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RESUMO: A asserção da presente pesquisa, tem como ótica a descrição bibliográfica dos principais métodos de 

reparos dos processos de corrosão das armaduras, em particular estruturas de concreto armado. Onde com o 

desenvolvimento da humanidade se fez necessário a construção de moradias mais confortáveis e seguras, no século 

XIX na França surgiu o termo concreto armado através de Lambot e Monier, material este que possibilitou 

estruturas com maiores resistências e de elevada durabilidade. Entretanto de acordo com a exposição aos agentes 

agressivos, o não atendimento das normas NBR’s e a falta de mão de obra qualificada são fatores que acarretam o 

comprometimento da integridade e intrinsidade da estrutura. A fundamentação teórica busca as principais 

referências nos autores: CASCUDO (1997), MARCELLI (2007), GROCHOSKI (2008), FIGUEIREDO (2013) 

visando a abordagem dos principais fatores que provocam a corrosão das armaduras de concreto armado 

descrevendo os processos corrosivos das armaduras e por fim pontar métodos de reparo aplicadas em armaduras 

que estão em processo de corrosão. Ambos os autores se embasaram nas Normativas Brasileiras de 

Regulamentação (NBR) de n°14931 de 2004 e de n° 6118 de 2014 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O emprego do concreto remota tempos arcaicos, onde a relatos da sua utilização por 

volta de 9000 a.C. em pisos de algumas cidades de Jericó. Já no século XIX na França surgiu o 

termo concreto armado através de Lambot e Monier, material este que transformou 

completamente a construção civil ao qual possibilitou tantas obras pelo mundo com formas 

geométricas estruturais incríveis e ousadas, sendo possível desenvolver concretos de acordo 

com a necessidade, como os simples ou até mesmo os de alto desempenho (MANTOVANI, 

2015). 

Ou seja, o concreto tem sido o material de construção mais utilizado desde os 

primórdios, pois apresenta durabilidade e resistência consideráveis, porém dependo do 

ambiente que é exposto à estrutura pode vir a ser comprometida pelas ocorrências patologias 

que se manifestam, que além de danificar pode levar a estrutura a ruina, e conforme afirma 
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Mantovani (2015) a corrosão das armaduras é a ocorrência patológica mais comum no concreto 

armado, associadas a fatores físicos químicos biológicos e mecânicos. 

Para Rocha (2015) a deterioração ou carreamento das partículas do concreto é um dos 

fatores físicos que está diretamente associado as suas características. Por ser um material 

poroso, consequentemente configura em uma malha de ligação entre o meio externo 

responsável por implicar a estrutura substancias agressivas ao interior do concreto. Sendo de 

primordial relevância o conhecimento das eventuais formas de ocorrência da corrosão em 

estruturas de concreto armado por parte dos profissionais desta área, a fim de se identificar a 

correta e clara solução para a mesma. 

O presente trabalho ressaltará o estudo das ocorrências patológicas no concreto armado, 

evidenciando os principais métodos de reparo destas ocorrências em estruturas de concreto 

armado ocasionadas devido à corrosão das armaduras. Nesta ótica serão redigidas etapas que 

abordaremos fatores que provocam a corrosão das armaduras de concreto armado, descrevendo 

os processos corrosivos das armaduras e pontando técnicas de prevenção e reparo aplicadas em 

armaduras que estão em processo de corrosão. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Descrever os principais métodos de reparo das manifestações patológicas em estruturas 

de concreto armado ocasionadas devido à corrosão das armaduras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indicar os fatores que provocam a corrosão das armaduras de concreto armado 

 Descrever os processos corrosivos das armaduras 

 Apontar técnicas de prevenção e reparo aplicadas em armaduras que estão em processo 

de corrosão. 

 

METODOLOGIA 

 

Será realizada uma revisão de literatura, a fim de descrever os principais métodos de 

prevenção e reparo das manifestações patológicas em estruturas de concreto armado 

ocasionadas devido à corrosão das armaduras. Para dar suporte ao embasamento teórico serão 

utilizados materiais de relevância escritos sobre o tema como artigos, revista, teses e 



 

 

dissertações, onde serão acrescentadas figuras ilustrativas, gráfico e tabelas conforme a 

necessidade. 

