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RESUMO 

A corrosão apresenta-se como uma das causas mais sérias para diversos problemas em estruturas de 
betão armado e pré-esforçado, pondo em causa a durabilidade das mesmas, e acarretando elevados 
custos financeiros associados a posteriores reparações. 

Existem por isso, uma série de métodos que visam conferir protecção adicional às estruturas de betão 
armado e pré-esforçado. Estas medidas, sobretudo de carácter preventivo, procuram garantir a 
durabilidade esperada da estrutura, nomeadamente em situações ou condições particulares, como por 
exemplo em ambientes extremamente agressivos. 

Pretende-se pois, após uma abordagem elucidativa do fenómeno da corrosão, suas causas, tipos e 
consequências, apresentar, sob a forma de estado da arte, diversos métodos de protecção adicional em 
estruturas, discutindo o seu desempenho e descrevendo o seu modo de acção. 

Ao longo deste documento, são então apresentados e avaliados uma série de métodos de protecção 
adicional: inibidores de corrosão, tratamentos e revestimentos superficiais, armaduras de aço 
inoxidável, outras armaduras resistentes à corrosão e métodos electroquímicos de protecção. 

Destaca-se o carácter em certos casos inovador, a nível nacional, de diversos materiais e métodos 
apresentados tais como: armaduras de aço inoxidável, armaduras revestidas por aço inoxidável, aço 
MMFX, protecção catódica, realcalinização electroquímica e remoção electroquímica de cloretos. 

De todos eles aconselha-se um destaque especial para as armaduras de aço inoxidável e métodos 
electroquímicos, devido ao seu excelente desempenho a nível de protecção, quando comparados com 
as soluções mais tradicionais. 

 

PALAVRAS -CHAVE: corrosão, inibidores, tratamentos, aço inoxidável, métodos electroquímicos. 
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ABSTRACT  

Corrosion, presents itself as the major cause for several problems in reinforced and pre-stressed 
concrete structures, affecting durability and leading to high cost repair work. 

Therefore, a number of methods that provide additional protection to reinforced and pre-stressed 
concrete structures have been implemented. These measures, mainly preventive, are intended to 
guarantee the expected service life of the structure, especially in particular conditions or situations of 
extremely aggressive environment. 

The present work is intended to provide, after a clear approach on the corrosion phenomena, its 
causes, types and consequences, a state of the art report on each of the Additional Protective Methods, 
discussing corrosion performance and mechanisms. 

Throughout this document, therefore, a series of Additional Protective Methods is presented and 
evaluated including: corrosion inhibitors, surface treatments, stainless steel reinforcement, other types 
of corrosion resistant reinforcements and electrochemical techniques. 

Some of the Additional Protective Methods presented are innovative at a national level, such as: 
stainless steel reinforcement, stainless steel clad reinforcement, MMFX steel, cathodic protection, 
electrochemical realkalisation and chloride extraction. 

A special prominence is given to the stainless steel reinforcement and to the electrochemical methods, 
due to excellent performance, when compared with the more traditional systems. 

 

KEYWORDS: corrosion, inhibitor, treatment, stainless steel, electrochemical techniques. 
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1 
1. INTRODUÇÃO 
 

 

As estruturas de betão armado representam actualmente mais de 45% do parque habitacional edificado 
e grande parte das obras de arte e estruturas industriais existentes em Portugal, desde que esta tecnolo-
gia se generalizou no nosso país, por volta dos anos 60 (Saraiva, 2007). 

Quando do surgimento do betão armado, os projectistas e construtores, julgavam ter encontrado uma 
solução “milagrosa”, um material eterno, insensível à acção do tempo. 

Com o passar do tempo, começaram a surgir sérios problemas e patologias nestas estruturas, muitas 
das quais causadas pela corrosão. Dados adquiridos do Census de 1991 mostram que mais de 20% dos 
edifícios com estrutura de betão armado necessitam de reparações médias a grandes (Saraiva, 2007). 

Quando surgem problemas, são necessárias então medidas de manutenção e/ou reparação num curto 
período de tempo. Estas medidas são extremamente dispendiosas. Estima-se, por exemplo, um custo 
anual de 1200 milhões de euros atribuídos à corrosão de estruturas em Espanha, os 50 milhões de 
euros dispendidos só em reparações de pontes no Reino Unido e o facto que mais de 44% das 500 mil 
passagens superiores nos Estados Unidos sejam consideradas estruturalmente deficientes, necessitando 
de algum tipo de reparação (Garcia-Alonso, et al., 2007). 

Atendendo então a uma necessidade não prevista inicialmente, desenvolveram-se vários métodos de 
protecção adicional para estruturas de betão, com o intuito de prevenir a corrosão do aço em ambientes 
de extrema agressividade. O objectivo principal deste trabalho é elaborar um estado da arte, o mais 
actualizado possível, das técnicas e métodos de protecção disponíveis até ao momento.  

Surgem assim aqui descritos, varias técnicas e métodos inovadores, a maioria dos quais apresentando-
se ainda como uma novidade em Portugal. Verifica-se pois ainda um baixo nível de aplicação destes 
métodos de protecção, pelo que é importante divulgar e desmistificar muitos dos métodos aqui descri-
tos. 

Numa primeira parte, é descrito o processo corrosivo de uma forma simplificada e apresentadas as 
consequências nefastas do decorrer desse mesmo processo. 

Após a percepção do problema, são então apresentados os diversos métodos possíveis de prevenir a 
corrosão do aço no betão armado. Destacam-se pois então os inibidores de corrosão, os tratamentos e 
revestimentos superficiais, o aço inox, outras armaduras resistentes à corrosão e por fim abordam-se os 
métodos electroquímicos. 
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2 
2. CORROSÃO 
 

 

A durabilidade de uma estrutura de betão armado ou pré-esforçado está, a maioria das vezes, depen-
dente da corrosão das armaduras, que ocorre após a perda da protecção que o meio que as envolve lhes 
confere. 

Durante as reacções de hidratação do cimento produz-se uma solução porosa de elevada alcalinidade 
(pH superior a 12.5), composta maioritariamente por hidróxidos de cálcio, sódio e potássio. 

Neste ambiente os compostos de ferro termodinamicamente estáveis são óxidos e hidróxidos de ferro. 
Forma-se então, de modo espontâneo, nas armaduras de aço convencional embebidas no betão, um 
filme protector (o filme passivo) com poucos nanómetros de espessura e composto por óxidos de ferro 
hidratados. A acção protectora deste filme passivo é imune a danos mecânicos da superfície do aço 
mas pode no entanto ser destruído pela acção de iões cloreto ou pela carbonatação do betão, dando 
origem à despassivação das armaduras (Bertolini, et al., 2004). O fenómeno de passivação impede 
assim a corrosão do aço mesmo quando reunidas todas as condições para o início do processo corrosi-
vo. 

A despassivação das armaduras, isto é, a destruição da película passivante, pode ocorrer através de 
dois fenómenos: 

- Decréscimo do pH do betão, sobretudo devido à acção do dióxido de carbono no betão de recobri-
mento (carbonatação) ou, por vezes, à lixiviação de álcalis provocada por água corrente que pode 
ocorrer em zonas sensíveis da estrutura, por exemplo, em juntas de construção ou zonas fendilhadas 
quando o betão é de má qualidade (ninhos de pedra, razão água/cimento elevada). 

- Penetração de agentes despassivantes, sobretudo cloretos, desde o betão de recobrimento até às 
armaduras. Quando a concentração de cloretos excede determinado valor crítico, a película passivante 
é destruída e poder-se-á dar início à corrosão do aço (Sousa-Coutinho, 1998). 

 

2.1. DEFINIÇÃO 

A corrosão é um processo electroquímico devido a uma corrente eléctrica entre as áreas anódica e 
catódica, provocada por um fluxo de electrões. O processo, que se inicia somente após a despassivação 
das armaduras, pode ser resumido a uma reacção entre o ferro, água e oxigénio originando produtos de 
corrosão de elevado volume.  

Esta reacção electroquímica pode ser subdividida em dois processos parciais, a reacção anódica e a 
reacção catódica. 
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O processo anódico consiste na dissolução do ferro que liberta electrões levando à formação de catiões 
ferro Fe2+. Os iões ferro, carregados positivamente passam à solução, segundo a reacção anódica prin-
cipal: 

Fe → Fe2+ + 2e- 

Existem também diversas reacções anódicas secundárias. Dessas reacções originam-se alguns óxidos 
de ferro que podem formar películas protectoras na superfície do aço e ocorre a libertação de H+, que 
podem levar a um decréscimo localizado do pH na zona anódica. 

Como reacções anódicas secundárias temos: 

Fe + 3H2O → Fe (OH)3 + 3H+ + 3e- 

3Fe + 4H2O → Fe2 O4 + 8H+ + 8e- 

Fe + 2H2O → Fe O(OH-) + 3H+ + 3e- 

FeO(OH-) + O2 → Fe3 O4 ou Fe (OH)2 

O processo catódico, no qual ocorre a redução do oxigénio consiste principalmente na reacção: 

1/2 O2 + H2O + 2e- → 2(OH)- 

Assim, os electrões provenientes do processo anódico deslocam-se através da armadura para possibili-
tar a redução do oxigénio na presença de água. Resultam então iões oxidrilo que aumentam o pH local 
da zona catódica. Como se pode constatar esta reacção é condicionada pela presença de oxigénio no 
betão. Assim, a sua velocidade é fortemente condicionada pela difusão de oxigénio do betão. 

Depois da dissolução do ferro na reacção anódica, o ião ferro combina-se com o ião oxidrilo resultante 
do processo catódico, ião este que entretanto se deslocou através da solução, a partir do cátodo, onde 
se havia formado. A solução passa a ser uma solução electrolítica, permitindo o transporte iónico e 
constituindo com o ânodo, o cátodo e a armadura que permite a condução de electrões, uma verdadeira 
pilha electroquímica (Sousa-Coutinho, 1998). 

O resultado da combinação, junto do ânodo, dos iões ferro e oxidrilo é a ferrugem. A Figura 1 descre-
ve esquematicamente os processos que intervêm na corrosão. 

 

 

Figura 1 – Processos anódico e catódico na corrosão (Sousa-Coutinho, 1998). 
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O processo anódico, o processo catódico, o transporte de electrões conduzidos pelo aço do ânodo para 
o cátodo e a migração de iões oxidrilo através da solução porosa desde o cátodo até ao ânodo consti-
tuem processos complementares. Assim, a velocidade de corrosão será determinada pelo mais lento 
destes quatros processos. Na realidade a resistência eléctrica do aço é muito inferior à do betão pelo 
que o transporte de corrente através das armaduras nunca constitui limitação para a taxa de corrosão. 

Podemos então considerar a taxa de corrosão negligenciável quando uma das seguintes situações ocor-
re (Bertolini, et al., 2004): 

• O processo anódico é lento porque o aço está passivo, quando não existe carbonatação nem 
ataque por cloretos. 

• O processo catódico é lento pois o oxigénio não atinge a superfície das armaduras em con-
centração considerável, como no caso de betão saturado de água. 

• A resistência eléctrica do betão é elevada, como no caso de estruturas em ambiente seco ou 
de baixa humidade relativa. 

O primeiro caso é denominado “controlo passivo”, o segundo “controlo de transporte de oxigénio” e o 
terceiro “controlo óhmico”. 

A corrosão será mais intensa, após despassivação das armaduras, nos casos em que o betão de reco-
brimento das armaduras está sujeito a ciclos agudos de molhagem (solução electrolítica) e secagem 
(oxigénio) (Sousa-Coutinho, 1998). 

 

2.2. TIPOS DE CORROSÃO 

Os dois principais tipos de corrosão existentes em estruturas correntes de betão armado e pré-
esforçado são: 

• Corrosão localizada induzida por cloretos; 
• Corrosão generalizada induzida por carbonatação. 

As condições que levam à corrosão do aço no betão e as condições que promovem a ausência de cor-
rosão podem ser resumidas como sugere as Tabela 1 e a Tabela 2 (Kondratova, 1999). 

 

Tabela 1 – Requisitos gerais para a corrosão (Kondratova, 1999) 

CORROSÃO 

pH<11.5 pH>11.5 

Ferro Ferro 

Oxigénio Oxigénio 

Água Água 

 Cloretos 
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Tabela 2 – Requisitos gerais para ausência de corrosão (Kondratova, 1999) 

AUSÊNCIA DE CORROSÃO 

Afastar do betão Adicionar ao betão 

Ferro Iões hidroxilo 

Oxigénio 
Potencial negativo no âno-

do 

Água Inibidores de corrosão 

Cloretos 
Revestimento e tratamento 
superficiais no betão e/ou 

aço 

 

2.2.1. CORROSÃO LOCALIZADA INDUZIDA POR CLORETOS 

A contaminação do betão por cloretos é uma das causas mais frequentes de corrosão das armaduras de 
aço convencional. 

