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RESUMO: 
Desde os primórdios da história, quando o homem começou a utilizar os minerais extraídos da 
natureza para a produção de metais, a corrosão tem se mostrado um importante, e oneroso, 
mecanismo de deterioração. Este trabalho relata parte de uma pesquisa realizada com o intuito 
de averiguar como um ensaio comparativo de corrosão acelerada (Método CAIM) respondia a 
variações nas condições de ensaio. Apresentam-se dados sobre como ocorreu a degradação, 
em termos de evolução da corrente de corrosão e perda de massa, de corpos-de-prova de 
concreto armado ensaiados por um tempo de 24 horas, com diferentes relações água/cimento, 
voltagens e profundidade de imersão. Os resultados indicam que os corpos-de-prova com 
relação a/c baixa são muito resistentes à corrosão por este tempo de exposição. Resultados 
mais intensos foram encontrados na combinação maiores relação a/c e voltagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Corrosão, ensaios eletroquímicos, patologia das construções. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A realidade atual do mercado da construção civil exige que se aprofundem os 
conhecimentos sobre os materiais e que se apliquem soluções eficientes para controle da 
corrosão. A corrosão de armaduras é um dos fenômenos patológicos mais sérios e de maior 
repercussão técnico-econômica na área da engenharia civil. O processo, todavia, afeta 
criticamente as estruturas civis, prejudicando sua durabilidade e desempenho, fazendo com 
que os mesmos deixam de satisfazer adequadamente aos fins a que se destinam e encurtando 
sua vida útil. No caso específico da construção civil, são necessários altos investimentos para 
obtenção de uma vida útil condizente com as expectativas dos usuários e da sociedade. A 
corrosão, ao transformar os materiais, altera suas características e afeta as estruturas civis de 
modo que sua durabilidade e desempenho deixam de satisfazer aos fins que se destinam. A 
corrosão é um processo espontâneo, que está constantemente ameaçando as estruturas. Por 
esta razão, é tida como um dos fenômenos patológicos mais sérios e de maior repercussão 
técnico-econômica na área de engenharia civil.  

O desencadeamento dos processos corrosivos é, muitas vezes, facilitado pela baixa 
qualidade do concreto empregado nas edificações. Deficiências nas etapas de dosagem, 
transporte, adensamento e cura resultam em concretos com elevada porosidade, segregações e 
ninhos, que se constituem em uma das principais causas facilitadoras do processo de iniciação 
da corrosão. A adoção de espessuras de cobrimento reduzidas, ou o mau posicionamento das 
armaduras permite que à frente de carbonatação atinja as armaduras muito cedo, criando as 
condições para o desenvolvimento do processo corrosivo e aumentando o risco de 
aparecimento precoce de danos estruturais, o que acarreta um “envelhecimento prematuro” 
das estruturas, como cita Cabral [2].  



Portanto, para evitar ou reduzir os efeitos da corrosão em armaduras é necessário testar e 
qualificar as possíveis soluções, sejam elas alterações na composição e geometria do elemento 
do concreto, películas protetoras aplicadas na superfície do concreto ou do aço ou medidas 
elétricas passivantes. É necessário coletar dados sobre a validade e eficiência dessas 
alternativas e seu desempenho relativo, para diferentes concretos, considerando os efeitos de 
interação. 

Infelizmente, os avanços em técnicas de produção e proteção ainda são insuficientes para 
tornar estes materiais imunes à sua ação deletéria do meio ambiente, como explica Dutra [3]. 
As técnicas de ensaio e normas para análise da resistência à corrosão ainda não estão 
completamente sistematizadas. Diferentes esquemas e condições de ensaio foram propostas e 
aplicadas nos últimos anos, conforme [4], [7], [8] e [9]. 

No LEME tem sido usado um tipo de ensaio de corrosão acelerado denominado CAIM 
(Corrosão Acelerada por Imersão Modificada). Este tipo de ensaio evoluiu ao longo de duas 
décadas, a partir de uma concepção inicial proposta por Varela et al [12]. Utilizado 
inicialmente por Lima [6], o mesmo foi posteriormente modificado e aperfeiçoado por Selistre 
[8], Marchesan et al. [7] e Kirchheim et al [5]. O mesmo prevê que um corpo-de-prova (cp) de 
concreto armado seja imerso numa solução de cloretos. A migração dos íons cloreto é 
estimulada pela aplicação de uma diferença de potencial (ddp) entre a barra e a solução. Os 
resultados são obtidos em termos de correntes de corrosão e perda de massa, permitindo uma 
avaliação relativa de materiais ou tratamentos contra a corrosão. 

