ensaio pode ser realizado tanto em
concretos moldados em laboratório como provenientes de estruturas já edificadas,
sendo neste último caso necessário extrair testemunhos de concreto, processo que
também pode ser executado para o procedimento de determinação da massa
específica, absorção de água e índice de vazios (MAV).
3.3.1.7 Resistência à carbonatação
Como já descrito, a carbonatação é o processo de precipitação do carbonato
de cálcio (CaCO3), ocasionado pela ação do ácido carbônico sobre os compostos
cálcicos Ca(OH)2 e C-S-H. A princípio, esse fenômeno não acarreta em prejuízo às
propriedades físico-mecânicas do concreto, pois na realidade contribui para a
colmatação dos poros na camada carbonatada. No entanto, esse processo ocasiona
na redução do pH da matriz alcalina do concreto, o que contribui para os processos
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corrosivos nas barras de armadura, prejudicando a integridade da estrutura
(ESCADEILLAS; HORNAIN, 2014).
Como metodologia de análise desse fenômeno, existem dois procedimentos
distintos que podem ser aplicados ao concreto. O primeiro é a determinação da
profundidade da camada de carbonatação, procedimento que pode ser realizado em
obra por meio da descamação do concreto e aspersão de solução de fenolftaleína,
conforme descreve a instrução DIN EN 14630 (DIN, 2007), com vistas a identificar a
região carbonatada. O segundo procedimento é a resistência à carbonatação, sendo
realizado apenas em concretos produzidos em laboratório ou propriamente para o
ensaio, pois consistem na carbonatação gradativa em câmara climática, o que
requer que as amostras estejam, inicialmente não carbonatadas (DIN, 2007).
A principal instrução normativa que descreve esse ensaio é a ISO 1920-12
(ISO, 2015). Basicamente, o ensaio consiste no acondicionamento de corpos de
prova prismáticos de concreto previamente secos por 14 dias em ambiente
controlado (23 ºC, 60 % UR) em uma câmara climática provida de sistema injetor de
CO2, na qual devem ser mantidas as condições de 23 ºC, 60 % UR e 3,0 % de CO2
na atmosfera, em volume, por um período de 70 dias. Em idades programadas, os
corpos de prova são retirados da câmara e submetidos à fratura seccional para
medição da camada de carbonatação verificada por meio da aspersão de solução de
fenoftaleína (ISO, 2015).
Esse procedimento fornece informações muito relevantes quanto à qualidade
do concreto e, principalmente, no seu comportamento frente ao fenômeno da
carbonatação, que é considerado propriamente um processo de degradação, visto
seus danos potenciais à armadura do concreto (ESCADEILLAS; HORNAIN, 2014).

3.3.1.8 Resistência à penetração de íons cloretos
O procedimento para determinação da resistência à penetração de íons cloreto
é descrito pela norma ASTM C1202/18 (ASTM, 2018), e consiste na submissão de
uma tensão de 60 V através de uma amostra de concreto, pelo período de 6 horas.
As faces do corpo de prova são expostas uma à solução de cloreto de sódio (3,0 %
em água destilada) e a outra à solução de hidróxido de sódio (0,3 M em água
destilada), nas quais são submersos eletrodos de cobre conectados a uma fonte de
corrente contínua, permitindo a diferença de potencial no concreto. Dessa forma, é
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possível medir a corrente passante, utilizada para calcular a carga total passante,
que enquadra o concreto em uma das faixas de classificação quanto à
penetrabilidade de íons cloreto, de acordo com a ASTM C1202/18 (ASTM, 2018).
Esse procedimento, assim como a determinação da profundidade da
resistência à carbonatação, fornece informações relevantes quanto à qualidade do
concreto e, principalmente quanto ao seu comportamento ou aptidão frente ao
fenômeno da penetração de íons cloreto, que consiste em um processo de
degradação nesse compósito.
3.3.1.9 Outros procedimentos
A respeito da realização de ensaios destrutivos em concreto para determinação
de suas características, pode-se citar a massa específica no estado fresco, a
determinação da resistência à compressão diametral, à tração na flexão, penetração
de água sob pressão, dentre diversos outros. Nesse quesito, vale também citar os
ensaios realizados exclusivamente nos materiais componentes do concreto, como a
caracterização química do cimento, que é geralmente obtida por meio da difração ou
fluorescência de raios-X, a apreciação petrográfica de agregados, que permite
detectar potenciais compostos deletérios, e a reatividade álcali-agregado (RAA), um
procedimento que está ligado ao fenômeno de degradação do concreto de mesmo
nome. Todos esses procedimentos fornecem dados relevantes quanto à qualidade
do concreto e seu desempenho físico-mecânico, e em sua maioria, são
fundamentais para avaliar concretos moldados em laboratório e estudar novas
formulações do compósito.
No entanto, quando se trata da avaliação do estado de conservação das
estruturas e da detecção de eventuais processos patológicos em obra, deve-se
considerar que, para a realização da maioria dos procedimentos, ocorre a
necessidade da extração e coleta de testemunhos provenientes da estrutura
edificada, o que em muitos casos pode apresentar dificuldades, seja pelo acesso ao
ponto de extração, pela debilidade da estrutura (em casos onde os fenômenos
patológicos atingiram estados agravantes), pelas limitações da extração, descritas
pela NBR 7680: 2015 (ABNT, 2015), ou até em casos peculiares onde as estruturas
são partes integrantes de obras consideradas patrimônios históricos. Por esse
motivo, a avaliação por meio de ensaios não destrutivos tem ganhado espaço no
âmbito da construção civil, principalmente no cenário internacional, embora nem
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sempre forneçam dados tão inerentes às características do concreto tais como os
ensaios destrutivos, podem auxiliar na avaliação do estado de conservação da
estrutura e na detecção de potenciais fenômenos patológicos (NASCIMENTO et al,
2018).
3.3.2 Ensaios não destrutivos
Os ensaios não destrutivos, em sua maioria, podem ser realizados tanto em
concretos produzidos em laboratório quanto provenientes de estruturas já edificadas,
sem a necessidade da extração de testemunhos. No entanto, devido à comentada
necessidade de avaliar a qualidade do concreto sem intervenções significativas na
estrutura, sua utilização é recorrente na inspeção e avaliação do estado de
conservação de estruturas, ou seja, in loco. A respeito desses procedimentos,
afirma-se que equipamentos portáteis como os de impacto, ultrassônicos, elétricos e
emissores de micro-ondas, dentre outras categorias, têm sido frequentemente
utilizados, principalmente no cenário internacional, visando à avaliação do estado de
conservação da estrutura e ao prolongamento de sua vida útil. A título de exemplo,
existem estudos correlacionando técnicas de medição da velocidade de propagação
da onda ultrassônica e a resistividade elétrica superficial do concreto, com vistas a
otimizar a combinação de técnicas não destrutivas (TND), reduzindo sua incerteza e
ajustando a sensibilidade para melhorar o método de avaliação das propriedades do
concreto (BUNGEY et al, 1996; SBARTAÏ et al, 2012). Outros trabalhos também
incluem a correlação entre a velocidade de propagação de onda ultrassônica e o
índice esclerométrico na determinação da resistência à compressão (KHEDER,
1998).
Os métodos físicos como dureza superficial, resistência à penetração e ao
arrancamento, são alguns dos mais utilizados em campo, inclusive no cenário
nacional, e permitem avaliar, de forma pouco onerosa e rápida, a homogeneidade do
concreto e a evolução da resistência à compressão nas primeiras idades (MEHTA;
MONTEIRO, 2014; NASCIMENTO et al, 2018).
No presente item, são comentados e descritos brevemente os principais
procedimentos não destrutivos realizados em estruturas de concreto, dando-se
destaque para a determinação da resistividade elétrica e do teor de umidade pelo
equipamento

emissor

de

micro-ondas

Moist 210B

procedimentos que foram o foco do presente estudo.

(HF

SENSOR,

2017),
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3.3.2.1 Ultrassom
A determinação da velocidade de propagação da onda ultrassônica, como é
propriamente denominado o método chamado ultrassom, é um ensaio descrito pela
instrução normativa NBR 8802: 2019 (ABNT, 2019). O ensaio consiste no
posicionamento de dois transdutores sobre a superfície da amostra de concreto, de
modo que o pulso ultrassônico é transmitido pelo equipamento e tem seu tempo de
resposta exibido no leitor. O tempo é utilizado para calcular a velocidade de
propagação da onda ultrassônica. Desse modo, pode-se afirmar que em concretos
porosos, onde a matriz sólida está intercalada com uma diversidade de parcelas
vazias (poros), a onda ultrassônica se propaga com dificuldade, aumentando o
tempo de resposta, enquanto que em concretos menos porosos, a onda se propaga
mais rápido, reduzindo o tempo de resposta. Esse procedimento é muito utilizado
para verificar a homogeneidade e pode auxiliar no estudo da evolução da
microestrutura durante os períodos iniciais de hidratação do cimento, onde a matriz
sólida se consolida gradativamente, mas também pode ser indiretamente
correlacionado à porosidade e à presença de umidade no material, visto que a água
contribui para o aumento da velocidade da onda ultrassônica (MEHTA; MONTEIRO,
2014). Vale citar que esse ensaio pode ser realizado sem que os transdutores
estejam longitudinalmente posicionados, contanto que se leve em consideração as
particularidades descritas pela NBR 8802: 2019 (ABNT, 2019) para esses casos. A
Figura 10 ilustra a realização do ensaio.
Figura 10 - (a) Determinação da velocidade de propagação da onda ultrassônica em corpo
de prova e (b) detalhe do equipamento.

(a)

(b)
Fonte: Nascimento (2015) adaptado.
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3.3.2.2 Dureza superficial
O ensaio de determinação da dureza superficial, comumente denominado de
esclerometria, basicamente, consiste em submeter a superfície do concreto ao
impacto com uma agulha e energia padronizadas, medindo-se a resposta do
impacto em equipamento específico (MEHTA; MONTEIRO, 2014). O método mais
comum é por meio do uso do Schmidt rebound hammer, também chamado de
esclerômetro. O valor de resposta lido pelo equipamento é utilizado para calcular o
índice esclerométrico, cuja grandeza depende de diversos fatores intrínsecos ao
concreto. A título de exemplo, citam-se: as proporções da mistura, a idade e tempo
de cura do compósito, a suavidade da superfície, as condições de umidade da
superfície e a presença de carbonatação nas camadas superficiais (MEHTA;
MONTEIRO, 2014).
Embora seja um procedimento não destrutivo rápido e pouco oneroso para se
executar, a dureza superficial não permite obter informações de considerável
significância quando se trata de um diagnóstico detalhado a respeito do estado de
conservação da estrutura, tampouco a respeito de eventuais processos de
degradação que possam estar ocorrendo. Em termos gerais, é um procedimento
comumente realizado para verificar a homogeneidade do concreto e acompanhar a
evolução da resistência mecânica nas primeiras idades (MEHTA; MONTEIRO, 2014;
NASCIMENTO et al, 2018). No Brasil, a instrução normativa que descreve a
realização deste ensaio é a NBR 7584: 2012 (ABNT, 2012).
3.3.2.3 Resistividade elétrica
A resistividade elétrica pode ser definida como uma propriedade física do
concreto que indica a sua resistência à passagem de corrente elétrica (iônica).
Normalmente, a resistividade elétrica é relacionada à permeabilidade do concreto,
com a intensidade da corrente iônica na macrocélula de corrosão e com a
resistência mecânica do compósito nas primeiras idades. A resistividade elétrica tem
como um de seus parâmetros controladores as condições de umidade do concreto,
de forma que quanto maior a umidade interna do compósito, maior é o teor de
solução rica em íons retida na rede de poros comunicantes, meio eletrolítico de
condução da corrente elétrica iônica. Quanto menor a resistividade do concreto,
maior é o teor de água e, portanto, maior o risco de degradação e corrosão da
armadura (SALEEM et al, 1996; D’ANDREA, 2011; SALEEM et al, 1996; ARAUJO et
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al, 2013; ARAUJO et al , 2014; AASHTO T 358, 2015; LAURENS et al, 2016;
NASCIMENTO et al, 2018).
A técnica de medição da resistividade elétrica superficial do concreto é
baseada em um método desenvolvido para análise em solos, no qual se utilizam
quatro eletrodos equidistantes, posicionados em uma linha reta sobre a superfície do
material, denominado Wenner method, ou simplesmente resistividade elétrica
superficial. Esse procedimento pode ser realizado tanto em campo quanto em
laboratório, sendo neste último caso, na maioria dos casos, adotado padrão de
corpos de prova cilíndricos de ᴓ10 cm x 20 cm. Por meio da diferença de potencial
entre os dois eletrodos internos durante o fluxo de uma corrente elétrica alternada
induzida pelo equipamento, a resistividade elétrica do material é automaticamente
identificada pelo leitor digital (NASCIMENTO et al, 2018). A Figura 11 contempla um
esquema ilustrativo da forma de operação do equipamento durante o ensaio de
determinação da resistividade elétrica superficial do concreto, por meio do Wenner
method.
Figura 11 - Esquema representativo da operação do equipamento de determinação da
resistividade elétrica superficial do concreto.

Fonte: Rupnow e Icenogle (2011).
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Vale a ressalva que, segundo Gowers e Millard (1999), quando este
procedimento é realizado em corpos de prova, devido à perda de corrente para o
meio externo nos eletrodos externos, a resistividade elétrica é superestimada, de
modo que se deve aplicar um fator de correção para esse procedimento, descrito em
0,377 pela UNE 83988-2 (ARAUJO, 2013). É importante citar que, no Brasil, a
PROCEQ disponibilizou para o mercado um equipamento da linha Resipod Family
disposto não apenas dos eletrodos para medição da resistividade elétrica superficial,
mas também de duas chapas metálicas que são conectadas aos quatro eletrodos e
posicionadas sobre as extremidades do corpo de prova, permitindo a leitura da
resistividade elétrica volumétrica da amostra (PROCEQ, 2017), conforme ilustrado
nas Figura 12 e Figura 13.
Figura 12 - (a) Uso do equipamento da linha Resipod Family para a determinação da
resistividade elétrica em corpo de prova de concreto e (b) detalhamento do visor indicando a
leitura em kΩ cm.

(a)

(b)
Fonte: Autor (2021).

Figura 13 - Uso do equipamento da linha Resipod Family na determinação da resistividade
elétrica volumétrica de corpo de prova de concreto, com auxílio das chapas metálicas.

Fonte: Autor (2021).
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Quando se trata do diagnóstico das propriedades físicas exclusivamente do
concreto, a resistividade elétrica não é um dos métodos mais utilizados, no entanto,
tratando do risco de corrosão das barras da armadura, é um procedimento
recorrentemente adotado, tanto no meio internacional quanto no Brasil. Segundo
Polder (2000), admite-se que quando a resistividade elétrica do concreto é inferior a
10 kΩ cm, o risco de corrosão é considerado alto, e moderado quando essa
grandeza se encontra entre 10 kΩ cm e 50 kΩ cm (POLDER, 2000; NASCIMENTO
et al, 2018).
3.3.2.4 Teor de umidade
A determinação do teor de umidade do concreto em obra não é um
procedimento comum, visto as dificuldades de realizar esse procedimento. Em
laboratório, é possível determinar o teor de umidade interna de uma amostra pelo
método gravimétrico, por meio da diferença entre as massas seca e úmida do
concreto. Embora seja considerado um método não destrutivo, sua realização para
materiais provenientes de obras existentes não é possível, visto a própria
necessidade de alterar a umidade do material para sua extração, processo que
ocorre com jateamento de água em mangueira acoplada à máquina extratora
(NASCIMENTO et al, 2018).
Como alternativa para essa situação e seguindo o princípio de maior eficiência
de absorção das micro-ondas pela água (MAKUL; SUA-IAM, 2017), a HF Sensor
disponibilizou recentemente no mercado um equipamento denominado Moist 210B,
adquirido pelo IPT. O aparato consiste em um leitor digital acoplado a uma sonda
emissora e receptora de micro-ondas, adaptada para medições em concreto, capaz
de realizar determinações em profundidades de 3 cm (sonda R1M 30920) e 30 cm
(sonda PM 31018). O equipamento também dispõe de cabo USB para alimentação
de dados em microcomputadores e de carregador de bateria. As Figura 14 a Figura
16 ilustram o equipamento e seus principais acessórios (HF SENSOR, 2017).
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Figura 14 - Equipamento Moist 210 B disposto no case fornecido pelo fabricante.

Fonte: Autor (2021).
Figura 15 - Moist 210B equipado (a) com a sonda PM 31018 e (b) com a sonda R1M 30920.

(a)

(b)
Fonte: Autor (2021).
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Figura 16 - Detalhamento das sondas PM 31018 (esquerda) e R1M 30920 (direita).

Fonte: Autor (2021).

Vale mencionar que a HF Sensor também possui outros acessórios que podem
ser adquiridos para o equipamento, como a sonda R2M, para medições na
profundidade de 7 cm, a sonda DM, para medições na profundidade de 11 cm, a
sonda SM, mais robusta e com capacidade para medições em 80 cm de
profundidade, o MOIST-ENDO M, para penetrar em materiais de baixa dureza
superficial e aumentar o alcance da sonda utilizada, e o MOIST TELE1, utilizado
para medições superficiais realizadas à distância. Esses acessórios não foram
adquiridos pelo IPT, mas são mencionados no manual fornecido pelo fabricante,
conforme ilustrado na Figura 17.
Figura 17 - Excerto escaneado do manual do equipamento Moist 210 B.

Fonte: HF SENSOR (2017).
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A operação do equipamento consiste na medição das perdas dielétricas de
micro-ondas, cujas propriedades físicas são significativamente semelhantes às da
água. Desse modo, à semelhança do forno de micro-ondas utilizado em residências,
o Moist 210 B, determina o teor de umidade na superfície ou em conteúdos
volumétricos do material por meio da medição das perdas dielétricas quando do
contato do campo de micro-ondas com as moléculas de água abrigadas no material
(HF SENSOR, 2017). No Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos (LEO) do
IPT, foi possível verificar que a frequência de operação do Moist 210B é equivalente
a 2,36 GHz para a sonda R1M 30920.
O fabricante faz algumas recomendações a respeito do uso no manual de
operação, que incluem não tombar, inclinar ou mover a sonda durante o momento
da medição. Além disso, a HF Sensor destaca que, para a sonda R1M 30920, o
corpo de prova ensaiado não pode ser inferior a 3 cm (na direção do posicionamento
da sonda), visto que o campo de micro-ondas penetra no material, dependendo do
tipo de material e da umidade, em dimensões de 1 a 3 cm, conforme ilustra a Figura
18 (HF SENSOR, 2017).
Figura 18 - Recomendações quanto ao corpo de prova na utilização da sonda R1M 30920

Fonte: HF SENSOR (2017).

Para a utilização da sonda PM 31018, cuja profundidade de medição é
equivalente a 20 cm, a dimensão do corpo de prova paralela à face de
posicionamento da sonda também precisa ter, no mínimo, 20 cm, conforme ilustra a
Figura 19.
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Figura 19 - Recomendações quanto ao corpo de prova na utilização da sonda PM 31018.

Fonte: HF SENSOR (2017).

Quanto às dimensões da face de aplicação do corpo de prova, a HF Sensor
(2017) reitera que o volume de interação com o campo de micro-ondas do
equipamento, dependendo do material e da umidade, é de 10 a 15 cm. Desse modo,
o centro da face de exposição da sonda precisa estar distante da extremidade do
corpo de prova em, no mínimo, 10 cm, conforme ilustra a Figura 20.
Figura 20 - Recomendações do posicionamento da sonda na face do corpo de prova.

Fonte: HF SENSOR (2017).

Outro destaque importante quanto à utilização do equipamento é a respeito da
regularidade da face de posicionamento da sonda. Segundo o fabricante, a sonda
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deve ser posicionada delicadamente sobre uma superfície plana, isto é, sem
irregularidades consideráveis, de modo que não haja objetos metálicos abaixo do
corpo de prova ensaiado, conforme ilustra a Figura 21 (HF SENSOR, 2017).
Figura 21- Recomendações quanto à planicidade do corpo de prova ensaiado.

Fonte: HF SENSOR (2017).

A HF Sensor (2017) enfatiza que, no caso de inspeções em campo, caso a
superfície do material se apresente com considerável irregularidade, é aconselhado
que sejam realizadas diversas medidas ao longo da superfície de contato, se
possível em áreas de contato mais planas, calculando-se de maneira mais confiável
o teor de umidade por meio da média das medições, no entanto, no manual de
operação não são fornecidos valores de referência quanto ao número recomendado
de medidas, tampouco quanto ao método de avaliação da planicidade da superfície
do material (HF SENSOR, 2017).
Embora se caracterize como um procedimento não destrutivo e capaz de ser
utilizado em obra, dada à portabilidade do equipamento, não existem estudos
aferindo ou certificando a qualidade das medições, tampouco sua correlação com o
método gravimétrico. Os únicos dados de referência disponíveis, tratando-se
exclusivamente de concreto, provêm da tabela fornecida pelo fabricante,
parcialmente ilustrada na Tabela 4.
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Tabela 4 - Valores de referência do teor de umidade para concreto.

Tipo de material

Densidade
(g/cm³)

Material seco

Material saturado

(% de água em massa, em relação à massa do material)

Concreto C20/25

2,23

2,40

8,7

Concreto C30/37

2,27

1,80

7,5

Fonte: HF Sensor (2017) adaptado.

Conforme ilustra a Tabela 4, o equipamento descreve duas classes de concreto,
sendo uma correspondente a materiais de 20 MPa a 25 MPa, com densidade de
2,23 g/cm³, e outra para concretos de 30 MPa a 37 MPa, considerando densidade
de 2,27 g/cm³, fornecendo valores de referência para as medições em duas
condições de umidade: seco e saturado (HF SENSOR, 2017). No entanto, não há
referências para medidas em condições de umidade variáveis, seja a umidade
interna do concreto, ou a umidade relativa ambiente à qual o compósito está
exposto. Também não existem informações a respeito de medições em concretos de
outras classes de resistência mecânica ou de densidades diferentes, o que torna o
uso do Moist 210B incerto em campo, quando se trata da análise do estado de
conservação de estruturas e a contribuição do valor do teor de umidade interna do
concreto para um eventual diagnóstico de processos patológicos. Desse modo,
torna-se evidente a necessidade de aferir o equipamento, analisando-o em
condições variadas de umidade relativa ambiente, umidade interna do concreto,
classes de resistência mecânica e densidades do compósito.
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4

METODOLOGIA
Considerando as informações a respeito da atuação da água como agente

percursor nos processos de degradação do concreto, o que reitera a importância da
avaliação da umidade interna no compósito quando da avaliação da ocorrência de
eventuais fenômenos deletérios, bem como a disponibilidade das técnicas de
avaliação da qualidade do concreto, tanto em laboratório quanto em campo, e
enfatizando a necessidade de desenvolver metodologias de inspeção e análise do
estado de conservação das estruturas com maior eficiência e menor intervenção
física nos elementos estruturais, apresenta-se, no presente item, a fundamentada
metodologia de estudo adotada no presente trabalho.
O programa experimental teve como premissa reunir um conjunto de
amostras de concreto com diferentes consumos de cimento (260, 300 e 360 kg/m³) e
relações água/cimento (0,45, 0,58 e 0,65), parâmetros destacados e com teores prédefinidos nos requisitos das classes de agressividade ambiental da NBR
12655: 2015 (ABNT, 2015), sendo esses materiais submetidos aos ensaios de
caracterização

convencionalmente

empregados

em

laboratório.