Hoje em dia, existe diversa regulamentação, que limita previamente o teor de cloretos admissível nos 
constituintes do betão e estabelece classe de exposição apropriada, nomeadamente a norma NP EN 
206-1 e legislação associada (LNEC E 464). 

A restrição de cloretos na composição do betão que as normas hoje em dia impõem, é condição neces-
sária para eliminar a corrosão induzida por iões cloreto contidos na mistura.  

No passado, por vezes, excesso de iões cloreto eram adicionados na mistura, quer através de água, 
agregados contaminados ou certos adjuvantes. Outra fonte de contaminação é o ambiente em que a 
estrutura se encontra que pode permitir que elevadas concentrações de cloretos penetrem no betão. Isto 
pode ocorrer, por exemplo, em ambientes marítimos ou em zonas muito frias em que seja frequente-
mente utilizado sal (à base de cloretos) como meio de descongelação. 

Teores relativamente baixos de cloretos são suficientes para iniciar o processo corrosivo nas armadu-
ras, quando existe acesso de quantidade suficiente de oxigénio para se iniciar o processo catódico. 
Assim, por este facto, o teor necessário de cloretos para ocorrer corrosão é menor em estruturas expos-
tas ao ambiente do que em estruturas completamente submersas. 

A corrosão induzida por cloretos é geralmente uma corrosão localizada. A presença de cloretos provo-
ca “picadas” no aço pois a película passiva apenas desaparece em pequenas superfícies tal que reduzi-
das áreas anódicas e grandes superfícies catódicas existem à superfície das armaduras, causando redu-
ções locais substanciais nas secções das armaduras. Os iões cloreto actuam como catalisadores na 
"picada", que actua como ânodo e intervêm nas reacções acelerando a dissolução do ferro: 

Fe2++Cl-+2H2O → Fe(OH)2+2H++Cl- 

Na zona anódica (picada) verifica-se a dissolução do ferro, isto é, iões positivos de ferro passam à 
solução: 

Fe → Fe2+ + 2e- 
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Os electrões formados nas armaduras combinar-se-ão, no cátodo com água e oxigénio, formando iões 
oxidrilo: 

2e- + 1/2 O2 + H2O → 2(OH)- 

Estes iões oxidrilo, mais tarde ou mais cedo, combinar-se-ão formando ferrugem. 

Assim será necessário, para se verificar corrosão, a presença de oxigénio que se difunde através da 
camada de recobrimento de betão em direcção às armaduras. A humidade é necessária para permitir o 
processo electrolítico e portanto, mesmo após despassivação, a corrosão não ocorre se o betão estiver 
seco. Em betão saturado onde o oxigénio não consegue penetrar, não se verifica corrosão mas em con-
dições ambientais de ciclos de molhagem e secagem a corrosão é muito intensa (Sousa-Coutinho, 
1998). A Figura 2 descreve o processo corrosivo induzido por cloretos. 

 

 

Figura 2 – Corrosão por cloretos (Bertolini et al., 2004). 

 

É de notar, que embora a corrosão localizada esteja principalmente associada aos iões cloretos, a 
mesma pode ocorrer devido à presença de iões sulfato e sulfureto, proveniente quer das matérias-
primas do betão quer do meio ambiente a que ele está exposto. Estes iões, quando em concentrações 
elevadas podem levar à despassivação das armaduras e a corrosão localizada. 

 

2.2.2. CORROSÃO GENERALIZADA INDUZIDA POR CARBONATAÇÃO 

Em ambientes húmidos, o dióxido de carbono presente no ar forma uma solução ácida que pode reagir 
com a pasta de cimento hidratada diminuindo o pH do betão. Este processo é correntemente designado 
por carbonatação. Outros gases ácidos presentes na atmosfera podem também neutralizar a alcalinida-
de do betão mas normalmente o seu efeito é limitado à superfície do betão. 

De entre os produtos das reacções de hidratação do betão, o hidróxido de cálcio é o composto que 
reage mais prontamente com o dióxido de carbono. A reacção, que ocorre numa solução aquosa, pode 
ser descrita do seguintre modo: 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 

A carbonatação, por si mesmo, embora dê origem a retracção, não danifica o betão, podendo até redu-
zir a sua porosidade. No entanto, tem efeitos importantes na corrosão das armaduras de aço. 
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A primeira consequência da carbonatação é a redução do pH da solução porosa presente no betão, que 
desce dos 13 a 14 para valores perto da neutralidade, o que implica uma despassivação das armaduras. 
Assim, o aço corrói na presença de uma solução porosa do betão carbonatado, no caso de humidade e 
oxigénio suficientes. 

A corrosão das armaduras leva à fissuração do betão de recobrimento expondo ainda mais as armadu-
ras à humidade e oxigénio necessários para a progressão do processo corrosivo, ocorrendo eventual-
mente delaminações do betão de recobrimento. 

A velocidade de carbonatação é influenciada por diversos factores, dos quais o mais preponderante é a 
humidade, por duas principais razões. Em primeiro lugar, a difusão de CO2 na rede porosa do betão é 
facilitada por poros arejados, sendo extremamente lenta em poros saturados de água. Assim, a taxa de 
carbonatação é nula para betão saturado de água. Por outro lado, as reacções de carbonatação ocorrem 
apenas na presença de água, pelo que a taxa de carbonatação é negligenciável em betão seco. 

Como demonstra a Figura 3 o intervalo crítico de humidade relativa do ambiente envolvente ao betão 
que mais favorece a carbonatação, é de 60 a 80%. 

 

 

Figura 3 – Relação entre taxa de carbonatação e humidade relativa ambiental (Bertolini et al., 2004). 

 

Outro factor que influencia a velocidade de carbonatação no betão é a concentração de dióxido de 
carbono na atmosfera, que pode variar de 0.03% em ambientes rurais até valores superiores a 0.1% em 
ambientes urbanos (Bertolini et al., 2004). 

Um aumento de temperatura implica também um aumento da taxa de carbonatação. 

A composição do betão influencia também a carbonatação já que a permeabilidade do betão tem efeito 
na difusão do dióxido de carbono e consequentemente na taxa de carbonatação. Assim, um betão de 
composição adequada, com baixa relação água/cimento e curado apropriadamente será mais resistente 
à carbonatação. 

 

2.3. CONSEQUÊNCIAS 

A corrosão é normalmente evidenciada por zonas de ferrugem que surgem na superfície externa da 
estrutura de betão, ou por danos evidentes na camada de recobrimento resultantes dos fenómenos 
expansivos da corrosão. De facto, como ilustrado na Figura 4, os produtos da corrosão têm um volume 
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2 a 6 vezes superior ao aço do qual derivam, dependendo o seu volume final da sua composição e grau 
de hidratação. 

 

 

Figura 4 – Volume relativo dos produtos de corrosão (Sousa-Coutinho, 1998). 

 

Consequentemente, os produtos da corrosão criam tensões internas no betão de recobrimento levando 
à sua fissuração e delaminação. Além disso, é frequente uma diminuição de aderência entre as arma-
duras e o betão, levando a um desempenho insuficiente da estrutura. Na corrosão localizada a conse-
quência mais importante acaba por ser a perda de secção transversal das armaduras o que diminui os 
valores da sua força resistente. 
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3 
3. MÉTODOS DE PROTECÇÃO 
 

 

Por vezes, são necessários métodos de protecção adicional, de forma a garantir a durabilidade esperada 
da estrutura, nomeadamente em situações ou condições particulares caracterizadas por: 

• Agressividade ambiental extremamente elevada; 
• Impossibilidade de executar o recobrimento com a espessura e qualidade necessária; 
• Indisponibilidade de betão de boa qualidade; 
• Necessidade de garantir uma vida útil muito longa da estrutura; 
• Inacessibilidade para executar obras de manutenção. 

Assim, pode ser oportuno ou necessário aumentar a durabilidade da estrutura em relação ao preconi-
zada na normalização actual (NP EN 206-1 e legislação relacionada), o que será possivel realizar atra-
vés de medidas preventivas específicas que modificam as características do betão, das armaduras, do 
ambiente externo, ou da própria estrutura (Figura 5 e Figura 6). Estas medidas de protecção podem ser 
aplicadas apenas em zonas críticas da estrutura sujeitas a maior agressividade (juntas, pilares, ancora-
gens, etc.) ou apenas à armadura de pele (Bertolini, et al., 2004). 

Em geral, a maioria dos métodos de protecção adicional funcionam retardando o movimento dos agen-
tes agressivos até às armaduras ou então por controlo do processo de corrosão, inibindo o processo 
anódico ou impedindo a corrente eléctrica de corrosão no betão. 

É de notar a impossibilidade de impedir directamente a reacção catódica pois não existe nenhuma téc-
nica actual que iniba o acesso de oxigénio à armadura, excepto mantendo a estrutura total e permanen-
temente saturada de água (Bertolini, et al., 2004). 

A norma EN 1504, que congrega um conjunto de especificações sobre a protecção e reparação de 
betão armado apresenta-nos um conjunto de princípios e métodos (Tabela 3) que podem ser aplicados 
para prevenir ou abrandar o processo corrosivo das armaduras de aço do betão armado. 
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Figura 5 – Métodos adicionais de protecção (Bertolini, et al., 2004). 

 

 

Figura 6 – Mecanismos dos métodos adicionais de protecção (Sousa-Coutinho, 2007). 
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Tabela 3 – Princípios e métodos de protecção e reparação (Raupach ; Röbler, 2005). 

Princípio Métodos 

Nº Abreviatura Definição Nº Definição 

1 
(PI) 

Protecção contra 
ingresso 

Reduzir ou prevenir o ingresso de 
agentes adversos ( p.ex. água, 

cloretos) 

1.1 
Impregnação (bloquear o 
sistema poroso do betão) 

1.2 Revestimento superficial 

1.3 Fissuras reparadas 

1.4 Preencher juntas 

1.5 
Transformar fendas em 

juntas 

1.6 Aplicar painéis externos 

1.7 Aplicar membranas 

7 
(RP) 

Preservar ou res-
taurar a passivida-

de 

Criar condições químicas nas 
quais a superfície da armadura 

mantém ou recupera o seu estado 
passivo 

7.1 
Aumentar a espessura de 

recobrimento 

7.2 
Substituir o betão contami-

nado ou carbonatado 

7.3 
Realcalinização electroquí-
mica do betão carbonatado 

7.4 
Realcalinização do betão 
carbonatado por difusão 

7.5 Extracção electroquímica Cl- 

8 
(IR) 

Aumentar a resisti-
vidade 

Aumentar a resistividade eléctrica 
do betão 

8.1 
Limitar o conteúdo de água 
por impregnação hidrofóbica 

8.2 
Limitar o conteúdo de água 
por revestimento ou abrigo 

9 
(CC) 

Controlo catódico 

Criar condições nas quais poten-
ciais áreas catódicas das armadu-
ras são impossibilitadas de pro-

vocar uma reacção anódica 

9.1 

Limitar o conteúdo de oxi-
génio (no cátodo) por satu-

ração ou revestimento 
superficial 

10 
(CP) 

Protecção catódica  10.1 Aplicar potencial eléctrico 

11 
(CA) 

Controlo de áreas 
anódicas 

Criar condições nas quais poten-
ciais áreas anodicas das armadu-
ras são impossibilitadas de con-

tribuir para a reacção de corrosão 

11.1 
Pintar as armaduras com 
revestimentos que conte-
nham pigmentos activos 

11.2 
Pintar as armaduras com 

revestimentos tipo barreira 

11.3 Aplicar inibidores no betão 
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4 
4. INIBIDORES DE CORROSÃO 
 

 

De entre todas as medidas de protecção adicional, os inibidores de corrosão apresentam-se como uma 
técnica de protecção interessante. Foram utilizados com sucesso, por várias décadas, em numerosas 
aplicações técnicas, tais como na indústria de processamento, em sistemas de aquecimento e refrigera-
ção, indústria de revestimento e muitas mais. 

Ao contrário de outras técnicas apenas focalizadas em impedir a penetração no betão dos agentes 
agressivos, os inibidores podem oferecer protecção na presença desses agentes ou até mesmo quando o 
processo corrosivo já se iniciou. Assim, os inibidores não só oferecem diversas estratégias de protec-
ção como também a possibilidade de serem empregues como meios de reparação. 

