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RESUMO: A corrosão de armaduras em elementos de concreto armado é um dos principais 
processos patológicos que provocam a deterioração, em muitos casos precoce, das estruturas civis. 
Dentre os vários efeitos negativos decorrentes da corrosão destacam-se, sob o ponto de vista 
estrutural, a redução da seção transversal das barras; o aumento das tensões internas de tração no 
concreto e a perda de aderência entre o concreto e o aço. É interessante notar que a grande maioria 
das pesquisas atuais sobre corrosão está voltada para a análise do período de iniciação, sendo dada 
menor ênfase à modelagem da fase de propagação, na qual ocorrem os danos responsáveis pela 
queda de desempenho estrutural. Neste trabalho apresenta-se um estudo voltado para análise da 
perda de aderência que ocorre em armaduras corroídas. A investigação será baseada na realização 
de ensaios de arrancamento (pull-out) em corpos-de-prova cujas barras foram previamente 
submetidas a uma corrosão acelerada por indução eletroquímica. Os dados obtidos indicam que 
graus de corrosão elevados, acima de 10%, podem, de fato, causar perdas significativas de 
aderência. Os resultados preliminares, todavia, indicam que a aderência pode até ser incrementada 
quando a corrosão está em seus estágios iniciais.  
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1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno da corrosão de armaduras é, sem dúvida, um dos principais responsáveis pela 
perda de desempenho estrutural das construções de concreto armado. De acordo com o já 
consolidado modelo de Tuutti, o fenômeno é constituído por duas etapas bem marcadas: a fase 
de iniciação e a de propagação. Como explica Roelfstra et al. [1], a primeira delas se inicia a 
partir do momento da construção da estrutura e avança até que ocorra a despassivação da 
armadura. Já a segunda fase se desenvolve a partir do instante em que a armadura é 
despassivada, e progride até que ocorra a falha do elemento, se a estrutura não for reparada ou 
interditada e demolida, por não apresentar segurança adequada para os usuários. O período 
interveniente desde o momento em que ocorre a despassivação até a falha é bastante variável, 
pois depende da taxa de corrosão, da agressividade do ambiente, entre outros fatores. 

Durante a fase de iniciação o fenômeno não provoca sintomas visuais ou perda de 
desempenho considerável. Somente durante a fase da propagação é que ocorrem os danos 
estruturais mais significativos e/ou fatais à edificação. Apesar disto, o estudo do processo 
corrosivo durante a fase de iniciação é muito mais difundido no meio científico do que o 
estudo da fase de propagação. 



Esta tendência se justifica, em grande parte, pelo fato de que a despassivação é considerada 
como o final da vida útil de projeto do elemento e o conhecimento dos fatores que possam 
atrasar ou impedir que a mesma ocorra são importante para que se possa incrementar este 
tempo ou, pelo menos, garantir que não ocorrerão deteriorações precoces. Ou seja, para atuar 
na prevenção da corrosão e na qualificação das técnicas de projeto para estruturas em 
ambientes agressivos, é fundamental conhecer bem as características da fase de iniciação. 

Todavia, para lidar com estruturas já existentes, nas quais o processo já entrou na fase da 
propagação, é necessário entender a dinâmica da corrosão nesta fase. Porém, o número de 
estudos com este foco ainda é reduzido. Em particular, são escassos os estudos voltados para a 
montagem de modelos que permitam estimar com mais precisão as conseqüências, em termos 
de perturbação do desempenho estrutural dos elementos afetados, do processo de corrosão. 

As conseqüências mais comuns derivadas da propagação da corrosão incluem:  

• perda de seção transversal das barras de armadura;  

• surgimento de tensões de tração no concreto devido à deposição de produtos de 
corrosão junto à armadura – seguida, na maioria dos casos, pelo desplacamento do 
concreto de cobrimento;  

• perda de aderência entre a armadura e o concreto.  

Cabe salientar que todos estes efeitos afetam o desempenho estrutural e, portanto, conhecer 
sua intensidade é fundamental para uma adequada verificação de estruturas afetadas pela 
corrosão e, até mesmo, para o dimensionamento de novas edificações em ambientes 
agressivos. Desta maneira fica clara a necessidade de incremento no volume de pesquisas na 
área, não somente com a finalidade de proporcionar ênfase teórica ao tema, mas para auxiliar 
nos diagnósticos e verificação da segurança de estruturas deterioradas. 