Após

a

caracterização dos concretos, as duplicatas de cada composição foram submetidas
ao processo de carbonatação parcial, totalizando seis (06) amostras a serem
analisadas. A Tabela 5 ilustra as características de cada amostra produzida, em
função dos parâmetros levantados de acordo com a NBR 12655: 2015 (ABNT,
2015).
Tabela 5 - Resumo das características dos concretos produzidos para o presente estudo.

Valores da
NBR 12655: 2015
CC mínimo
a/c
Classe
(kg/m³)
máxima

Concreto

Condição

CC
(kg/m³)

a/c

C260R
C260C

Não-carbonatado
Carbonatado

260

0,65

I

260

0,65

C300R

Não-carbonatado
300

0,58

II
III
II
III

280
320
280
320

0,60
0,55
0,60
0,55

360

0,45

IV

360

0,45

C300C

Carbonatado

C360R
C360C

Não-carbonatado
Carbonatado

Fonte: Autor (2021).
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Após o processo de carbonatação parcial, os concretos foram submetidos ao
acondicionamento em variadas faixas de umidade relativa atmosférica, sendo
ensaiados quanto ao teor de umidade interna obtido pelos métodos gravimétrico
(diferença de massas) e por meio do uso do equipamento Moist 210B, cuja técnica
foi levantada em bibliografia. Esse processo teve como objetivo aferir e obter dados
de referência para contribuir à viabilização e maior confiabilidade do uso desse
aparelho em campo durante eventuais análises e diagnósticos do estado de
conservação de estruturas. Os concretos também foram ensaiados quanto à
resistividade elétrica, parâmetro também destacado em bibliografia como um dos
indicativos indiretos da umidade interna, e que por se tratar de um dado obtido por
meio de técnica não destrutiva, pode contribuir para análises com menor intervenção
nas estruturas investigadas. No presente capítulo, são descritos de forma detalhada
os métodos de dosagem, produção e caracterização dos concretos e seus materiais
componentes.
4.1

Caracterização dos materiais
Para a produção dos concretos contemplados no presente estudo, foram

utilizados dois tipos de agregado, sendo uma areia média (miúdo) quartzosa, e uma
brita granítica (graúdo) de dimensão máxima característica correspondente a
12,5 mm, e um cimento CPV ARI Plus. Os procedimentos de caracterização
realizados nestes materiais tiveram como objetivo a determinação das propriedades
cujos valores eram necessários para o cálculo de dosagem dos concretos, bem
como garantir que os materiais estavam dentro das conformidades estabelecidas por
suas

correspondentes

instruções

normativas.

O

Quadro

1

contempla

os

procedimentos realizados para a caracterização dos agregados e do cimento
utilizados na produção dos concretos.
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Quadro 1 - Procedimentos de caracterização dos materiais componentes dos concretos.

Material

Determinação

Referência

Composição granulométrica

NBR NM 248: 2003

Areia quartzosa
e
brita granítica

Massa específica

NBR NM 52: 2009
NBR NM 53: 2009

Massa unitária

NBR NM 45: 2006

Reatividade álcali-agregado

NBR 15577-4: 2008

Massa específica

NBR 16605: 2017

Composição química

NBR 14656: 2015

Resistência à compressão

NBR 7215: 2019

Cimento CPV ARI Plus

Fonte: Autor (2021).

4.1.1 Agregados
A descrição detalhada dos métodos e procedimentos de ensaio de
caracterização dos agregados consta a seguir.
4.1.1.1 Composição granulométrica
O procedimento para determinação da composição granulométrica dos
agregados utilizados na produção dos concretos foi realizado em conformidade com
os itens da instrução normativa NBR NM 248 (ABNT, 2003). Após a secagem em
estufa (105 ºC por 24 h) e resfriamento à temperatura ambiente, as amostras de
brita e areia tiveram suas massas determinadas, sendo posteriormente despejadas
sobre o jogo de peneiras devidamente disposto no peneirador mecânico, de modo
que não ficassem acumuladas excessivas massas de material sobre alguma das
peneiras, o que poderia impedir a eficiência do peneiramento. Após a realização da
agitação mecânica no equipamento, as massas de material retido em cada peneira
foram registradas e utilizadas nos cálculos para determinação da dimensão máxima
característica, do módulo de finura e para geração do gráfico contendo a curva
granulométrica dos agregados.
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4.1.1.2 Massa específica
A determinação da massa específica dos agregados utilizados na composição
dos concretos foi realizada de acordo com os procedimentos descritos nas normas
NBR NM 52 (ABNT, 2009) e NBR NM 53 (ABNT, 2009), sendo a primeira referente à
caracterização de agregados miúdos e a segunda, de agregados graúdos.
Conforme o devido procedimento normalizado, a amostra de areia foi obtida
por meio de quarteamento e levada à submersão em água por 24 h, sendo
posteriormente disposta sobre uma chapa metálica plana e submetida à secagem
lenta com o auxílio de um circulador de ar até que o material se apresentasse no
estado saturado superfície seca, comprovado pelo procedimento de moldagem do
molde tronco-cônico de 25 mm de diâmetro.
Em seguida, uma amostra de 500 g foi inserida em um frasco aferido
conforme o item 5.2 da NBR NM 52 (ABNT, 2009), sendo o recipiente preenchido
com água até quase atingir a marca de 500 mL. As bolhas de ar no frasco foram,
então, eliminadas por meio de agitação mecânica e o conjunto foi levado à imersão
em água por 1 h, de forma que após esse período teve seu conteúdo completado
com água até a marca de 500 mL. O frasco foi levado à estufa e seco a 105 ºC por
um período de 24 h, sendo posteriormente mantido em dessecador, no qual foi
resfriado à temperatura ambiente. A massa do material foi determinada e os dados,
utilizados para cálculo da massa específica da amostra de areia.
Em relação à determinação da massa específica da brita utilizada no presente
estudo, seguindo as instruções da NBR NM 53 (ABNT, 2009), foram separadas
quantidades específicas de cada fração granulométrica, detalhadas na NBR NM 53
(ABNT, 2009), levadas em conjunto à imersão em água em temperatura ambiente
por 24 h. Em seguida, o material foi submetido ao processo de enxugamento para
eliminar a água superficial de modo a atingir o estado saturado superfície seca. Essa
composição foi pesada e posteriormente submetida à pesagem hidrostática. O
material foi então seco em estufa (105 ºC) e pesado novamente. Os dados dos
registros de massa foram utilizados para calcular a massa específica da brita,
conforme as diretrizes da NBR NM 53 (ABNT, 2009).
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4.1.1.3 Massa unitária
A massa unitária dos agregados foi determinada de acordo com as diretrizes
da NBR NM 45 (ABNT, 2006), sendo empregado o “método A” para a brita e o
“método C” para a areia. Conforme a instrução normativa, a amostra de areia foi
despejada

em

um

recipiente

calibrado

continuamente,

sendo

nivelada

superficialmente com o auxílio de uma espátula metálica. O recipiente teve sua
massa registrada, sendo esse processo repetido três vezes. Quanto à brita, o
material

foi

despejado

em

um

recipiente

calibrado

em

três

camadas

correspondentes, cada uma, a um terço da altura do recipiente, sendo niveladas
manualmente e adensadas com haste metálica em 25 golpes em cada camada.
Após a superfície ser nivelada, a massa foi registrada e os dados registrados foram
utilizados para calcular a massa unitária dos agregados.
4.1.1.4 Reatividade álcali-agregado (RAA)
O ensaio de reatividade álcali-agregado foi realizado em conformidade com a
Parte 4 da instrução NBR 15577 (ABNT, 2008), correspondente ao método
acelerado, para ambos os agregados utilizados na produção dos concretos, isto é,
areia e brita. Para tanto, foi preparada uma composição de areia, brita (moída e
fracionada nas faixas granulométricas especificadas pela norma) e cimento nas
quantidades determinadas pela NBR 15577 (ABNT, 2008), que foi produzida em
misturador mecânico e utilizada para a moldagem de barras de argamassa com
dimensões nominais de 25 x 25 x 250 mm equipadas com pinos de aço inoxidável
nas duas extremidades.
Após a moldagem das barras de argamassa, os corpos de prova
permaneceram em câmara úmida por 24 h, sendo retirados dos moldes após esse
período, no qual foi então realizada a medição inicial da variação dimensional em
relógio comparador aferido por uma barra-padrão normalizada. Posteriormente, os
corpos

de

prova

permaneceram

em

um

recipiente

próprio

para

banho

termorregulador, no qual permaneceram imersos em água (à temperatura de 80 ºC)
por 24 h. Após esse período, nova leitura em relógio comparador foi efetuada e
então, as barras de argamassa foram submetidas a banho termorregulador em uma
solução de NaOH, também na temperatura de 80 ºC. A partir dessa etapa, as
leituras em relógio comparador foram efetuadas duas vezes por semana.
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Ao final de 30 dias de ensaio, as leituras foram encerradas e os dados
coletados foram utilizados para calcular a variação dimensional, cujo valor, para que
o agregado seja considerado quimicamente inerte pelo método acelerado de
avaliação da reatividade álcali-agregado, não pode ser superior a 0,19 %. A Figura
22 ilustra brevemente a realização do ensaio.
Figura 22 - (a) Produção das barras de argamassa; (b) medição de barra em relógio
comparador e (c) recipiente para banho termorregulador.

(b)

(a)

(c)

Fonte: Nascimento (2015) adaptado.

4.1.2 Cimento
A descrição detalhada dos métodos e procedimentos de ensaio de
caracterização dos agregados consta a seguir.
4.1.2.1 Massa específica
O ensaio para determinação da massa específica do cimento é realizado
conforme a NBR 16605: 2017 (ABNT, 2017), utilizando o frasco de Le Chatelier. O
procedimento consiste no preenchimento parcial do frasco com querosene 2
compreendendo o nível entre as marcas de zero e 1 cm³. O interior do frasco é seco
posteriormente para que seja registrada apenas a marcação do fluido, sendo o
recipiente submetido a banho de água em posição vertical por um mínimo de
30 minutos, para equalização das temperaturas do querosene e do banho. Neste
instante, registra-se a leitura de volume do fluido com aproximação de 0,1 cm³. Em
seguida, uma massa conhecida de cimento é introduzida gradativamente, tomando2

O ensaio também pode ser realizado com xilol, nafta ou outros líquidos livres de água que cumpram
os requisitos da seção 3 da NBR 16605: 2017 (ABNT, 2017).
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se os cuidados para que o material não fique aderido às paredes do frasco, e sim
totalmente imergido pelo querosene. O frasco em seguida é tampado e girado
manualmente em posição inclinada até que não sejam detectadas borbulhas de ar
subindo à superfície do fluido. Terminado esse processo, o frasco é novamente
levado ao banho de água por 30 minutos, período após o qual é realizada a segunda
leitura de volume. A massa específica do cimento é então determinada em função
da divisão da massa de cimento pela diferença de volumes registradas, em g/cm³
(ABNT, 2017). A Figura 23 ilustra a realização do ensaio.
Figura 23 - Frascos de Le Chatelier durante o ensaio de determinação da massa específica
do cimento. Detalhe (vermelho) para a graduação do volume que é registrado.

Fonte: Autor (2021).
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4.1.2.2 Composição química
O procedimento para determinação da composição química do cimento foi
executado em conformidade com a NBR 14656: 2001 (ABNT, 2001). O ensaio é
realizado fundindo-se uma amostra de cimento com fundentes como tetraborato de
lítio e fluoreto de lítio em quantidades especificadas pela norma, à temperatura de
1000 ± 10 ºC por 12 min, vertendo-se o material sobre um molde preaquecido para
então ser resfriado rapidamente com ar comprimido. Em seguida, retira-se a pérola
de material formada para análise, de modo que a ausência de bolhas, trincas e
material não fundido, assim como a planicidade da superfície da pérola comprovam
sua capacidade para análise. O material é então prensado em uma mistura com
aglutinante para a obtenção de pastilhas, que são levadas ao equipamento de
fluorescência, no qual, após os ajustes e aguardo dos tempos de estabilização
recomendados pelo fabricante do equipamento, bem como alimentação dos
parâmetros instrumentais destacados pelo item 6.2 da NBR 14656: 2001 (ABNT,
2001), executam-se as emissões de raios X para determinação da composição
química. O equipamento fornece os resultados em gráficos, cujas curvas de ajuste e
calibração corrigem os dados para a ilustração mais precisa. O responsável químico
pelo ensaio interpreta os resultados de modo a apresenta-los em porcentagem de
concentração de óxidos, com aproximação ao centésimo, conforme descreve a NBR
14656: 2001 (ABNT, 2001).
4.1.2.3 Resistência à compressão
O procedimento para determinação da resistência à compressão do cimento é
executado de acordo com a NBR 7215: 2019 (ABNT, 2019). O ensaio consiste na
moldagem de corpos de prova de argamassa produzida em composições de 624 g
do cimento Portland a ser ensaiado, 300 g de água, e 1872 g de areia, composta em
quatro frações iguais, sendo portanto 468 g de areia grossa (1,18 mm), 468 g de
areia média grossa (0,60 mm), 468 g de areia média fina (0,30 mm) e 468 g de areia
fina (0,15 mm). Os materiais são despejados em ordem determinada e misturados
em tempos e velocidades estabelecidos de acordo com o item 3.5.2.2 da NBR 7215:
2019 (ABNT, 2019). Em seguida, a argamassa é utilizada para a produção dos
corpos de prova em moldes de 50 mm de diâmetro por 100 mm de altura, em quatro
camadas de alturas aproximadamente iguais, sendo adensadas manualmente em
30 golpes do soquete normal por camada.
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Os corpos de prova são mantidos em câmara úmida mesmo nos moldes pelo
período de 20 h a 24 h, protegidos de gotejamento até que são desmoldados e
novamente levados à câmara úmida para cura, com exceção dos corpos de prova
destinados à ruptura na idade de 24 h. Os corpos de prova destinados à ruptura nas
idades especificadas (agrupados em quatro corpos de prova por idade) são
capeados com pasta de enxofre a quente, e submetidos à ruptura por compressão
axial em prensa na velocidade de 0,25 ± 0,05 MPa/s. Os resultados do ensaio são
utilizados para calcular a resistência à compressão média da amostra em cada uma
das idades, sendo os valores mínimos especificados para cada cimento de acordo
com a Tabela 4 da NBR 16697: 2018 (ABNT, 2018), relativa aos requisitos de
cimentos Portland.
4.2

Dosagem e produção dos concretos
Após a obtenção dos resultados dos ensaios de caracterização dos materiais

componentes, esses dados foram utilizados para o cálculo de dosagem e obtenção
do traço dos concretos produzidos para o presente estudo. A metodologia de cálculo
adotada foi baseada no método de dosagem da Associação Brasileira de Cimento
Portland (ABCP), denominado método ABCP (NASCIMENTO, 2015). No entanto, ao
invés de adotar a resistência à compressão como premissa, foram fixados os
consumos de cimento e as relações água/cimento para cada uma das amostras.
Desse modo, foram dosados três diferentes concretos, mantendo-se o teor de
argamassa em 65 % para todos os compósitos. A Tabela 6 contempla o
detalhamento de cada uma das amostras de concreto produzidas para o trabalho.
Tabela 6 - Detalhamento da dosagem dos concretos produzidos.

Material

Consumo de
cimento (kg/m³)

Relação a/c

Traço

C260

260,0

0,65

1,00 : 4,57 : 3,00 : 0,65

C300

300,0

0,58

1,00 : 3,80 : 2,60 : 0,58

C360

360,0

0,45

1,00 : 3,12 : 2,16 : 0,45

Fonte: Autor (2021).

Os concretos foram produzidos em uma betoneira estacionária, seguindo as
diretrizes da instrução normativa NBR 12821: 2009 (ABNT, 2009). Para ajuste da
fluidez, visando manter todos os concretos com consistência similar (abatimento de
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40 ± 10 mm), foi utilizado o aditivo superplastificante ADVA CAST. Após o
preenchimento e adensamento por mesa vibratória das formas dos corpos de prova,
o material foi mantido em ambiente controlado (23 ºC e 60 % UR), coberto com
película plástica para evitar a perda de água, durante 24 h, período após o qual os
corpos de prova foram desformados e levados à câmara úmida (23 ºC e 95 % UR)
durante 28 dias, sendo retirados apenas para realização dos ensaios de
caracterização.
4.3

Caracterização dos concretos
Os concretos produzidos foram caracterizados quanto às suas principais

propriedades físico-mecânicas por meio dos métodos comumente empregados em
laboratório, tanto no estado fresco quanto endurecido. No estado fresco, os
concretos foram caracterizados quanto à consistência, massa específica e teor de ar
incorporado. No estado endurecido, os concretos foram caracterizados quanto à
resistência à compressão, velocidade de propagação da onda ultrassônica, massa
específica, absorção de água, índice de vazios e absorção de água por capilaridade.
O Quadro 2 contempla resumidamente todos esses procedimentos.
Quadro 2 - Procedimentos de caracterização dos concretos nos estados fresco e
endurecido.

Estado

Determinação
Consistência por abatimento
Fresco
Massa específica
Teor de ar incorporado
Resistência à compressão
Módulo de elasticidade
Velocidade de propagação da onda ultrassônica
Endurecido
Massa específica
Absorção de água
Índice de vazios
Absorção de água por capilaridade

Referência
NBR NM 67: 1998
NBR 9833: 2008
NBR NM 47: 2002
NBR 5739: 2018
NBR 8522: 2017
NBR 8802: 2019
NBR 9778: 2009
NBR 9779: 2012

Fonte: Autor (2021).

4.3.1 Ensaios no estado fresco
A descrição detalhada dos métodos e procedimentos de ensaio realizados na
caracterização dos concretos no estado fresco consta a seguir.
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4.3.1.1 Consistência por abatimento
A determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone foi
realizada conforme a instrução NBR NM 67 (ABNT, 1998). Após os cinco minutos
iniciais da mistura (a partir da adição de água), o material no estado fresco foi
despejado no molde tronco-cônico sobre a chapa metálica, todos equipamentos
previamente umedecidos, e adensado com 25 golpes da haste de socamento em
cada uma das três camadas. Após esse processo, o tronco de cone foi retirado
lentamente e disposto na vertical de maneira inversa, medindo-se a altura da
camada de concreto até a base do tronco de cone. Esse valor foi atribuído como o
abatimento (em mm) do tronco de cone da amostra.
4.3.1.2 Massa específica
A massa específica do concreto no estado fresco foi realizada conforme a
parte 2 da instrução normativa NBR 9833 (ABNT, 2008). Como todos os concretos
foram adensados por vibração em mesa vibratória, o recipiente aferido foi
preenchido em duas camadas também adensadas por vibração. Após esse
processo, o excesso de concreto foi rasado e as bordas foram limpas de modo que,
quando levado à balança, a massa registrada fosse exclusivamente do concreto
compreendido no volume interno do recipiente. A massa registrada foi utilizada para
calcular a massa específica do concreto no estado fresco, conforme o item 8 da
NBR 9833 (ABNT, 2008).
4.3.1.3 Teor de ar incorporado
O teor de ar incorporado dos concretos produzidos foi determinado conforme
a instrução NBR NM 47 (ABNT, 2002). Foi utilizado o mesmo recipiente para
determinação da massa específica no estado fresco, que foi preenchido com
concreto em duas camadas adensadas em mesa vibratória. Após o nivelamento da
superfície de material, o recipiente foi fechado com uma tampa disposta de duas
válvulas para injeção e expulsão de água e ar. Em seguida, tomando-se
delicadamente o recipiente em cerca de 15º, injetou-se água no sistema por meio de
uma das válvulas até que o fluido fosse expelido suavemente pela outra válvula,
condição que indica em que o ar residual foi expulso. Nesse momento, fechou-se
uma das válvulas e injetou-se novamente água no sistema, fechando a segunda
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válvula nesse ínterim, evitando que, dessa forma, se formassem bolhas de ar na
mistura.
Com auxílio de uma bomba de ar manual, foi bombeado ar para o
equipamento até que a linha de medição do manômetro estivesse na graduação
inicial. Em seguida, a última válvula de ar a ser fechada foi aberta e a leitura
indicada no manômetro foi registrada, de modo a corresponder ao teor de ar
incorporado na mistura de concreto fresco. A Figura 24 contempla o equipamento
durante seu uso, ilustrando esse processo.
Figura 24 - (a) Equipamento para determinação do teor de ar incorporado e (b)
detalhamento do manômetro na medição.

(a)

(b)
Fonte: Autor (2021).
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4.3.2 Ensaios no estado endurecido
A descrição detalhada dos métodos e procedimentos de ensaio, realizados na
caracterização dos concretos no estado endurecido, consta a seguir.
4.3.2.1 Resistência à compressão
A resistência à compressão, uma das propriedades mais importantes do
concreto e um dos principais parâmetros de especificação desse material, foi
determinada nas idades de 24 h, 3 dias, 7 dias e 28 dias, seguindo as
especificações do procedimento descrito na instrução normativa NBR 5739: 2018
(ABNT, 2018). Os corpos de prova cilíndricos (10 cm de diâmetro x 20 cm de altura)
tiveram suas bases planificadas em uma máquina retificadora especialmente
adaptada e, após terem suas dimensões determinadas, foram submetidos à
compressão axial em uma prensa hidráulica à velocidade de 0,50 MPa/s, conforme
especifica a NBR 5739: 2018 (ABNT, 2018) até sua total ruptura. A leitura registrada
no equipamento foi, portanto, utilizada para calcular a resistência à compressão em
cada uma das idades, aplicando-se os devidos fatores de correção indicados pela
instrução normativa.
4.3.2.2 Módulo de elasticidade
A determinação do módulo de elasticidade dos concretos foi realizada
conforme a instrução normativa NBR 8522 (ABNT, 2017), seguindo a metodologia A,
descrita no item 7.2.1 da norma em questão. Os corpos de prova foram
individualmente dispostos com três extensômetros para medição da deformação e
submetidos a um carregamento em prensa hidráulica correspondente a 30 % da
tensão de ruptura (fc), que corresponde ao valor da tensão máxima determinada no
ensaio de resistência à compressão, permanecendo carregados por 60 segundos,
até serem descarregados até uma tensão próxima de zero (0,1 MPa). Em seguida,
foram carregados até a tensão de 0,5 MPa, permanecendo submetidos ao
carregamento por 60 segundos. Após esse período, os corpos de prova foram
novamente carregados até a tensão correspondente a 30 % da tensão de ruptura,
de modo que o processo de carregamento e descarregamento nas tensões de 30 %
e 0,5 MPa por 60 segundos se repetiu quatro vezes. Na quarta faixa de
carregamento até 0,5 MPa, foi realizada uma leitura das deformações medidas nos
extensômetros, assim como na quarta faixa de carregamento até 30 %.
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Posteriormente, os extensômetros foram retirados e o corpo de prova foi carregado
até sua ruptura total. O gráfico da Figura 25 ilustra esse processo.
Figura 25 - Gráfico da representação esquemática das etapas de carregamento do ensaio
de determinação do módulo de elasticidade.