Existe um consenso geral na definição e requisitos de adjuvantes inibidores de corrosão ou de repara-
ção para betão, que é baseada na definição ISO de inibidor de corrosão: “Inibidores de corrosão são 
compostos químicos que, quando adicionados em quantidades (preferencialmente pequenas) adequa-
das ao betão, podem prevenir ou retardar a corrosão do aço no betão, mas que não demonstram ter 
efeitos adversos nas propriedades do betão, ou na natureza e microestrutura dos produtos de hidrata-
ção. 

Os inibidores de corrosão são substâncias que afectam o processo corrosivo diminuindo a taxa de cor-
rosão, no entanto, substâncias que provocam um decréscimo da taxa de corrosão influenciando apenas 
o mecanismo de transporte dos agentes agressivos até às armaduras não são considerados inibidores de 
corrosão. O diferenciamento entre efeitos apenas respeitantes ao processo de transporte e a inibição de 
corrosão propriamente dita, é por vezes muito difícil de efectuar, devido à complexidade do processo 
corrosivo e à dificuldade que por vezes existe em compreender completamente o processo de inibição 
(Büchler, 2005). 

As aplicações e limitações dos inibidores de corrosão estão dependentes da sua natureza química e da 
sua interacção com o betão. Enquanto que a sua adição directa na água que irá fazer parte da mistura 
do betão oferece inúmeras vantagens, tais como uma distribuição homogénea no betão e consequen-
temente no aço, é essencial que o inibidor não afecte as propriedades do betão ou que os seus efeitos 
sejam controlados. Por outro lado, a aplicação superficial de inibidores requer que haja transporte do 
composto químico até às armaduras onde terá de chegar em concentrações adequadas de modo a pro-
teger o aço. 

De modo a seleccionar o inibidor correcto para uma aplicação específica é necessário então com-
preender as propriedades e interacções de todos os compostos presentes no inibidor e o modo como 
este interage com os diferentes tipos de corrosão. 
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Materiais utilizados como inibidores de corrosão não devem ser tóxicos ou ambientalmente agressivos 
e devem (Rixom ; Mailvaganam, 1999): 

• Ser eficazes no pH e temperatura do ambiente no qual vão ser usados. 
• Ter elevadas propriedades receptoras ou dadoras de electrões. 
• Ter uma solubilidade adequada mas prevenindo possíveis lixiviações. 
• Saturar rapidamente a superfície do aço. 
• Ser compatíveis com outros adjuvantes usados no betão. 
• Não ser adsorbido totalmente pela pasta de cimento, para que a maior parte da substância 

esteja disponível para inibir o processo corrosivo. 
• Não alterar significativamente a velocidade de hidratação do betão. 

 

4.1. MECANISMOS DE INIBIÇÃO  

Existe uma vasta experiência com compostos químicos inibidores de corrosão, nomeadamente na 
indústria petrolífera, de gás e de óleos. Nestas indústrias, usam-se, com sucesso, inibidores, há largas 
décadas.  

No entanto devido a diversas especificidades, o uso de inibidores em estruturas de betão armado é 
ainda muito limitado e há ainda muita precaução na sua utilização. Para melhor compreendermos as 
dificuldades e especificidades da aplicação de inibidores no betão armado é necessário conhecer os 
diversos mecanismos e acções inibidoras dos vários compostos. 

 

4.1.1. INIBIÇÃO DE CORROSÃO UNIFORME 

Em soluções ácidas ou neutras o aço corrói uniformemente devido à ausência do filme passivo na 
superfície metálica. A utilização de inibidores de corrosão tem-se provado um método economicamen-
te eficiente de aumentar o período de vida útil de diversas estruturas de aço, entre as quais, sistemas de 
aquecimento e refrigeração, sistemas de abastecimento de água e estruturas subterrâneas. 

A classificação de inibidores de corrosão generalizada é geralmente difícil devido à complexidade e 
detalhe do mecanismo inibidor. Existe, no entanto, diversa literatura especializada que os classifica 
pelo mecanismo de inibição (Figura 7), (Büchler, 2005): 

a) Inibidores de adsorção, que actuam especificamente nas reacções parciais anódica e/ou 
catódica sendo denominados inibidores mistos quando intervêm em ambas. Substâncias que 
são adsorvidas nas zonas activas do metal e que interferem com estas reacções podem assim 
reduzir significativamente a taxa de corrosão. Estes inibidores por adsorção, ligam-se ao metal 
por adsorção química ou física interagindo com as reacções electroquímicas. 

b) Inibidores passivadores e os promotores-de-passivação, isto é, a formação de um filme 
protector passivo na superfície do aço, mesmo em valores de pH inferiores a 10. Os inibidores 
passivadores são agentes oxidantes que, juntamente com o oxigénio existente no electrólito 
irão aumentar a densidade de corrente eléctrica devida à corrosão, de tal modo que a formação 
de o filme passivo seja possível. Incluem-se nos passivadores os nitritos, cromatos e o oxigé-
nio (Büchler, 2005). Os passivadores são consumidos constantemente ao longo do tempo pelo 
que é necessário o controlo do seu fornecimento. Os inibidores promotores de passivação 
modificam o electrólito de tal forma que a densidade de corrente eléctrica necessária à passi-
vação seja reduzida, até ao ponto em que se dê a passivação do aço, com o oxigénio disponível 
no betão. Entre os inibidores que promovem a passivação encontram-se os fosfatos, boratos e 
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ácidos orgânicos. Ao contrário do que sucede nos inibidores passivadores os inibidores que 
promovem a passivação não incorrem no risco de acelerar a corrosão quando a sua concentra-
ção é inferior à concentração crítica.  

c) Inibidores por formação de camada protectora. As reacções electroquímicas que ocor-
rem na superfície da armadura podem ser intensamente afectadas por precipitados que se for-
mem na superfície metálica, e que evitem que os agentes oxidantes atinjam o aço ou que se dê 
a dissolução do ferro. Exemplos deste tipo de inibidores são os ortofosfatos ou poliaminas de 
baixa solubilidade. Estes sistemas são geralmente utilizados em sistemas de abastecimento de 
água devido à sua não toxicidade. 

 

 

Figura 7 – Inibição de corrosão uniforme: (a) Decréscimo da taxa de corrosão por inibidores de adsorção; (b) 

Formação de um filme passivo devido a inibidores passivadores; (c) Decréscimo da taxa de corrosão por inibido-

res por formação de camada protectora (Büchler, 2005). 

 

4.1.2. INIBIÇÃO DE CORROSÃO LOCALIZADA 

O filme passivo das armaduras resulta numa protecção excepcional do aço contra a corrosão uniforme. 
Assim, e enquanto ocorrer passivação, a durabilidade do aço é virtualmente ilimitada. No entanto, os 
sistemas passivos são susceptíveis de corrosão localizada na presença de cloretos. O mecanismo, 
explicado simplificadamente em 2.2.1é complexo, pelo que, para que um inibidor de corrosão locali-
zada previna ou abrande o processo corrosivo, terá de interagir com o processo em si (Büchler, 2005). 

Assim ter-se-á (Figura 8) (Büchler, 2005):  

a) Inibidores de adsorção, que adsorvendo substancias químicas sobre o filme passivo 
levam à formação de camadas monomoleculares aumentando a resistência à corrosão localiza-
da. O uso de ácidos orgânicos tem demonstrado uma elevada adsorção e um aumento da resis-
tência à corrosão. Resultados recentes indicam que a formação de de uma camada monomole-
cular por adsorção resulta, sobretudo, na inibição da reacção catódica. 
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b) Inibidores passivadores e os promotores-de-passivação. No caso da corrosão localiza-
da os inibidores passivadores melhoram a capacidade de repassivação do aço ao migrarem 
para o interior da picada já que têm propriedades oxidantes. Além disso estes inibidores 
influenciam a migração competitiva entre os iões hidróxido e cloreto para o interior da picada 
diminuindo a quantidade de cloretos transportados. Os promotores-de-passivação funcionam 
por aumento do pH e adicionalmente diminuem a quantidade de iões cloreto transportados na 
reacção corrosiva. Passivadores usuais são nitritos, cromatos e molybdatos. Entre os promoto-
res de passivação temos os boratos, fosfatos e os hidróxidos. 

c) Inibidores por camada protectora, cujo mecanismo de protecção é semelhante aos ini-
bidores de adsorção, com a diferença de em vez de uma camada monomolecular, tem-se um 
depósito formado na superfície passiva do metal. 

 

 

Figura 8 – Inibição de corrosão localizada de aço passivo: (a) Decréscimo da taxa de corrosão por inibidores de 

adsorção; (b) Repassivação da “picada” devido a inibidores passivadores ou promotores de passivação; (c) 

Decréscimo da taxa de corrosão por inibidores de camada protectora (Büchler, 2005). 

 

No que diz respeito à inibição de corrosão do aço no betão, a situação é específica. O aço no betão está 
geralmente passivo, logo, protegido por um filme de óxidos e hidróxidos formados espontaneamente 
na solução porosa alcalina. O mecanismo de protecção do inibidor é assim geralmente contra a corro-
são localizada devido a cloretos ou a uma queda do pH (Bertolini, et al., 2004). 

Há também limitações nas substâncias químicas utilizadas como inibidores de corrosão no betão para 
que não ocorram reacções e efeitos indesejáveis nas características do betão. Um exemplo típico desta 
limitação é o ácido benzóico, excelente inibidor de corrosão, que no entanto, se adicionado à mistura 
provoca uma aceleração inaceitável na cura do betão.  

Por outro lado, o inibidor de corrosão, quando aplicado superficialmente, necessita que o transporte do 
agente inibidor se dê até às armaduras de modo a atingir concentrações adequadas na superfície do 
aço. 
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4.2. MODO DE ACÇÃO E APLICAÇÃO DOS INIBIDORES DE CORROSÃO  

Há dois modos de aplicar um inibidor de corrosão numa estrutura de betão armado (Figura 9). A sua 
aplicação depende não só do risco estimado de corrosão da estrutura, mas também das propriedades e 
interacções químicas do inibidor. Assim, enquanto que adicionar um inibidor na produção do betão 
assegura uma distribuição homogénea, será necessário ter em consideração todos os possíveis efeitos e 
interacções que afectem as propriedades do betão final. Assim, é de grande relevância a escolha do 
método correcto de aplicação (Büchler, 2005). 

 

 

Figura 9 – Modo de acção dos inibidores (Sousa-Coutinho, 2007). 

 

De acordo com o modelo geral do tempo de vida útil de Tuutti, ilustrado na Figura 10, os inibidores 
introduzidos aquando da produção do betão podem actuar de dois modos diferentes: os inibidores 
podem atrasar o inicio da corrosão e/ou reduzir a taxa de corrosão depois de ocorrer a despassivação 
das armaduras. Os inibidores adicionados à mistura do betão são mais eficazes e fiáveis (Bertolini, et 
al., 2004). 

 

Figura 10 – Modelo geral do tempo de vida útil de Tuutti (Scully ; Hurley, 2007). 
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A adição do inibidor na água de amassadura assegura a distribuição homogénea por todo a estrutura 
resolvendo assim uma questão chave do uso de inibidores no betão. Além disso, este modo de aplica-
ção conduz a substância inibidora à superfície das armaduras, antes do ingresso de cloretos. Segundo a 
literatura especializada na maioria dos inibidores a concentração do inibidor e dos cloretos têm de ser 
da mesma ordem de grandeza para se conseguir uma protecção suficiente contra a corrosão, pelo que, 
a presença em elevadas concentrações de inibidor sugere uma protecção mais eficaz (Büchler, 2005). 
Por norma, é mais seguro e mais fácil adicionar os inibidores durante o fabrico do betão do que aplicar 
à superfície.  

Mesmo assim existem alguns problemas básicos. A mistura do inibidor na composição poderá resultar 
nalguma interferência nas propriedades da pasta de cimento, sobretudo no processo de endurecimento. 
É tambem necessário assegurar que os outros adjuvantes (por ex. Introdutores de ar) não comprome-
tam as propriedades e acção do inibidor. Estimar as consequências dessas possíveis interacções requer 
um profundo conhecimento dos processos e reacções químicas envolvidas e uma detalhada informação 
acerca da composição química do inibidor utilizado, o que nem sempre é correctamente discriminado 
pelos fabricantes. Nestas situações recomenda-se obter a gama completa de adjuvantes, de um único 
fornecedor o que permitirá obter o máximo desempenho possível e, sobretudo, permitir que o utiliza-
dor refira a garantia quando o desempenho se demonstrar insuficiente. 

Outro dos cuidados a ter é assegurar que o inibidor não é lixiviado, consumido, ou no caso de ser volá-
til, evaporado da estrutura durante o tempo de iniciação, isto é, até se iniciar a corrosão da armadura. 
Estes problemas não são em geral reconhecidos na informação sobre os produtos ou na literatura e 
assim, para se obterem os resultados esperados dos inibidores é necessário discutir estas questões com 
o fornecedor e ficarem estabelecidas garantias do ponto de vista de protecção contra a corrosão (Büch-
ler, 2005). 