O presente trabalho tem por objetivo principal contribuir nesta direção. O mesmo busca 
coletar dados sobre como se a perda de aderência entre o concreto e a armadura devido à 
propagação da corrosão. É importante salientar que este trabalho é parte integrante de um 
estudo mais abrangente, que visa a determinação experimental e conseqüente modelagem das 
conseqüências estruturais da propagação da corrosão em estruturas de concreto armado. Este 
estudo abrange, além da verificação da perda de aderência entre o concreto e o aço, a análise 
da intensidade de diminuição da área de seção transversal e avaliação das tensões de tração 
originadas pelo acúmulo dos produtos de corrosão junto às barras de armadura. Os dados 
experimentais coletados serão empregados para adaptação de modelos de aderência e 
confiabilidade existentes, que ainda não consideram o efeito de degradação das barras e, 
portanto, não se mostram adequados para analisar estruturas reais que estejam sofrendo 
processos de corrosão. 
 
 
2. PESQUISAS NA ÁREA 

Embora, historicamente, seja dada menor ênfase ao estudo da fase de propagação da 
corrosão, é possível encontrar, na literatura técnica mais recente, alguns trabalhos, de diversos 
autores, que buscam avaliar os efeitos da corrosão em barras de armaduras imersas em corpos 
de prova de concreto. El Maaddawy e Soudky [2], por exemplo, estudaram a técnica para 
impressão de corrente com objetivo de estimular a corrosão das armaduras. Já Rodriguez et al. 
[3] simularam em laboratório a capacidade estrutural de vigas de concreto armado submetidas 
à aceleração de corrosão por corrente constante.  



No Brasil pode-se citar a pesquisa realizada por Lima [4], onde a autora utilizou uma 
diferença de potencial constante para acelerar a corrosão em corpos-de-prova de concreto 
armado, sendo posteriormente proposto a substituição da impressão de tensão por corrente 
constante. 

Para realizar estudos de propagação da corrosão é normalmente necessário acelerar o 
processo de deterioração, para permitir a obtenção de resultados em um prazo adequado. A 
aceleração é usualmente conseguida através de uma indução eletroquímica, que combina a 
exposição dos cps a solução agressiva, freqüentemente contendo cloretos, e a aplicação de 
uma diferença de voltagem (d.d.p.) ou da impressão de corrente de corrosão. Antigamente era 
comum o uso de diferenças de voltagem em ensaios ligados ao campo da corrosão, como no 
caso da norma ASTM 1202 C [5], que preconiza a aplicação de uma ddp de 60V para 
estimular que cloretos, presentes em uma solução contida numa célula acoplada a um dos 
lados da amostra, migrassem para outra célula, fixada no lado oposto da amostra. Discussões 
sobre os efeitos negativos da aplicação de uma d.d.p. elevada para acelerar os ensaios, o que 
provoca o aquecimento dos cps e pode distorcer a dinâmica do processo de corrosão, tem 
desestimulado a adoção desta prática. Percebe-se, na literatura atual, uma forte tendência à 
aplicação de correntes constantes para o estudo do fenômeno de propagação, ao invés do 
emprego de uma diferença de potencial constante. Entre uma série de trabalhos revisados 
pelos pesquisadores envolvidos no presente estudo, somente Fu et al. [6] não aplicaram 
corrente constante para acelerar a corrosão de seus corpos-de-prova, optando por continuar a 
empregar uma diferença de potencial constante. El Maaddawy e Soudky [2] mostram, em seus 
estudos, que o uso de correntes muito elevadas também não é aconselhável, uma vez que a 
aceleração demasiada do processo não assegura que haja um tempo suficiente para que os 
produtos de corrosão se alojem nos poros do concreto, não condizendo desta forma com a 
situação real. Esta tendência foi observada na pesquisa de Rodriguez et al. [3], que aplicaram 
uma corrente constante de 100 µA/cm².  