Fonte: ABNT, 2017 adaptado.

Após o término do ensaio, os valores medidos nas duas faixas de leitura foram
utilizados para calcular o módulo estático de elasticidade, em GPa, conforme o
método descrito no item 7.3 da NBR 8522 (ABNT, 2017).
4.3.2.3 Velocidade de propagação da onda ultrassônica
A determinação de velocidade de propagação da onda ultrassônica, ou
simplesmente ultrassom, é um procedimento cuja execução foi realizada de acordo
com as instruções da NBR 8802: 2019 (ABNT, 2019). Após a retificação das bases
dos corpos de prova, os mesmos foram posicionados em uma base de apoio,
recebendo uma camada de gel acoplante em cada uma das extremidades. Os
transdutores do equipamento de ultrassom foram posicionados nas bases dos
corpos de prova, possibilitando as leituras dos tempos de resposta no visor do
aparelho. Esse procedimento foi realizado na idade de 28 dias, para todos os
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concretos, e os valores obtidos nos ensaios foram utilizados para calcular a
velocidade de propagação da onda ultrassônica para cada amostra.
4.3.2.4 Massa específica, absorção de água e índice de vazios
O procedimento de determinação da massa específica, absorção de água e
índice de vazios (MAV) foi executado em conformidade com a instrução NBR 9778:
2009 (ABNT, 2009), referente à realização deste ensaio. Os corpos de prova foram
secos em estufa em estufa (105 ºC) por um período de 72 h, tendo sua massa
determinada antes de serem submetidos ao processo de saturação em água. A
amostra foi, portanto, levada à submersão em um tanque de água (23 ºC) por um
período de 72 h, após o qual teve novamente sua massa determinada. Por fim, os
corpos de prova foram submetidos a um processo de fervura em um tanque de
ebulição por um período de 5 h, após o qual tiveram novamente a massa
determinada. Os valores dos registros de massa foram utilizados nos cálculos de
determinação da massa específica, absorção de água e índice de vazios, conforme
constam no item 7 da NBR 9778: 2009 (ABNT, 2009).
4.3.2.5 Absorção de água por capilaridade
O ensaio de determinação da absorção de água por capilaridade foi
executado de acordo com as diretrizes da instrução NBR 9779: 2012 (ABNT, 2012).
Após secagem em estufa (105 ºC) até estabilização da massa, os corpos de prova
foram alocados em um ambiente com temperatura constante (23 ºC ± 2 ºC), dentro
de um recipiente metálico plano provido de barras de apoio na base. Foi despejada
uma camada de água no recipiente de modo que as amostras ficassem parcialmente
imersas em uma coluna de água de 5 mm a partir da base dos corpos de prova. Foi
então determinada a massa dessas amostras nos períodos de 3 h, 6 h, 24 h, 48 h e
72 h após o início do processo de imersão parcial. Após o último registro de massa,
os corpos de prova foram submetidos à compressão diametral até a ruptura para
que, por meio de análise visual, fossem determinados os valores da altura da
camada de penetração.
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4.4

Carbonatação parcial
Visando identificar a influência da carbonatação, fenômeno comum à maioria

dos concretos em estruturas acima do nível do solo, nas medições, tanto do teor de
umidade por meio de equipamento Moist 210 B quanto da resistividade elétrica, e
em conformidade com a presente proposta de estudo, parte das amostras de
concreto foi submetida ao processo de carbonatação em câmara climática de CO2,
nas especificações da instrução ISO 1920-12 (ISO, 2015), referente à determinação
da resistência à carbonatação em concretos pelo método acelerado.
Após 28 dias de idade, nos quais as amostras de concreto permaneceram em
câmara úmida, os corpos de prova destinados à carbonatação foram retirados e
permaneceram durante 14 dias em ambiente controlado para secagem, nas
condições de 23 ºC e 60 % UR ambiente. Em seguida, foram levados à câmara
climática provida de dispositivo injetor de CO2, onde permaneceram nas condições
de 23 ºC, 60 %UR ambiente e 3,0 % de CO2 em volume na atmosfera.
Para a determinação da resistência à carbonatação, a instrução ISO 1920-12
(ISO, 2015) especifica que as medições da profundidade da camada de
carbonatação com fenolftaleína devem ser realizadas aos 56, 63 e 70 dias de
exposição. No entanto, como o objetivo do procedimento realizado foi simplesmente
submeter os corpos de prova à carbonatação até a profundidade determinada de
10 mm, valor considerado de acordo com a faixa de leitura do equipamento para
determinação do teor de umidade interna do concreto (Moist 210 B, que determina
até 3 cm, utilizando a sonda R1M 30920), após o início da exposição ao gás
carbônico, corpos de prova prismáticos de concreto (75 x 75 x 285 mm) foram
submetidos a medições da profundidade da camada de carbonatação a cada 15
dias, de modo que, quando a camada carbonatada atingisse 10 mm, os corpos de
prova cilíndricos (ᴓ10 x 20 cm) eram levados de volta à imersão em água em
câmara úmida, dando-se início à etapa de acondicionamento dos corpos de prova
nas faixas de umidade relativa ambiente determinadas, nas quais foram realizados
os ensaios não destrutivos para determinação da resistividade elétrica e do teor de
umidade dos concretos.
Como cada amostra de concreto atingiu a profundidade da camada de
carbonatação em diferentes idades, foram registrados os períodos em que cada
amostra atingiu o valor necessário, de modo que a amostra C260 adquiriu 10,0 mm
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de frente de carbonatação após 18 semanas de exposição ao CO2 em câmara
climática. A amostra C300 adquiriu 10,0 mm de frente de carbonatação após
24 semanas de exposição ao CO2, e a amostra C360 não adquiriu mais do que
1,0 mm de frente de carbonatação, mesmo após 36 semanas sendo submetida à
exposição ao CO2 em câmara climática3.
Desta forma, decidiu-se por ensaiar a amostra C360C, obtida após as
36 semanas de exposição ao CO2, no entanto, o efeito da diferença na profundidade
da frente de carbonatação foi considerado quando da análise dos resultados obtidos
nos ensaios denominados não destrutivos, isto é, registro de massa, determinação
do teor de umidade interna por meio do Moist 210 B, determinação da resistividade
elétrica superficial e da resistividade elétrica volumétrica.
Com vistas a esclarecer melhor o processo de carbonatação, juntamente com
a etapa de realização dos ensaios não destrutivos, foi elaborada uma linha do tempo
ilustrativa dos diferentes tipos de acondicionamento e amostras que foram
produzidas para o presente estudo, contemplada na Figura 28, no item 4.5 deste
documento.
4.5

Acondicionamento dos corpos de prova e realização dos ensaios não
destrutivos
À medida que os corpos de prova foram carbonatados, atingindo a

profundidade de carbonatação estipulada (1 cm), as amostras de concreto, tanto
carbonatadas (C260C, C300C e C360C) quanto não-carbonatadas (C260R, C300R
e C360R) foram levadas à imersão em água, sendo pesadas periodicamente até a
verificação da estabilização de massa dos corpos de prova. Atingida a condição em
questão, foram realizados os ensaios denominados não destrutivos, os quais
incluem: registro de massa, determinação do teor de umidade por meio do
Moist 210 B,

determinação

do

teor

de

resistividade

elétrica

superficial

e

determinação da resistividade elétrica volumétrica.
Após a execução destes ensaios, os corpos de prova foram mantidos em
câmara climática nas condições de 90 % UR e 23 ºC, realizando-se pesagens
periódicas até verificação da estabilização da massa, momento no qual foram
novamente executados os ensaios denominados não destrutivos. Devido a
3

No item 5.3, são apresentadas as medições quinzenais da profundidade da frente de carbonatação
de cada amostra, bem como analisados os parâmetros que podem ter influenciado nestes resultados.
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problemas técnicos na câmara climática, os corpos de prova não puderam ser
acondicionados neste equipamento, sendo levados a ambiente de laboratório, em
uma sala climatizada provida de termohigrômetro para monitoramento da
temperatura e umidade ambiente, conforme ilustrado na Figura 26 e na Figura 27.
Figura 26 - Corpos de prova posicionados sobre bancada de laboratório em sala
climatizada.

Fonte: Autor (2021).
Figura 27 - Acompanhamento das condições climáticas por meio de termohigrômetro.
Detalhe para variação da umidade medida (vermelho) em (a) 70 % UR e (b) 68 % UR.

(a)

(b)
Fonte: Autor (2021).

O ambiente permaneceu climatizado nas condições de 23 ± 3 ºC e
70 ± 5 % UR durante todo o período de avaliação na faixa considerada como
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70 % UR, de modo que os corpos de prova foram pesados regularmente até nova
verificação da estabilização da massa, quando foram novamente executados os
ensaios denominados não destrutivos. Após a avaliação na faixa de 70 % UR, os
corpos de prova foram submetidos à secagem em estufa na temperatura de 80 ºC
por 72 h (a faixa de 105 ºC comumente utilizada em procedimentos de secagem e
durante o ensaio de MAV não foi adotada, visto o risco de decomposição das pontes
de hidrogênio nessa temperatura), antes de serem submetidos à última leitura de
massa (na qual foi determinada a massa seca dos corpos de prova), à última
determinação do teor de umidade interna com auxílio do Moist 210 B, da
resistividade elétrica superficial e da resistividade elétrica volumétrica. Os métodos
de ensaio desses procedimentos são descritos detalhadamente nos itens 4.5.1 a
4.5.4.
De forma resumida, a linha do tempo ilustrada na Figura 28 contempla toda a
trajetória das amostras de concreto, desde a produção até os ensaios não
destrutivos nas diferentes faixas de umidade relativa ambiente.
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Figura 28 - Linha do tempo ilustrando os diferentes tipos e condições de acondicionamento das amostras de concreto desde a
produção até o término do trabalho.

Fonte: Autor (2021).
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4.5.1 Teor de umidade pelo método gravimétrico (registro de massa)
O registro de massa foi realizado pela simples pesagem dos corpos de prova
em balança com resolução de 0,1 g, conforme ilustrado na Figura 29. Foi
determinado que durante o acondicionamento nas faixas de 100 % (imersão em
água) e 90 % UR, os corpos de prova deviam ser secos superficialmente com um
pano para evitar que o acúmulo de água superficial fosse computado nos cálculos
da determinação da umidade interna. Na faixa de 70 % UR e após a secagem, não
houve tal preocupação devido à relativamente baixa umidade ambiente não
possibilitar o acúmulo de água nas superfícies dos corpos de prova.
Figura 29 - Registro de massa de corpo de prova da amostra C360R.

Fonte: Autor (2021).

As medições foram realizadas semanalmente e, por meio da diferença de
massas, foi calculado o teor de umidade interna em função da massa seca do
material, cujo resultado consta no item 5.4.1 do presente trabalho. Além disso, o
registro de massa contribuiu para determinar os períodos de estabilização da massa,
fixados como platôs para a realização dos outros ensaios não destrutivos.
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4.5.2 Determinação do teor de umidade pelo equipamento Moist 210 B
O método de determinação do teor de umidade pelo equipamento Moist 210 B
foi elaborado com base nas diretrizes do fabricante e nas características dos
concretos produzidos para o presente trabalho. Embora os concretos tenham
apresentado classes de resistência e massas específicas superiores (resultados
apresentados no item 5.2) às indicadas nas classes de medição do manual de
operação do fabricante, foi determinado que o equipamento fosse configurado para
operar na faixa de medição “C30/37”, para concretos de 30 a 37 MPa, e massa
específica de aproximadamente 2,27 g/cm³.
Após a secagem superficial dos corpos de prova com um pano pesagem,
conforme descrito no item 4.5.1, os mesmos foram posicionados sobre uma placa de
borracha sobre a bancada de granito do laboratório, o que evitou a presença de
materiais metálicos abaixo da amostra, e possível prejuízo na qualidade da medição.
A sonda acoplada ao equipamento devidamente configurado foi então posicionada
sobre a face do corpo de prova, e executada a leitura, registrando-se o valor
indicado no visor do equipamento, conforme ilustrado na Figura 30.
Figura 30 - Uso do equipamento Moist 210 B para (a) execução do ensaio de determinação
do teor de umidade interna e (b) detalhamento da leitura no visor do equipamento.

(a)

(b)
Fonte: Autor (2021).

Visando eliminar os erros destacados no manual de operação pelo fabricante
gerados pela possível irregularidade da superfície, bem como a aumentar os dados
obtidos, as medições foram realizadas em ambas as faces transversais dos corpos
de provas cilíndricos (ᴓ10 x 20 cm), ou seja, topo e base.
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Os resultados obtidos foram registrados e utilizados para calcular o teor de
umidade interna médio de cada amostra, cujos valores foram utilizados para gerar o
gráfico de acompanhamento da umidade interna dos concretos em cada faixa de
acondicionamento. Esses resultados constam no item 5.4.2.
4.5.3 Determinação da resistividade elétrica superficial
A determinação da resistividade elétrica superficial foi realizada por meio do
uso do equipamento Resipod, da linha Resipod Family, fabricado pela PROCEQ,
seguindo as diretrizes da AASHTO T 358 (ABNT, 2014). O Resipod, devidamente
provido dos quatro eletrodos foi posicionado sobre um recipiente com água e
pressionado até o preenchimento de seus reservatórios de água (em cada um dos
eletrodos) e então posicionado sobre a superfície do corpo de prova de concreto,
sendo pressionado para obtenção da leitura registrada no visor do equipamento. Foi
estabelecido que para cada corpo de prova deveriam ser realizadas três medidas, a
cada 120º na circunferência de 10 cm do material, conforme indicado na Figura 31.
Esse processo buscou minimizar as interferências nos resultados ocasionadas pela
heterogeneidade do compósito e posicionamento do equipamento no corpo de prova
em diferentes medições.
Figura 31 - Esquema representativo do posicionamento do equipamento para as leituras,
vista da seção transversal do corpo de prova.

Fonte: Autor (2021).

Para evitar a perda de água dos reservatórios do equipamento, prejudicando
as leituras, foi estabelecido que o Resipod deveria ser posicionado sobre a água
para preenchimento de seus reservatórios antes de cada leitura inicial (L 1) no corpo
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de prova. A Figura 32 contempla alguns exemplos da realização do ensaio
mencionado.
Figura 32 - Determinação da resistividade elétrica superficial em (a) corpo de prova de
concreto da amostra C300R e (b) detalhamento do posicionamento dos eletrodos.

(a)

(b)
Fonte: Autor (2021).

Durante as faixas de umidade relativa ambiente de 100 % (imersão em água)
e 90 % UR, os corpos de prova, após o registro de massa e determinação do teor de
umidade interna com auxílio do Moist 210 B, foram simplesmente submetidos à
medição da resistividade elétrica superficial. No entanto, na faixa de 70 % UR foi
necessário umedecer a superfície para conseguir realizar a leitura, conforme
indicado pelas diretrizes da AASHTO T 358 (AASHTO, 2014). Esse procedimento,
no entanto, não interferiu na determinação da umidade interna dos concretos, visto
que a resistividade elétrica foi determinada após o registro de massa e o uso do
Moist 210 B. Malgrado a umidificação da superfície dos corpos de prova, após a
secagem a 80 ºC não foi possível obter valores para a leitura da resistividade elétrica
nessa condição. Os resultados do ensaio e os parâmetros que influenciaram nesses
valores são apresentados no item 5.4.3.
4.5.4 Determinação da resistividade elétrica volumétrica
A determinação da resistividade elétrica volumétrica foi executada de acordo
com a NBR 9204 (ABNT, 2012), também utilizando o equipamento Resipod, assim
como na determinação da resistividade elétrica superficial. No entanto, para
determinar a grandeza volumétrica, foram utilizados os acessórios disponibilizados
pela PROCEQ, constituídos de duas chapas metálicas providas de conexão com os
eletrodos do Resipod e duas esponjas circulares com mesma dimensão nominal das
chapas.
As esponjas foram imersas em água e pressionadas manualmente para retirar
o excesso de umidade antes de serem posicionadas sobre as duas chapas
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metálicas devidamente conectadas ao Resipod. O corpo de prova foi, em seguida,
posicionado sobre uma das chapas e sobreposto com a outra chapa, conforme
indicado na Figura 33.
Figura 33 - Execução do ensaio de determinação da resistividade elétrica volumétrica.

Fonte: Autor (2021).

O resultado exibido no visor do equipamento foi então registrado e utilizado
para calcular a resistividade elétrica volumétrica, cujos resultados são apresentados
no item 5.4.4.
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5

RESULTADOS
No presente item, são contemplados os resultados do presente estudo,

dividindo-se nas etapas de (1) caracterização dos materiais, (2) caracterização dos
concretos, e (3) realização dos ensaios não destrutivos.
5.1

Caracterização dos materiais
Os resultados dos procedimentos de caracterização da areia quartzosa, da

brita granítica e do cimento Portland V ARI são apresentados a seguir.
5.1.1 Agregados
Os resultados dos ensaios de caracterização dos agregados constam da
Tabela 7 e Tabela 8, e da Figura 34 à Figura 37.
Tabela 7 - Resultados dos ensaios de caracterização dos agregados.

Valor obtido por material

Propriedade

Areia quartzosa

Brita granítica

Módulo de finura

2,81

5,81

Dimensão máxima característica (mm)

4,75

12,5

Massa específica (g/cm³)

2,62

2,66

Massa unitária (g/cm³)

1,45

1,51

Fonte: Autor (2021).
Figura 34 - Curva granulométrica da areia quartzosa.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 35 - Curva granulométrica da brita granítica.

Fonte: Autor (2021).
Tabela 8 - Resultados do ensaio de determinação de reatividade álcali-agregado dos
agregados.

Variação dimensional aos 30 dias
Areia quartzosa

Brita granítica

Valor de referência(1)
NBR 15577-4: 2018

0,06

0,12

0,19

(1) – Valores acima de 0,19 % caracterizam o material como potencialmente reativo, segundo as
diretrizes da NBR 15577-4: 2018 (ABNT, 2018).

Fonte: Autor (2021).
Figura 36 - Gráfico de expansão da areia quartzosa durante o ensaio de RAA.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 37 - Gráfico de expansão da brita granítica durante o ensaio de RAA.

Fonte: Autor (2021).

Os dados obtidos e apresentados na Tabela 7 foram, sobretudo, utilizados
para os cálculos de dosagem dos concretos produzidos. Quanto aos resultados
obtidos no ensaio de determinação da reatividade álcali-agregado da brita granítica
e da areia quartzosa, apresentados na Tabela 8 e ilustrados pela Figura 36 e pela
Figura 37, pôde-se concluir que ambos os agregados se caracterizaram como

potencialmente inócuos, de modo que os efeitos de sua eventual expansão durante
o estudo dos concretos foram desprezados.
5.1.2 Cimento
A Tabela 9 contempla os resultados dos procedimentos de caracterização
realizados para o cimento.
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Tabela 9 - Resultados dos ensaios de caracterização do cimento CPV ARI Plus.

Parâmetro

Resultados
de ensaio

Massa específica (g/cm³)

3,11

Valores de
referência
NBR 16697: 2018
-

24 h

24,9

≥ 14,0

3 dias

38,2

≥ 24,0

7 dias

46,6

≥ 34,0

SiO2

19,0

-

Al2O3

6,24

-

Fe2O3

2,58

-

CaO

59,7

-

MgO

2,41

≤ 6,5

K2O

1,61

-

Na2O

0,17

-

SO3

3,11

≤ 4,5

TiO2

0,25

-

P2O5

0,15

-

PF

3,93

≤ 6,5

Resistência à compressão (MPa)

Composição química por FRX
(em %)

Fonte: Autor (2021).

Observando Tabela 9, foi possível concluir que os parâmetros de
caracterização determinados do cimento CPV ARI Plus estão dentro dos limites
estabelecidos pela NBR 16697: 2018 (ABNT, 2018). A massa específica foi utilizada
para os cálculos de dosagem dos concretos produzidos e quaisquer efeitos
deletérios provenientes de alguma não conformidade na composição ou nas
características físicas do cimento foram, portanto, desprezados.
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5.2

Caracterização dos concretos
Os resultados dos procedimentos de caracterização dos concretos constam

na Tabela 10.
Tabela 10 - Resultados dos ensaios de caracterização dos concretos.

Resultados por tipo de
concreto
C260
C300
C360

Parâmetro
Abatimento (mm)

35,0

40,0

40,0

Massa específica no estado fresco (kg/L)

22,2

22,3

22,5

Teor de ar aprisionado (%)

2,5

2,4

2,1

24 h

13,8

20,7

33,1

7 dias

31,5

38,7

46,4

28 dias

36,9

43,8

55,0

Módulo de elasticidade (28 dias) (GPa)

26,6

30,3

31,4

Velocidade de propagação da onda ultrassônica (m/s)

4760

4824

4956

Massa específica (g/cm³)

2,53

2,52

2,54

Absorção de água (%)

4,8

4,6

3,7

Índice de vazios (%)

10,9

10,4

8,5

Absorção (g/cm²)

1,03

0,87

056

Altura máxima de penetração (mm)

98,0

86,0

70,0

Resistência à compressão (MPa)

Absorção de água
por capilaridade

Fonte: Autor (2021).

Os resultados dos ensaios de determinação da massa específica no estado
fresco e do abatimento não apresentaram diferença significativa entre nenhuma das
amostras. Na realidade, esses procedimentos não são diretamente uma indicação
do desempenho do material, mas sim fornecem informações mais relacionadas à
homogeneidade e trabalhabilidade do concreto. Concretos de diferentes classes de
resistência podem apresentar valores similares de massa específica no estado
fresco, a título de exemplo.
O teor de ar aprisionado, por outro lado, é um parâmetro relevante quando se
trata de porosidade, um dos pontos fundamentais do presente estudo. Foi observado
que, conforme esperado, o concreto C260 apresentou maior valor (2,5 %), enquanto
o C300 apresentou valor intermediário (2,3 %) e o C360, o menor resultado (2,1 %).
Dessa forma, foi comprovado que o maior consumo de cimento e menor relação a/c
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ocasionaram em um menor teor de ar aprisionado na mistura, o que contribui para
que o C360 seja o concreto menos poroso, enquanto que valores maiores de
relação a/c e menores consumos de cimento contribuíram para um teor maior de ar
aprisionado na mistura, o que contribui para que o C260 seja o concreto de maior
porosidade.
A diferença entre o desempenho dos concretos é comprovada principalmente
pelos resultados do ensaio de determinação da resistência à compressão. Aos
28 dias, há uma diferença de quase 20 MPa entre o concreto de menor qualidade
(C260) e o de maior qualidade (C360). Além disso, é possível constatar que o
concreto e C300 se aproxima mais do concreto C260 do que do C360, em termos de
características físico-mecânicas. Esse fato se comprova não apenas pela resistência
à compressão, mas também pelos valores da absorção de água, do índice de vazios
e do resultado da velocidade de propagação da onda ultrassônica, no qual é
possível visualizar distintamente a diferença entre as composições dos concretos.
5.3

Carbonatação parcial
Os resultados das medições quinzenais da camada de carbonatação das

amostras de concreto constam na Tabela 11.
Tabela 11 - Resultados das medições da profundidade da camada de carbonatação das
amostras de concreto.