Outro modo de aplicação para aumentar a resistência à corrosão de estruturas já existentes, ou como 
método de reparação com elevado nível de contaminação por cloretos e/ou onde já ocorra corrosão, é a 
aplicação superficial de inibidores de corrosão. 

Estes inibidores, quando aplicados na superfície do betão, antes da despassivação do aço, têm um 
modo idêntico de acção, aos que se adicionam na mistura, desde que seja atingida a concentração pre-
tendida de inibidor nas armaduras. Se a corrosão já se iniciou, o único modo possível de acção é pro-
mover a redução da taxa de corrosão. 

Assim, nesta família de inibidores o transporte da substância até às armaduras é de vital importância e 
terá de ocorrer a uma velocidade suficientemente elevada de modo a assegurar uma protecção eficaz 
contra a corrosão. O transporte de inibidores através do betão será tratado com mais detalhe em 4.4. 

Do ponto de vista da aplicação, os inibidores podem ser usados como medida preventiva ou como 
medida reparadora de modo a aumentar o tempo de vida útil da estrutura tratada. 

Em aplicações preventivas os inibidores são adicionados à mistura ou aplicados na superfície exterior 
do betão. Quando aplicados como método de reparação, estes são aplicados na superfície do betão 
com o objectivo de reduzir a taxa de corrosão do aço.  

O uso de inibidores de corrosão como medida reparadora apresenta algumas dificuldades. A concen-
tração de cloretos na superfície do aço é já superior à crítica que despoletou o processo corrosivo, e, na 
maioria dos casos, também a camada de recobrimento tem elevada quantidade de cloretos. Como a 
concentração necessária de inibidor está directamente relacionada com a concentração de cloretos para 
um correcto funcionamento do inibidor, é necessário obter uma elevada velocidade de transporte do 
inibidor através do betão. Outro problema é que se esse transporte é devido a efeitos capilares resulta-



Métodos de Protecção Adicional em Estruturas 

21 

rão não só o transporte do inibidor como também dos cloretos do betão que recobre as armaduras, 
aumentando a concentração de cloretos na superfície do aço. O processo de corrosão na superfície do 
aço liberta também produtos que representam uma barreira adicional para que o inibidor atinja a 
armadura. 

Geralmente, é observado que a elevada concentração de cloretos e os efeitos higroscópicos dos sais de 
cloretos impedem o betão de secar diminuindo o efeito capilar de transporte e também o transporte em 
fase gasosa (Büchler, 2005). Alguns autores de literatura especializada revelam que há uma falha na 
disponibilidade de investigações independentes sobre a eficiência de inibidores de corrosão aplicados 
superficialmente. 

 

4.3. TIPOS DE INIBIDOR DE CORROSÃO APLICADOS EM BETÃO ARMADO  

O aço embebido no betão armado em condições ideais deve ser considerado como um sistema devi-
damente protegido e inibido face à corrosão. Isto deve-se, sobretudo, devido à elevada concentração 
de hidróxido de cálcio que em combinação com oxigénio formam um filme protector e passivador do 
aço das armaduras. No entanto, existem diversos danos causados pela corrosão, induzida na maioria 
dos casos por cloretos. Assim, houve necessidade e interesse no desenvolvimento de inibidores de 
corrosão que evitassem este tipo de danos. O primeiro caso de sucesso, que remonta a 1977, foi o nitri-
to de cálcio, que desde então tem sido estudado extensivamente e usado em diversos inibidores comer-
ciais (Büchler, 2005). Mais recentemente, outras substâncias têm sido estudadas como possíveis inibi-
dores de corrosão. Pretende-se então descrever simplificadamente inibidores relevantes no mercado, 
seus mecanismos de acção e limitações. 

 

4.3.1. NITRITO DE CÁLCIO  

As primeiras referências e estudos de investigação acerca dos nitritos como inibidores de corrosão no 
betão armado remontam a 1950. O nitrito de cálcio tem sido utilizado na inibição de corrosão há 
diversos anos tendo sido introduzido comercialmente como inibidor de corrosão em 1970 (Elsener, 
2001). 

É adicionado na água de amassadura do betão e tem efeitos limitados nas propriedades do betão, 
nomeadamente como acelerador (normalmente requer a utilização de redutores de água e de retardado-
res de presa). Provoca um aumento da resistência à compressão do betão e não aumenta o risco de 
reacções alcali-agregados como outros nitritos (Elsener, 2001). Tem sido muito usado para prevenir a 
corrosão por cloretos nos USA; Japão e Médio Oriente em parques de estacionamento, estruturas 
marítimas e viadutos havendo experiência há mais de 30 anos, embora também actue em betão carbo-
natado (Bertolini, et al., 2004). 

A substância é capaz de prevenir a corrosão localizada induzida por cloretos e diminuir a taxa de cor-
rosão após o início do processo corrosivo. É necessário um quociente crítico entre o nitrito e os clore-
tos de forma a assegurar a eficiência do inibidor. Este quociente deve estar entre 0.5 e 1. Verifica-se na 
prática que são necessárias concentrações na ordem dos 6% relativamente à quantidade de cimento. 
Quando presente em concentrações demasiado baixas é de esperar uma aceleração do processo corro-
sivo (Büchler, 2005). Como demonstrado por um estudo comparativo, ilustrado na Figura 11 apenas o 
produto comercial de nitrito de cálcio com a concentração mais elevada, revelou melhorias significati-
vas no comportamento face à corrosão. Para aplicações comerciais é recomendada uma dosagem de 30 
l/m3 de uma solução a 30% de nitrito de cálcio para estruturas nas quais penetrem cloretos pela super-
fície do betão (Bertolini, et al., 2004). 
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Figura 11 – Tempo até início de corrosão de quatro varões de aço em blocos de argamassa expostos, ciclica-

mente, a soluções com cloretos, para diferentes inibidores em diferentes dosagens (Bertolini, et al., 2004). 

 

A eficiência do nitrito de cálcio diminui com o tempo. Enquanto o inibidor é consumido ao longo do 
tempo, a concentração de cloretos aumenta ao longo do tempo pelo que não é possível garantir a longo 
prazo que se satisfaça o quociente crítico que assegura a inibição (Büchler, 2005). 

O consumo de nitrito ao longo do tempo pode ser explicado pelo mecanismo dos passivadores. O nitri-
to migra para a “picada” onde promove a passivação devido às suas propriedades oxidantes. Ao 
aumentar a densidade de corrente catódica, a substância é reduzida diminuindo a sua concentração. A 
necessidade de um rácio elevado entre os nitritos e os cloretos denota um efeito de migração competi-
tiva do inibidor para a picada. O nitrito compete assim com os cloretos durante a fase de iniciação da 
corrosão, interagindo directamente com o processo corrosivo (Büchler, 2005). 

Existem também ensaios recentes que apontam o uso de nitrito de cálcio como possível inibidor em 
estruturas já existentes observando-se diminuições da actividade corrosiva (Bola ; Newtson, 2005).  

A elevada toxicidade do nitrito tem um impacto na sua possível utilização não sendo possível a sua 
utilização na Europa devido a regulamentações ambientais (Bertolini, et al., 2004). 

 

4.3.2. NITRATO DE CÁLCIO 

Investigações laboratoriais de amostras de betão com 4% de nitrato de cálcio em relação à quantidade 
de cimento demonstraram um atraso no início da corrosão. Assim, o nitrato de cálcio parece ter um 
efeito inibidor comparável ao do nitrito de cálcio sem apresentar a mesma toxicidade ambiental. Na 
presença do ião ferro, formado no processo de corrosão, o nitrato é reduzido a nitrito. Assim, o inibi-
dor corrosivo nitrito de cálcio é um produto da reacção do nitrato de cálcio com produtos de corrosão. 
Esta reacção, no ambiente alcalino do betão, é suficientemente rápida para proteger o aço da corrosão. 
O passo adicional de redução do nitrato aumenta a capacidade inibidora. Como o mecanismo de inibi-
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ção é comparável ao do nitrito de cálcio, também no caso do nitrato de cálcio deve existir uma concen-
tração crítica de inibidor necessária para o seu correcto funcionamento. Também por comparação se 
deduz que o consumo de inibidor ao longo do tempo limita a sua eficiência (Büchler, 2005). 

O nitrato é também adicionado na mistura de betão. Parece exibir mais propriedades inibidoras que o 
nitrito exibindo menor toxicidade, o que assim possibilita a sua utilização em países com regulamenta-
ção ambiental mais exigente (Büchler, 2005). 

 

4.3.3. FOSFATO MONOFLURETADO DE SÓDIO (MFP) 

O fosfato monofluretado de sódio (Na2PO3F) (MFP) surge como inibidor de corrosão induzida por 
cloretos, nos anos 80. O seu mecanismo de inibição não é claramente definido, podendo ser anódico, 
catódico ou misto (Soylev ; Richardson). 

Para ocorrer redução na taxa de corrosão a razão entre a concentração de MFP e cloretos deve ser 
superior a 1 (Büchler, 2005). 

Estudos recentes demonstram que a aplicação do inibidor em estruturas já com o processo de corrosão 
iniciado não teve qualquer efeito na taxa de corrosão. De modo similar, não se detectou influência na 
taxa de corrosão de betão carbonatado (Büchler, 2005). 

É de esperar a diminuição da porosidade do betão, já que os poros do betão estão saturados de iões 
cálcio, que formam produtos de baixa solubilidade quando reagem com o MFP. Este efeito, não tendo 
nenhum efeito reparador, pode afectar o transporte de cloretos através do betão em estruturas recentes 
podendo assim atrasar a iniciação de corrosão localizada por cloretos. Outro possível efeito é o aumen-
to do pH devido à reacção do MFP com os iões cálcio (Büchler, 2005). 

O MFP só pode ser aplicado em estruturas existentes, ou seja, aplicado superficialmente, já que afecta 
o endurecimento do betão (Bertolini, et al., 2004).  

Não há resultados positivos quando utilizado como estratégia de reparação, pelo que deve ser utilizado 
como método preventivo. Há ainda alguma discussão sobre as efectivas capacidades inibidoras do 
MFP já que alguns resultados positivos podem ser atribuídos ao atraso do transporte de cloretos atra-
vés do betão até às armaduras. 

 

4.3.4. AMINOALCOÓIS 

Existem hoje também no mercado diversos inibidores de corrosão compostos por aminoalcoóis que 
demonstram algumas vantagens em relação aos outros. Aparentemente a amina, não afecta de forma 
significativa as propriedades do betão. É volátil e exibe grande mobilidade em fase gasosa pelo que 
penetra facilmente no betão podendo chegar às armaduras em elevadas concentrações. Testes laborato-
riais mostram a possibilidade de prevenção de corrosão localizada, quando adicionados na composição 
do betão, podendo-se adiar o seu início. No entanto resultados “in situ” contrastam com os anteriores 
não evidenciando qualquer vantagem quando estes inibidores são adicionados no betão ou aplicados 
superficialmente. Há estudos recentes (Soylev, et al., 2007) que apontam estes inibidores como res-
ponsáveis por uma diminuição de porosidade do betão. 

Investigações laboratoriais demonstraram que por si só os aminoalcoóis não têm propriedades inibido-
ras. Em geral, pode-se assumir que a eficiência desta família de produtos depende do efeito sinergético 
de ácidos carbónicos ou fosfatos com as aminas. A falta de informação detalhada acerca dos produtos 
impede a compreensão total das propriedades inibidoras (Büchler, 2005). 
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Demonstrou-se que o componente não volátil, que contém os ácidos carbónicos, inibe a reacção cató-
dica, presumivelmente por adsorção ou precipitação na superfície metálica e por outro lado as aminas 
afectam a reacção anódica. O efeito inibidor poderá estar relacionado com o pH. Individualmente os 
componentes não demonstraram qualquer capacidade inibidora. 

Para já nenhuma investigação independente sobre estes inibidores de corrosão encontrou efeitos signi-
ficativos de redução da taxa de corrosão quando aplicados superficialmente, em estruturas já com cor-
rosão. Também não foram encontrados efeitos inibidores no caso de estruturas carbonatadas, quer 
aplicando superficialmente ou adicionando o inibidor à mistura do betão (Büchler, 2005).  

Em casos de corrosão localizada, investigações independentes evidenciaram alguns efeitos inibidores 
quando o composto é adicionado no fabrico do betão. Mesmo assim, adições com propriedades pozo-
lânicas são claramente mais eficazes que estes inibidores. Não foi demonstrada eficiência quando da 
aplicação exterior desta família de inibidores a estruturas já existentes. Não foram também ainda estu-
dados correctamente a eficácia a longo prazo e possíveis impactos ambientais (Büchler, 2005). 