Alguns dos estudos revisados buscavam determinar a influência da corrosão na aderência 
entre barras de aço e concreto, foco principal deste trabalho. Dentre estes se destacam os de 
Fang et al. [7]; Almusallam et al. [8]; Fu et al. [6] e Lee et al. [9]. É interessante notar que os 
procedimentos de ensaio utilizados por estes autores eram bastante diversos, apesar do tema 
comum. Verifica-se que a ausência de uma normalização específica para a realização de 
ensaios de aderência acaba gerando problemas quanto à padronização e articulação dos 
resultados de pesquisa. Um dos métodos preferidos, que será adotado no presente trabalho, 
consiste em avaliar a aderência de acordo com o procedimento de ensaio proposto pelo 
RILEM [10], que prevê o arrancamento de uma barra ancorada num cubo de concreto. Este 
procedimento já foi utilizado, com êxito, por vários pesquisadores do Grupo de Pesquisa 
LEME, incluindo Ribeiro [11] e Kirchheim et al [12]. O mesmo se encontra descrito, em 
maior detalhe, na próxima seção. Para avaliar a perda de aderência com o avanço da 
deterioração das barras, no presente estudo se provocou a corrosão das barras, antes do ensaio 
de aderência, através da impressão de corrente combinada com exposição a uma solução de 
cloretos. 

Sabe-se que os esforços atuantes em uma estrutura de concreto armado são transmitidos do 
aço ao concreto através da aderência e ancoragem. Esta ligação, de acordo com Kirchheim et 
al. [12] pode ser vista como a resistência ao movimento ou ao deslizamento relativo entre a 
superfície da barra e o concreto ao seu redor. Leonhardt [13] cita que a tensão de aderência é 
constituída por três componentes básicos: a adesão físico-química que ocorre durante a 
hidratação do cimento, o atrito e a interação mecânica entre as nervuras da barra e o concreto 
ao seu redor. Ribeiro [11] verificou que o fator mais importante para a aderência é a interação 
mecânica entre as nervuras da barra e o concreto. O mesmo constatou, ainda, que a aderência 



é dependente de diversos fatores, tais como o traço, nível de adensamento e qualidade do 
concreto; o diâmetro, perfil, posição, profundidade de recobrimento e estado superficial das 
barras; a velocidade, características e idade de carregamento; o comprimento de ancoragem, o 
recobrimento e espaçamento da armadura; a quantidade de armadura transversal; as forças 
transversais presentes e a presença de ganchos, laços e dispositivos especiais de ancoragem. 

 
3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Na seqüência estão descritos os principais itens referentes ao programa experimental 
adotado para realização dos ensaios de diminuição da resistência de aderência em função da 
corrosão. 
 
3.1 Moldagem dos corpos-de-prova 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessária a moldagem de corpos-de-prova 
conforme os padrões proposto pela RILEM [10] para emprego no ensaio de arrancamento 
direto. Este procedimento, apesar de não representar fielmente a realidade, é bastante utilizado 
devido à praticidade para moldagem das amostras e realização do ensaio. O mesmo prevê o 
emprego de corpos-de-prova cúbicos, com arestas equivalentes a dez vezes o diâmetro da 
barra de armadura ancorada nos mesmos, como ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Dimensões dos corpos-de-prova para ensaio de arrancamento. 

 
Como se pode observar na figura, o ensaio prevê que a barra de armadura atravesse o 

corpo-de-prova, se projetando 50 mm no lado em que se medem os deslocamentos e 300mm 
no lado em que é aplicada a força de arrancamento. Com o intuito de adaptar os cps para 
realização dos ensaios na prensa computadorizada disponível no LEME, estas dimensões 
foram alteradas para 150 e 800mm, respectivamente. O segmento de barra que fica no interior 
do cubo de concreto é dividido em dois trechos iguais. No trecho localizado próximo à face 
em que vai ser aplicada a carga deve-se inserir um perfil de PVC para impedir que ocorra 
aderência neste trecho, o que evita que ocorra uma ruptura do concreto por cisalhamento, não 
desejada. 

Com o intuito de permitir que seja aplicada a corrente de estímulo, antes da moldagem do 
cubo de concreto coloca-se um fio de cobre sobre o trecho exposto da barra. O fluxo de 
corrente é aplicado de forma a atrair os cloretos para a zona circundante da armadura. A 



Figura 2 mostra as fôrmas dos corpos-de-prova de arrancamento preparadas para a 
concretagem de barras de 8 e 12,5mm de diâmetro usadas neste estudo, indicadas nos itens a) 
e b) da figura, respectivamente. Após a moldagem e cura dos cps, provocou-se a corrosão da 
armadura. Para garantir que somente o trecho da barra em contato com o concreto seja 
corroído, os trechos externos são pintados com uma película protetora anti-corrosiva.  
 
 

   

Figura 2 – Preparação das armaduras para confecção dos corpos de prova destinados aos 
ensaios de arrancamento. 