Quinzena (*)

Profundidade da camada carbonatada (cm)
C260C

C300C

C360C

1ª

0,0

0,0

0,0

2ª

0,1

0,0

0,0

3ª

0,3

0,1

0,0

4ª

0,5

0,2

0,0

5ª

0,5

0,2

0,0

6ª

0,7

0,4

0,0

7ª

0,8

0,4

0,0

8ª

0,8

0,6

0,1

9ª

1,0

0,7

0,1

10ª

- (**)

0,8

0,1

Fonte: Autor (2021).
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Tabela 11 (continuação) – Resultados das medições da profundidade da camada de
carbonatação das amostras de concreto.

Quinzena (*)

Profundidade da camada carbonatada (cm)
C260C

C300C

C360C

11ª

-

0,8

0,1

12ª

-

1,0

0,1

13ª

-

- (**)

0,1

14ª

-

-

0,1

15ª

-

-

0,1

16ª

-

-

0,1

17ª

-

-

0,1

18ª

-

-

0,1 (**)

Observações:
(*): Valores considerando a quinzena nº 0 como sendo o tempo de secagem ambiente antes
da exposição ao CO2 em câmara climática.
(**): Após atingir a profundidade especificada na proposta de trabalho, a amostra foi retirada
da câmara e levada à imersão em água em câmara úmida.
(***): Mesmo após 18 quinzenas de exposição ao CO2, a amostra C360 não atingiu a
profundidade esperada (1,0 cm).
Fonte: Autor (2021).

Conforme é possível visualizar na Tabela 11, a amostra C260C foi a primeira
a atingir a profundidade de frente de carbonatação estipulada (1,0 cm),
especificamente na 9ª quinzena de exposição ao CO2, como era esperado, dada à
sua menor reserva alcalina (menor consumo de cimento) e maior porosidade quando
comparada às outras composições C300C e C360C. A amostra C300C atingiu a
profundidade de 1,0 cm da frente de carbonatação na 12ª quinzena de exposição ao
CO2, três semanas após a C260C, e assim como a primeira amostra, foi levada à
imersão em água. No entanto, a amostra C360C, mesmo após 36 semanas de
exposição ao CO2, não apresentou elevação no valor equivalente à profundidade da
frente de carbonatação (0,1 cm). Por possuir o maior consumo de cimento e menor
relação água/cimento, em termos de desempenho físico-mecânico, essa amostra
pode ser atribuída como o concreto de maior qualidade. Esse parâmetro pode ter
influenciado na sua resistência à penetração do CO2, impedindo que a frente de
carbonatação avançasse.
Desse modo, embora a amostra não tenha atingido o valor estipulado para a
profundidade da frente de carbonatação, foi mesmo assim retirada da câmara
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climática e levada à imersão em água para realização dos ensaios não destrutivos.
As amostras C360R (não-carbonatada) e C360C (carbonatada até 0,1 cm) foram
diferenciadas, no entanto, quando comparado aos outros concretos carbonatados
(C260C e C300C), o efeito da mínima profundidade da frente de carbonatação foi
considerado. A Figura 38 ilustra a configuração das amostras na 12ª quinzena de
exposição ao CO2, quando a amostra C300C foi retirada da câmara climática. Vale
ressalvar que, embora conste a seção rompida do prisma da amostra C260C na
fotografia, os corpos de prova cilíndricos destinados aos ensaios não destrutivos já
haviam sido retirados da câmara climática e levados à imersão em água neste
momento.
Figura 38 - Comparativo da frente de carbonatação das amostras de concreto. Detalhe (em
amarelo) para a identificação das amostras.

C360C

C300C

Fonte: Autor (2021).

C260C
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5.4

Ensaios não destrutivos
Os resultados dos procedimentos da determinação do teor de umidade por

gravimetria, do teor de umidade com auxílio do equipamento Moist 210 B, da
resistividade elétrica superficial e da resistividade elétrica volumétrica, denominados
ensaios não destrutivos, constam a seguir.
5.4.1 Teor de umidade pelo método gravimétrico (registro de massa)
Após o registro de massa dos corpos de prova das amostras de concreto, foi
realizado o cálculo para determinação da perda de massa, em função da massa
inicial durante o estágio totalmente saturado (100 % UR). A Tabela 12 contempla a
média da perda de massa em cada faixa de umidade relativa ambiente em função
da massa inicial (condição totalmente saturado). Já na Tabela 13, constam os
resultados do teor de umidade interna calculado por amostra, em função da massa
dos corpos de prova secos em estufa a 80 ºC. Os gráficos das Figura 39 e Fonte:
Autor (2021).
Figura 40 ilustram respectivamente, os dados da Tabela 12 e da Tabela 13.
Tabela 12 - Acompanhamento da perda de massa em cada faixa de umidade relativa
ambiente para cada amostra de concreto.

Amostra

Média da perda de massa
nas condições de UR ambiente (%)
100 % UR
90 % UR
70 % UR
Seco 80 ºC

C260R

Inicial (0,0)

0,1

0,46

4,96

C300R

Inicial (0,0)

0,0

0,41

4,53

C360R

Inicial (0,0)

0,1

0,23

3,12

C260C

Inicial (0,0)

0,0

1,60

4,08

C300C

Inicial (0,0)

0,4

1,16

3,78

C360C

Inicial (0,0)

0,0

0,22

2,50

Observação: Constam na tabela apenas o último registro de perda de massa de cada faixa de UR
ambiente. Para elaboração do gráfico, foram utilizados todos os dados acumulados durante os
registros de massa periódicos.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 39 - Gráfico representativo da perda de massa das amostras de concreto em função
da redução da umidade relativa atmosférica.

Fonte: Autor (2021).

Como pode ser observado nos dados da Tabela 12 e no gráfico ilustrado pela
Figura 39, é possível constatar que não houve diferença significativa na massa dos

corpos de prova de nenhuma amostra de concreto na mudança do estágio
100 % UR (imersão em água) para o acondicionamento a 90 % UR. No entanto, ao
reduzir a umidade relativa ambiente para 70 %, as amostras carbonatadas, com
exceção da C360C (cuja camada de carbonatação não atingiu o valor estipulado de
1 cm), apresentaram valores maiores na perda de massa, ou seja, perderam mais
umidade, em relação às amostras de referência.
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Tabela 13 - Acompanhamento da perda de massa em cada faixa de umidade relativa
ambiente para cada amostra de concreto.

Amostra

Média do teor de umidade interna pelo método
gravimétrico nas condições de UR ambiente (%)
100 % UR
90 % UR
70 % UR
Seco 80 ºC

C260R

5,24

5,23

4,73

0,0

C300R

4,80

4,80

4,31

0,0

C360R

3,24

3,24

2,98

0,0

C260C

4,49

4,44

2,58

0,0

C300C

4,06

4,03

2,72

0,0

C360C

2,85

2,80

2,34

0,0

Observação: Constam na tabela apenas o último teor de umidade interna calculado para cada faixa
de UR ambiente. Para elaboração do gráfico, foram utilizados todos os dados acumulados durante os
registros de massa periódicos.

Fonte: Autor (2021).
Figura 40 - Gráfico representativo do teor de umidade interna determinado por meio de
gravimetria das amostras de concreto.

Fonte: Autor (2021).

Como pode ser observado nos dados da Tabela 13 e no gráfico da Fonte:
Autor (2021).
Figura 40, no que diz respeito à composição do concreto, exclusivamente, as
amostras com menor consumo de cimento (C260R e C260C) apresentaram teores
maiores de umidade interna quando comparadas às composições de maior consumo
de cimento (C300R e C360R; C300C e C360C, respectivamente). Dado que o maior
consumo de cimento e menor relação água/cimento são fatores que contribuem
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diretamente para a diminuição da porosidade e, portanto, da permeabilidade à água,
os dados obtidos corroboram esta afirmação.
Quando se trata exclusivamente do ponto de vista que abriga o fenômeno da
carbonatação, as amostras carbonatadas (C260C, C300C e C360C) apresentaram
teores de umidade consideravelmente menores em comparação às suas duplicatas
não carbonatadas (C260R, C300R e C360R). Conforme se diminui a umidade
relativa ambiente, as curvas do teor de umidade das amostras diminuem similar e
suavemente, no entanto, no patamar de 90 % para 70 % UR, a queda no teor de
umidade das amostras C260C e C300C se dá de forma mais abrupta, acarretando
em valores inferiores até mesmo que a amostra de referência com maior consumo
de cimento: C360R. Deste modo, implica-se que o fenômeno da carbonatação
influencia não apenas na diminuição da porosidade por meio da comatação de poros
ocasionada pela precipitação do carbonato de cálcio, mas também na taxa e na
quantidade de água que o concreto perde água conforme se diminui a umidade
relativa ambiente, principalmente na faixa contida entre 90 % e 70 % UR. A amostra
C360C não apresentou a mesma queda súbita nessa faixa de umidade, no entanto,
reitera-se que a profundidade da frente de carbonatação para essa amostra é
consideravelmente menor (0,1 cm) do que as amostras C260C e C300C, que
carbonataram em 1,0 cm em relação à superfície do concreto. Desse modo, a
camada carbonatada da amostra C360C tem seu valor mais próximo à duplicata não
carbonatada (C360R) do que das amostras C260C e C300C. Levanta-se a hipótese
de que, caso a amostra C360C tivesse sido carbonatada até a profundidade de
1,0 cm, a queda no teor de umidade interna dos corpos de prova dessa composição
poderia ter sido similar às composições C260C e C300C.
De modo geral, indica-se tanto a composição do concreto – no tocante a
fatores como relação água/cimento e consumo de cimento – e o fenômeno da
carbonatação impactam diretamente no teor de umidade interna do compósito e na
quantidade e taxa em que o concreto perde água conforme se diminui a umidade
relativa ambiente.
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5.4.2 Teor de umidade pelo equipamento Moist 210 B
Os resultados obtidos durante a determinação do teor de umidade interna
pelo Moist 210 B constam na Tabela 14, e estão ilustrados no gráfico da Figura 41.
Tabela 14 - Acompanhamento do teor de umidade interna pelo Moist 210 B em cada faixa
de umidade relativa ambiente para cada amostra de concreto.

Amostra

Média do teor de umidade interna pelo Moist 210 B
nas diferentes condições de UR ambiente (%)
100 % UR
90 % UR
70 % UR
Seco 80 ºC

C260R

5,23

5,18

5,13

3,89

C300R

5,32

5,23

5,11

4,01

C360R

5,08

5,31

5,03

4,03

C260C

5,25

5,37

4,77

4,05

C300C

5,26

5,35

4,81

4,02

C360C

5,11

5,20

4,92

4,19

Fonte: Autor (2021).
Figura 41 - Gráfico representativo do teor de umidade interna determinado com auxílio do
Moist 210 B.

Fonte: Autor (2021).

Conforme é possível observar nos dados da Tabela 14 e do gráfico da Figura
41, de modo geral, pode-se dizer que o teor de umidade interna determinado pelo
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Moist 210 B diminuiu conforme se diminuiu a umidade relativa ambiente para todas
as amostras, com exceção da faixa de 90 % UR, onde a maioria das amostras
sofreu aumento nos teores de umidade interna. Isto pode ter ocorrido devido a
diversos fatores, tais como possível ocorrência de absorção de água por
capilaridade quando da formação de pequenos acúmulos de água condensados na
superfície do concreto, diferentemente da faixa de 100 % UR, onde a imersão de
água promove a penetração de água predominantemente por permeabilidade.
Reitera-se que como mencionado no item 3.1.2.3, segundo Medeiros (2008), em
ambientes não-saturados a absorção de água se dá predominantemente por
capilaridade. No entanto, por se tratar de elevações sutis e muito próximas dos
valores obtidos na faixa de 100 % UR, pode ser que a própria variabilidade nos
resultados obtidos nas leituras pelo equipamento possa justificar tal elevação, bem
como o índice de incerteza e outras variáveis intrínsecas do meio ambiente
laboratorial.
Quanto às faixas de 70 % UR e estado seco a 80 ºC, foi comprovada
considerável diminuição no teor de umidade interna das amostras em comparação à
primeira determinação (100 % UR), no entanto, não há diferenças gráficas ou nos
resultados quantitativos contemplados na Tabela 14 que permitam constatar a
influência do processo de carbonatação ou da composição do concreto nos
resultados obtidos por meio do uso do Moist 210 B.
5.4.3 Resistividade elétrica superficial
Os resultados da resistividade elétrica superficial das amostras de concreto
constam na Tabela 15 e estão ilustrados pelo gráfico da Figura 42. Vale a ressalva
de que, conforme mencionado no item 3.3.2.3, a UNE 83988-2 descreve um fator de
correção a ser aplicado para leituras da resistividade elétrica em corpos de prova,
equivalente a 0,377 (ARAUJO, 2013), de modo que o mesmo fator foi aplicado em
todos os resultados.
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Tabela 15 - Acompanhamento da resistividade elétrica superficial em cada faixa de umidade
relativa ambiente para cada amostra de concreto.

Amostra

Resistividade elétrica superficial
nas condições de UR ambiente (kΩ cm)
100 % UR
90 % UR
70 % UR
Seco 80 ºC

C260R

20,03

20,39

45,16

C300R

21,16

20,61

41,20

C360R

29,90

29,20

45,78

C260C

43,73

43,00

128,27

C300C

35,18

34,07

68,86

C360C

38,90

38,35

62,47

(1)

(1): Não foram obtidos valores da resistividade superficial para nenhuma amostra de concreto após a
secagem a 80 ºC por 72 h.

Fonte: Autor (2021).
Figura 42 - Gráfico representativo da resistividade elétrica superficial das amostras de
concreto.

Fonte: Autor (2021).

Como é possível constatar por meio dos resultados apresentados na Tabela
15 e na Figura 42, não foi possível obter resultados da resistividade elétrica
superficial após a secagem das amostras em estufa a 80 ºC por 72 h. Ao executar o
procedimento de ensaio descrito no item 4.5.3, o valor indicado no visor do
equipamento foi equivalente a “0 F”, conforme ilustrado na Figura 43.
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Figura 43 - Leitura registrada da resistividade elétrica superficial de corpo de prova de
concreto da amostra C360C, após a secagem a 80 ºC.

Fonte: Autor (2021).

Segundo dados do fabricante (PROCEQ, 2017), a indicação “0 F” aparece
quando a resistividade medida está fora da faixa de medição, cujo máximo depende
do espaçamento dos eletrodos, mas é tipicamente um valor superior a 1000 kΩcm. A
Figura 44 foi retirada do manual de operação do Resipod, e ilustra a presente

afirmação.
Figura 44 - Excerto do manual de operação do Resipod, indicando o significado da
indicação 0 F.

Fonte: PROCEQ, 2017.

Em se tratando das leituras obtidas nas faixas de 100 %, 90 % e 70 % UR,
afirma-se que, de maneira geral, as amostras carbonatadas apresentaram maior
valor de resistividade elétrica superficial, sendo a C260C a mais resistiva e, teórica e
indiretamente, a de menor teor de umidade interna, conforme a mencionada
correlação entre a umidade interna do concreto, no item 3.3.2.3. Entre as amostras
C300C e C360C houve pouca diferença nas medidas da resistividade elétrica
superficial nas faixas de 100 % e 90 % UR, sendo – a princípio – a amostra C360C a
mais resistiva, de modo que a proposição se inverteu na faixa de 70 % UR,
tornando-se de maior resistividade a amostra C300C. As amostras de referência não
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apresentaram valores superiores aos das amostras carbonatadas em nenhuma faixa
de umidade relativa ambiente, de modo a ser a C360R a composição de maior
resistividade elétrica, seguida das amostras C260R e C300R na faixa de 70 % UR.
Em UR superiores, não houve grande diferença nas medições das amostras C260R
e C300R (ARAUJO et al, 2014; SALEEM et al, 1996; NASCIMENTO et al, 2018).
Deste modo, constata-se que o fenômeno de carbonatação contribuiu
diretamente para elevar os valores da resistividade elétrica superficial dos concretos.
A respeito das composições das amostras, identifica-se que nas amostras
carbonatadas, as composições com menor consumo de cimento apresentaram
valores de resistividade elétrica superficial superiores às de maior consumo,
enquanto que para as amostras de referência, a composição de maior consumo de
cimento apresentou os maiores valores.
5.4.4 Resistividade elétrica volumétrica
Os dados obtidos durante o ensaio de determinação da resistividade elétrica
volumétrica foram utilizados para calcular os resultados apresentados na Tabela 16
e para compor o gráfico ilustrado pela Fonte: Autor (2021).
Figura 45. Vale a ressalva de que, conforme mencionado no item 3.3.2.3, a UNE
83988-2 descreve um fator de correção a ser aplicado para leituras da resistividade
elétrica em corpos de prova, equivalente a 0,377 (ARAUJO, 2013), de modo que o
mesmo fator foi aplicado em todos os resultados.
Tabela 16 - Acompanhamento da resistividade elétrica volumétrica em cada faixa de
umidade relativa ambiente para cada amostra de concreto.

Amostra

Resistividade elétrica volumétrica
nas diferentes condições de UR ambiente (kΩ cm)(1)
100 % UR
90 % UR
70 % UR
Seco 80 ºC

C260R

48,81

45,42

75,25

C300R

58,78

48,63

90,93

C360R

87,99

65,61

94,63

C260C

79,36

84,98

(2)

C300C

78,03

77,96

C360C

79,64

76,10

(2)

245,88

(1): Valores determinados após aplicação do coeficiente de correção de 0,377 (ARAUJO, 2013).
(2): Não foram obtidos valores da resistividade volumétrica para a amostra nessa faixa de UR
ambiente.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 45 - Gráfico representativo da resistividade elétrica volumétrica das amostras de
concreto.

Fonte: Autor (2021).

Como é possível constatar por meio dos resultados apresentados na Tabela
16 e na Fonte: Autor (2021).
Figura 45, não foi possível obter resultados da resistividade elétrica volumétrica após
a secagem em estufa a 80 ºC por 72 h para nenhuma amostra. Ao executar o
procedimento de ensaio descrito no 4.5.4, o valor indicado no visor do equipamento
foi equivalente a “0 F”, conforme ilustrado na Figura 46. Conforme já mencionado,
segundo dados do fabricante (PROCEQ, 2017), a indicação “0 F” aparece quando a
resistividade medida está fora da faixa de medição, cujo máximo depende do
espaçamento dos eletrodos, mas é tipicamente um valor superior a 1000 kΩcm.
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Figura 46 - Leitura registrada da resistividade elétrica superficial de corpo de prova de
concreto da amostra C360C, após a secagem a 80 ºC.

Fonte: Autor (2021).

Deste modo, as conclusões acerca dos resultados obtidos por meio da
determinação da resistividade elétrica volumétrica foram limitadas devido ao número
reduzido de dados quando comparado com os outros procedimentos não
destrutivos.
As amostras C260C e C300C apresentaram valores similares nas faixas de
UR ambiente de 100 % e 90 % UR, no entanto, não foi possível realizar a medição
da resistividade elétrica volumétrica para essas amostras na faixa de 70 % UR, o
que pode indicar que o valor da grandeza para essas composições foi superior a
1000 kΩcm já na faixa de 70 % UR. De maneira geral, as amostras não
carbonatadas apresentaram valores inferiores nas faixas de 100 % e 90 % UR
quando comparadas às amostras carbonatadas, a exceção da amostra C360R, que
para a primeira faixa de UR ambiente (100 % UR) apresentou valor próximo (e até
superior) aos das amostras carbonatadas.
Na faixa de 70 % UR, é evidente que as amostras não carbonatadas
apresentaram valores da resistividade elétrica volumétrica consideravelmente
inferiores quando comparadas às duplicatas carbonatadas, embora a determinação
das composições C260C e C300C tenha registrado grandezas fora da faixa de
medição do equipamento. O fenômeno da carbonatação também interferiu de forma
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similar nos resultados obtidos no ensaio de determinação da resistividade elétrica
superficial. De maneira geral, avaliando do ponto de vista das composições dos
concretos, assim como no ensaio de determinação da resistividade elétrica
superficial, também foi constatado na determinação da resistividade elétrica
volumétrica que enquanto nas amostras carbonatadas, os materiais com maior
consumo de cimento apresentaram valores de resistividade menores, nas amostras
não carbonatadas, os valores obtidos foram maiores para as amostras com maior
consumo de cimento.
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6

DISCUSSÕES
No presente capítulo, são apresentados os cruzamentos dos dados obtidos

por meio dos ensaios de determinação do teor de umidade interna (por gravimetria,
e com o uso do Moist 210 B) e da resistividade elétrica (superficial e volumétrica), de
modo a embasar as conclusões finais do trabalho e as sugestões para trabalhos
futuros.
6.1

Correlações de dados
Dada a variedade de dados obtidos durante os ensaios não destrutivos

realizados para o presente estudo, e tendo como premissa a obtenção de dados de
referência para aplicação do uso do Moist 210 B para futuras inspeções em campo,
foi elaborada uma série de correlações de dados, cruzando os resultados obtidos
nos ensaios não destrutivos e ilustrados nos gráficos apresentados nos itens 5.4.1 a
5.4.4, com o objetivo de determinar a correlação entre as diferentes variáveis
relativas à investigação da presença de água no concreto, sendo considerado o teor
de umidade pelo método gravimétrico o valor de referência para comparação com
outras técnicas.
Primeiramente, foi realizada a determinação do coeficiente de correlação de
Pearson considerando as médias de todos os valores obtidos em cada uma das
técnicas (Moist 210 B, método gravimétrico, resistividade elétrica volumétrica e
superficial). No entanto, visto o coeficiente de correlação não ser suficiente para
verificar com confiabilidade a interação entre duas variáveis, com o auxílio da
pesquisadora e estatística Lucia Dozzi, do IPT, foi realizada uma análise de
variância (ANOVA) mais aprofundada para tratamento da correlação entre a
determinação do teor de umidade pelo Moist 210 B e pelo método gravimétrico,
considerando os fatores pertinentes à variabilidade das condições (carbonatação,
variação de UR ambiente e consumo de cimento), apresentada no item 6.2.
O coeficiente de correlação de Pearson (r) basicamente resume o grau de
relacionamento entre duas variáveis e pode variar entre -1 a 1, sendo o valor de -1
atribuído a uma perfeita correlação indireta e o valor de 1 a uma perfeita correlação
direta. Em ambos os casos, segundo Figueiredo Filho e Silva Júnior (2009), é
possível identificar exatamente o valor de uma variável em se conhecendo o valor da
outra. No entanto, quando o valor de r equivale a zero, significa que não há relação
linear entre as duas variáveis. Dancey e Reidy (2005 apud FIGUEIREDO FILHO;
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SILVA JÚNIOR, 2009) enumeram níveis de correlação com base no valor de r, cujos
valores constam na Tabela 17.
Tabela 17 - Níveis de correlação entre duas variáveis em função do valor do coeficiente de
correlação de Pearson.