 

4.3.5. SILANOS 

Os silanos têm sido aplicados como impregnação hidrofóbica (tratamento superficial, ver 5.2) há 
vários anos como protecção de corrosão tornando a superfície do betão hidrofóbica, diminuindo a 
penetração de água e secando o betão. Em vários estudos, o produto actualmente demonstra capacida-
de para diminuir a taxa de corrosão quando aplicado em estruturas novas ou em superfícies onde já 
ocorra corrosão. 

A aplicação típica como inibidor é efectuada em estruturas já existentes de betão, quer para prevenir 
ou retardar o início do processo corrosivo, quer para diminuir a taxa de corrosão em estruturas já em 
processo corrosivo. A aplicação do produto corresponde a um tratamento hidrofóbico e é efectuado 
por spray. 

É esperado que parte do decréscimo da corrosão se deva ao facto da aplicação deste inibidor tornar a 
superfície do betão hidrofóbica, à secagem do betão e ao aumento da sua resistência eléctrica. Alguns 
autores afirmam que a informação disponível e investigações empíricas mostram um futuro promissor 
de inibidores baseados em silanos para redução da taxa de corrosão. Não é ainda completamente claro 
se a inibição de corrosão observada é relacionada com uma interacção da substância com o aço ou 
devida à secagem da estrutura (Büchler, 2005). 

 

4.4. TRANSPORTE DO INIBIDOR NO BETÃO  

Os únicos mecanismos capazes de assegurar uma taxa suficientemente elevada de transporte através 
do betão são o efeito capilar durante ciclos de secagem/molhagem ou o transporte através da fase 
gasosa. Para um transporte capilar óptimo, o momento da aplicação do inibidor tem de ser cuidadosa-
mente escolhido monitorizando continuamente as propriedades do betão. 

A taxa de transporte observada com inibidores de corrosão voláteis pode também ser considerável. 
Estas taxas elevadas são relacionadas com uma rápida difusão na fase gasosa (Figura 12). A influência 
do teor de humidade do betão é menos crítica do que no caso do transporte por absorção capilar. 
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Figura 12 – Eficácia de transporte de inibidores de corrosão voláteis aplicados superficialmente: (a) Depois da 

aplicação superficial um forte gradiente de concentração promove o transporte do inibidor para o betão; (b) Após 

algum tempo a taxa de transporte na estrutura diminui devido a um gradiente mais fraco no interior da estrutura 

enquanto que à superfície se mantém o mesmo gradiente elevado (Büchler, 2005). 

 

Estes mecanismos de transporte, apesar da sua simplicidade, apresentam alguns problemas. O trans-
porte só ocorrerá se o inibidor for solúvel na solução porosa do betão, e no caso de se formarem com-
postos com iões cálcio originando soluções de muito reduzida solubilidade, não serão transportados e 
eventualmente, os precipitados levarão à colmatação dos poros de betão impedindo o transporte. Será 
assim difícil a obtenção de elevadas concentrações na superfície do aço para que o inibidor actue 
(Büchler, 2005). 

Qualquer inibidor volátil na superfície do betão, difunde-se ou para o betão ou para a fase gasosa. A 
perda de inibidor para a fase gasosa deve ser reduzida ao máximo para que se obtenha uma concentra-
ção suficiente de inibidor na superfície do aço, pelo que se deve procurar controlar a evaporação do 
composto para garantir a eficiência do inibidor a longo prazo (Büchler, 2005). 

Outra questão surge porque normalmente apenas o transporte de um composto, por regra o mais volá-
til, pode ser analisado. Assim, temos informação sobre o transporte do elemento mais volátil, mas não 
obtemos informação da parte restante do inibidor em estudo. Todos os componentes têm de atingir as 
armaduras para se obter o efeito inibidor desejado pelo que daqui se podem explicar discrepâncias 
entre resultados laboratoriais e ensaios de campo. 

Em geral, é difícil determinar a velocidade de transporte de um inibidor devido à sua composição ser 
desconhecida e aos vários mecanismos envolvidos serem difíceis de quantificar de um modo correcto. 
Um estudo (Figura 13) do transporte de um inibidor comercial baseado em aminoalcool através de 
pasta de cimento demonstra que o ingresso na pasta de cimento é maior para o aminoalcool puro do 
que para a mistura do composto comercial que contém fosfatos que reagem com os iões cálcio (Else-
ner, 2001). 
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Figura 13 – Perfil de concentração de um inibidor comercial baseado em aminoalcoóis (Sika Ferrogard 903) 

através de pasta de cimento (Bertolini, et al., 2004). 

 

4.5. AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS INIBIDORES DE CORROSÃO  

Enquanto que o uso de inibidores de corrosão é já implementado com sucesso em diferentes vertentes 
da indústria, a sua aplicação no betão armado não apresenta resultados animadores. É um tema pouco 
estudado, pelo que surgem algumas contradições e a necessidade de se garantirem conhecimentos mais 
profundos e seguros. 

Não existem estudos independentes que atestem a eficácia de inibidores aplicados em estruturas já 
existentes. Isto deve-se sobretudo às dificuldades inerentes ao processo de transporte do inibidor no 
betão. Além disso o betão, como sistema poroso, permite a lixiviação e evaporação dos compostos 
activos inibidores que assim dificilmente atingem e permanecem nas armaduras de aço. 

Ao contrário do que sucede com os inibidores aplicados superficialmente, existem estudos indepen-
dentes que atestam eficiência inibidora a substâncias adicionadas directamente na composição do 
betão. A literatura especializada afirma que a acção inibidora é dependente da relação entre as concen-
trações do inibidor e dos cloretos. Assim, o inibidor deve estar presente no aço em concentrações sufi-
cientemente elevadas num período longo de tempo. De todos os inibidores adicionados no betão o 
nitrito de cálcio é o único com um historial e resultados concretos como inibidor corrosivo. Todos os 
outros apresentam potencial para futuras aplicações mas infelizmente não existe um controlo rigoroso 
do efeito dos inibidores comerciais mais recentes. É necessário considerar as implicações que a adição 
dos inibidores podem ter nas propriedades finais do betão e no processo de cura. 

A falta de uma completa compreensão do efeito inibidor, a dependência do processo corrosivo de fac-
tores externos, os elevados custos relacionados com reparações e os aspectos de segurança relaciona-
dos com a estrutura representam assim um risco significativo na utilização de inibidores de corrosão. 
Recomenda-se assim que a sua utilização seja controlada independentemente e que a sua eficiência 
seja monitorizada ao longo do tempo (Büchler, 2005) 
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5 
5. TRATAMENTOS E REVESTIMENTOS 

SUPERFICIAIS 
 

 

Os tratamentos e revestimentos superficiais são aplicados a estruturas novas como medida preventiva, 
a estruturas existentes quando se antevê a necessidade de protecção adicional ou a estruturas que 
sofreram reparações, para prolongar a vida útil (assim como para ocultar o efeito estético das repara-
ções). Existem diversos tratamentos superficiais pelo que se irá mencionar sobretudo aqueles que inci-
dem preventivamente sobre a corrosão das armaduras (Bertolini, et al., 2004). 

Segundo (Bertolini, et al., 2004) é possível distinguir quatro classes principais de tratamentos superfi-
ciais para o betão (Figura 14): 

• Revestimentos orgânicos que formam um filme protector contínuo. 
• Tratamentos hidrofóbicos que delineiam a superfície porosa do betão. 
• Tratamentos que preenchem os poros capilares. 
• Revestimentos cimentícios. 

 

Figura 14 – Representação esquemática dos diferentes tipos de tratamentos superficiais no betão: (a) revesti-

mento orgânico, (b) tratamento hidrofóbico, (c) tratamento bloqueador de poros, (d) revestimento espesso cimen-

tício, betão projectado ou reboco (Bertolini, et al., 2004). 
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Uma lista dos principais tipos de tratamentos superficiais encontra-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Classificação dos tratamentos superficiais (Bertolini, et al., 2004) 

Classificação Material 

Revestimentos que formem filme 

Acrílico 

Copolímero de Butadeína 

Borracha cloretada 

Resina epoxy 

Oleoresinosos 

Resina de poliéster 

Copolímero de polietileno  

Poliuretano 

Vinil 

Tratamento Hidrofóbico 

Silicones 

Siloxano 

Silano 

Tapa poros 

Silicatos 

Silicofluoreto 

Materiais de crescimentos de cristais 

Reboco 
Argamassas de cimento simples e modificas 

por polímeros 

 

A recentemente publicada norma EN 1504 veio clarificar a classificação dos tratamentos e revestimen-
tos superficiais onde se distinguem apenas três tipos diferentes de tratamentos superficiais: impregna-
ção hidrofóbica, impregnação e revestimento. 

Os sistemas de protecção superficial são utilizados como “métodos” para os seguintes “princípios” 
apresentados na EN 1504-9: 

Para o Princípio 1 (P1) Protecção contra o ingresso  

• 1.1 impregnação hidrofóbica (H)  
• 1.2 impregnação (I)  
• 1.3 revestimento por pintura (C)  

Para o Princípio 2 (MC) Controlo da humidade  

• 2.1 impregnação hidrofóbica (H)  
• 2.2 revestimento por pintura (C) 
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Para o Princípio 5 (PR) Resistência física / Melhoria da superfície  

• 5.1 revestimento por pintura (C)  
• 5.2 impregnação (I)  

Para o Princípio 6 (RC) Resistência aos produtos químicos  

• 6.1 revestimento por pintura (C)  

Para o Príncipio 8 (RI) Aumento da resistividade por limitação do teor de humidade 

• 8.1 impregnação hidrofóbica (H)  
• 8.2 revestimento por pintura (C) 

Existe uma grande diversidade de materiais aplicados superficialmente no betão armado, cuja compo-
sição varia desde matrizes poliméricas a materiais cimentícios. Os diversos tratamentos partilham 
geralmente dois objectivos: tornar a camada superficial do betão menos permeável a agentes agressi-
vos ou reduzir a humidade contida no betão aumentando assim a sua resistividade. Ambos os efeitos 
geralmente contribuem para um aumento da vida útil da estrutura (Raupach ; Röbler, 2005). 

Uma questão central incide na dicotomia densidade versus permeabilidade do tratamento. Um trata-
mento superficial denso, que funciona como barreira, pode ser extremamente eficiente no abranda-
mento da penetração de agentes agressivos no betão, mas geralmente também diminui a evaporação da 
água contida no betão. Este último facto pode causar a perda de adesão entre a superfície do betão e o 
tratamento em causa, reduzindo ou mesmo inutilizando a protecção conferida. Por outro lado, trata-
mentos superficiais que permitem a troca de vapor água entre o betão e o ambiente externo são tam-
bém, a determinado nível, susceptíveis à penetração de agentes agressivos como o dióxido de carbono, 
não sendo pois indicados como prevenção para corrosão provocada por carbonatação. No entanto este 
tipo de tratamentos pode apresentar um período de vida útil mais longo e não apresentam perda signi-
ficativa de aderência, mesmo que o seu desempenho como barreira seja inferior ao de tratamentos 
densos. Assim, como há diversos tratamentos superficiais que apresentam variados comportamentos, 
há que saber estabelecer e escolher apropriadamente o tratamento que melhor funcione para diferentes 
condições de exposição (Bertolini, et al., 2004). 

 

5.1. REVESTIMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS  

Os revestimentos orgânicos são utilizados com o intuito de impedir a penetração de dióxido de carbo-
no e iões cloreto. Formam um filme polimérico contínuo à superfície do betão com uma espessura que 
varia dos 100 aos 300 µm (Figura 15). Os sistemas modernos consistem geralmente na aplicação con-
secutiva de diversas camadas. Há uma compatibilidade com a alcalinidade do betão. Estes revestimen-
tos baseiam-se em diversos tipos de polímeros, pigmentos e aditivos e são aplicados após a adição de 
solventes e diluentes(Bertolini, et al., 2004). 
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Figura 15 – Representação esquemática de um revestimento (Raupach ; Röbler, 2005). 

 

A eficácia de um revestimento é relacionada com a ausência de poros ou falhas e é directamente pro-
porcional à espessura aplicada de revestimento. É essencial uma correcta preparação da superfície do 
betão (substrato) para que a adesão seja durável e não comprometa a eficácia do revestimento. 

Actualmente a generalidade dos revestimentos orgânicos tem uma estrutura relativamente aberta, pelo 
que além de reduzirem significativamente a penetração de água no betão, permitem que a água retida 
no interior do betão evapore, o que leva a longo prazo a uma redução da humidade interior do betão. 
Os acrilatos são os materiais mais importantes deste grupo com um tempo de vida útil que pode ultra-
passar os 10 anos (Bertolini, et al., 2004). 