O presente estudo foi proposto com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 
dinâmica, confiabilidade e sensibilidade às condições deste ensaio. Tem o intuito de colaborar 
para aperfeiçoar seu uso e, eventualmente, permitir sua normalização. Ao mesmo tempo, 
colabora para que se conheça como o processo corrosivo, nas condições de ensaio, responde a 
variações de estímulo. 

Para avaliar a dinâmica do ensaio CAIM e assim torná-lo confiável foram selecionadas as 
variáveis consideradas de maior efeito sobre o processo corrosivo. Dentre as variáveis 
escolhidas estão: voltagem da fonte utilizada, tempo de submissão dos corpos-de-prova ao 
ensaio e profundidade dos cps na solução salina. Neste trabalho estão apresentados dados de 
cps submetidos a 24 horas (3 ciclos de 8 horas) de fonte ligada. Outros resultados desta 
pesquisa podem ser obtidos em Torres, 2006 [10] e [11]. 

Acredita-se que o avanço nesta área permitirá, eventualmente, consolidar um método de 
ensaio acelerado comparativo que poderá se constituir numa ferramenta fundamental para 
futuras investigações sobre o mecanismo da corrosão em concreto armado e para qualificação 
de medidas de prevenção e tratamento. 
 

2. ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA POR IMERSÃO MODIFICADA (CAIM) 

Os estudos correntes, sobre o fenômeno da corrosão, vêm sendo desenvolvidos com bases 
em princípios da física, química e eletroquímica, porém apresentam aplicações restritas e 
demandam melhores esclarecimentos sobre sua reprodutibilidade, influência de variações das 
condições de ensaio e correlação com dados de campo.  

As técnicas de avaliação da resistência à corrosão tendem a de dividir em três vertentes: 
visuais, gravimétricas e eletroquímicas. O ensaio CAIM se enquadra na segunda e na terceira 
categorias pelo fato de a resposta ser em função da perda de massa da armadura, o cálculo da 
perda de massa é realizado pela pesagem da armadura antes e após a realização do ensaio. E 
ao mesmo ser um ensaio estimulado por meio eletroquímicos, pois penetração dos cloretos 
nos corpos-de-prova é estimulada eletricamente, através da aplicação de uma diferença de 
potencial entre a armadura e a solução salina na qual o corpo-de-prova está imerso. 



A diferença de potencial (ddp), inicia com a conexão das barras de aço, de cada cp, à fonte 
de voltagem constante. Gerando um pólo positivo na armadura, estimulando a migração dos 
íons cloreto da solução para a zona em torno do metal, onde se dão as reações anódicas de 
oxidação acelerada do aço pela perda de elétrons. 

A solução salina utilizada continha uma concentração de sal (NaCl) de 35 g por litro, 
valor equivalente ao encontrado nos mares brasileiros. 

O equipamento empregado para o ensaio pode ser visualizado na Figura 1. Pode-se 
observar os recipientes de vidro onde são colocados os cps e a fonte de tensão contínua, 
especialmente fabricada, que permite aplicar uma ddp em até 10 canais simultaneamente, e 
suporta a passagem de correntes com intensidades de até 20 A, no total. A fonte é regulável, 
permitindo que se apliquem diferenças de potencial que variam de 15 a 80 V. 

 

 

Figura 1 – Esquema de ensaio. 

Os corpos-de-prova foram colocados em recipientes de vidro fechados, para evitar a 
liberação de cloretos para o ambiente, (vide Figura 2). Os cps foram separados, de acordo 
com a relação a/c, em diferentes recipientes.  

 

 

Figura 2 - Ensaio CAIM nos cps com a/c 0,5 e 0,7. 

Após o término do ensaio, os corpos de prova foram rompidos por compressão diametral e 
as barras foram recuperadas (Figura 3.a). 

Antes de serem pesadas novamente, as barras foram submetidas a uma limpeza química, 
efetuada de acordo com o procedimento recomendado pela ASTM A380 [1]. O mesmo 
consiste em mergulhar as barras em uma solução gerada pela dissolução de 580g de ácido 
clorídrico e de 3,5 g de hexametilenotetramina em água, de forma a completar um litro de 
solução. 