Valor de r em módulo
Entre 0,10 e 0,30
Entre 0,40 e 0,60
Entre 0,70 e 1

Nível de correlação
Fraco
Moderado
Forte

Fonte: Figueiredo Filho; Silva Júnior (2009) adaptado.

De forma resumida, o coeficiente de correlação de Pearson (r) pode ser
determinado por meio do cálculo descrito na Equação 2:

Equação (2)

Onde: r

é o coeficiente de correlação de Pearson

xi

é o conjunto de valores da variável x;

yi

é o conjunto de valores da variávei y;
é a média dos valores xi;
é a média dos valores de yi.

Foram elaborados diversos cruzamentos de dados entre as variáveis obtidas
por meio dos ensaios não destrutivos, determinando-se o coeficiente de correlação
de Pearson (r) com auxílio do software MicroSoft Excel 2010, da Microsoft, para
cada par de variáveis de modo a fundamentar a possível correlação entre as
grandezas determinadas. Com vistas a facilitar o entendimento, foram adotadas
siglas para cada propriedade determinada, de modo que o Quadro 3 enumera todas.
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Quadro 3 - Siglas atribuídas as grandezas determinadas nos ensaios não destrutivos.

Grandeza determinada

Sigla atribuída

Teor de umidade interna por gravimetria

TUG

Teor de umidade interna pelo Moist 210 B

TUM

Resistividade elétrica superficial pelo Resipod

RES

Resistividade elétrica volumétrica pelo Resipod

REV

Fonte: Autor (2021).

Visto a maior falta de dados na determinação da resistência elétrica
volumétrica pelo Resipod para as amostras de concreto, ocasionada pela medição
fora da faixa de leitura do equipamento para todas as amostras após a secagem a
80 ºC e para as amostras C260C e C300C na faixa de 70 %, a única correlação de
dados estabelecida para essa grandeza foi com a resistividade elétrica superficial,
que também foi influenciada pelo mesmo fator (embora apenas após a secagem a
80 ºC), visando minimizar os possíveis erros conclusivos que poderiam ser induzidos
pela falta de dados para análise estatística.
Vale a ressalva que as correlações de dados entre a resistividade elétrica
superficial e os teores de umidade interna (TUG e TUM), apresentadas nos itens
6.1.3 e 6.1.4 foram realizadas apenas até a faixa de 70 % para ambas as variáveis,
devido à falta de dados para a resistividade elétrica superficial após a secagem das
amostras.
Com vistas a aperfeiçoar a análise estatística, a análise de variância foi
executada para as variáveis TUG e TUM e apresentada no item 6.2, de modo a
refinar a correlação entre os dados e colaborar para interpretação da influência das
variáveis: carbonatação, variação de UR ambiente e consumo de cimento na
determinação do teor de umidade por ambos os métodos.
6.1.1 Correlação entre os teores de umidade interna (TUG e TUM)
Os resultados de r entre as variáveis TUG (teor de umidade interna por
gravimetria) e TUM (teor de umidade interna pelo Moist 210 B) constam na Tabela
18. Para facilitar a visualização gráfica, as curvas dos teores de umidade estão
isoladas por amostra nos gráficos da Figura 47 até a Figura 52.
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Tabela 18 - Valores do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis TUG e TUM
por amostra.

C260R

Coeficiente de correlação (r)
TUG vs TUM
0,9988

C300R

0,9974

C360R

0,9844

C260C

0,9958

C300C

0,9959

C360C

0,9927

Amostra

Fonte: Autor (2021).
Figura 47 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna determinado pelo
método gravimétrico e com uso do Moist 210 B para a amostra C260R.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 48 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna determinado pelo
método gravimétrico e com uso do Moist 210 B para a amostra C300R.

Fonte: Autor (2021).
Figura 49 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna determinado pelo
método gravimétrico e com uso do Moist 210 B para a amostra C360R.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 50 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna determinado pelo
método gravimétrico e com uso do Moist 210 B para a amostra C260C.

Fonte: Autor (2021).
Figura 51 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna determinado pelo
método gravimétrico e com uso do Moist 210 B para a amostra C300C.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 52 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna determinado pelo
método gravimétrico e com uso do Moist 210 B para a amostra C360C.

Fonte: Autor (2021).

Conforme observado nos dados da Tabela 18, todos os valores de r para a
correlação de dados entre o teor de umidade interna por gravimetria e por meio do
Moist 210 B se apresentaram superiores a 0,98, o que, segundo Dancey e Reidy
(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009) indica forte correlação entre as duas
variáveis. Dessa forma, conclui-se que, para as composições de concreto
analisadas, mesmo algumas amostras sendo submetidas ao procedimento de
carbonatação, e dadas as umidades relativas ambientes nas quais os concretos
foram acondicionados, o uso do equipamento Moist 210 B se apresentou com
elevado potencial de correlação para com o método gravimétrico, adotado como
referência para investigação da presença de água no presente trabalho.
No entanto, como já comentado, foi executada a análise de variância
(ANOVA) para a correlação TUG x TUM, de modo a melhorar a interpretação dos
dados e comprovar com maior confiabilidade o potencial de correlação entre as
variáveis apresentadas. Essa análise consta no item 6.2.
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6.1.2 Correlação entre as resistividades elétricas (RES e REV)
Os resultados de r entre as variáveis RES (resistividade elétrica superficial) e
REV (resistividade elétrica volumétrica) constam na Tabela 19. Para facilitar a
visualização gráfica, as curvas dos teores de umidade estão isoladas por amostra
nos gráficos da Figura 53 até a Figura 56. Vale ressaltar que, devido à falta de
dados durante o ensaio para determinação da resistividade elétrica volumétrica na
faixa de 70 % UR, o coeficiente de correlação de Pearson (r) não foi determinado
para as amostras C260C e C300C. O r das outras amostras foi determinado
considerando apenas as faixas de 100 %, 90 % e 70 % UR, visto que após a
secagem não foi possível determinar a resistividade elétrica (volumétrica e
superficial) de nenhuma amostra.
Tabela 19 - Valores do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis RES e REV
por amostra.

C260R

Coeficiente de correlação (r)
RES vs REV
0,9932

C300R

0,9783

C360R

0,7039

C260C

-

C300C

-

C360C

0,9999

Amostra

Fonte: Autor (2021).
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Figura 53 - Gráfico representativo das curvas das resistividades elétricas superficial e
volumétrica para a amostra C260R.

Fonte: Autor (2021).
Figura 54 - Gráfico representativo das curvas das resistividades elétricas superficial e
volumétrica para a amostra C300R.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 55 - Gráfico representativo das curvas das resistividades elétricas superficial e
volumétrica para a amostra C360R.

Fonte: Autor (2021).
Figura 56 - Gráfico representativo das curvas das resistividades elétricas superficial e
volumétrica para a amostra C360C.

Fonte: Autor (2021).

Como é possível identificar por meio dos dados apresentados na Tabela 19,
todas as correlações de dados realizadas para as variáveis RES e REV se
apresentaram como fortes, segundo a classificação de Dancey e Reidy
(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009). No entanto, houve uma diferença
considerável no resultado de r para a amostra C360R quando comparada às outras
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amostras analisadas. Essa diferença pode estar relacionada a diversas variáveis
intrínsecas da realização do ensaio, das propriedades de absorção de água do
concreto, ou à própria variação durante as leituras com auxílio do Resipod, no
entanto, não descaracteriza o elevado índice de correlação entre as duas grandezas
(resistividade elétrica superficial e volumétrica).
6.1.3 Correlação entre o TUG e a RES
Os resultados de r entre as variáveis TUG (teor de umidade interna por
gravimetria) e RES (resistividade elétrica superficial) constam na Tabela 20. Para
facilitar a visualização gráfica, as curvas dos teores de umidade estão isoladas por
amostra nos gráficos da Figura 57 até a Figura 62. Vale ressaltar que, devido à
impossibilidade de determinar a resistividade elétrica superficial após a secagem em
todas as amostras, o coeficiente de correlação de Pearson foi determinado
considerando apenas as faixas de 100 %, 90 % e 70 % UR.
Tabela 20 - Valores do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis TUG e RES
por amostra.

C260R

Coeficiente de correlação (r)
TUG vs RES
-0,9999

C300R

-0,9997

C360R

-0,9992

C260C

-0,9995

C300C

-0,9989

C360C

-0,9942

Amostra

Fonte: Autor (2021).
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Figura 57 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna por gravimetria e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C260R.

Fonte: Autor (2021).
Figura 58 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna por gravimetria e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C300R.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 59 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna por gravimetria e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C360R.

Fonte: Autor (2021).
Figura 60 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna por gravimetria e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C260C.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 61 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna por gravimetria e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C300C.

Fonte: Autor (2021).
Figura 62 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna por gravimetria e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C360C.

Fonte: Autor (2021).
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Conforme é possível observar nos dados apresentados na Tabela 20, os
valores de r para todas as amostras na correlação de dados entre as grandezas
TUG e RES foram inferiores a -0,99, o que, além de ser considerado um forte índice
de correlação segundo Dancey e Reidy (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR,
2009), configura valores muito próximos a -1, definido como uma correlação indireta
perfeita, onde é possível determinar o valor de uma variável caso se conheça o valor
da outra variável exatamente.
6.1.4 Correlação entre o TUM e a RES
Os resultados de r entre as variáveis TUM (teor de umidade interna pelo
Moist 210 B) e RES (resistividade elétrica superficial) constam na Tabela 21. Para
facilitar a visualização gráfica, as curvas dos teores de umidade estão isoladas por
amostra nos gráficos da Figura 63 até a Figura 68. Vale ressaltar que, devido à
impossibilidade de determinar a resistividade elétrica superficial após a secagem em
todas as amostras, o coeficiente de correlação de Pearson foi determinado
considerando apenas as faixas de 100 %, 90 % e 70 % UR.
Tabela 21 - Valores do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis TUM e RES
por amostra.

C260R

Coeficiente de correlação (r)
TUM vs RES
-0,8722

C300R

-0,8939

C360R

-0,6662

C260C

-0,9834

C300C

-0,9918

C360C

-0,9552

Amostra

Fonte: Autor (2021).
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Figura 63 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna pelo Moist 210 B e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C260R.

Fonte: Autor (2021).
Figura 64 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna por gravimetria e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C300R.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 65 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna pelo Moist 210 B e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C360R.

Fonte: Autor (2021).
Figura 66 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna pelo Moist 210 B e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C260C.

Fonte: Autor (2021).
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Figura 67 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna pelo Moist 210 B e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C300C.

Fonte: Autor (2021).
Figura 68 - Gráfico representativo das curvas do teor de umidade interna pelo Moist 210 B e
da resistividade elétrica superficial para a amostra C360C.

Fonte: Autor (2021).

Conforme é possível observar nos dados apresentados na Tabela 21, com
exceção da amostra C360R, todas as outras amostras apresentaram valores para r
contidos na faixa de forte índice de correlação, segundo a classificação de Dancey e
Reidy (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009). As amostras carbonatadas, no
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geral, apresentaram valores de r mais elevados quando comparadas às amostras
não carbonatadas, de modo a se levantar a hipótese de possível interferência do
fenômeno de carbonatação nas leituras da resistividade elétrica superficial ou do
teor de umidade interna pelo Moist 210 B. Percebe-se que nas amostras mais
carbonatadas C260C e C300C, os valores de r são, respectivamente, -0,9834 e 0,9918.
À medida que se diminui a profundidade de carbonatação, aumenta-se o valor
de r (distanciando-o da maior correlação: -1), de forma que a amostra C360C, cuja
profundidade de frente de carbonatação foi equivalente a 0,1 mm, possui r
equivalente a -0,9552. As amostras C260R e C300R, que embora não tenham sido
submetidas ao processo de carbonatação, possuem menor reserva alcalina e maior
porosidade quando comparadas à C360R. Desse modo, teoricamente, ao terem sido
acondicionadas na faixa de 70 % UR, podem ter sofrido o processo de difusão do
CO2 e precipitação do carbonato de cálcio na camada superficial do concreto,
contribuindo para a formação de uma menor camada de carbonatação. Embora esse
efeito não tenha sido visualmente comprovado, as características da composição do
concreto e o comportamento das duplicatas carbonatadas durante o processo de
exposição ao CO2 corroboram essa prerrogativa. Por esse motivo, caso comprovada
a interferência do fenômeno de carbonatação nas leituras da resistividade elétrica
superficial ou do teor de umidade interna pelo Moist 210 B, justifica-se a elevação
nos valores de r das amostras C260R e C300R para -0,8722 e -0,8939,
respectivamente, prejudicando o índice de correlação.
No caso da amostra C360R, cuja reserva alcalina é maior e a exposição ao
CO2 para a amostra foi mínima (ocorrendo apenas no ambiente de laboratório
durante o acondicionamento a 70 % UR), o valor de r é ainda mais afastado de -1,
sendo equivalente a -0,6662, o que já caracteriza o índice de correlação como
moderado, segundo Dancey e Reidy (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009).
No entanto, vale a ressalva de que a amostra C360C possui a camada de
carbonatação significativamente menor quando comparada às amostras C260C e
C300C. Desse modo, pode-se atribuir que as interferências no índice de correlação
de Pearson para esse ensaio podem estar mais relacionadas a outros fatores, tais
como a impossibilidade de determinar o valor da resistência elétrica no patamar de
secagem.
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6.2

Análise de variância (ANOVA) da correlação TUG x TUM
A análise de variância (ANOVA) foi realizada com o suporte por meio do

software Minitab versão 18. Foram considerados quatro (04) fatores na análise, ou
seja: (1) método de determinação (TUG e TUM); (2) variação da UR ambiente; (3)
grau de carbonatação; e (4) consumo de cimento. Informações a respeito dos
fatores constam na Tabela 22, a seguir.
Tabela 22 - Informações a respeito dos dados considerados na ANOVA.

Fator

Tipo

Níveis

Valores

Método

Fixo

2

TUG; TUM

UR (%)

Fixo

4

100; 90; 70; Seco a 80 ºC

Grau de carbonatação

Fixo

2

C; R

Consumo de cimento (kg/m³)

Fixo

3

260; 300; 360

Fonte: Autor (2021).

Foram realizadas as comparações pareadas de Tukey de comparações
múltiplas com confiança de 95 %, de modo a determinar os fatores que são
significativa e estatisticamente iguais ou diferentes. De maneira geral, médias que
não compartilham uma mesma letra são estatisticamente diferentes. As Tabela 23 a
Tabela 26 contemplam o pareamento dos fatores analisados.
Tabela 23 - Informações de agrupamento usando método de paramento de Tukey para o
fator "método".

Método

N

Média

TUM

120

4,86875

TUG

120

2,87092

Valores
A
B

Fonte: Autor (2021).

Com base nos dados apresentados na Tabela 23, afirma-se, portanto, que os
métodos TUG e TUM são significativamente diferentes, de acordo com o tratamento
estatístico.
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Tabela 24 - Informações de agrupamento usando método de paramento de Tukey para o
fator "consumo de cimento".

Consumo de cimento (kg/m³)

N

Média

Valores

260

80

4,09962

A

300

80

3,99037

A

360

80

3,51950

B

Fonte: Autor (2021).

Com base nos dados apresentados na Tabela 24, afirma-se, portanto, que os
consumos de cimento de 260 e 300 kg/m³ são estatisticamente iguais de acordo
com o tratamento estatístico, e diferentes do consumo de 360kg/m³.
Tabela 25 - Informações de agrupamento usando método de paramento de Tukey para o
fator "UR ambiente".

UR (%)

N

Média

Valores

100

60

4,66183

A

90

60

4,68250

A

70

60

4,11917

Seco a 80 ºC

60

2,01583

B
C

Fonte: Autor (2021).

Com base nos dados apresentados na Tabela 25, afirma-se, portanto, que as
faixas de UR ambiente de 100 e 90 % são estatisticamente iguais de acordo com o
tratamento estatístico, e diferentes das faixas de UR ambiente de 70 % e após a
secagem a 80 ºC.
Tabela 26 - Informações de agrupamento usando método de paramento de Tukey para o
fator "grau de carbonatação".

Grau de carbonatação

N

Média

R

120

4,04750

C

120

3,69217

Valores
A
B

Fonte: Autor (2021).

Com base nos dados apresentados na Tabela 26, afirma-se, portanto, que os
graus de carbonatação R (referência) e C (carbonatado) são significativamente
diferentes, de acordo com o tratamento estatístico.
Desse modo, utilizando os dados apresentados acima foi gerado o gráfico de
interação para o teor de umidade do concreto (determinado por meio de TUG e
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TUM) com as variáveis apresentadas (consumo de cimento, UR ambiente e grau de
carbonatação), apresentado na Figura 69, a seguir.
Figura 69 - Gráfico de interação para o teor de umidade interna do concreto.

Fonte: Autor (2021).

Conforme é possível observar nos gráficos apresentados na Figura 69, na
primeira linha, na coluna da esquerda, constata-se que conforme se eleva o
consumo de cimento nos concretos, os valores apresentados para o teor de
umidade interna tendem a ser menores por meio do método gravimétrico (TUG),
enquanto que a determinação por meio do Moist 210 B não apresenta alterações
gráficas, de modo que se pode deduzir que o uso do equipamento Moist 210 B não é
afetado significativamente pelo consumo de cimento.
Na coluna central, na qual se considera além do consumo de cimento,
também a variação de UR ambiente, verifica-se que a variação de UR interfere
significativamente nos valores da umidade interna no método gravimétrico, sendo a
queda mais abrupta e graficamente visualizável. Analisando os dados da variação
de consumo de cimento, quando em interação com a variação de UR ambiente,
verifica-se que os concretos também apresentam valores menores de umidade
interna conforme se reduz a UR ambiente, sendo os valores um pouco menores nos
concretos de consumo de cimento maior (360 kg/m³)
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Na terceira coluna de gráficos, são considerados todos os fatores, isto é:
consumo de cimento, variação de UR ambiente e grau de carbonatação (notação: C
para carbonatado e R para referência, ou não-carbonatado). Verifica-se que os
concretos com maior consumo de cimento apresentaram diferença graficamente
visível (valores um pouco menores) quando da apresentação dos resultados de
umidade interna em relação aos concretos de 260 e 300 kg/m³ de consumo de
cimento. Isto se deve principalmente devido a amostra C360C não ter sido
carbonatada na mesma extensão de carbonatação que as amostras C260C e
C300C.
Em relação à variação de UR ambiente, verifica-se que todas as faixas
apresentaram comportamento similar para a queda da umidade interna nas
amostras carbonatadas e não-carbonatadas, exceto para a faixa de 70 % UR. Isto
pode ter ocorrido devido ao fato dessa umidade ambiente ser considerada crítica
para a ocorrência de carbonatação, no entanto, essa hipótese não foi confirmada por
meio da visualização da camada carbonatada nas amostras de referência após a
realização do acondicionamento nessa faixa de UR ambiente. No entanto,
considerando o programa experimental, a faixa de 70 % UR, consideravelmente
abaixo de 90 % UR, que apresentou estatisticamente valores iguais à faixa de
100 % UR, colaborou para grande perda de umidade das amostras, podendo essa
taxa ter sido superior nas amostras de referência e inferior para as amostras
carbonatadas, como ilustra o gráfico da terceira linha (abaixo) na coluna direita.
De modo geral, as interações entre os fatores apresentados pode também ser
compreendidos quantitativamente por meio dos dados apresentados na Tabela 27,
onde são apresentados os resultados da análise de correlação entre as variáveis
TUG, TUM, consumo de cimento, UR ambiente e grau de carbonatação para testar
se as variáveis são ou não significativas, com 95 % de confiança.
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Tabela 27 - Coeficientes de correlação de Pearson considerando os fatores: método;
consumo de cimento; UR ambiente e grau de carbonatação.

Fatores

TUM

TUG

Consumo de
cimento

UR
ambiente

TUG

0,908

-

-

-

Consumo de cimento

-0,003

-0,264

-

-

UR ambiente

0,425

0,399

0,000

-

Grau de carbonatação

0,020

0,186

0,000

0,000

Fonte: Autor (2021).

É possível visualizar na Tabela 27 que o valor do coeficiente de Pearson para
os cruzamentos de variáveis UR ambiente vs consumo de cimento, grau de
carbonatação vs consumo de cimento e UR ambiente vs grau de carbonatação foi
equivalente a zero (0,000), de modo que pode ser entendida como uma correlação
não significativa para análise com 95 % de confiança, isto é, não interferem uma na
outra, como esperado.
Os coeficientes de correlação entre a UR ambiente e os métodos TUM e TUG
foram equivalentes, respectivamente, a 0,425 e 0,399, ou seja, considerados muito
similares. Isto indica que a UR ambiente interfere até certo ponto na umidade interna
do concreto (quando determinada por esses dois métodos), de acordo com o
método estatístico adotado, isto é, a ANOVA.
Os coeficientes de correlação entre o consumo de cimento e os métodos TUM
e TUG foram equivalentes, respectivamente a -0,003 e -0,264. Isto indica que a
determinação da umidade interna por meio do Moist 210 B (TUM) não é afetada pela
variável “consumo de cimento” no concreto. Ou seja, não foram encontradas
indicações que a composição do concreto interfere na realização desse ensaio. Já
no TUG, a interferência do consumo de cimento é um pouco maior (-0,264), o que
indica correlação significativa para o critério de 95 % de confiança.
De forma semelhante ao consumo de cimento, a variável “grau de
carbonatação” também apresentou pouca interferência na determinação da umidade
interna. Os coeficientes de correlação entre a carbonatação e os métodos TUG e
TUM foram, respectivamente, equivalentes a 0,020 e 0,186. Desse modo, atribui-se
que o grau de carbonatação interferiu um pouco mais nas determinações da
umidade interna pelo método gravimétrico, no entanto, em ambos os métodos não
há correlação significativa com o fenômeno da carbonatação.
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Quanto à correlação de TUG e TUM, o valor do coeficiente de Pearson de
0,908 foi elevado, de forma similar aos valores encontrados para as correlações por
amostra na análise apresentada no item 6.1.1. Logo, o potencial de uso do Moist
210 B para determinação do teor de umidade interna do concreto pode ser
considerado elevado, sendo corroborado tanto pela análise dos coeficientes de
Pearson por amostra (item 6.1.1) quanto pela ANOVA. Com vistas à melhor
visualização da correlação entre as variáveis TUG e TUM, foi gerado um gráfico a
partir da análise de regressão entre essas duas variáveis, apresentado na Figura 70.
Figura 70 - Gráfico de linha ajustada a partir da análise de regressão entre TUG e TUM.