Para que os revestimentos orgânicos cumpram os objectivos a que se propõem, alguns autores suge-
rem um critério empírico em que a resistência ao transporte de gás carbono do revestimento deve ser a 
equivalente à de 50 m de ar. Testes a diversos revestimentos orgânicos revelaram que a sua resistência 
era aceitável imediatamente após a sua aplicação mas que no entanto decrescia significativamente ao 
longo do tempo, especialmente após ciclos de diferentes condições ambientais. Revestimentos de 
emulsão polimérica mostraram-se menos resistentes à penetração de CO2 e demonstraram ser mais 
sensíveis às variações ambientais do que materiais que curam através de reacção química. Buenfeld e 
Zhang testaram dois vedantes orgânicos, um silano, dois revestimentos orgânicos e um revestimento 
cimentício polimérico. Denotou-se que a difusão de cloretos em superfícies tratadas com revestimen-
tos à base de poliuretano e acrílico era de tal forma lenta que não estabilizou no período de um ano. 
Também no silano, no selante de poliuretano e no revestimento cimentício houve uma redução na 
difusão até três ordens de grandeza (Bertolini, et al., 2004). 

É de referir também que os tratamentos superficiais podem ter efeitos negativos indesejáveis, nomea-
damente na sua acção sobre o betão em idade jovem, ou mais tarde, devido à degradação do seu efeito. 
Foi demonstrado que os revestimentos podem atrasar a cura do betão ao impedirem o acesso da água 
ao mesmo. Se a hidratação não está já num estado avançado antes da aplicação do revestimento, a 
resistência à carbonatação do betão resultante pode ser insatisfatória. 

Um caso concreto que ilustra bem os possíveis efeitos negativos da degradação do revestimento é o de 
uma ponte para velocípedes de betão sujeita à acção de sais descongelantes. A faixa de rodagem foi 
tratada com um revestimento denso de epoxy enquanto que os passeios não foram tratados. Após 30 
anos a superfície tratada apresentava conteúdo muito elevado de cloretos, equiparável a estruturas de 
betão constantemente húmido. Aparentemente o efeito protector da camada de epoxy perdeu-se após 
cerca de 15 anos de serviço, provavelmente causado por acções físicas, raios UV e acções térmicas. 
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Assim, a degradação do revestimento permitiu a entrada de água impedindo no entanto a sua liberta-
ção por evaporação. Isto causou uma grave corrosão nas armaduras e delaminações do betão, levando 
mesmo à demolição da ponte. Nos parapeitos o coeficiente de difusão aparente de cloretos era inferior 
a um terço da faixa de rodagem. Isto sugere que a ausência de revestimento nesta zona permitiu que o 
betão permanecesse seco a maioria do tempo. Assim, estes resultados demonstram-nos que a acção 
positiva deste revestimento epoxy tem um tempo de vida útil limitado, após o qual deve ser substituído 
ou tomadas outras medidas preventivas. Uma opção seria a aplicação de um hidrófobo que funcionaria 
em conjunto com o revestimento orgânico (Bertolini, et al., 2004). 

Além dos revestimentos orgânicos, existem também agora disponíveis revestimentos inorgânicos. 
Estes têm a vantagem de serem estáveis quando expostos à radiação ultra-violeta, não são combustí-
veis, não contaminam e têm uma estrutura microcristalina. Os revestimentos inorgânicos apresentam 
uma permeabilidade superior ao dióxido de carbono, dióxido de enxofre e água em relação aos reves-
timentos orgânicos (Batis, et al., 2000). Além disso também não poluem o ar durante o processo de 
fabrico e durante a aplicação (Moon, et al., 2007). 

Ensaios realizados em argamassas de cimento tratadas com revestimentos inorgânicos baseados em 
silicato de cálcio confirmam o desempenho de revestimentos inorgânicos como bloqueadores à passa-
gem de cloretos. A concentração de iões cloreto verificou-se ser inferior na argamassa revestida do 
que na de controlo (sem tratamento). Este tipo de tratamentos diminuiu a porosidade criando uma 
membrana densa na superfície da argamassa. Concluiu-se também que o tratamento reduz e atrasa a 
carbonatação. Em ensaios de gelo/degelo conclui-se também que com o tratamento a argamassa tem 
melhor comportamento a este tipo de ciclos. Conclui-se pois que a durabilidade destas argamassas 
com revestimentos inorgânicos é pois superior à de controlo (Moon, et al., 2007). 

 

5.2. TRATAMENTOS HIDROFÓBICOS  

Por definição na NP EN 1504-2 uma impregnação hidrofóbica é um tratamento do betão destinado a 
produzir uma superfície repelente à água. A superfície interior dos poros e capilares fica revestida mas 
os poros não ficam preenchidos, como ilustrado na Figura 16. Não há película sobre a superfície do 
betão e não há praticamente alteração da sua aparência (NP EN 1504-2, 2006). 

 

 

Figura 16 – Representação esquemática de uma impregnação hidrofóbica (Raupach ; Röbler, 2005). 
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O objectivo da aplicação de tratamentos hidrofóbicos na superfície do betão de estruturas, é reduzir a 
absorção capilar de água e de agentes agressivos em dissolução. Este tipo de tratamentos deixa a rede 
porosa do betão aberta, pelo que não afecta as trocas gasosas entre o betão e o ambiente exterior (Ber-
tolini, et al., 2004). 

A água é transportada para os poros não saturados do betão, por sucção capilar, e a velocidade deste 
processo depende da tensão superficial, viscosidade e densidade do líquido, ângulo de contacto entre o 
líquido e o interior dos poros e diâmetro dos poros. As características da água e da rede porosa do 
betão são constantes. Para o betão normal, não tratado, o ângulo de contacto é inferior a 90º devido à 
atracção molecular entre a água e a pasta de cimento (comportamento hidrófilo). Uma gota de água 
espalhar-se-á à superfície do betão, o nível de água nos capilares irá subir e o betão irá então absorver 
água. A atracção molecular entre a água e o betão pode então ser contrariada através da impregnação 
do betão com agentes hidrofóbicos, como por exemplo os silicones. O ângulo de contacto entre a água 
e a superfície tratada de betão é agora superior a 90º, uma gota de água toma a forma de uma esfera na 
superfície do betão e a água não penetra nos poros capilares. Diz-se então que o betão é repelente à 
água. (Bertolini, et al., 2004). Os dois casos são ilustrados na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Interacção entre a água e um material hidrofóbico (Bertolini, et al., 2004). 

 

Os silanos e siloxanos são os mais importantes agentes hidrófobos para betão, no grupo dos silicones. 
Os silanos são pequenas moléculas que contêm apenas um átomo de silício; os siloxanos são pequenas 
cadeias com alguns átomos de silício. Estas substâncias reagem com o substrato formando ligações 
estáveis e conferindo propriedades de repulsão à água na superfície tratada. Na realidade de tal forma 
que a absorção capilar é reduzida para cerca de 10-20 % do valor em betão não tratado (Bertolini, et 
al., 2004). 

Os tratamentos hidrofóbicos forram interiormente os poros com uma camada molecular. Assim, como 
os poros continuam abertos, este tipo de tratamento permite o transporte de vapor de água, pelo que o 
tratamento reduz consideravelmente o ingresso de água no betão, mas permite a libertação de vapor de 
água do seu interior. Isto leva a que o betão sujeito a condições ambientais adversas, sobretudo em 
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condições de molhagem/secagem, seque mais do que betão não tratado, embora não fique livre da 
penetração de gases como o dióxido de carbono (Bertolini, et al., 2004). 

Desde os anos 90 que este tipo de tratamento é utilizado em estruturas de betão armado nas auto-
estradas do Reino Unido. Como as vantagens deste tipo de tratamento pareciam promissoras, sobretu-
do para aplicação em tabuleiros de pontes a cobrir com asfalto poroso, foi levado a cabo um programa 
de investigação na Holanda, em que se avaliaram variados aspectos relacionados com o desempenho e 
durabilidade deste tratamento repelente da água. Foram então arquitectados ensaios específicos e esta-
belecidos requisitos correspondentes de modo a avaliar o desempenho de 9 produtos disponíveis 
comercialmente. 

O objectivo principal deste tratamento é minimizar a absorção de água; estabeleceu-se como requisito 
uma absorção inferior a 20% de a do betão de controlo (não hidrófobo). Para um efeito duradouro o 
agente hidrófobo deve penetrar pelo menos 2 mm no betão de modo a prevenir a sua degradação cau-
sada pela radiação ultra-violeta. A água no interior do betão deve poder evaporar-se livremente, para 
evitar danos, por exemplo devido a ciclos gelo/degelo. O requisito estabelecido é que a evaporação 
através do betão tratado deve ser pelo menos 60% da evaporação do betão de controlo. Para assegurar 
que o tratamento resiste à alcalinidade da rede porosa do betão, estabeleceu-se que a absorção de água 
deve ser inferior a 20% do betão de controlo quando o tratamento é aplicado numa argamassa compos-
ta por cimento Portland de elevada alcalinidade. Também o comportamento a elevadas temperaturas 
do tratamento deve ser assegurado, pelo que, a 160 ºC, a absorção de água deve ser inferior a 30% de a 
de controlo (Bertolini, et al., 2004).  

Alguns dos produtos verificaram todos os requisitos previamente definidos e foram obtidos bons resul-
tados para os produtos hidrofóbos com as seguintes composições:  

• 100% substâncias activas (silanos);  
• 20-40% de substâncias activas (silanos, siloxanos) em solventes alcalinos ou etanol;  
• Pelo menos 20% de substâncias activas (silanos/siloxanos) em emulsão aquosa 

No Reino Unido também foi levado a cabo um projecto de investigação laboratorial semelhante, ten-
do-se obtido resultados concordantes com o trabalho realizado na Holanda. Entretanto resultados in-
situ confirmaram a baixa absorção capilar de betão tratado com hidrófobo. Foram também realizados 
mais ensaios com alguns dos produtos que tinham verificado todos os requisitos do programa experi-
mental realizado na Holanda, tendo-se chegado a várias conclusões que se apresentam a seguir e que 
dizem respeito a betão de qualidade razoável (a/c =0.5), com cimento Portland ou cimento de alto-
forno, que se considerou ser representativo do betão das partes superiores de tabuleiros de pontes (Ber-
tolini, et al., 2004): 

• O ingresso de cloretos após contacto intermitente (ciclos molhagem/secagem) com solução 
salina durante um ano foi de 5 a 10 vezes inferior no betão tratado com hidrófobo comparado 
com betão sem tratamento. 

• A absorção durante 4 semanas em contacto permanente com água e solução salina, foi 10 
vezes inferior no betão tratado. 

• A absorção de água em condições exteriores (zonas horizontais e desabrigadas) mantém-se 
reduzida durante pelo menos 5 anos. 

• A profundidade de carbonatação após vários anos de exposição em condições exteriores e 
desabrigadas é a mesma para betão com e sem tratamento hidrofóbico. 

• Após iniciação da corrosão em betão contaminado por cloretos, o efeito da aplicação do tra-
tamento hidrofóbico na corrosão é desprezável. 
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• Após iniciação da corrosão em betão carbonatado, a velocidade de corrosão pode ser reduzi-
da por aplicação do tratamento. 

• A descamação do betão causada por ciclos de gelo/degelo e sais descongelantes é reduzida 
significativamente por aplicação do tratamento. 

Em geral pode-se concluir que o tratamento hidrofóbico do betão é um método eficiente e de baixo 
custo para prevenir a corrosão induzida por cloretos. O efeito benéfico é sobretudo a redução da pene-
tração de cloretos no betão. A duração efectiva do próprio tratamento é pelo menos de 5 anos ou pro-
vavelmente muito mais se o betão tratado estiver protegido contra a radiação UV por uma camada de 
asfalto (Bertolini, et al., 2004). De facto, estudos recentes comprovaram a durabilidade de tratamentos 
hidrofóbicos em estruturas expostas a ambiente marinho, em que, ao fim de 12 anos, não se verifica-
ram danos consideráveis no tratamento nem perda de desempenho (Schueremans, et al., 2007). 

Mais recentemente surgiram produtos de silano/siloxano com bom desempenho sob a forma de creme 
aquoso com vantagens práticas em temos de aplicação, sobretudo por exemplo, em superfícies inferio-
res de tabuleiros. 

 

5.3. REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS 

Os seguintes materiais são utilizados como revestimentos cimentícios (Raupach ; Röbler, 2005): 

• Betão 
• Betão projectado 
• Argamassas de cimento 
• Argamassas ou betão de cimento modificado com polímeros (PCC) 
• Argamassas ou betão projectados de cimento modificado com polímeros (SPCC) 
• Argamassa e betão poliméricos (PC) 

Os revestimentos cimentícios formam uma vasta categoria desde argamassas à base de cimento até 10 
mm de espessura, aplicadas à mão (talocha) até camadas de vários centímetros como o caso do shot-
crete, também designado por gunite (Bertolini, et al., 2004). 