A fim de indicar os fatores que provocam a corrosão das armaduras de concreto armado 

apontando técnicas de prevenção e reparo aplicadas em armaduras que estão em processo de 

corrosão. 

 

1 PROCESSOS CORROSIVOS DAS ARMADURAS  

 

Soares et al. (2015) em distintas analises evidenciou-se que a sociedade do século XIX 

pressupunha que as estruturas de concreto armado possuíam características intrínsecas que o 

exaltava como um material eterno. Com o decorrer dos anos esta premissa foi desfeita devido 

às estruturas apresentarem defeitos que implicaram em prejuízos devido a sua onerosa 

manutenção. Porem como sabemos tudo necessita de manutenções e cuidados, pois toda 

estrutura dependendo do ambiente exposto irá apresentar patologias que se não forem corrigidas 

podem danificar e até levar a estrutura a ruina. No concreto armado a patologia mais comum é 

a corrosão. 

O agir de corrosão no aço tem um estágio inicial em que agentes agressivos alteram o 

estado do concreto ao redor da haste, removem o reforço e formam células corroídas que 

causam o crescimento corrosivo. A corrosão geralmente é a ocorrência de deterioração por ação 

química ou eletroquímica em contado com meio externo, em materiais metálicos. As químicas 

ocorrem por meio de contado direto com o meio corrosivo, já as eletroquímicas ocorrem devido 

a presença de um eletrolítico em solução aquosa que será responsável pela formação e migração 

de partículas carregadas até o meio a ser deteriorado (FIGUEIREDO; MEIRA, 2013). 

 

Figura 01 – Caracterização do fenômeno de corrosão eletroquímico. 

           

Fonte: Corrosão e degradação dos materiais, 2013. 



 

 

 

Embora a ocorrência dessa manifestação se de forma lenta, ela afeta a resistência, a 

permeabilidade danificando a estrutura. Sendo um problema crônico para os profissionais da 

área, além do mais a corrosão é diferente em cada estrutura e pode ser causada por processos, 

biológicos, químicos e físicos, sendo difícil seu diagnóstico e manutenção (GIONGO, 2015). 

 

1.1 Fatores que provocam a corrosão das armaduras no concreto armado 

 

Os principais fatores que provocam a corrosão das armaduras são por ação da agua, pela 

ação de cloretos e pela carbonatação. As ações corrosivas pela presença de agua ou umidade 

são as mais comuns. Este tipo de corrosão produz a formação de ferrugem, pelo processo 

eletroquímico, que só ocorrem pela existência de um eletrólito, diferença de potencial e pela 

presença de oxigênio (ESTACECHEN; CORMIN, 2017). 

Segundo Helene (1986) a função do eletrólito é permitir a movimentação dos íons para 

que se combinem e formem a corrosão. E isso ocorre, pois, o concreto possui poros essenciais 

que em contato com soluções aquosas atuam como um ótimo eletrolítico. Já a diferença de 

potencial pode ser causada por diversos fatores como variação da umidade, do ar, concentração 

de sais, das propriedades físicas do aço e do concreto, entre outros.  E a presença de oxigênio é 

fundamental para que ocorram as reações químicas que causam a ferrugem. Esses tipos de ação 

não ocorrem somente entre dois tipos de metais diferentes, geralmente ocorrem em um mesmo 

metal porem em regiões distintas, como no caso das armaduras no interior do concreto 

(CASCUDO, 1997). 

Segundo Silva (2006) os cloretos podem ser encontrados de forma abundante na 

natureza, podendo estar presente nos agregados extraídos de regiões que contenham 

características marinhas, nos aditivos, no ar das regiões litorâneas mais nenhum deles é tão 

agressivo como a própria agua do mar que possui quantidade significativa de sais que estão em 

contato direto com as estruturas. Podendo desproteger as armaduras caso penetrem o concreto 

atraves dos poros ou fissuras, dando inicio ao processo de corrosão. Sendo este tipo de ação 

corrosiva uma das mais sérias e mais graves que acarretam as estruturas de concreto armado. 