Fonte: Autor (2021).

Conforme visualizado no gráfico da Figura 70, foram inseridos os valores de R²
e R² ajustado. O R² é entendido como o coeficiente de determinação, variando de 0
a 100 % de modo que, quando equivalente a 100 %, torna-se possível determinar
precisamente o valor de uma variável em função de outra. Sendo, no caso,
equivalente a 82,4 %, depreende-se que o modelo ajustado explica 82,4 % a
variação entre TUG e TUM. O valor de S, por sua vez corresponde ao erro padrão
da estimativa, isto é, o desvio padrão dos resíduos.
No entanto, nota-se graficamente a falta de dados experimentais para o ajuste
das curvas, para os teores de TUG entre 0 e 2,3, aproximadamente. Esses valores,
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em teoria, correspondem às faixas de UR ambiente entre 70 % e a UR após a
secagem a 80 ºC. Em síntese, para se determinar a correlação entre TUG e TUM
com maior precisão, é necessário que sejam feitas análises comparativas dos
métodos em mais faixas de UR, abaixo de 70 %, principalmente. Estes dados
permitirão gerar o cálculo pra correção do valor determinado pelo Moist 210 B em
função da umidade que seria determinada pelo método gravimétrico (TUG).
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7

CONCLUSÕES
Após a coleta de dados em bibliografia, elaboração e execução do programa

experimental descrito no Capítulo 4 do presente documento, dispõe-se de dados de
três amostras de concreto de diferentes composições, seguindo as especificações
mínimas (consumo de cimento) e máximas (relação água/cimento) da NBR 12655:
2015 (ABNT, 2015). Duplicatas das amostras foram submetidas ao processo de
carbonatação em câmara climática em laboratório, resultando em um total de seis
amostras de concreto. O processo de exposição ao CO2 não atingiu o resultado
esperado (1,0 cm de profundidade da frente de carbonatação) para a amostra
C360C, possivelmente devido à reduzida porosidade da amostra, associada à sua
elevada reserva alcalina. Esse fator pode ter impactado diretamente nas leituras
durante os ensaios não destrutivos listados e descritos no item 4.5.
Acerca dos ensaios não destrutivos realizados, afirma-se que cada
procedimento possui particularidades durante sua execução, de modo que é
imperativo seguir as recomendações estabelecidas nos manuais de uso e operação
dos equipamentos, bem como as respectivas normalizações vigentes, quando assim
existentes para a correta realização das determinações. No presente trabalho, essas
premissas foram seguidas durante o uso de todas as técnicas não destrutivas
apresentadas.
Acerca dos resultados obtidos, constata-se que a composição dos concretos
– em destaque os parâmetros: consumo de cimento e relação água/cimento –
tiveram influência direta na realização dos ensaios não destrutivos, de modo a
condicionar características importantes do concreto como a porosidade e a
permeabilidade. Estas, por sua vez, estão diretamente relacionadas à presença de
água na estrutura interna do compósito e, portanto, nas medições dos ensaios não
destrutivos. A presença da carbonatação também exerceu influência nesses
parâmetros, sendo esse fator melhor avaliado estatisticamente quando da realização
da ANOVA.
O tratamento estatístico permitiu verificar o potencial de uso do equipamento
Moist 210 B, por meio da análise do coeficiente de correlação de Pearson por
amostra e, posteriormente, por meio da análise de variância (ANOVA) da correlação
entre TUG e TUM, considerando as variáveis: consumo de cimento, variação de UR
ambiente, e grau de carbonatação.
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Considerando os resultados gerais obtidos no programa experimental desta
pesquisa, bem como os apontamentos indicados nos parágrafos introdutórios em
relação ao tratamento estatístico deste item, tem-se como principais conclusões do
trabalho:
I.

Os concretos de consumo de cimento equivalentes a 260 e 300 kg/m³
apresentaram valores de umidade interna similares, segundo o tratamento
estatístico, enquanto que os concretos de 360 kg/m³ apresentaram valores de
umidade interna um pouco inferiores que os outros dois concretos estudados;

II.

As amostras carbonatadas apresentaram valores de umidade interna um
pouco inferiores em relação às amostras de referência. Essa diferença se deu
em maior amplitude nas amostras C360R e C360C, possivelmente porque a
amostra C360C não foi carbonatada na mesma profundidade que as
amostras C260C e C300C;

III.

A carbonatação não interferiu no comportamento do Moist 210 B na
determinação da umidade interna. A interferência da carbonatação no método
gravimétrico, no entanto, foi significativa, de acordo com a ANOVA;

IV.

O potencial de uso do Moist 210 B em função da correlação com o método
gravimétrico pode ser considerado elevado, de acordo com os coeficientes de
correlação de Pearson por amostra e igualmente por ANOVA. No entanto, é
necessária a realização de análises em mais faixas de UR ambiente para
gerar o gráfico de regressão com mais pontos entre as variáveis com maior
precisão e, portanto, confiabilidade;

V.

A determinação das resistividades elétricas superficial e volumétrica não foi
possível em faixas de UR mais baixas (70 % e após a secagem a 80 ºC),
devido às particularidades físicas da aplicação de corrente. No entanto,
atribui-se que essa determinação está mais relacionada à investigação de
processos corrosivos e não da presença de água no concreto.
No

item 8,

a seguir,

são

apresentadas

proposições de trabalhos

complementares visando obter novos dados com a aplicação do equipamento Moist
210 B em campo e favorecer sua correlação com a umidade interna do concreto
determinada em laboratório.
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8

CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
O presente trabalho de investigação foi desenvolvido buscando-se oferecer

uma contribuição ao meio técnico-científico em relação à determinação da presença
de água em estruturas de concreto, parâmetro que está diretamente relacionado à
ocorrência de fenômenos deletérios, conforme Escadeillas e Hornain (2014). A partir
dos dados obtidos neste estudo, são apresentadas algumas indicações de estudos
complementares a serem realizados para consolidação de dados, ampliação do
conhecimento teórico e geração de uma base de dados mais ampla para
viabilização do uso do equipamento Moist 210 B, a saber:
I.

A avaliação do uso do Moist 210 B frente à maior variedade de parâmetros
relativos ao concreto, como consumo de cimento, tipo de cimento Portland,
relação a/c. Estes dados buscam enriquecer a base de dados para a
correlação entre o teor de umidade determinado pelo equipamento e pelo
método gravimétrico, adotado como referência;

II.

Avaliação do uso do Moist 210 B ampliando-se as faixas de UR ambiente, o
que deverá possibilitar a geração da curva de umidade interna do concreto
em relação à UR ambiente com maior precisão;

III.

Avaliação do uso do Moist 210 B em concretos de classes de resistência
menores, como 20, 25 e 30 MPa, possibilitando assim a investigação da
técnica em concretos com maior porosidade e, portanto, mais permeáveis à
agentes quimicamente agressivos;

IV.

Aprofundar a investigação da influência da carbonatação na presença de
água no concreto, ao estudar amostras com diferentes profundidades de
carbonatação (por exemplo: 0,5 cm, 1,5 cm e 2 cm), aplicando-se os ensaios
não destrutivos.

V.

Avaliar a nível microestrutural a matriz cimentícia e sua rede de poros das
amostras estudadas, como subsídio a um entendimento maior dos resultados
até então obtidos nesta pesquisa quanto aos ensaios não destrutivos e à
forma como a água penetra e se apresenta na rede de poros do concreto.
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Proposta de estudo de técnicas não destrutivas para determinação do teor de umidade
interna do concreto
Lucas C. Nascimentoa, Adriana de Araújob, Kléber J. Oliveirac, Rafael F. C. dos Santosd,
Valdecir A. Quarcionie
Abstract
The durability of concrete structures is closely related to the physico-mechanical properties of
this composite. One of the main parameters related to the durability of concrete is the
moisture contente, however, its evaluation on field is unusual and often impracticable, since
the methods usually adopted for its determination are of restricted use to the laboratory
environment, as the case of densitometry and the gravimetric method by mass recording of
test specimens. In the international scenario, it has recently been found that these methods of
moisture content determination have been associated with nondestructive tests (NDTs) for
evaluating the quality of concrete, such as the determination of the moisture content by
microwave emitter equipment. The presente work brings togheter the rechniques used to
evaluate the internal moisture contente of the concrete in the current scenario and, through the
use of nondestructive techniques, proposes an experimental program for laboratory scale
study to provide important information about the effectiveness of the microwave emitter
associated to the determination of the electrical resistivity for the evaluation of the moisture of
concretes of different compositions submitted to varied conditions of humidification.
Keywords: concrete, microstructure, moisture content, nondestructive tests, microwave
emitter, electrical resistivity etc. (não colocar texto).
Resumo
A durabilidade das estruturas de concreto está intimamente relacionada com as propriedades
físico-mecânicas desse compósito. Um dos principais parâmetros referentes à durabilidade do
concreto é o teor de umidade, entretanto, sua avaliação em campo é incomum e muitas vezes,
inviável, visto que os métodos usualmente adotados para sua determinação são de utilização
restrita ao ambiente laboratorial, como o caso da densitometria gama e o método gravimétrico
por registro de massa de corpos de prova. No cenário internacional, verifica-se que
recentemente esses métodos de determinação do teor de umidade têm sido associados a
ensaios não destrutivos (END) para avaliação da qualidade do concreto, como é o caso da
determinação do teor de umidade com auxílio de equipamento emissor de micro-ondas. O
presente trabalho reúne as técnicas utilizadas na avaliação do teor de umidade interna do
concreto no cenário atual e, por meio da utilização de técnicas não destrutivas, propõe um
programa experimental para estudo em escala laboratorial com vistas a fornecer informações
importantes a respeito da eficácia do emissor de micro-ondas associado à determinação da
resistividade elétrica para avaliação da umidade de concretos de diferentes composições
submetidos a condições variadas de umidificação.
Palavras-chave: concreto, microestrutura, teor de umidade, ensaios não destrutivos, emissor
de micro-ondas, resistividade elétrica.
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Introdução
As técnicas de determinação das propriedades físicas, químicas e mecânicas do concreto são
normalmente aplicadas na avaliação do estado de conservação das estruturas, tanto no
ambiente laboratorial quanto em campo. Atualmente, há uma diversidade de procedimentos
que são realizados para esse compósito, e que permitem obter informações relevantes a
respeito do comportamento do material ao longo dos anos de exposição à atmosfera e de uso.
Muitos dos ensaios não destrutivos (END) comumente realizados em campo são limitados
quando se trata do diagnóstico de processos de degradação no concreto ou nas barras de aço
da armadura. No que concerne a esses métodos, cabe citar como exemplos a determinação da
dureza superficial, o ensaio de arrancamento e a resistência à penetração, que permitem obter
informações a respeito da homogeneidade e da evolução da resistência nas primeiras idades
(1).
No caso dos ensaios laboratoriais, estes geralmente permitem a determinação de valores
precisos e de considerável relevância na realização de um diagnóstico a respeito do estado da
estrutura, bem como na ocorrência de processos de degradação. Porém, a maioria desses
procedimentos requer a extração de testemunhos, o que em muitos casos, dependendo da
debilidade ou da configuração da estrutura, é inviável. Além disso, não é possível avaliar, por
meio desses ensaios, o teor de umidade interna do material na estrutura, parâmetro
fundamental nos processos de degradação do concreto e da armadura.
Com vistas a contribuir para a solução dessa problemática, o presente trabalho reúne
informações a respeito das características do concreto e seus processos de degradação, dandose destaque à comentada presença de água como agente primordial nas reações deletérias, e
aos referentes ENDs determinação do seu teor. Por fim, é proposto um programa experimental
no qual são associadas as técnicas de emissão de micro-ondas e de resistividade elétrica, que é
comumente realizada para determinação do potencial de corrosão das armaduras (2), ambas
na determinação da umidade superficial e profunda do concreto. No programa em questão,
concretos de diferentes composições serão produzidos, sendo uma parcela exposta ao
fenômeno da carbonatação. Todas as amostras serão posteriormente submetidas a faixas
variadas de umidade relativa ambiente (saturação total, 95 % UR, 75 % UR, 55 % UR e
secagem) para uma ampla avaliação da umidade interna do concreto.
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Metodologia
2.1. O concreto e sua microestrutura
Por possuir uma parcela inerte (agregados) e um ligante que reage com a água (cimento), o
concreto apresenta uma microestrutura complexa e heterogênea, composta, principalmente,
por três fases: agregado, pasta de cimento hidratada e zona de interface pasta-agregado,
também denominada de zona de transição. No entanto, essas três fases não são propriamente
homogêneas devido a fatores como a variedade de espécies químicas na pasta de cimento e
também de sua porosidade, diferença no teor de minerais entre dos diferentes grãos de
agregado, dentre outros que acarretam na formação de diversas subfases, caracterizando o
concreto como um material multifásico de elevada heterogeneidade e complexidade
microestrutural (1).
É sabido que a microestrutura do concreto exerce influência direta nas suas características
físico-mecânicas, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido, sendo que cada uma
das fases possui maior ou menor parcela de influência em cada uma das propriedades. Os
agregados, por exemplo, estão intimamente relacionados ao módulo de elasticidade, à massa
unitária e à estabilidade dimensional do concreto no estado endurecido. Já a pasta de cimento
influencia, principalmente, a fluência do concreto no estado fresco e sua porosidade no estado
endurecido, enquanto a zona de transição influencia, principalmente, a resistência mecânica
do concreto no estado endurecido (1).
Quanto à mencionada porosidade do material, esta representa uma rede complexa e
heterogênea de poros, cujos tamanhos e distribuição são dependentes, especialmente, da
composição do concreto. Segundo Mehta e Monteiro (2014), existem três tipos principais de
poros na microestrutura do concreto. São eles: os espaços interlamelares no silicato de cálcio
hidratado (C-S-H), poros capilares e os poros de ar incorporado ou aprisionado na mistura.
A estrutura do C-S-H é formada por diversos microcristais aglutinados, nos quais os espaços
entre um e outro são denominados poros interlamelares. Esses poros possuem dimensões
muito pequenas, que variam de 5 Å a 25 Å, e que não exercem influência significativa nas
propriedades mecânicas do concreto. No entanto, quando da exposição a elevadas
temperaturas, a água retida nesses poros pode evaporar e contribuir para a retração do
material, o que pode acarretar no surgimento de fissuras e perda considerável na resistência à
compressão, dentre outras propriedades mecânicas (1).
Os poros capilares estão localizados na pasta de cimento hidratada e correspondem a todo o
espaço não preenchido pela parcela sólida da pasta, formando uma estrutura porosa
comunicante. O volume desses poros é determinado, principalmente, pela relação
água/cimento (a/c) e pelo grau de hidratação do cimento. As suas dimensões podem variar
entre 10 nm e 50 nm em pastas altamente hidratadas e com reduzido fator a/c, e variar entre
3 µm e 5 µm em pastas de elevado teor a/c (1) (3).
Durante o processo de mistura do concreto, certa quantidade de ar fica retida na mistura, o
que acarreta na formação de espaços esféricos, ao contrário dos poros capilares que possuem
formas irregulares. O volume correspondente a esses poros compreende o ar aprisionado na
mistura, e seus espaços geralmente apresentam dimensões de até 3 mm, o que faz com que
esses poros prejudiquem significativamente a resistência mecânica. Cabe mencionar que
certos aditivos incorporam intencionalmente bolhas de ar para conferir propriedades especiais,
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como leveza e isolamento térmico. Essa incorporação acarreta também na formação de vazios
do mesmo formato do ar aprisionado, porém devem apresentar dimensões menores, entre
50 µm e 200 µm (1) (3).
Além da influência direta da porosidade nas propriedades físico-mecânicas do concreto, ela
também está relacionada à penetração e retenção de água no concreto. A presença de água,
por sua vez, é um fator primordial quando se trata de durabilidade, pois é um agente precursor
em quase todos os processos de degradação química ou física no concreto (4) (1).
2.2. Influência da umidade interna na durabilidade do concreto armado
A durabilidade do concreto está diretamente relacionada à agressividade ambiental à qual o
material está exposto. A NBR 12655: 2015 (5), referente às especificações de preparo,
controle, recebimento e aceitação do concreto de cimento Portland, enumera quatro principais
classes de agressividade ambiental, relacionadas às condições de exposição e riscos que
podem oferecer à integridade da estrutura. A classe I contempla ambientes de natureza rural e
submersa, e é considerada a de menor agressividade. A classe II representa pequeno risco de
deterioração da estrutura, e enquadra especificamente estruturas edificadas em ambientes
urbanos. A classe III, por sua vez, engloba áreas industriais e a região marinha, representando
grande risco de deterioração, enquanto que a classe IV, a mais agressiva, contempla regiões
industriais com especificidades de agressão química, bem como áreas onde há respingos de
maré, uma das condições mais prejudiciais à integridade do concreto (5).
Segundo Escadeillas e Hornain (4), concretos resistentes e duráveis são aqueles cujas
características são adequadas ao uso e o ambiente no qual estão alocados. Desta forma,
quando se trata de durabilidade de estruturas de concreto, é fundamental que os parâmetros de
dosagem e as premissas para composição levem em consideração os requisitos físicos e
mecânicos que o produto final deve atingir para garantir sua integridade quando da exposição
ambiental. Os processos de deterioração aos quais o concreto está sujeito são diversos, mas é
possível dizer que, essencialmente, ocorrem por meio de dois principais processos: dissolução
e precipitação.
A dissolução é a etapa onde ocorrem a dissociação propriamente dita e a hidrólise de
compostos hidratados no cimento, que podem se dar com maior ou menor parcialidade de
acordo com a natureza química do composto precursor do processo deletério. Esse processo
pode acarretar na liberação de íons agressivos que, entrando em contato com os compostos
hidratados do cimento, afetam o equilíbrio entre a solução intersticial e os hidratos.
Geralmente esse equilíbrio é restabelecido por uma nova dissolução de hidratos com
surgimento de novos compostos que podem ou não ser nocivos ao concreto em razão de
ocorrerem alterações significativas na sua microestrutura, ocasionando no aumento da
porosidade e, consequentemente, facilidade de difusão e permeabilidade da água e de agentes
agressivos. No caso da precipitação, essas alterações microestruturais podem ser ainda mais
agressivas caso os novos compostos formados contribuam para a ocorrência de reações de
expansão e fissuração, que prejudicam a resistência e outras propriedades mecânicas,
favorecendo, em alguns casos, o desencadeamento de processos corrosivos nas barras de
armadura (4).
Os mecanismos de ataque dos agentes agressivos no concreto, isto é, dissolução e
precipitação, são veiculados pela ação de um principal composto: a água. Dessa forma, é
possível constatar que a presença de água no ambiente de exposição é um fator agravante no
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que diz respeito à agressividade e à durabilidade do concreto e, consequentemente, das
estruturas aéreas (expostas à atmosfera) em concreto. Dependendo da forma de exposição e da
porosidade do concreto, a água líquida, ao penetrar no material, pode carregar íons e gases
que desencadeiam os mencionados processos de dissolução e precipitação da pasta de
cimento. Além disso, devido ao elevado calor de evaporação da água, quando comparada com
outros líquidos comuns, ela vaporiza de forma lenta em relação à taxa de penetração no
concreto, o que faz com que ocorram ciclos de penetração e evaporação do líquido dentro da
estrutura do material, podendo resultar em variações volumétricas, que acarretam em rupturas
na microestrutura, contribuindo para o aumento da porosidade, bem como para a perda de
resistência mecânica outras propriedades físicas (4) (1).
Portanto, o teor de umidade (água retida na estrutura interna do concreto) possui relação direta
com a durabilidade das estruturas. Inclusive, o boletim 183 do Comité Euro-International du
Béton (6) relaciona esse teor, denominado de umidade relativa efetiva do concreto, com
processos de degradação tanto do compósito quanto das barras de armadura, conforme
ilustrado na Tabela 1.
Tabela 1 - Risco de degradação do concreto e da armadura em relação a diferentes faixas de
umidade relativa efetiva do concreto (CEB 183, 2004).
Processo de degradação
Umidade relativa
(UR) efetiva do
concreto (%)
< 45
(UR muito baixa)
45 a 65
(UR baixa)
65 a 85
(UR média)
85 a 98
(UR alta)
< 98
(UR saturada)

Carbonatação do
concreto

Corrosão da armadura
Concreto
Concreto
contaminado com
carbonatado
cloreto

Ataque
químico do
concreto

1

0

0

0

3

1

1

0

2

3

3

0

1

2

3

1

0

1

1

3

Legenda: 0 = risco insignificante; 1 = risco baixo; 2 = risco médio; 3 = risco alto.