 

3.2 Variáveis da pesquisa 

A escolha das variáveis para esta pesquisa foi feita de maneira a contemplar um universo 
representativo de um grande número de estruturas existentes. Optou-se pela utilização de dois 
concretos com resistências diferentes, dois diâmetros de barra de armadura e quatro graus de 
corrosão, como pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resumo das variáveis utilizadas na pesquisa 
Variáveis da Pesquisa Valores 

25MPa  Resistência do concreto 
50MPa  
8mm Diâmetro barra de armadura 

12,5mm 
0% 
2% 
5% 

10% 
Grau de corrosão 

20% 
 
A decisão de utilizar dois traços de concreto, um com 25MPa e outro com 50MPa, 

decorreu do fato de que estes representam dois patamares de resistência utilizados atualmente 
para concretos comuns de edificações e de pontes e viadutos, respectivamente.  

Os diâmetros das barras de armadura foram escolhidos de forma a limitar os pesos dos 
corpos de prova e reduzir o tempo de exposição necessário para provocar perdas de massa da 
ordem de até 20% nas barras. 

a) b) 



Os graus de corrosão foram escolhidos levando em consideração o fato de que uma 
diminuição superior a 20% do diâmetro das barras de armadura condena ou sugere 
manutenção imediata de uma estrutura. Este valor é comumente adotado como limite para 
definição da necessidade de substituição de barras corroídas. 

Pode-se deduzir geometricamente que, para gerar uma diminuição de 20% na seção 
transversal é necessário provocar um grau de corrosão de 40%. Entretanto, esta consideração 
só é válida quando se considera que a diminuição de seção transversal é constante em todo o 
comprimento da barra. Na prática, a corrosão não é homogênea, sendo mais intensa em alguns 
locais. Desta forma, um grau de corrosão de 20% pode proporcionar diminuições bem maiores 
no diâmetro das barras de armadura, em pontos localizados. 

Em função disto, e buscando reduzir o tempo de ensaio, decidiu-se limitar os graus de 
corrosão a um máximo de 20%. Para observar como o fenômeno evolui foram adotados os 
cinco patamares de corrosão indicados na tabela 1 (0, 2, 5, 10 e 20%). 
 
 

3.3 Aceleração da corrosão 

Após a moldagem, os corpos-de-prova foram mantidos em temperatura e umidade 
ambiente, por um período de 21 dias, para garantir uma adequada evolução de sua resistência 
à compressão. A mesma foi monitorada aos 3, 7, 14 e 21 dias. 

Após este período, os corpos-de-prova foram colocados em um recipiente contendo uma 
solução de cloreto de sódio (NaCl), com concentração igual a 35g/l de água, valor 
representativo da concentração de cloretos na água do mar no Oceano Atlântico. 

A altura de solução no corpo-de-prova foi fixada de forma a que o nível da água 
coincidisse com a face inferior da barra. 

Os corpos-de-prova foram acondicionados em uma câmara de corrosão, vide figura 3, 
totalmente estanque, a fim de não permitir a saída de cloretos para o ambiente externo e 
garantir a formação de uma atmosfera salina carregada de cloretos no interior da câmara, que 
auxiliasse na aceleração da corrosão.  
 

  
Figura 3 – Corpos-de-prova em processo de aceleração de corrosão. 

 
Uma fonte de alimentação capaz de produzir corrente constante de baixa intensidade 

(Figura 4) foi conectada entre a solução e o fio deixado sobre a barra durante a concretagem.  
 



 
Figura 4 – Fonte de alimentação que produz corrente constante. 

 
Aplicou-se uma taxa de corrente de 500µA/cm². Este valor foi estabelecido com base nos 

experimentos de Maaddawy et al. [2], que verificaram que valores mais elevados fogem de 
uma situação realística.  

Como a corrente aplicada é constante, pode-se montar um esquema de ensaio no qual três 
corpos-de-prova eram conectados, em série, na saída da fonte de alimentação, como mostra o 
esquema da Figura 5. Isto permitiu aumentar o número de ensaios simultâneos. 
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Figura 5 – Esquema para ligação dos corpos-de-prova 

 
Os graus de corrosão pré-estabelecidos (0, 2, 5,10 e 20%) eram obtidos variando o tempo 

de ensaio. Para determinar a relação entre o tempo de ensaio e o grau de corrosão foram 
empregadas duas teorias diferentes: 
 
a) Lei de Faraday, dada pela seguinte equação: 
 

zF

MIt
m =∆                                                                                                              (Eq. 1) 