Responsavel em grande parte pela redução da vida util e no pior caso na ruina da estrutura 

(ROCHA, 2015). 

Os principais meios que transportam os cloretos o concreto é a absorção capilar e a 

difusão iônica. Cascudo (1997) define a absorção capilar como o mecanismo que necessita da 



 

 

porosidade do concreto, onde ocorre o transporte de líquidos e partículas de sais através de 

sucção para o interior da estrutura. Já a difusão iônica seria a movimentação atômica dos íons 

causada pelo gradiente de concentração iônica tanto dentro do concreto, como entre o meio 

interno e externo. 

Quando aplicado segundo a norma o cobrimento das armaduras fornece a estrutura uma 

proteção, dificultando assim a penetração de agentes químicos presente no meio externo. A 

carbonatação ocorre quando a presença de CO2 em contato com a água, que faz com que reduza 

o Ph da água, que ao penetrar nos poros do concreto   diminui o a proteção das armaduras, 

tornando-as passíveis a ocorrência da corrosão por carbonatação (ROCHA, 2015). Para que a 

carbonatação seja evitada é necessário ter um controle executivo eficaz, de forma que o 

transporte, manuseio, lançamento, adensamento e cura do concreto sejam controlados e seu 

cobrimento sempre seguido pela norma. 

 

1.2 Prevenção de corrosão em concreto armado 

 

Após a verificação dos tipos de corrosão que podem acontecer em uma estrutura, temos 

então alguns meios de prevenção contra essas ocorrências patológicas, Giongo (2015, p 23) 

relata que “A prevenção de corrosões em concreto armado consiste em evitar que agentes 

corrosivos penetrem nas armaduras, danificando as estruturas, dessa forma aumentando a vida 

útil da estrutura de concreto armado.”, ou seja, a garantia da eficiência e durabilidade de uma 

estrutura ou peça que possa existir corrosão. 

Técnicas e conceitos para a prevenção contra corrosão são existentes nos dias atuais, 

garantindo a proteção da peça por meios de revestimentos. 

 

1.2.1 Galvanização do aço 

 

A galvanização do aço é um método no qual uma camada de zinco é aplicada abaixo da 

superfície do aço resistente à corrosão por um período de tempo maior que o aço carbono, 

recurso fácil de usar e de baixo custo (embora seja duas vezes mais caro que o aço carbono) e 

reduz os custos de manutenção, atrasando os intervalos de manutenção das estruturas de 

concreto. Pode ser utilizado como precaução contra concentrações intermediárias de cloreto, 

para estruturas vulneráveis de carbonização, pontes, túneis, construções costeiras (SANTOS, 

2014). 

 



 

 

1.2.2 Cura do concreto 

 

O endurecimento do concreto retarda a perda de água do concreto, controla a 

temperatura do concreto de comprimento suficiente para obter resistência, e fornece água para 

a reação de hidratação em casos excepcionais. Alguns métodos de cura específicos podem ser 

enfatizados, tais como o uso de um revestimento para manter a inundação (cobertura), imersão, 

pulverização, pulverização com água ou similares (GIONGO, 2015). 

 

1.2.3 Controle de fissuras  

 

A NBR 6118/2014 relata a questão das fissuras diretamente ligadas ao cobrimento da 

armadura, e essa norma oferece parâmetros que garantem esse tipo patológico deixando a peça 

ou uma estrutura segura e satisfatória, permitindo que a qualidade ainda seja eficiente. O quadro 

a seguir demonstra os limites dos valores de aberturas das fissuras dependendo da classe de 

agressividade do concreto. 

Quadro 1 – Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção das 

armaduras, em função das classes de agressividade ambiental.  