Fonte de  
Tensão  
Constante 



As barras ficaram imersas na solução de limpeza por 45 minutos (Figura 3.b), sendo 
depois lavadas em água corrente. As barras limpas foram então colocadas em uma estufa, a 
20°C, por 45 minutos, para estimular a evaporação de qualquer água remanescente. 

 

 

a) Extração da barra. 

 

b) Limpeza da armadura. 

Figura 3 – Procedimentos de preparação da pesagem das barras após o ensaio. 

 
Durante o ensaio, medidores de corrente conectados a cada canal da fonte de tensão 

permitem acompanhar a evolução da corrente passante, dado que se constitui num importante 
indicativo da intensidade do processo corrosivo. As leituras das correntes são feitas a cada 
meia hora. No momento de cada leitura é registrado o aspecto visual (caracterizado pela 
presença de manchas e fissuras) de cada corpo-de-prova.  
 
 
3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Este trabalho descreve os resultados de ensaios realizados em uma série de cps submetidos 
a diferentes voltagens de indução da corrosão e profundidades de imersão, como mostrado na 
Tabela 1. 

Para verificar os efeitos de interação de variáveis, foram estudadas três relações 
água/cimento, o que permitiu pudesse acompanhar as tendências de comportamento ao longo 
da faixa de variação usual dos concretos.  

Foram ensaiados, simultaneamente, três corpos-de-prova de cada relação água/cimento, 
submetidos a uma certa combinação de profundidade de imersão e voltagem de indução da 
corrosão, limitação imposta pelo número de canais que a fonte disponibiliza (10). 

 
 

Tabela 1: Descrição das Variáveis Analisadas 
Variável Níveis 

Relação água/cimento 0,35 – 0,5 – 0,7 
Voltagem de indução da corrosão 15 –  45 – 70V 
Profundidade de imersão Cobrimento  

Cobrimento + ½ barra 
 

3.1 Materiais 

No estudo foi utilizado cimento Portland de alta resistência inicial (CPV-ARI), escolhido 
por apresentar o menor teor de adições em sua composição. 



Os agregados miúdo e graúdo utilizados eram típicos da região de Porto Alegre, no Sul do 
Brasil, e tinham origem quartzosa e basáltica, respectivamente. As características físicas e a 
distribuição granulométrica dos mesmos podem ser vistas na Tabela 2. 

Em toda a pesquisa foi utilizada água potável, proveniente da rede pública de distribuição. 
 

Tabela 2 – Caracterização dos agregados 
Abertura de peneiras conforme ABNT (mm) 

Agregado 
19,0 12,5 9,5 6,3 4,8 2,4 1,2 0,6 0,3 0,15 < 0,15 

Individual 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 6,0 12,4 22,1 55,4 3,3 0,0 
Miúdo % retida 

Acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0 1 7 19 41 97 100 100 
Individual 0,7 34,2 33,1 22,8 6,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Graúdo % retida 
Acumulada 1 35 68 91 97 100 100 100 100 100 100 

 
 

3.2 Corpos-de-prova 

Os corpos-de-prova utilizados para o ensaio de corrosão eram prismas com dimensões de 
10 x 20 x 10 cm.  

Um segmento de barra de aço CA-50A, com 12,5 mm de diâmetro e 14,5 cm de 
comprimento, foi posicionado em cada um deles, com auxílio de espaçadores plásticos, como 
se observa na Figura 4.  

Antes do ensaio as barras foram limpas com auxilio de escovas de aço, para retirar 
qualquer tipo de impurezas que afetasse a determinação do peso inicial ou o desencadeamento 
do processo corrosivo na superfície da mesma. 
 

 
Figura 4 - Vista das formas prismáticas, com as barras posicionadas nos espaçadores 

 
 
3.3 Produção do Concreto 

Estabeleceram-se, como parâmetros de controle para produção do concreto, que a 
trabalhabilidade das misturas frescas, medida pelo abatimento de tronco de cone, deveria ficar 
em 120 ± 20 mm, e que o teor de argamassa seria de 54%.  