Onde: 
∆m = massa de aço consumido (g); 
M = peso atômico do metal (56g para o Fe); 
I = corrente (A); 
t = tempo (s); 
z = carga iônica (2); 
F = constante de Faraday (96500A/s)  

 
Percebe-se que, pela equação, a perda de massa independe das propriedades do concreto, 

bem como da solução de cloretos que o corpo-de-prova está inserido. Ou seja, a solução 
serviria apenas para encurtar o período de iniciação, proporcionando uma despassivação mais 
rápida. Sabe-se, todavia, que na presença de cloretos a corrosão tende a ocorrer de forma mais 
concentrada, com eventual formação de pites. Este aspecto será considerado na análise final 
da perda de peso das barras. Será utilizado uma modelagem por raio laser para verificar as 
profundidades médias de corrosão. 
 
b) Curva corrente x tempo, dada pela área sob este gráfico (Figura 6). 
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Figura 6 – Curva corrente x tempo 

 
O cálculo para a quantidade de tempo para ambas teorias indica valores bastante próximos, 

com diferenças percentuais de menos de 3%. Desta maneira pouco influencia a utilização de 
uma ou outra teoria. 

 
3.4 Realização do ensaio 
 

O ensaio se inicia com a colocação do corpo-de-prova na prensa. Em seguida é posicionado 
um medidor linear de deslocamento (LVDT) na ponta do segmento menor de barra exposta, 
como mostra a Figura 7. O LVDT é fixado no concreto, e não no prato da prensa, a fim de 
evitar a contaminação das leituras por deslocamentos relativos entre o prato da prensa e o 
cubo de concreto. O LVDT é monitorado por um sistema de aquisição de dados. Os dados 
permitem averiguar se ocorre o escorregamento da barra em relação ao concreto. A prensa 
registra o valor máximo da resistência de aderência. Considera-se encerrado o ensaio quando a 
barra apresentar deslocamento superior a 2mm, ou quando ocorrer ruptura do concreto. 

 



  
Figura 7 – LVDT posicionado para medir o escorregamento da barra. 

 
 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra os resultados referentes à carga de pico média registrada, para cps com 
diferentes graus de corrosão. Cada leitura corresponde à média de 3 ensaios. Foram colocados 
apenas  os resultados referentes ao concreto de 25 MPa, com taxas de corrosão de até 10%, 
pois os demais ensaios ainda estão em andamento. Os dados estão representados, 
graficamente, na Figura 9.  

Pode-se verificar que ocorre um aumento da carga de aderência, em relação aos corpos  de 
prova de referência, para os graus de corrosão de 2 e 5%. Este tendência, já registrada na 
literatura por Fu et al. [5] e Fang et al. [6], indica que, para graus de corrosão pequenos, a 
deposição de sais expansivos ao redor da barra acaba atuando positivamente, no sentido de 
favorecer a aderência. Ainda não existe consenso sobre as razões para tal comportamento. 
Admitem-se, como hipóteses explicativas, que possa ocorrer um incremento no atrito ou uma 
densificação do concreto circundante. Analisando-se o gráfico percebe-se uma diminuição de 
aproximadamente 35% na carga máxima de aderência dos corpos-de-prova com grau de 
corrosão de 10%,  comparados aos cps de referência, no caso das barras com diâmetro de 
8mm. Já para as barras de 12,5mm, a redução da carga da aderência foi menor, ficando em 
torno de 20%. Esta tendência é compatível com o fato de que, na barra mais fina, a relação 
volume/superfície é menor. 
 

Tabela 1 – Resultados de pico de carga para ensaio de arrancamento. 
Diâmetro das barras de armadura (mm) 

Grau de Corrosão 
8 12,5 

0% 13,0 30,8 
2% 19,9 43,4 
5% 18,6 42,0 

10% 08,0 25,3 
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Figura 9 – Evolução da carga máxima de aderência com o avanço do grau de corrosão. 

 
 
5. CONCLUSÕES 

Os dados preliminares obtidos, referentes a um concreto com resistência à compressão de 
25 MPa, indicam que o avanço da corrosão pode comprometer de forma sensível a aderência, 
quando o grau de corrosão supera 10%. Quando o grau de corrosão é menor, a formação dos 
produtos de corrosão parece favorecer a aderência, possivelmente devido ao aumento do atrito 
e densificação do concreto ao redor da barra. Este incremento chegou a atingir 53%, no caso 
da barra mais fina, submetida a um grau de corrosão de 2%. 
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