Tipo de concreto 

estrutural 

Classe de agressividade 

ambiental (CAA) e tipo de 

proteção 

Exigências relativas à 

fissuração 

Combinações 

de ações em 

serviço a 

utilizar 

Concreto simples CAA I CAA IV Não há - 

Concreto armado CAA I ELS-W 𝑤𝑘 ≤ 0,4 𝑚𝑚 Combinação 

frequente CAA II CAA III ELS-W 𝑤𝑘 ≤ 0,3 𝑚𝑚 

CAA IV ELS-W 𝑤𝑘 ≤ 0,2 𝑚𝑚 

Concreto protendido 

nível 1 (protensão 

parcial) 

Pré-tração com CAA II 

Ou 

Pós-tração com CAA I e II 

ELS-W 𝑤𝑘 ≤ 0,2 𝑚𝑚 Combinação 

frequente 

Concreto protendido 

nível 2 (protensão 

limitada) 

Pré-tração com CAA II 

Ou 

Pós-tração com CAA III e IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F Combinação 

frequente 

ELS-𝐷𝑎 Combinação 

quase 

permanente 

Concreto protendido 

nível 3 (protensão 

completa) 

 

 

Pré-tração com CAA III e IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F Combinação 

rara 



 

 

ELS-𝐷𝑎 Combinação 

frequente 

Fonte: ABNT NBR – 6118. Projeto de Estrutura de Concreto – Procedimento. 

 

Além desses procedimentos presentados, pode ser levado em consideração também os 

tipos de aço e tipo de cimento que será utilizado na execução do concreto armado, cimentos 

com materiais pozolânicos por exemplo demonstram características melhores para evitar a 

corrosão (CASCUDO, 1997). 

 

1.3 Técnicas de correção aplicadas em armaduras que estão em processo de corrosão 

 

O concreto armado quando executado de forma a atender a intrinsidade de suas 

características, associado ao adequado cobrimento das armaduras de acordo com a Tabela 7.2 

da NBR 6118/2014 que relata a correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o 

cobrimento nominal das armaduras para cada região de estudo. Ambos fatores garantem, por 

estanqueidade, a proteção do aço aos fatores agressivos externos. 

Sendo assim para Grochoski (2008) a proteção mais satisfatória é o próprio concreto, 

implicando que, quanto melhor a qualidade do concreto que cerca a armadura maior será sua 

proteção. Onde para garantir a melhor qualidade do concreto, além do adequado cobrimento, 

deve-se também reduzir a relação da proporção água-cimento, alcançando maiores resistências 

e durabilidade. 

Thomaz (2003) ilustra uma situação específica de uma ponte de concreto armado perto 

do mar exposta à corrosão, em um ambiente muito agressivo, onde há presença de fissuras e 

armaduras aparentes por falta de cobrimento. Localizada junto ao mar, a estrutura de concreto 

armado sofre fortemente o ataque de todos os fatores necessários para a corrosão das armaduras 

no interior do concreto. Os cloretos, dissolvidos nas pequenas gotas de água que formam o mar, 

penetram no concreto e destroem a camada passiva que cobre e protege a superfície da haste, o 

oxigênio do ar e a alta umidade do local permitem a formação de uma célula eletrolítica são 

exemplos de fatores associados a corrosão. Que por sua vez as hastes corroídas se expandem e 

quebram o cobrimento da estrutura de concreto armado. 

As premissas anteriores relatam que o mais econômico e eficiente meio de tratamento 

das armaduras que apresentam corrosão, é justamente ao executar a concretagem de forma 

correta, ou seja, o concreto deve ser bem adensado e corretamente dosado de acordo com seu 

traço de projeto. Bem como, se ater ao correto cobrimento de acordo com a norma, em áreas de 



 

 

maiores agressividades segundo a NBR 6118/2014, o cobrimento varia de pilares e lajes o valor 

de 40 a 50 milímetros de espessura. 

A Figura 01 mostra um exemplo de uma coluna estruturalmente vulnerável com sua 

armadura corroída. Na Figura 02, algumas configurações de reforço são caracterizadas pela 

adição de aço e concreto, onde o reforço pode ser feito de acordo com as exigências, 

especificações e acessos ao executa-lo, podendo configurar nos quatro lados, como em três, 

assim sucessivamente.  