Nas misturas que não atingiram o abatimento desejado foi adicionado aditivo um 
superplastificante à base de sais sulfonados, sendo admitida uma proporção máxima de 1%, 
em relação à massa do cimento. Na Tabela 3 estão apresentados os traços finais, ajustados, 
utilizados no estudo, para as diversas relações água/cimento. 

 
 
 
 



Tabela 3: Traços dos concretos fabricados. 

Relação água/cimento m Traço 
Aditivo 

 (% cimento) 
Consumo de 

cimento 
(kg/m3) 

0,35 3,5 1:1,34:2,16:0,35 1 523 
0,5 5 1:2,12:2,88:0,5 0,2 392 
0,7 7 1:3,16:3,84:0,7 -- 336 

 
A mistura dos materiais foi realizada em uma betoneira de eixo vertical, previamente 

imprimada com argamassa de cimento e areia. A ordem de colocação dos materiais na 
betoneira foi mantida constante para todas as misturas: brita, 50% da água, cimento, aditivo 
superplastificante com o restante da água e areia. 

Após a mistura dos materiais foram moldados três corpos-de-prova prismáticos, para cada 
relação água/cimento em estudo, de acordo com a NBR 5738. Foi efetuado adensamento 
mecânico, com auxílio de vibrador de agulha. Após a moldagem, os corpos-de-prova foram 
armazenados em local seco e cobertos com sacos plásticos, por um período de 24 horas. Em 
seguida à desmoldagem, os mesmos foram colocados em câmara úmida, como preconizado 
pela NBR 9479, onde permaneceram até a idade de 21 dias, quando foram retirados para 
realização do ensaio de corrosão. 

O tempo de ensaio foi fixado em 24 horas, divididas em 3 ciclos de 8 horas, em dias 
subseqüentes. 
 
4. RESULTADOS 

A análise inicial dos dados foi feita através do exame das curvas de evolução de corrente e 
da verificação do valor médio e do coeficiente de variação obtido nas determinações de perda 
de massa das barras dos corpos-de-prova de mesma natureza. 

 
4.1 Análise de corrente 

Nas Figuras 5 a 10 pode-se observar os resultados obtidos para diferentes voltagens e 
profundidades de imersão.  

Em relação à variação de voltagem, verifica-se que os valores de corrente nos ensaios 
com voltagem de 15V foram baixos, para todas as relações a/c. Quando as voltagens se 
elevam, as respostas, em termos de aumento de corrente, são mais marcantes. No caso de cps 
submetidos a uma tensão de 45 V e uma profundidade de imersão equivalente ao cobrimento 
mais meia barra, as correntes foram muito elevadas. Os cps confeccionados com relação a/c 
0,5 só registraram valores consideráveis de corrente para este valor de estímulo.  

Em geral, os dados indicam que, num período de 24 h, o uso de uma voltagem de 45V 
estimula o desenvolvimento de um processo de corrosão sensível, mas que o uso da voltagem 
de 15V não se mostra suficiente para desencadear uma corrosão considerável, neste período. 

Nos ensaios com estímulo de 70 V, algum fator parece ter perturbado o ensaio, fazendo 
com que alguns cps não apresentassem correntes significativas, ao contrário do esperado. 
Acredita-se que isto possa estar ligado a uma depleção de oxigênio. Acredita-se que o rápido 
desenvolvimento da corrosão consome o oxigênio da região circundante. A alta porosidade 
permite que a água ocupe a região no entorno da barra, dificultando a reposição do oxigênio. 
Recomenda-se que sejam repetidos os ensaios para confirmar ou refutar esta hipótese. 

Em relação à profundidade de imersão, observou-se uma razoável semelhança entre os 
resultados obtidos para os cps submetidos às duas profundidades de imersão, em todas as 
voltagens. No caso da voltagem de 45V, todavia, os cps submetidos a uma profundidade de 



imersão maior (cobrimento mais meia barra) tenderam a desenvolver correntes superiores aos  
submetidos  a profundidade de imersão menor. 