No caso da carbonatação, o risco de degradação aferido na Tabela 1 é decorrente das reações
químicas de compostos de cimento com o gás carbônico atmosférico (CO2) que resulta na
redução do pH do concreto e, consequentemente, no risco de corrosão da armadura quando a
frente de carbonatação atinge a região de seu embutimento. Esse avanço ocorre com maior
intensidade quando a UR se encontra entre 45 % e 65 % (Tabela 1), que deve manter a rede
de poros preenchida parcialmente. Nessa condição, é facilitada tanto a penetração do CO2
como a sua dissolução e difusão na solução intersticial. Hansson et al. (7) descrevem a
carbonatação do concreto como evento de grande impacto na vida útil de estruturas edificadas
em locais de clima quente em que há ciclos de molhagem e secagem: períodos de intensa
insolação seguidos de períodos de intensa exposição à agua pluvial. Considerando que o
concreto umidifica-se mais rapidamente do que perde água, o teor médio de UR interna do
concreto tende a ser maior que o teor médio de UR atmosférica (6).
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No caso do ataque químico, o risco de degradação aferido na Tabela 1 é decorrente da
lixiviação dos compostos hidratados da pasta de cimento e de reações de redução do seu pH
e/ou de expansão com tendência à fissuração do concreto, o que envolve, também, risco de
corrosão da armadura. O ataque deve ser maior quando a umidade do concreto é elevada
(> 98 %), condição em que os poros do concreto estão quase totalmente preenchidos com
solução aquosa, o que é propício à difusão de agentes agressivos. Yates (8) descreve que, em
ambientes naturais (não industriais), a degradação dos materiais de construção por agentes
químicos é geralmente lenta e, como resultado, a vida útil deve exceder o tempo necessário
até que ocorra avanço significativo de manifestações patológicas resultantes do ataque.
No caso de processo corrosivo (Tabela 1), o risco é maior em concretos carbonatados com
umidade interna entre 65 % e 85 %. Cita-se que teores mais elevados que 85 % são limitados
em razão de modificação da estrutura do concreto pelas reações químicas da carbonatação, em
destaque o refinamento dos poros e, consequentemente, a diminuição da permeabilidade. Para
o caso de ataque de íons cloreto, o risco de processo corrosivo é maior para uma faixa mais
ampla de umidade do concreto (65 % a 98 %). Destaca-se que teores elevados de umidade são
usuais em concretos contaminados com íons cloreto, devendo ser considerada a característica
hidroscópica destes íons, podendo manter a umidade interna do concreto maior que a UR
externa, atmosférica (6). De qualquer forma, deve-se considerar que a taxa de corrosão da
armadura é maior em teores elevados de umidade, sendo severa entre 90 % e 95 %, e pouco
significativa entre 50 % e 60 % (6).
2.3. Técnicas de determinação do teor de umidade interna no concreto
Visto que a durabilidade das estruturas tem sido um tema recorrentemente discutido no
cenário acadêmico e objeto de interesse em estudos diversos do segmento da construção civil,
e dada à elevada onerosidade atribuída às atividades de recuperação das estruturas, as técnicas
de determinação das características do concreto em campo (em estruturas já edificadas) têm
sua importância cada vez mais evidenciada tanto no âmbito científico quanto mercadológico.
Isso ocorre independente da disponibilidade de diversos ensaios que são comumente
realizados em ambiente de laboratório, e que fornecem informações relevantes no que diz
respeito às propriedades físico-mecânicas e ao estado do material em campo.
No entanto, no que tange exclusivamente à durabilidade, são poucos os ensaios que
contribuem – do ponto de vista da presença de água na estrutura interna atuando como agente
precursor dos processos de degradação, conforme evidenciado anteriormente – para uma boa
avaliação da umidade relativa efetiva do concreto. Ensaios como a determinação da massa
específica, absorção de água e índice de vazios (MAV) (9), da absorção de água por
capilaridade (10) e da penetração de água sob pressão (11) fornecem informações importantes
a respeito da porosidade e da forma como a água penetra e se distribui na estrutura interna do
concreto, no entanto, são exclusivos ao ambiente laboratorial e requerem a extração de corpos
de prova de dimensões específicas, o que, muitas vezes, dificulta a avaliação em campo do
estado de conservação das estruturas, especialmente daquelas já debilitadas e/ou parte do
patrimônio histórico.
Devido à necessidade de obter mais informações a respeito da qualidade do concreto, bem
como a dificuldade de realizar extrações e coletas em estruturas oriundas de patrimônios
históricos, ou consideravelmente debilitadas, ensaios não destrutivos, por meio de
equipamentos portáteis como os de impacto, ultrassônicos, elétricos e emissores de microondas, dentre outras categorias, têm sido recorrentemente utilizados, principalmente no
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cenário internacional, visando à avaliação do estado de conservação das estruturas e,
consequentemente, à manutenção e/ou prolongamento da sua vida útil. Os métodos físicos,
como dureza superficial, resistência à penetração e ao arrancamento, são alguns dos mais
utilizados em campo, inclusive no cenário nacional, e permitem avaliar, de forma pouco
onerosa e rápida, a homogeneidade do concreto e a evolução da resistência à compressão nas
primeiras idades. Os métodos como de velocidade de onda e pulso ultrassônico, também
fornecem informações a respeito da estrutura interna do concreto, no entanto, são ainda pouco
utilizados em campo e não possibilitam a obtenção de informações significantemente
conclusivas para um diagnóstico.
Um método que merece destaque é a da determinação da resistividade elétrica do concreto, o
qual é comumente aplicado em campo na avaliação do risco de corrosão das barras da
armadura. Como a resistividade do concreto é dependente do seu grau de saturação, esse
ensaio, também não destrutivo, representa uma medida indireta da umidade interna do
material. Considera-se que o grau de saturação do concreto é o principal fator controlador da
resistividade elétrica: o fluxo da corrente elétrica é maior quanto maior é o grau de saturação
do compósito, ou seja, quanto menor é a sua resistividade elétrica.
Face ao exposto, observa-se que os procedimentos não destrutivos mais difundidos não
contemplam métodos de avaliação da água no interior do concreto. No entanto, existem
tecnologias para esse tipo de avaliação que recentemente vêm ganhando espaço no cenário
internacional, como o uso de equipamentos baseados na emissão e recepção de micro-ondas,
que são radiações eletromagnéticas não ionizantes.
No que diz respeito à técnica de emissão de micro-ondas, o processo é relativamente simples
e rápido, o que possibilita a realização de leituras em campo de uma maneira prática e
também facilita a elaboração de diagnóstico. A água livre retida na rede de poros do concreto
possui elevada permissividade dielétrica. Desta forma, quando o equipamento é posicionado,
emitem-se as micro-ondas, que são absorvidas pelas moléculas de água de forma eficiente
(12). A absorção faz com que as ondas emitidas sejam atenuadas, fator que é minuciosamente
captado pela célula de resposta no equipamento, desta forma, com base na leitura de resposta
das micro-ondas emitidas, obtém-se o teor de umidade interna do material.
O Moist 210 B (13) é um exemplo de equipamento emissor de micro-ondas utilizado para
determinação da umidade interna, não apenas no concreto, mas também em outros materiais,
e possui dois sensores para sua utilização. O Sensor Moist R1 (14) determina a umidade da
camada superficial do elemento de concreto na profundidade de 3 cm, enquanto que o Sensor
Moist P (15) é utilizado para determinações da umidade na profundidade de 7 cm, o que o
torna adequado para análise de elementos de concreto como vigas e pilares mais robustos. No
Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos (LEO) do IPT, foi possível determinar a
frequência de operação desse equipamento para a medida em três classes de concretos, sendo
a primeira relativa a concretos muito porosos (massa específica equivalente a 0,40 g/cm³), a
segunda para concretos entre 20 MPa e 25 MPa, e a terceira para concretos de 30 MPa a
37 MPa. A frequência de operação se revelou similar para os três concretos nos dois sensores,
sendo equivalente a 2,36 GHz no sensor R1 e 2,49 GHz no sensor P. A Tabela 2 indica
valores de referência característicos de diferentes materiais de construção civil obtidos nas
condições “seco naturalmente” e “completamente saturado” com uso dos dois sensores. Como
exemplo, verifica-se que para o material denominado Concreto C30/37 (30 MPa a 37 MPa e
densidade de 2,27 g/cm³), os valores são de 1,8 % de água líquida (0,041 g) para a condição
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de material seco naturalmente e de 7,5 % (0,170 g) para a condição de material
completamente saturado.
Tabela 2 - Valores de referência do teor de umidade de diferentes materiais obtidos com uso do
equipamento Moist 210 B (13).
Material seco

Material saturado

Tipo de material

Densidade
(g/cm3)

Madeira de pinho

0,53

12,0

60,0

Piso de cimento

2,37

2,5

6,4

Rocha (arenito)

1,92

0,8

6,4

Tijolos

1,78

1,3

14,9

Tijolos antigos

1,25

2,00

25,0

Concreto poroso

0,40

4,80

75,4

Concreto C20/25

2,23

2,40

8,7

Concreto C30/37

2,27

1,80

7,5

(% de água em massa, em relação à massa do material)

Quanto à mencionada determinação da resistividade elétrica em concretos, tanto em campo
quanto em laboratório, esta é realizada com base na técnica consagrada dos quatro pinos
(Wenner Method), desenvolvida originalmente para determinação da resistividade em solos. A
técnica consiste no simples posicionamento do equipamento sobre a superfície do material,
sendo que quatro eletrodos, normalmente equidistantes entre um e outro, são responsáveis
pela aplicação de determinado valor de corrente elétrica alternada (pinos externos) e pela
medição da diferença de potencial estabelecida pelo campo elétrico gerado no concreto (pinos
internos). A partir desses dados, é determinada a resistência elétrica da porção de concreto
contido dentro de uma semiesfera de raio aproximadamente igual ao espaçamento entre os
pinos, sendo o centro localizado no ponto médio entre os dois pinos internos.
O Resipod (16), é um equipamento que aplica essa técnica, tendo a possibilidade de
configurar o espaçamento entre os pinos de aplicação de corrente e leitura de diferença de
potencial, o que permite realizar a medição em diferentes profundidades. Além disso, o
equipamento dispõe de duas placas metálicas de aço inoxidável que podem ser utilizadas para
determinação da resistividade elétrica volumétrica em laboratório quando aplicadas em corpos
de prova cilíndricos (dimensões de 10 cm de diâmetro por 20 cm de altura).
Dessa forma, o uso associado dos equipamentos Moist 210 B (teor de umidade) e Resipod
(resistividade elétrica) pode ser uma alternativa adequada para a melhor avaliação da presença
de água em elementos de concreto em estruturas aéreas, como também na melhor avaliação de
processos de degradação dessas estruturas. No entanto, o pouco conhecimento dessas técnicas
não destrutivas e sua associação, considerando a variedade de concretos disponíveis em
mercado (composições e materiais diferentes, etc) e as variadas condições de umidade relativa
atmosférica às quais o material é exposto dificultam a aplicabilidade e o reconhecimento
como técnicas adequadas para elaboração de diagnósticos confiáveis.
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Resultados e discussão
3.1. Proposta de avaliação de ensaios não destrutivos para determinação do teor de
umidade do concreto
Tendo em vista as informações levantadas no presente documento a respeito das
características microestruturais do concreto, porosidade, presença de água na estrutura interna
do material e sua relação com a durabilidade do compósito, bem como as principais técnicas
de determinação do teor de umidade interna, destaca-se a defasagem tecnológica no Brasil,
principalmente no tocante ao uso de técnicas não destrutivas para avaliação de parâmetros de
durabilidade de estruturas, cujo uso já é bem difundido e frequentemente associado ao
monitoramento de patrimônios em outros países.
Como contrapartida a essa realidade e contribuição no cenário de monitoramento e avaliação
do estado de conservação de estruturas por meio da utilização de ensaios não destrutivos,
propõe-se a realização de um estudo comparativo em escala laboratorial, tendo como objetivo
principal a determinação do teor de umidade interna do concreto por meio da aplicação de
alguns desses ensaios, associando esses resultados aos dados obtidos por meio dos ensaios
laboratoriais convencionais de caracterização do concreto, devidamente normalizados. Dessa
forma, espera-se avaliar a eficiência de cada um dos ENDs estudados, bem como obter
informações relevantes a respeito do uso desses equipamentos, o que pode contribuir para a
aplicabilidade deste tipo de procedimento em futuras avaliações de estruturas.
Para tanto, serão produzidos três concretos com diferentes composições, considerando as
especificações para consumo de cimento e relação água/cimento de cada uma das classes de
agressividade ambiental detalhadas na NBR 12655: 2015 (5). Desta forma, os concretos a
serem produzidos possuirão consumos de cimento e relações a/c de, respectivamente,
260 kg/m³ e 0,65 (classe I), 300 kg/m³ e 0,58 (valores intermediários entre a classe II e a
classe III) e de 360 kg/m³ e 0,45 (classe IV). Esses materiais serão submetidos à cura úmida
até os 28 dias de idade, sendo caracterizados pelos procedimentos convencionalmente
empregados em laboratório para determinação das propriedades do concreto, tais como:
massa específica, absorção de água, índice de vazios, resistência à compressão, módulo de
elasticidade, absorção de água por capilaridade, dentre outros.
Após a realização dos ensaios convencionais de caracterização, parte dos corpos de prova será
submetida ao processo de carbonatação em câmara climática pelo método acelerado,
conforme a parte 12 da instrução ISO 1920 (17) até que a camada de carbonatação atinja a
profundidade de 5 mm. Esse processo tem como objetivo gerar um lote de amostras
carbonatadas que serão posteriormente comparadas com amostras não carbonatadas quando
da realização dos ENDs destacados para o presente estudo. Desta forma, espera-se também
poder comparar a eficiência dessas técnicas de determinação do teor de umidade interna frente
ao processo de carbonatação, fenômeno inerente à maioria das estruturas de concreto préexistentes.
Quando do fim do processo de carbonatação parcial das amostras de concreto, os corpos de
prova serão acondicionados em um tanque de imersão em água (UR = 100 %) até que ocorra
total saturação. As amostras serão pesadas periodicamente até a comprovação da estabilização
da massa dos corpos de prova e, quando a mesma ocorrer, serão realizados os procedimentos
de determinação do teor de umidade interna, isto é: resistividade elétrica pelo método
superficial, resistividade elétrica pelo método volumétrico (ambos se caracterizando como
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medidas indiretas da umidade interna), cálculo pela variação de massa (método gravimétrico)
e determinação por meio de equipamento emissor de micro-ondas. Após a realização destes
procedimentos, os corpos de prova serão acondicionados em uma câmara climática com
temperatura constante (20 ºC) e umidade ambiente relativa de 95 %. Sendo comprovada a
estabilização da massa das amostras na nova faixa de umidade, os procedimentos de
determinação da umidade interna serão realizados novamente, de forma que esse processo se
repetirá em novas faixas de umidade, diminuídas gradativamente (75 % UR e 55 % UR). O
objetivo principal dessa etapa de avaliação é simular as condições de umidade atmosférica às
quais as estruturas de concreto são comumente expostas, de modo que seja possível constatar
o comportamento dos materiais por meio dos ENDs em cada uma das diferentes faixas de UR.
Sendo realizada a determinação do teor de umidade interna na última faixa de umidade
(55 % UR), os corpos de prova serão secos em estufa (100 ºC) por um período de 72 h. Após
a secagem, os procedimentos não destrutivos serão novamente repetidos.
Por fim, quando do tratamento estatístico e análise dos dados obtidos por meio dos
procedimentos de determinação da umidade interna do concreto, espera-se poder comparar a
realização de cada um dos ENDs frente às variáveis apresentadas, isto é: concretos de
diferentes composições, fenômeno da carbonatação e variações de umidade relativa ambiente.
Por meio desta comparação, espera-se que seja possível estabelecer parâmetros e premissas
importantes para o emprego dessas técnicas visando à avaliação da qualidade do concreto em
estruturas pré-existentes no que diz respeito à durabilidade e integridade do compósito,
procedimento que é mais frequentemente realizado no cenário internacional, dada à elevada
difusão do emprego dos ENDs na avaliação da durabilidade e vida útil de estruturas.
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Conclusões
Ao analisar a bibliografia e as informações levantadas no que tange ao tema da durabilidade
do concreto e do uso de técnicas para determinação do teor de umidade interna, cujo valor é
referência para detecção do potencial de ocorrência de processos de degradação, foi possível
realizar as seguintes conclusões:


É importante a utilização de técnicas não destrutivas na avaliação do estado de
conservação das estruturas, tendo em vista as diversas problemáticas relativas à
realização de métodos convencionais de análise do concreto em campo, tais como
dificuldades no processo de extração e na coleta de amostras em estruturas devido ao
acesso e fragilidade da estrutura, etc e, ainda, a própria restrição desses métodos na
determinação de parâmetros relacionados à deterioração do concreto e da armadura,
em destaque o teor de umidade interna do concreto;



Existe uma defasagem tecnológica no cenário nacional, tendo em vista a disseminação
de diversas técnicas não destrutivas no externo, sendo estas aplicadas comumente na
avaliação do estado de conservação das estruturas e seu monitoramento, bem como em
estudos de novas tecnologias END;



Com o surgimento constante de novas tecnologias END e aprimoramento de algumas
já existentes, faz-se necessária a realização de estudos contínuos, incluindo a
associação de técnicas, como é o caso do projeto de pesquisa proposto. Como
resultados, espera-se obter maior conhecimento das técnicas e o fornecimento de
informações relevantes da operação dos equipamentos e aplicação prática desses
procedimentos frente às adversidades do campo, tais como: concretos de composições
diferentes; presença de fenômenos que modificam a estrutura do material tais como a
carbonatação; e a variedade de condições atmosféricas às quais o concreto está
exposto.

Desta forma, finalmente conclui-se que a presente proposta de estudo se apresenta como uma
contribuição para a futura solução dessas problemáticas, visando à durabilidade das
construções e aplicabilidade de técnicas de maior praticidade e eficiência na avaliação das
estruturas.
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Programa experimental da associação de técnicas não destrutivas na
avaliação do teor de umidade do concreto
Experimental program of the association of non-destructive techniques in the evaluation of
the moisture content of the concrete
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Resumo
Embora a condição de umidade do concreto seja parâmetro controlador do transporte de íons e de gases
que desencadeam processo de degradação do concreto e da armadura de estruturas de concreto, não é
prática comum a avaliação deste parâmetro em campo como parte de inspeções rotineiras. O presente
trabalho vista contribuir para o conhecimento de dois esaios não destrutivos (END) que podem ser usados
para essa finalidade: resistividade elétrica pelos método de quatro pinos (Wenner) e teor de umidade pelo
método de emissão de micro-ondas. A partir da apresentação de conceitos quanto ao material concreto e de
sua degradação e da armadura e desses dois ensaios ENDs, é descrita a metodologia de avaliação da
associação destes ENDs na determinação do teor de umidade de concretos de qualidade diferentes,
considerando o avanço da frente de carbonatação. Finalmente, é apresentado o programa experimental em
escala laboratorial de validação dessa metodologia.
Palavra-Chave: concreto, teor de umidade do concreto; ensaio não destrutivo, resistividade elétrica, microondas.

Abstract
Although the moisture condition of the concrete is the parameter that controls the transport of ions and gases
that trigger the degradation process of concrete and reinforcement of the concrete structures, it is not
common practice to evaluate this parameter in the field as part of routine inspections. The present work aims
to contribute to the knowledge of two non-destructive test (NDT) that can be used for this purpose: electrical
resistivity using four-pin (Wenner) and moisture content by the microwave emission method. From the
presentation of concepts regarding concrete and its degradation and reinforcement and of these two NDT
tests, the methodology for evaluating the association of these NDTs in the determination of the moisture
content of different quality concretes is described, considering the advance of the carbonation front. Finally,
the experimental program in laboratory scale of validation of this methodology is presented.
Keywords: concrete, moisture content, non-destructive test, electrical resistivity, microwave.
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1 Introdução
O concreto armado é um sistema construtivo composto de dois materiais de naturezas
distintas que precisam trabalhar ao mesmo tempo, atendendo solicitações estruturais e à
ação combinada de fatores externos ambientais. Para retardar ou mitigar os processos de
degradação do concreto e da armadura de estruturas expostas à atmosfera (aéreas), é
fundamental a realização de inspeções periódicas, as quais, por vezes, requerem a
realização de ensaios para definir técnicas adequadas de recuperação e de proteção.
Atualmente, há uma diversidade de ensaios que visam à obtenção de informações
relevantes quanto ao comportamento do concreto e da armadura de aço-carbono de
estruturas expostas à atmosfera. No entanto, muitos dos ensaios comumente realizados
em campo são limitados quanto ao fornecimento de informações referentes à condição de
umidade do concreto, dentre outros parâmetros importantes na avaliação do risco de
degradação. Isso justifica a prática comum de extração em campo de testemunhos, ou de
outro tipo de amostra, para posterior realização de ensaios em ambiente de laboratório.
No entanto, dependendo das condições locais e da configuração e da debilidade da
estrutura, essa extração é limitada a certos elementos ou até mesmo inviável.
Nesse contexto, é cada vez mais usual a realização em campo de ensaios não destrutivos
(END) que são uma alternativa na avaliação do risco de degradação, pois não requerem a
extração de amostras como os ensaios destrutivos. O ACI 228.2R (2013) descreve que,
apesar da falta de normalização, é crescente a aplicação de muitos métodos ENDs na
investigação das estruturas de concreto em razão dos seguintes fatores:
 Avanço nas tecnologias (hardware e software) de aquisição e análise de dados;
 Vantagens econômicas na avaliação de grandes áreas em relação a outros métodos;
 Especificação crescente dos ENDs na garantia da qualidade e reparação do concreto.
Segundo o mesmo ACI, os métodos ENDs são aplicados para:
 Controle de qualidade de construções novas;
 Solucionar problemas nas construções novas e velhas (deterioradas);
 Avaliar as condições das construções velhas a serem reabilitadas;
 Avaliar a qualidade dos reparos realizados na reabilitação.
Dentre os métodos ENDs disponíveis, destacam-se os de resistividade elétrica do
concreto e de emisão e recepção de microondas, ambos aplicados na avaliação das
condições de umidade do concreto. Isso sendo feito em razão do teor de umidade
controlar a taxa das reações químicas de degradação do concreto e da armadura. O teor
de umidade do concreto é a quantidade de água retina na sua rede porosa, sendo esta
proveniente da penetração da água que ocorre por gradiente de umidade estabelecido
entre o concreto e a umidade relativa do ambiente e por exposição direta à água pluvial
e/ou à água de infiltração. Quanto maior a umidade relativa do ambiente ou o período de
exposição direta à água, maior será a profundidade de penetração da água no concreto e,
portanto, maior será o seu teor de umidade (ANDRADE; SARRÍA; ALONSO, 1999).
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No presente trabalho, os dois métodos ENDs citados são associados em estudo
experimental que visa validar metodologia de projeto do IPT/LMCC. Esse estudo e os
resultados obtidos são apresentados, isto feito a partir da descrição de informações a
respeito do concreto armado, de processos de degradação e dos ENDs aplicados.
1.1

O concreto armado

Por possuir uma parcela inerte (agregados) e um ligante (cimento) que reage
quimicamente com a água, o concreto apresenta uma microestrutura complexa e
heterogênea composta, principalmente, por três fases: agregado, pasta de cimento
hidratada e zona de interface pasta-agregado, está última também denominada de zona
de transição (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
A conexão dessas fases tem influência direta nas características físico-mecânicas do
concreto, por exemplo, o tamanho e as formas diversas das partículas de agregado estão
intimamente relacionados ao módulo de elasticidade e à estabilidade dimensional do
concreto no estado endurecido. Nesse mesmo estado, a zona de transição influência a
resistência mecânica e, a pasta de cimento hidratada, a porosidade do concreto (MEHTA;
MONTEIRO, 2014).
A porosidade do concreto é decorrente da presença de diferentes tipos de vazios na pasta
de cimento hidratado, sendo os principais: espaços interlamelares no silicato de cálcio
hidratado (C-S-H) também conhecidos como poros de gel, vazios capilares e vazios de ar
incorporado intencionalmente e vazios de ar aprisionado na mistura fresca do concreto.
Os vazios capilares representam todo espaço não ocupado pelos produtos hidratados e
pelo cimento anidro, sendo que, associado aos vazios de ar, formam uma rede de poros
comunicante de conexão com o meio exterior.
Essa conexão possibilita a penetração de gases atmosféricos (O2, CO2 e N2) e da água
na forma de valor e líquida com ou sem contaminantes dissolvidos, como íons cloreto (Cl-)
e íons sulfato (SO4-2). A partir do acesso desses, pode ser estabelecido um processo de
degradação, sendo a sua taxa dependente do teor de umidade do concreto, parâmetro
também descivido na sua resistividade elétrica (SATO, 1998). Dentre outros fatores que
influenciam a taxa de degradação, citam-se: teor de cimento, composição e adições no
concreto, relação água cimento (a/c) e cura (CEB 183, 1992).
Para o caso de corrosão da armadura, cita-se ainda influência da espessura da camada
de cobrimento que atua como proteção por barreira contra o acesso de agentes agressivo
e como proteção química em razão do alto pH da água de poro que possibilita a formação
de um filme de óxidos/hidróxidos que é compacto e aderente ao metal, sendo
denominado de filme passivo. No caso de zonas de variação de espessura ou presença
de fissuras, a penetração de agentes é facilitada, resultando na formação de macrocélula
de corrosão (ARAUJO; PANOSSIAN, 2016). Com o avanço do processo corrosivo da
armadura, ocorre o acúmulo de produtos expansivos que resultam na fissuração e no
desplacamento do concreto. Ao longo do tempo, há perda de seção resistente das barras
de armadura como a diminuição de sua aderência ao concreto (CUSSON; LOUNIS;
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DAIGLE, 2011). Sendo assim, a corrosão é considerada um dos processos mais
deletérios, reduzindo a vida útil das estruturas e comprometendo sua estética e
capacidade de carga (SHI et al., 2012).
1.2