Figura 02 – pilar com armadura exposta e corrida. 

 

Fonte: Revista Téchne (2015) 

Figura 03 - Configurações de reforço com adição de armadura e concreto em pilares. 

 

Fonte: TAKEUTI (1999) 

Quando o processo corrosivo já está em andamento, devido a ação dialética dos agentes 

externos, primeiramente deve-se retirar todos os vestígios de oxidação, fazendo assim a limpeza 

da armadura, pelo método de jato de areia ou por escovação manual (MARCELLI, 2007).  A 

figura 03, relata o passo a passo dos procedimentos de recuperação de uma estrutura de concreto 

armado que sofreu processos corrosivos em suas armaduras devido ao aparecimento de fissuras. 

 

Figura 04 - Estágios do reparo de pilares com armadura corroída 



 

 

 
Fonte: Adaptado de Pellicer et al. (2016) 

  

Para Pellicer et al. (2016) assim como para Marcelli (2007) anteriormente citado, para 

executar a recuperação das armaduras, primeiramente deve-se retirar a camada de cobrimento 

onde o concreto está em mal estado, posteriormente, por jateamento de areia ou agua as 

superfícies da mesma são completamente limpas, sem vestígios de resíduos de concretos ou 

manchas de corrosão (fase 1).  

Ambos autores relatam que na segunda etapa (fase 2) do trabalho de recuperação, 

destinado a passivação das armaduras, é aplicado uma ou duas camadas de revestimento 

anticorrosivos a base de resinas de epóxi, de acordo com a necessidade, sendo que a segunda 

caso precise deve ser aplicada a partir do momento que a primeira estiver completamente seca. 

Posteriormente (fase 3) é executada a camada de regeneração do concreto utilizando argamassas 

a base de sílica ativa, cimento e reforçadas com fibras permitindo um acabamento liso. E por 

fim, é executado uma camada protetora de tinta contra carbonatação (fase). 

Para Marcelli (2007), é necessário analisar a capacidade de carga do aço especialmente 

estruturas que passaram por calor intenso, em casos de incêndio, devido a possibilidade de a 

estrutura sofrer perdas de resistências. Quando for conveniente a troca de parte das armaduras 

devido ao elevado processo de oxidação ou perda de resistências, podem ser feitas por emendas 

conforme a figura 04, atendendo as exigências e procedimentos da NBR 14931 de 2004.  

Figura 05 - Representação de emenda por transpasse 
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FASE 4: 
REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO  



 

 

 
Fonte: MARCELLI (2007) 

 

O concreto é um elemento estrutural de extrema importância para a segurança de uma 

estrutura, consequentemente, quando sofre ações que comprometem sua integridade e 

intrinsidade deve ser devidamente recuperado. Em muitas situações, o concreto se deteriora 

com o tempo ou devido a ações externas e erros de projeto e para alcançar uma recuperação 

estrutural, primeiro deve-se diagnosticar as possíveis causas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esperamos ao termino da presente pesquisa proporcionar uma ampla visão da 

importância de se manter as características intrínsecas do concreto armado durante sua vida útil, 

pois ao decorrer do tempo são diversos fatores que implicam em descaracterização afetando 

diretamente a armadura do concreto, tais fatores são: ação de cloretos, carbonatação, meio 

aquoso, aparecimento de fissuras, o não cumprimento de espessuras mínimas para cobrimento 

da armadura previsto por norma, dentre outros, salientando ao leitor a importância da ação 

imediata de reparo das armaduras. Acontece que ainda há muito a ser estudado e inovado afim 

de se criar métodos de proteção, mais eficazes e menos onerosos. É notório que investimentos 

nessa área são necessários afim de se reduzir a ocorrência das reações de oxidação nas 

armaduras do concreto armado proporcionando aumento de sua vida útil, consequentemente 

majorando a segurança das estruturas que utilizam este tipo de material.  
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