Quanto aos efeitos da variação da relação água/cimento, verifica-se que, nas voltagens 
de 45 V e 70 V, os cps com relação a/c 0,70 apresentaram intensidades de corrente bem 
maiores que os demais, desde o início dos ensaios. Nos ensaios com estímulo de 45 V, os cps 
com relação a/c 0,50 desenvolveram correntes consideravelmente maiores que os de relação 
a/c 0,35, porém inferiores ao de relação a/c 0,70.  
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Figura 5: Comportamento médio da corrente total em função do tempo – profundidade de 

imersão: cobrimento mais meia barra; voltagem: 15V. 
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Figura 6: Comportamento médio da corrente total em função do tempo – profundidade de 

imersão: cobrimento; voltagem: 15V. 
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Figura 7: Comportamento médio da corrente total em função do tempo – profundidade de 

imersão: cobrimento mais meia barra; voltagem: 45V. 
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Figura 8: Comportamento médio da corrente total em função do tempo – profundidade de 

imersão: cobrimento; voltagem: 45V. 
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Figura 9: Comportamento médio da corrente total em função do tempo – profundidade de 

imersão: cobrimento mais meia barra; voltagem: 70V. 
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Figura 10: Comportamento médio da corrente total em função do tempo – profundidade de 

imersão: cobrimento; voltagem: 70V. 
 

 
Observando as figuras fica clara a tendência dos cps fabricados com relação a/c 0,35 de 

apresentarem correntes de corrosão ínfimas.  
Pode-se concluir que os ensaios de média duração (24h), com voltagem de 45 V, 

conseguem provocar o desenvolvimento de processos de corrosão intensos em cps com 
relação a/c acima de 0,50. O uso de voltagens baixas (15V) parece não ser recomendável, pois 
a mesma não estimula o desenvolvimento de um processo de corrosão intensa, reduzindo as 
diferenças entre os cps, o que pode mascarar o esperado. Já o efeito de voltagens altas (70V) 
necessitam ser melhor investigadas, pois os dados coletados neste trabalho mostraram 
tendências não esperadas. O tempo de 24 h parece suficiente para estimular corrosões intensas 
se a voltagem for média, mas a segmentação do ensaio causa picos de corrente. Em todos os 
casos, é difícil estimular a corrosão em cps de relação a/c baixa (0,35), neste período. 

 
4.2 Análise de perda de massa 

Na Figura 11 estão os resultados médios de perda de massa obtidos nos ensaios dos cps 
submetidos a 24 h de aceleração. Verifica-se que a perda de massa foi bem acentuada na 
relação a/c 0,7, nas voltagens 45 e 70V, para ambos níveis de solução de imersão. Além disso, 
foram registradas perdas de massa consideráveis nos cps com relação a/c 0,5, estimulados 
com diferença de voltagem de 45 V. 
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Figura 41: Perda de massa em relação aos parâmetros em estudo – tempo 24h 
 
É possível notar que todos os cps com relação a/c 0,35 apresentaram resultados de perda 

de massa muito pequenos, sempre inferiores a 0,5%. Isto também vale para todos os testes 
realizados com tensão de estímulo de 15 V.  

Pode-se, ainda, identificar uma leve tendência de que as perdas de massa sejam maiores 
nos cps com imersão. O alongamento do período do ensaio parece compensar a dificuldade de 
acesso do oxigênio. 

Nas Tabelas 4 a 6 são apresentados os registros fotográficos dos cps, efetuados  ao final 
dos ensaios. 

Na Tabela 4, correspondente aos cps submetidos a uma diferença de potencial de 15 V, 
observa-se que podem ser identificado sinais de corrosão em cps de todas as relações a/c. A 
única exceção parece ser a série de cps de relação a/c 0,35, com profundidade de imersão 
menor, na qual não são vistos sinais externos de produtos de corrosão.  

Cabe salientar que, apesar da perda de peso ser abaixo de 1%, neste nível de tensão, já se 
notam sinais claros de fissuração e presença de produtos de corrosão nos cps confeccionados 
com relação a/c de 0,70.  

 
Tabela 4: Corpos-de-prova submetidos a 24h de ensaio a 15V  

RELAÇÃO A/C Voltagem: 
15V 0,35 0,5 0,7 

Até 
cobrimento 
mais meia 

barra 
  

 

Até 
cobrimento 

   



 
Na Tabela 5, que contém os dados de cps ensaiados por 24 h a 45V, verifica-se a presença 

de sinais claros de deterioração, especialmente quando o concreto foi confeccionado com 
relações a/c de 0,5 e 0,7. Nota-se um grande acúmulo de produtos de corrosão em torno da 
fissura, alguns de cor bem escura. Apenas nos cps com relação a/c 0,35 os vestígios de 
corrosão são escassos. Quanto à profundidade de imersão, observa-se uma leve tendência dos 
cps mais imersos apresentaram maiores sinais de deterioração. 