O betão projectado, ou shotcrete, é de facto um betão com agregados finos, com uma dosagem elevada 
de cimento e uma razão a/c baixa, por vezes com sílica de fumo adicionada. O shotcrete forma uma 
camada muito densa devido ao elevado impacto que o seu método de aplicação impõe. Esta camada 
adicional de betão é pois de qualidade comparável ou até superior, à camada original de revestimento 
em termos de durabilidade e propriedades mecânicas (Bertolini, et al., 2004). 

Em argamassa ou betão modificado com polímeros o cimento é o principal ligante nos e o conteúdo de 
polímero varia entre os 0.5 e os 5% em relação à massa do material seco. Conteúdos mais elevados de 
polímero põem em causa a alcalinidade da argamassa/betão já que o polímero, em contraste com o 
cimento, não contribui para a alcalinidade. A Figura 18 representa um sistema de protecção superficial 
correspondente a uma argamassa modificada com polímeros (Raupach ; Röbler, 2005). 
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Figura 18 – Revestimento superficial; composição: primário, argamassa com cimento e polímeros (Raupach ; 

Röbler, 2005). 

 

Os polímeros tipicamente utilizados incluem (NP EN 1504-2, 2006): 

• Acrílicos, metacrilatos ou resinas acrílicas modificadas sob a forma de pós dispersáveis ou 
dispersões aquosas; 

• Polímeros vinílicos, copolímeros vinílicos e terpolímeros vinílicos sob a forma de pós dis-
persíveis ou dispersões aquosas; 

• Copolímero estireno-butadieno, geralmente sob a forma de dispersões aquosas; 
• Borracha natural; 
• Epoxídicos. 

O componente polimérico melhora as seguintes propriedades da argamassa de cimento: capacidade de 
retenção de água; resistência à tracção; resistência de ligação, ductilidade. Enquanto a primeira reduz a 
sensibilidade a uma cura insuficiente, as três primeiras são responsáveis por uma menor susceptibili-
dade à fendilhação. Todas as quatro propriedades melhoram a aderência. Além disso é possível, com 
este tipo de argamassas, aplicarem-se camadas de menor espessura do que com argamassas tradicio-
nais de cimento (Raupach ; Röbler, 2005). 

 

5.4. AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS TRATAMENTOS E REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS  

A vantagem de utilização dos revestimentos em geral, reside no facto de prolongar o período de ini-
ciação da corrosão. Se a corrosão já se tiver iniciado, apenas os revestimentos capazes de evitar real-
mente a entrada de água e vapor de água, terão efeito na redução da velocidade de corrosão, em parti-
cular se a corrosão é devida à carbonatação. Se a corrosão é devida a cloretos em geral os revestimen-
tos não resolvem o problema, uma vez que os processos corrosão, nestes casos, atraem fortemente a 
água. 

Os revestimentos orgânicos constituídos por um filme contínuo são usualmente utilizados para evitar a 
penetração de dióxido de carbono portanto têm de apresentar uma baixa permeabilidade ao CO2. É 
necessário ter em conta a durabilidade dos próprios revestimentos e assegurar que deixem o vapor de 
água libertar-se do betão, para que não haja descolamentos que comprometam o tratamento (Bertolini, 
et al., 2004). É também de grande relevo a análise da durabilidade no que respeita às condições 
ambientais às quais o betão tratado será exposto. 
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Embora existam critérios de desempenho dos tratamentos superficiais para a resistência à carbonata-
ção, não existem testes completamente fiáveis que permitam aferir o desempenho do tratamento super-
ficial in-situ. No entanto (Basheer, et al., 1997) sugere o uso de testes in-situ de permeabilidade ao ar 
como meio de estimar a resistência à carbonatação. A degradação de qualquer revestimento pode con-
tribuir para aumentar o risco de corrosão. 

De modo a reduzir a penetração de água e cloretos são utilizados tratamentos superficiais cimentícios 
ou tratamentos hidrofóbicos, estes últimos os mais eficazes. Os silanos são os que exibem o melhor 
desempenho (Basheer, et al., 1997). É necessário ter cuidado pois a eficácia de um revestimento pode 
variar bastante com pequenas variações na formulação do produto. 

A norma EN 1504 regulamenta as especificações para assegurar o desempenho e a durabilidade dos 
tratamentos para três grupos principais de tratamentos superficiais: impregnação hidrofóbica, impreg-
nação e revestimentos. No entanto alguns estudos apontam para que os critérios de aprovação da nor-
ma não sejam suficientemente exigentes para aferir uma eficácia aceitável. 

Em termos de eficácia a longo prazo deste tipo de sistemas não existem ainda dados suficientes que 
permitam prever a sua durabilidade quando expostos a diversas acções ambientais. No entanto deve-se 
ter em atenção que o tempo de vida útil do tratamento deve ser analisado de modo conservativo e que 
será necessário manter a sua integridade funcional ao longo do tempo, reaplicando o produto se neces-
sário após determinado período. Uma planeada manutenção e monitorização do comportamento do 
sistema são recomendadas. 
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6 
6. ARMADURAS DE AÇO INOXIDÁVEL 
 

 

O aço inoxidável é um aço com várias características físicas e mecânicas que se distingue do aço car-
bono sobretudo pela sua maior resistência à corrosão, que advém do seu filme passivo ser rico em 
crómio. Este tipo de aço tem excelentes características para ser utilizado como método preventivo de 
protecção de estruturas expostas a ambientes agressivos, especialmente na presença de elevadas con-
centrações de cloretos. A sua utilização deve ser selectiva, bem planeada e pode-se restringir às áreas 
sujeitas a maior agressividade ambiental. Deve-se ter este cuidado pois os custos do aço inox são bas-
tante mais elevados quando comparando com o aço convencional. Existindo diversos tipos de aço 
inox, a decisão de qual o tipo mais apropriado para a situação depende de: 

• Grau de protecção à corrosão pretendido 
• Custo 
• Trabalhabilidade e propriedades do aço 

 

6.1. PROPRIEDADES 

O termo aço inoxidável refere-se a um grupo de aços resistentes à corrosão que contém um mínimo de 
10.5% de crómio (Pipa ; Louro, 2002, Totten, 2007), embora alguns autores definam esse limite 
mínimo nos 12% (Bertolini, et al., 2004, Hurley, 2007, Nürnberger, 2005a). Várias adições metálicas 
podem ser utilizadas na formação da liga, tais como: níquel, molibdénio, azoto, titânio e outros. Estas 
são adicionadas consoante as propriedades mecânicas, soldabilidade, resistência à corrosão e outras 
pretendidas que dependem da composição química da liga de aço inox (Nürnberger, 2005a). 

Os aços inoxidáveis são frequentemente classificados, de acordo com a sua microestrutura em cinco 
diferentes tipos: ferrítico, austenítico, martensítico, duplex (ferrítico-austenítico) e endurecíveis por 
precipitação. Os mais comuns, o austenítico, ferrítico, e martensítico foram descobertos na primeira 
década do século 20. Mais tarde surgiu o aço inoxidável duplex com uma tensão resistente duas vezes 
superior à apresentada pelos aços austenítico e ferrítico, maior ductilidade e tenacidade que os marten-
síticos e endurecíveis por precipitação e excelente resistência às corrosões localizada, induzida por 
tensão e intergranular (Totten, 2007). As composições químicas dos três tipos de aço inoxidável mais 
utilizados são apresentadas na Tabela 5. 

Um método prático e simplificado para tentar prever a microestrutura do aço através da sua composi-
ção é proposto pelo diagrama de Schaeffler. Schaeffler dividiu os elementos da liga de aço em dois 
grupos principais: estabilizadores de ferrite e estabilizadores de austenite. Desenvolveu também fór-
mulas com a qual todos os elementos de cada grupo podem ser expressos em equivalentes de crómio 
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ou níquel. Um exemplo do diagrama de Schaeffler é ilustrado na Figura 19. As regiões do diagrama 
representam as microestruturas para cada classe de aço inox (Totten, 2007). 

Tabela 5 – Composição química típica (% por massa) dos três tipos de aços inox mais utilizados para varões no 

betão armado (Bertolini, et al., 2004). 

Tipo de 
aço 

C 
max 

Cr Ni Mo 
Si 

max 
Mn 
max 

S 
max 

P 
max 

N 

1.4301 0.03 17.0-19.5 8.0-10.5 - 1 2 0.003 0.045 <0.11 
1.4436 0.03 16.5-18.5 10.5-13 2.5-3.5 1 2 0.015 0.0045 <0.11 
1.4462 0.03 21-23 4.5-6.5 2.5-3.5 1 2 0.0015 0.0045 0.1-0.2 

 

 

Figura 19 – Diagrama de Schaeffler para aços inoxidáveis. As gamas típicas de composições ferrítica, martensí-

tica e ligas duplex foram sobrepostas neste diagrama (Totten, 2007). 

 

O processo produtivo de aços inoxidáveis é em tudo semelhante ao processo de aços com baixo teor 
de carbono. Um desenvolvimento recente, que pode reduzir significativamente o custo, envolve a pro-
dução de um núcleo de aço corrente encapsulado numa camada de aço inoxidável. Esta tecnologia será 
ainda abordada neste documento em 7.3. 

Os aços inox ferríticos têm uma tensão de cedência superior à dos aços austeníticos que por si só per-
mitem obter tensões de cedência aceitáveis, através de tratamentos posteriores. Os aços duplex apre-
sentam excelentes propriedades mecânicas mesmo sem tratamento (Bertolini, et al., 2004), pelo que 
são de especial interesse para o betão armado. Assim, os aços ferrítico, austenítico e ferrítico-
austenítico (duplex) podem ser produzidos em varões nervurados para aplicação em estruturas de 
betão armado. Os varões satisfazem as especificações gerais para aços de baixo teor de carbono, 
nomeadamente a nível de resistência e ductilidade. Este tipo de varões pode ser soldado nas condições 
usuais em obra. 
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O comportamento mecânico dos aços austenítico e duplex difere do aço carbono no facto de não exibi-
rem um ponto de tensão de cedência bem definido. Para caracterizar estes aços são então utilizados e 
determinados os valores da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0.2% (Rp0.2). Para os 
aços austenítico e ferrítico-austenítico pode-se utilizar o valor de módulo de elasticidade de 200 
KN/mm2 para dimensionamento, excepto no caso do aço 1.4529, que tem um módulo de Young de 
195 KN/mm2 (Nürnberger, 2005b). A Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8 representam as propriedades típi-
cas para diferentes tipos de aço no Reino Unido, Alemanha e Itália.  

Tabela 6 – Propriedades mecânicas de varões de aço no Reino Unido (Nürnberger, 2005b). 

Tipo de aço Composição química Condição 
Comprimento 

Tensão  
Cedência 

Tensão rotura Elongamento 

mm N mm-2 N mm-2 % 

1.4401 
austenítico 

X5CrNiMo 17-12-2 

Trabalhado a1) 
quente 

10 865 1000 20 

20 745 880 25 
32 620 775 25 

40 550 685 25 

Natural 2) 
    

25 279 579 52 

Torcido a frio 2) 
    

20 660 780 28 

1) valores mínimos 2) valores de amostras específicas  

Tabela 7 – Propriedades mecânicas de varões de aço na Alemanha (Nürnberger, 2005b) 

Tipo de aço Composição química Condição 
Comprimento 

Tensão  
Cedência 

Tensão rotura Elongamento 

mm N mm-2 N mm-2 % 

1.4429 
austenítico 

X2CrNiMoN 17-13-3 
Laminado a 

quente4) 
 

10 880 990 20 

20 790 900 25 
32 630 790 25 

40 550 790 30 

1.4571 
austenítico 

X6CrMiMoTi 17-12-2 

Laminado a 
frio 3) 

101) 456 599 39 

1.4462 
ferr.-aust. 