Principais processos de degradação do concreto armado

O material concreto está sujeito a diferentes tipos de ataque químico, especialmente em
razão da interação da pasta de cimento Portland hidratada com substâncias agressivas
(íons ou moléculas) presentes nos ambientes de edificação das estruturas. Para que o
ataque ocorra existe a precondição da presença da água, no entanto, mesmo na
presença da mesma, geralmente, leva-se muitos anos até que apareça alguma
manifestação patologia resultante de ataque químico (CEB 183, 1992).
Dentre os ataques mais comumente verificados em campo nas estruturas expostas à
atmosfera, cita-se a dissolução da pasta de cimento, seguida da hidrólise de compostos
que ocorre com maior ou menor intensidade de acordo com a natureza química do agente
precursor do ataque e das condições de umidade do concreto. Com o avanço do ataque,
ocorrerem alterações na microestrutura do concreto, ocasionando um aumento da
porosidade e, consequentemente, facilitando o transporte da água, dentre outros agentes
(ESCADEILLAS; HORNAIN, 2014).
As alterações microestruturais mais preocupantes para a durabilidade das estruturas são
aquelas resultantes de tensões internas que podem causar fissuração e a desagregação
do concreto, prejudicando a sua resistência e outras propriedades mecânicas e, em
alguns casos, desencadeando a corrosão da armadura. Segundo o CEB 183 (1992), as
principais reações químicas são as seguintes:
 Reações da pasta de cimento hidratado com ácidos, com sais de amônio e magnésio e
com água moles;
 Reações de aluminatos no concreto com sulfatos;
 Reações de agregados reativos do concreto com álcalis.
Quanto à degradação das estruturas decorrente da corrosão da armadura, explica-se que
a corrosão é um fenômeno eletroquímico que envolve o fluxo de uma corrente elétrica
(eletrônica dentro do metal e iônica na água de poro) e de reações de transferência de
cargas das reações de oxirredução na superfície umedecida do metal. A corrente elétrica
é gerada pela diferença de potencial estabelecida entre as regiões anódicas e catódicas
da célula de corrosão, sendo que, na anódica há perda de elétrons para a catódica, local
de reações com espécies presentes na água de poro.
Normalmente, o estabelecimento de processo corrosivo é resultante da carbonatação
(CO2) do concreto de cobrimento ou de sua contaminação com teores críticos de íons
cloreto (Cl-). Independente do agente agressivo, esse processo exige a presença de água
e de oxigênio (dissolvido) na superfície do metal, sendo a taxa mais significativa quando
da exposição a ciclos de molhamento e secagem, comuns em clima tropicais e em
estruturas marinhas (como píeres). O período de molhamento garante a manutenção de
certo teor de umidade no concreto, enquanto o de secagem diminui este teor, permitindo
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o acesso do oxigênio. Além disso, deve-se considerar que a água retida na rede de poros
do concreto vaporiza de forma lenta em relação ao de penetração, o que contribui para o
teor de umidade se manter elevado por maiores períodos. Quanto maior é esse teor,
menor é a resistividade elétrica do concreto.
A carbonatação é resultante de reações químicas entre compostos alcalinos da pasta de
cimento com CO2 presente na atmosfera. Essas reações resultam na redução significativa
do pH da água de poro de 12 para 8, porém, a despassivação da armadura ocorre em pH
em torno de 9,5 (BROOMFIELD, 2007). No concreto, a degradação não é preocupante,
tendo-se um aumento no volume de sólidos com diminuição do volume de poros e,
também, uma possível microfissuração (SATO, 2004). O mecanismo predominante de
transporte do CO2 é a difusão, sendo menor a taxa de sua penetração em concreto de
baixa porosidade (baixa relação a/c) (NACE SP0187, 2008).
A contaminação do concreto de cobrimento da armadura com Cl- ocorre pelo contato da
superfície do concreto com solução salina, sendo os mencionados ciclos de molhamento
e secagem a condição mais agressiva, pois, a cada período de molhamento, mais Cldissolvido penetra no concreto. No entanto, a taxa dessa penetração depende da
porosidade do concreto e da capacidade de fixação dos Cl -, sendo o transporte por
difusão dominante em concreto de baixa porosidade e de absorção capilar em concreto
poroso (alta relação a/c) (NACE SP0187, 2008). A despassivação da armadura ocorre
somente após o teor de Cl- atingir um nível crítico junto à armadura. Admite-se o limite de
cerca de 0,4 % em relação à massa de cimento, embora a relação [Cl-]/[OH-] seja um
indicador mais confiável, devido a competição entre estes íons governar a quebra
localizada do filme passivo do aço e a sua repassivação (SHI et al., 2012).
A Tabela 1 apresenta a mencionada relação do teor de umidade do concreto com o risco
de degradação do concreto e da armadura segundo o boletim 183 (CEB, 1992) que
denomina este teor como umidade relativa efetiva do concreto.
Tabela 1 - Risco de degradação do concreto e da armadura em relação a
diferentes faixas de umidade relativa efetiva do concreto (CEB, 1992).
Umidade relativa
(UR) efetiva do
concreto (%)

Ataque
químico do
concreto

Processo de degradação
Corrosão da armadura
Carbonatação do
concreto

Carbonatado
do concreto

Contaminado do concreto
com íons cloreto

< 45
0
1
0
(UR muito baixa)
45 a 65
0
3
1
(UR baixa)
65 a 85
0
2
3
(UR média)
85 a 98
1
1
2
(UR alta)
< 98
3
0
1
(UR saturado)
Legenda: 0 = risco insignificante; 1 = risco baixo; 2 = risco médio; 3 = risco alto.

0
1
3
3
1
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1.3

Determinação da resistividade elétrica do concreto

A resistividade elétrica pode ser definida como uma propriedade física do concreto que
indica a sua resistência à passagem de corrente elétrica (iônica). Normalmente, a
resistividade elétrica é relacionada com a permeabilidade do concreto e, ainda, com a
intensidade da corrente iônica na macrocélula de corrosão e com a resistência do
concreto nas primeiras idades (LAURENS et al., 2016; AASHTO T358, 2015; ARAUJO et
al., 201; ANDRADE; D´ANDREA, 2011).
As condições de umidade do concreto é parâmetro controlador da resistividade elétrica do
concreto, sendo que, quanto maior é umidade do concreto, maior é o teor de solução rica
em íons que fica retida na rede de poros comunicantes, meio eletrolítico de condução de
corrente elétrica iônica. Quanto menor é a resistividade do concreto, maior é o teor de
água, e assim, maior é o risco de sua degradação e de corrosão da armadura (ARAUJO
et al., 2014; SALEEM et al., 1996).
O método END da resistividade elétrica do concreto comumente adotado em campo, em
elementos de concreto, e em laboratório, em corpo de prova cilíndrico (Ø10 cm x 20 cm),
é baseado na técnica desenvolvida para solo em que é usado quatro eletrodos
equidistantes e em linha reta. Em concreto, esse método, denominado de Wenner ou de
resistividade elétrica superficial é aplicado por meio do posicionamento dos eletrodos na
superfície do concreto que é considerado material homogêneo. A resistividade é
determinada automaticamente, por equipamento especifico a partir da diferença de
potencial estabelecida entre os dois eletrodos internos durante fluxo de uma pequena
corrente elétrica alternada entre os dois eletrodos externos. Para o corpo de prova
cilíndrico, deve-se adotar um fator de correção da resistividade obtida, em razão de
proximidade de suas bordas aos eletrodos externos, o que introduz erros nas leituras,
sendo superestima a resistividade elétrica (GOWERS; MILLARD, 1999). Devido a isso, a
UNE 83988-2 (AENOR, 2012) descreve a correção do valor obtido com aplicação do fator
de forma de 0,377.
Recentemente, ocorreu uma evolução de equipamento, tendo-se acessórios que
permitem a determinação da resistividade elétrica do concreto volumétrica também em
corpo de prova cilíndrico. Nesse método, tanto o fluxo de corrente elétrica como a
determinação da diferença de potencial ocorre a partir do uso de dois eletrodos (chapas
cilíndricas) posicionados nas extremidades do corpo de prova.
Na avaliação do risco de corrosão da armadura pelo método END, admite-se usualmente
que o risco é alto quando a resistividade do concreto é < 10 kΩ .cm e moderado entre
10 kΩ.cm a 50 kΩ.cm (POLDER, 2000). No caso de penetração de Cl-, feita em ambiente
de laboratório no mencionado corpo de prova cilíndrico (cura úmida de 28 dias) com os
eletrodos espaçados em 1,5 cm, a AASHTO T358 (2015) classifica a penetração como
elevada quando a resistividade do concreto é < 12 kΩ.cm e moderado entre 12 kΩ.cm a
21 kΩ.cm.
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1.4

Determinação do teor de umidade do concreto

A determinação do teor de umidade do concreto não é prática comum, embora seja
possível obtê-lo em laboratório pelo método gravimétrico, ao dividir-se a diferença entre a
massa da amostra úmida e a massa da amostra seca pela massa da amostra seca,
conforme a equação:

Onde:
W% = Teor de umidade da amostra, em porcentagem;
mu = massa da amostra úmida;
ms = massa da amostra seca.
Em campo, pode ser aplicado o método END de micro-ondas, que é baseado na sabida
elevada permissividade da água, sendo as micro-ondas absorvidas de forma eficiente
pela mesma (MAKUL; SUA-IAM, 2017). No caso do concreto, a água livre retida nos
poros absorve as ondas emitidas, sendo o teor de umidade determinado a partir da leitura
por equipamento específico do retorno das ondas, as quais são atenuadas conforme
volume de água retida no material.
Para essa finalidade, pode ser usado o equipamento Moist 210B (HF SENSOR, 2017),
que se baseia na emissão e recepção de micro-ondas, sendo aplicável em campo na
avaliação do teor de umidade do concreto e outros materiais, de forma não destrutiva. A
Tabela 2 indica valores de referência, para concreto nas condições “seco naturalmente” e
“completamente saturado”, dados pelo fornecedor do Moist 210B. Como exemplo,
verifica-se que para o material denominado Concreto C30/37 (30 Mpa/37 MPa), os
valores são de 1,8 % de água líquida (0,041 g) para a condição de seco e de 7,5 %
(0,170 g) para a condição de saturado. Na prática recente do IPT/LCP, além dos valores
absolutos obtidos o equipamento é usado para o mapeamento da umidade do concreto,
sendo este analisado em associado ao mapeamento do potencial de corrosão.
Tabela 2 - Valores de referência do teor de umidade para concreto com uso de
equipamento de micro-ondas específico (HF SENSOR, 2017a)
Tipo de material

Densidade
(g/cm3)

Material seco

Concreto C20/25
Concreto C30/37

2,23
2,27

2,40
1,80

Material saturado

(% de água em massa, em relação à massa do material)

8,7
7,5

O Moist 210B consta de dois sensores: R1 e P. O Sensor Moist R1 determina a umidade
da camada superficial do elemento de concreto na profundidade de 3 cm, enquanto, o
Sensor Moist P é utilizado para determinações da umidade na profundidade de 7 cm, o
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que o torna adequado para análise de elementos de concreto como vigas e pilares mais
robustos.
No Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos (LEO) do IPT, foi possível determinar
a frequência de operação do Moist 210B para a medida nas duas classes de concretos
apresentadas na Tabela 2. A frequência de operação se revelou similar para ambas as
classes, sendo equivalente a 2,36 GHz no sensor R1 e 2,49 GHz no sensor P.

2 Metodologia de associação de ensaios ENDs
Tendo em vista as informações levantadas no presente documento a respeito das
características microestruturais do concreto, porosidade, presença de água na estrutura
interna do material e sua relação com a durabilidade das estruturas, bem como as
principais técnicas de determinação do teor de umidade interna do concreto, fica evidente
a importância do maior conhecimento e aplicação de ensaio ENDs na avaliação em
campo de parâmetros relacionados à avaliação do estado de conservação das estruturas.
Visando contribuir para esse conhecimento e aplicação de ensaio ENDs, propõe-se a
realização de um estudo em escala laboratorial com o objetivo principal da avaliação da
umidade interna do concreto por meio da aplicação de ENDs em associado com ensaios
laboratoriais convencionais de caracterização do concreto, devidamente normalizados.
Dessa forma, espera-se adquirir informações relevantes da aplicação desses ensaios e
contribuir para a aplicabilidade em campo em futuras avaliações do estado de
conservações das estruturas.
Para tanto, serão produzidos três concretos com diferentes composições, considerando
as especificações para consumo de cimento e relação água/cimento de cada uma das
classes de agressividade ambiental detalhadas na NBR 6118 (2014). Dessa forma, os
concretos a serem produzidos possuirão consumos de cimento e relações a/c de,
respectivamente, 260 kg/m³ e 0,65 (classe I), 300 kg/m³ e 0,58 (valores intermediários
entre a classe II e a classe III) e de 360 kg/m³ e 0,45 (classe IV). Esses materiais serão
submetidos à cura úmida até os 28 dias de idade, sendo caracterizados pelos
procedimentos convencionalmente empregados em laboratório para determinação das
propriedades do concreto, tais como: massa específica, absorção de água, índice de
vazios, resistência à compressão, módulo de elasticidade, absorção de água por
capilaridade, dentre outros.
Após a realização dos ensaios convencionais de caracterização, parte dos corpos de
prova será submetida ao processo de carbonatação em câmara climática em ambiente
enriquecido com gás carbônico pelo método acelerado, conforme a parte 12 da ISO 1920
(2015) até que a camada de carbonatação atinja a profundidade de 5 mm. Esse processo
tem como objetivo gerar um lote de amostras carbonatadas que serão posteriormente
comparadas com amostras não carbonatadas quando da realização dos ENDs
destacados para o presente estudo. Dessa forma, espera-se também poder comparar a
eficiência dessas técnicas de determinação do teor de umidade interna frente ao processo
de carbonatação, fenômeno inerente à maioria das estruturas de concreto pré-existentes.
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Quando do fim do processo de carbonatação parcial das amostras de concreto, os corpos
de prova serão acondicionados em um tanque de imersão em água (UR = 100 %) até que
ocorra total saturação. As amostras serão pesadas periodicamente até a comprovação da
estabilização da massa dos corpos de prova e, quando a mesma ocorrer, serão
realizados os procedimentos de avaliação da umidade interna, isto é: ensaio END de
determinação da resistividade elétrica superficial e volumétrica (ambos se caracterizando
como medidas indiretas da umidade interna) e cálculo do teor de umidade pela variação
de massa (método gravimétrico) e pelo ensaio END de emissão de micro-ondas.
Após a realização desses ensaios, as amostras serão acondicionadas em uma câmara
climática com temperatura constante (20 ºC) e umidade ambiente relativa de 95 %. Sendo
comprovada a estabilização da massa das amostras na nova faixa de umidade, os
ensaios serão realizados novamente, de forma que esse processo se repetirá em novas
faixas de umidade, diminuídas gradativamente (75 % UR e 55 % UR).
O objetivo principal dessa etapa de avaliação é simular as condições de umidade
atmosférica às quais as estruturas de concreto são comumente expostas, de modo que
seja possível constatar o comportamento dos concretos por meio dos ENDs em faixas de
UR representativas. Após a avaliação da umidade interna na última faixa de umidade
(55 % UR), as amostras de concreto serão secas em estufa (100 ºC) por um período de
72 h. Após a secagem, os ensaios serão novamente repetidos.
Por fim, quando do tratamento estatístico e análise dos dados obtidos por meio dos
ensaios realizados, os concretos serão comparados frente às variáveis apresentadas, isto
é: concretos de diferentes composições, fenômeno da carbonatação e variações de
umidade relativa ambiente. Por meio dessa comparação, espera-se que seja possível
estabelecer parâmetros e premissas importantes para o emprego dos ensaios ENDs
visando à avaliação das condições de umidade do concreto, bem como serem usadas
como indicativas da qualidade do concreto.

3 Programa experimental
A seguir é detalhado o programa experimental em curso que visa validar a metodologia
apresentada anteriormente.
3.1

Corpo de prova

O concreto produzido foi dosado conforme o método desenvolvido no Laboratório de
Materiais de Construção Civil (LMCC) do IPT, sendo composto por dois tipos de agregado
miúdo (areia de quartzo e areia artificial), brita 0 (dimensão máxima característica
equivalente a 9,5 mm), e cimento Portland II F 32, com consumo equivalente a 360 kg/m³.
A relação água/cimento utilizada foi de 0,68, e os ajustes para que o material atingisse a
fluidez considerada adequada para sua aplicação foram realizados por meio do uso do
aditivo superplastificante ADVA CAST.
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No estado fresco, foi avaliada a fluidez do concreto produzido (ABNT NBR 15823:2,
2010), o teor de ar incorporado (ABNT NBR NM 47, 2002) e a massa específica (ABNT
NBR 9833, 2008). Os resultados constam na Tabela 3.
Tabela 3 - Resultados dos procedimentos de
caracterização do concreto no estado fresco.
Determinações

Resultados

Espalhamento (mm)
Massa específica (kg/dm³)
Teor de ar incorporado (%)

800,0
2,23
2,3

Para o estudo foram utilizados corpos de prova (CPs) cilíndricos, com dimensões de
10 cm de diâmetro por 20 cm de altura. Após 24 h da concretagem, foi feita a desforma e
os CPs foram levados à câmara úmida onde passaram pelo processo de cura durante
28 dias. Durante e após esse período, o concreto endurecido foi caracterizado quanto à
sua resistência à compressão (ABNT NBR 5739, 2007), massa específica, índice de
vazios e absorção de água (ABNT NBR 9778, 2005). Os resultados desses ensaios
constam na Tabela 4.
Tabela 4 - Resultados dos ensaios de
caracterização do concreto no estado endurecido.
Determinações
Resistência à compressão
(MPa)

Resultados
7 dias

13,7

28 dias

29,0

Massa específica (kg/dm³)
Índice de vazios (%)
Absorção de água (%)

2,55
16,0
7,47

Após a realização dos procedimentos de caracterização do concreto no estado
endurecido, todos os CPs destinados ao estudo com métodos ENDs tiveram suas bases
planificadas em uma máquina retificadora para remover irregularidades e promover o
contato pleno da superfície do concreto com os equipamentos ENDs.
3.2

Acondicionamento dos corpos de prova

Previamente a realização dos ensaios definidos no estudo (item 2.3 e 2.4), os CPs (cinco
espécies) foram acondicionados nas seguintes condições:
 Saturação (100 % UR) por imersão total em água de torneira;
 Acondicionamento em câmara climática com UR (75 ± 2) % e temperatura (20 ± 2) ºC;
 Secagem em estufa (100 ºC) por um período de 72 h, conforme método ABNT (NBR
9778, 2005).
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Para cada uma dessas condições, foram realizadas medidas periódicas da massa de
cada CP em balança analítica (resolução equivalente a 0,1 g) Os ensaios só foram
realizados após a comprovação de estabilidade da massa (variação ≤ 0,1 %) de todos os
cinco CPs.
3.3

Determinação da resistividade elétrica

Os ensaios de resistividade elétrica por método END foram realizados com o
equipamento Resipod Family (PROCEQ, 2017). A resistividade superficial foi determinada
automaticamente pelo equipamento Resipod que consta de quatro eletrodos fixos
espaçados em 5 cm. Em cada CP, foi definida a realização de três leituras, feitas a partir
do centro do CP, em linhas horizontais perpendiculares às circunferências das bases do
CP, distanciadas entre si em 120º. Para promover o bom contato elétrico
eletrodos/concreto, os reservatórios dos terminais dos eletrodos foram previamente
preenchidos com água antes da realização das leituras. A resistividade volumétrica do
concreto foi determinada pelo equipamento Resipod acoplado a duas chapas metálicas
posicionadas nas bases do CP. Para o bom contato eletrodos/concreto, foi usada entre
eles uma esponja umidificada, bem como um peso padrão sobre a chapa superior.
Em razão da sabida introdução de erros nos valores obtidos de resistividade pelos
métodos descritos com uso do CP de Ø 10 cm e 20 cm de comprimento, foi adotado o
fator de forma de 0,377 dado pela norma PrUNE-2 (2012) na determinação da
resistividade superficial. No caso da resistividade volumétrica, desconhece o fator de
forma, sendo a sua determinação prevista em estudo complementar a ser realizado a a
partir dos resultados obtidos no presente experimento.
3.4

Determinação do teor de umidade pelo método gravimétrico e pelo
equipamento emissor de micro-ondas

O teor de umidade do concreto foi determinado por método END e a partir do cálculo de
massa (método gravimétrico) em cada uma das condições de acondicionamento e o
conhecimento do índice de vazios do concreto.
O método END foi realizado com o uso do mencionado equipamento Moist 210B com os
seus dois sensores. Para a medida, cada um dos sensores foi posicionado sobre a base
superior do corpo de prova, sendo o teor de umidade determinado automaticamente pelo
equipamento. A fim de evitar a introdução de erros nas medidas com o sensor P, os CPs
foram sobrepostos em bancada revestida por borracha isolante.
Com base na determinação da massa do concreto saturado e seco e com a determinação
do índice de vazios, foi possível determinar a quantidade de água (g) retida no concreto
para cada uma das condições de umidade relativa ambiente. Os resultados obtidos foram
comparados com os obtidos pelo método END.
Ao final do processo de secagem, última condição de umidade e temperatura
estabelecida, foi obtida a massa seca dos corpos de prova, utilizada para calcular o teor
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de umidade interna em cada uma das condições climáticas às quais a amostra de
concreto foi exposta.
3.5

Avaliação dos resultados

Conforme definido na metodologia, será feito tratamento estatístico dos resultados obtidos
em cada um dos ensaios e verificada a associação dos resultados obtidos dos dois
ensaios ENDs na avaliação das condições de umidade do concreto.
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