 
Tabela 5: Corpos-de-prova submetidos a 24h de ensaio a 45V  

RELAÇÃO A/C Voltagem: 
45V 0,35 0,5 0,7 

Até 
cobrimento 
mais meia 

barra 
 

  

Até 
cobrimento 

   

 
Com estímulo de 70 V, a aparência dos cps no final do ensaio, mostrada na Tabela 6, vai 

de encontro ao comportamento observado na evolução da corrente de corrosão. Pode-se notar 
nas imagens que somente nos cps de relação a/c 0,70 é que a presença de produtos de 
corrosão é marcante. 

Observações visuais sobre a solução de ataque ao final do ensaio indicam, todavia, que 
mesmo no reservatório dos cps de relação a/c 0,35, a água já mostrava alguns indícios de 
produtos de corrosão. Novamente, os cps com profundidade de imersão maior mostram sinais 
mais intensos de degradação. 

Tabela 6: Corpos-de-prova submetidos a 24h de ensaio a 70V  
RELAÇÃO A/C Voltagem: 

70V 0,35 0,5 0,7 

Até 
cobrimento 
mais meia 

barra 
   

Até 
cobrimento 

 
  

 



5. CONCLUSÕES 

No tocante à voltagem de estímulo, conclui-se, ao comparar as respostas de análise de 
corrente, perda de massa e análise visual (Tabela 7), que quanto maiores os valores de 
corrente induzida, maiores são as perdas de massa e mais produtos de corrosão são 
visualizados na solução. Para o tempo de ensaio adotado observou-se que os cps submetidos a 
uma tensão de estímulo de 45V apresentam valores de corrente e perdas de massa bem 
superiores aos cps submetidos a 70V, com relações a/c 0,35 e 0,5.  

Pode-se concluir, ainda que, no tocante à profundidade de imersão, não foram observadas 
grandes mudanças de comportamento quando se aumentava a profundidade de imersão. 
Todavia, dada a possibilidade, a ser confirmada, de que a presença da água, em concretos 
muito porosos, dificulta o acesso do oxigênio, recomenda-se que seja adotada uma 
profundidade máxima equivalente a 90%  do cobrimento da barra. 

Finalmente, foi possível confirmar que o tempo de 24 horas é adequado para que se 
obtenham resultados significativos de corrosão em armaduras de concreto armado, em cps 
com relação a/c igual ou superior a 0.5, desde que a tensão de estímulo seja superior a 15V.  

Tabela 7: Resultados do ensaio (duração: 24h) 

AMOSTRA PICO MÁXIMO DE 
CORRENTE (A) 

PERDA DE 
MASSA (%) 

ASPECTO VISUAL (quanto ao 
produto de corrosão) 

0,35; 15V; CMB 0,35 0,04 Poucos pontos 

0,35; 15V; C 0,16 0,28 Sem pontos 

0,5; 15V; CMB 0,44 0,19 Poucos pontos 

0,5; 15V; C 0,28 0,58 Poucos pontos 

0,7; 15V; CMB 0,44 0,68 Poucos pontos, com fissuras 

0,7; 15V; C 0,57 0,69 Poucos pontos, com fissuras 

0,35; 45V; CMB 0,13 0,47 Sem pontos 

0,35; 45V; C 0,18 0,77 Sem pontos 

0,5; 45V; CMB 0,82 4,97 Muitos pontos, com fissuras 

0,5; 45V; C 0,61 2,97 Poucos pontos, com fissuras 

0,7; 45V; CMB 2,21 11,45 Muitos pontos, com fissuras 

0,7; 45V; C 1,29 10,96 Muitos pontos, com fissuras 

0,35; 70V; CMB 0,19 0,33 Sem pontos 

0,35; 70V; C 0,16 0,52 Sem pontos 

0,5; 70V; CMB 0,24 0,5 Sem pontos 

0,5; 70V; C 0,17 0,43 Poucos pontos 

0,7; 70V; CMB 2,95 13,29 Muitos pontos, com fissuras 

0,7; 70V; C 2,28 11,73 Muitos pontos, com fissuras 
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