X2CrNiMoN 22-5-3 71) 870 934 13 

1.4003 
ferrítico 

X2CrNi 12 

81) 518 608 16 

Laminado a 
quente 2) 

 ~350 ~490 ~25 

1) 6-14 mm é possível 2) não é aço para betão armado 
3) valores de amostras específicas 4) valores mínimos 
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Tabela 8 – Propriedades mecânicas de varões de aço na Itália 

Tipo de 
aço 

Composição química Condição 
Comprimento 

Tensão 
Cedência1) 

Tensão  
Rotura1) 

Elongamen-
to1) 

mm N mm-2 N mm-2 % 

1.4301 X5CrNi 18-10 Acabado a frio 10 671 831 21.4 

1.4307 X2CrNi 18-9 
Laminado a 

quente 

20 761 864 27.9 

1.4401 X5CrNiMo 17-12-2 32 754 863 25.9 
1.4404 X2CrNiMo 17-12-2 40 717 878 31.1 

1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2      

1.4462 X2CrNiMoN 22-5 Acabado a frio 10 950 1059 14.0 

1.4362 X2CrNiN 23-4 Natural 18 485 668 - 

1) valores de amostras específicas 

 

Os coeficientes de expansão térmicos do aço ferrítico e do betão são semelhantes: 1.2 e 1.0 × 10-5 ºC-1 
respectivamente. O coeficiente dos aços austeníticos é superior: 1.8 × 10-5 ºC-1 (Bertolini, et al., 2004). 
Se uma estrutura de betão armado com aço austenítico é exposta a temperaturas elevadas, podem sur-
gir tensões no betão como consequência dos diferentes coeficientes térmicos. Isto pode, em teoria, 
causar defeitos na zona aderente das armaduras ao betão e fendilhação. No entanto, não existe expe-
riência prática ou laboratorial que fundamente esta previsão teórica (Nürnberger, 2005a). 

 

6.2. RESISTÊNCIA À CORROSÃO  

Os aços inoxidáveis são bastante ligados contrastando com o aço carbono pois não sofrem corrosão 
generalizada em condições ambientais normais, nem em soluções aquosas neutras e alcalinas. 

O crómio, em particular, é um elemento que possibilita a passivação. Esta propriedade é transferida 
para a liga de aço inox da qual o crómio faça parte e a corrosão generalizada decresce, em meios cor-
rosivos, à medida que o conteúdo de crómio aumenta. O conteúdo de crómio que causa a passivação, 
varia consoante o agente agressivo. Na água e nas condições atmosféricas o conteúdo de crómio da 
liga de aço deverá ser no mínimo de 12% (Nürnberger, 2005a). A resistência à corrosão pode ainda ser 
melhorada através da adição de outros compostos como o níquel, molibdénio e azoto. O crómio, 
molibdénio e azoto são elementos importantes na resistência à corrosão localizada enquanto que o 
níquel aumenta a resistência à corrosão em meios ácidos. 

Em condições comuns na construção civil, onde surgem ataques ligeiramente alcalinos ou ácidos, os 
aços ferríticos com teores de crómio entre os 11 e os 17% apresentam uma resistência suficiente contra 
a corrosão uniforme. Com uma adição suficiente de crómio e cerca de 2% de molibdénio consegue-se 
também um aço resistente à corrosão localizada. 

Os aços austeníticos apresentam pelo menos 17 a 18% de crómio e 8% de níquel. Este tipo de aços é 
sobretudo utilizado pela sua resistência corrosiva e pela sua melhor trabalhabilidade em comparação 
com outros aços inoxidáveis. Quando a composição da liga é correcta o aço austenítico apresenta ele-
vada resistência à corrosão generalizada e localizada, mas é sensível à corrosão sob tensão. 
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Os aços ferrítico-austeníticos têm uma estrutura binária de ferrite e austenite. Apresentam, nas suas 
formas mais comuns, quantidades de crómio entre os 22 e os 28% e de níquel entre os 4 e os 8%. O 
molibdénio pode ser adicionado para melhorar a resistência à corrosão. Este tipo de aços combina as 
boas propriedades dos aços ferríticos (elevada tensão de cedência) com as dos aços austeníticos (ducti-
lidade, propriedades anti-corrosivas melhoradas). 

Os tipos de aço supra mencionados são seleccionados sobretudo tendo em conta a sua resistência ao 
meio agressivo em que funcionarão. Por razões económicas a sua composição deve ser ajustada de 
modo a atingir-se a resistência à corrosão necessária nas melhores condições de custo. 

Podem-se considerar quatro tipos de corrosão nos aços inoxidáveis: corrosão generalizada, localizada, 
intergranular e corrosão sob tensão. 

Quanto à corrosão generalizada, geralmente o aço inox apresenta resistência à corrosão para valores de 
pH superiores a 4. Assim, os aços inoxidáveis são passivos em ambientes de fraca acidez, em condi-
ções atmosféricas normais e especialmente em meios alcalinos e portanto um aço inox passivado não 
sofre corrosão num meio como o do betão. O filme passivo é também estável quando o betão se 
encontra carbonatado. 

A corrosão intergranular apenas ocorre como resultado de certas alterações da estrutura interna que 
podem surgir no processo de soldadura. Todas as ligas de aço inoxidáveis são agora fabricadas de 
modo a evitar este problema. 

A corrosão sob tensão pode ocorrer em condições específicas que dependem do material, do ambiente 
e da tensão no aço. A ocorrência de esta forma de ataque é pouco provável no betão armado. Em 
investigações desenvolvidas por Nürnberger não foi observada corrosão sob tensão em aços inoxidá-
veis (Nürnberger, 2005a). 

A corrosão localizada é a forma mais comum de corrosão do aço inoxidável no betão. Ensaios em 
soluções que simulam o líquido da rede porosa do betão quando carbonatado, demonstram que o aço 
inox, embora ainda passivo, tem uma resistência inferior à corrosão induzida por cloretos do que em 
soluções alcalinas que contenham cloretos. O limite crítico de cloretos diminuiu especialmente para 
aços com baixo teor de crómio. Por este motivo os aços inoxidáveis são mais resistentes à corrosão no 
betão armado onde encontram valores de pH entre os 8 e os 13 do que, por exemplo, em condições 
atmosféricas. Assim, as especificações para aços em betão armado são normalmente menos restritivas 
do que para elementos estruturais expostos às condições atmosféricas. Como geralmente a corrosão no 
aço inox é localizada, o volume total dos produtos de corrosão será menor já que a corrosão não é 
uniforme e há menor probabilidade de delaminações e destacamento do betão. 

A susceptibilidade à corrosão localizada, isto é, por “picada”, pode ser exprimida em termos do poten-
cial de picada (para uma dada quantidade de cloretos, o valor de potencial acima do qual a corrosão 
localizada se inicia) ou o limite crítico de cloretos (para um dado potencial, o valor inicial de concen-
tração de cloretos que despolete a corrosão). Estes dois parâmetros encontram-se relacionados e 
dependem da composição química, da microestrutura do aço, das condições superficiais dos varões e 
das propriedades do betão (Bertolini, et al., 2004). A Figura 20 mostra os valores de potencial de pica-
da obtidos em soluções alcalinas saturadas de hidróxido de cálcio para diferentes tipos de aço em fun-
ção da quantidade de cloretos. Pode-se, através da análise da figura, deduzir o excelente comporta-
mento dos aços inoxidáveis quando comparados com o aço carbono. 
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Figura 20 – Valores de potencial de picada obtidos em soluções alcalinas saturadas de hidróxido de cálcio para 

diferentes tipos de aço em função da quantidade de cloretos (Bertolini, et al., 2004). 

 

A Figura 21 ilustra as gamas de aplicabilidade de aços inoxidáveis decapados em betão contaminado 
por cloretos expostos a 20 ou a 40ºC. As gamas, foram traçadas ao analisar as concentrações críticas 
de cloretos obtidos por diversos autores em ensaios de exposição ambiental ou de ensaios electroquí-
micos, tendo em conta as condições mais desfavoráveis (Bertolini, et al., 2004). É importante referir 
que os valores são meramente indicativos, pois dependem de diversos factores que podem variar con-
sideravelmente. 
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Figura 21 – Representação esquemática das gamas de aplicabilidade de aços inoxidáveis decapados em betão 

contaminado por cloretos expostos a 20 ou a 40ºC; os valores de limite crítico de cloretos são meramente indica-

tivos (Bertolini, et al., 2004). 

 

A resistência à corrosão dos aços inox pode ser avaliada comparativamente através do número equiva-
lente de resistência à corrosão por picadas (PRE) que pode ser calculado por: 

PRE = 1 × %Cr + 3.3 × %Mo + 16 × %N 

A Tabela 9 contém exemplos de alguns tipos de aços inoxidáveis disponíveis comercialmente, que 
podem ser utilizados em condições de exposição ao ar ou em betão armado, e apresenta, para cada 
tipo, o seu número equivalente de resistência à corrosão por picadas. 
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Tabela 9 – Alguns tipos de aço disponíveis no mercado comercial (de acordo com a EN 10088) (Nürnberger, 

2005a). 

Aço 
 

 
Microestrutura PRE 

1.4003  X2CrNi 12 Ferrítica 11 

1.4301 X5CrNi 18-10 Austenítica 18 

1.4541 X6CrNiTi 18-10 Austenítica 18 

1.4401 X5CrNiMo 17-12-2 Austenítica 24 

1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 Austenítica 24 

1.4462 X2CrNiMoN 22-5-3 Ferrítico-austenítica 34 

1.4539 X1NiCrMoCuN 25-20-5 Austenítica 38 

1.4529 X1NiCrMoCuN 25-20-7 Austenítica 42 

 

Há já alguma investigação electroquímica laboratorial de armaduras de aço inoxidável. Existem tam-
bém diversos estudos de desempenho do aço inox exposto a condições marítimas, simuladas ou não. 
Diversos aços inox foram então inseridos em betão de qualidade média ou baixa e foram posterior-
mente expostos à água do mar ou a soluções com cloretos. Os materiais em questão foram os seguin-
tes: 

• Aço ferrítico (liga de crómio), p. ex. 1.4003 
• Aço austenítico (liga crómio-níquel), p. ex. 1.4541 e aço austenítico (liga crómio-níquel-

molibdénio), p. ex. 1.4571 
• Aço duplex (liga de crómio, níquel, molibdénio e azoto), p. ex. 1.4462 

Baseado em diversos testes realizados podem-se retirar as seguintes conclusões (Nürnberger, 2005a):  

• O potencial de picada decresce com o decréscimo de quantidade dos elementos da liga. 
• Podem ser identificados três grupos principais: 

o Os aços austeníticos e ferrítico-austeníticos com a resistência à corrosão mais elevada; 
o Os aços ferríticos com conteúdos de crómio superior a 10% apresentam um nível de 

resistência à corrosão intermédio; 
o Os aços ferríticos com conteúdos de crómio inferior a 10% apresentam um nível de 

resistência à corrosão baixo, comparável a aços não ligados. 
• Como esperado, o potencial de picada decresce à medida que a quantidade de cloretos no 

betão aumenta. 

Elementos de betão armado com varões nervurados trabalhados a frio foram expostos à atmosfera por 
um período de até dois anos e meio. Os materiais soldados consistiam de aços não ligados e de aços 
inoxidáveis 1.4003, 1.4462 e 1.4571. Não houve tratamento da solda. 

A Figura 22 sumariza os resultados deste período de exposição e diversos estudos de Nürnberger mos-
trando o grau de corrosão baseado na profundidade da picada e perda de massa. Como esperado, o aço 
não ligado corrói em betão carbonatado ou contaminado por cloretos. O aço ferrítico não soldado com 
baixo teor de crómio mostra melhor comportamento do que o aço carbono. No entanto, a elevadas 
concentrações de cloretos este aço sofre corrosão localizada severa. 
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Todos os aços mais ligados demonstraram uma resistência à corrosão muito elevada em todos os 
ambientes. Não houve sinais de corrosão com os aços austenítico (1.4571) e ferrítico-austenítico 
(1.4462) quer sejam soldados ou não. 

Os estudos demonstraram que o limite crítico de cloretos para varões não soldados em betão contami-
nado é mais de dez vezes superior para os aços austenítico e duplex do que para o aço carbono. 

 

Figura 22 – Comportamento da corrosão do aço no betão (Nürnberger, 2005b). 

 

Os varões soldados de aço inox sem molibdénio em betão armado não parecem ser suficientemente 
resistentes à corrosão e são inapropriados para utilização em condições em que existam concentrações 
superiores a 3% de cloretos, em relação à quantidade de cimento (Nürnberger, 2005a). 

Estudos mais recentes concluíram, através da simulação da penetração de cloretos no betão, que o 
período de iniciação da corrosão localizada de 8 anos (para aço carbono) podia ser aumentado até 103 
anos (para aço inox austenítico 316LN (AISI)) em estruturas de betão expostas periodicamente a sais 
descongelantes (Hurley, 2007). O mesmo estudo confirma o efeito negativo da presença de escamas de 
óxido no aço inox que diminui a resistência à corrosão localizada significativamente, pelo que este é 
um factor a ter em conta.  

Recentemente foram também publicados resultados de ensaios que visavam comparar o comportamen-
to da corrosão localizada em aço carbono com o aço 304 (AISI) ou 1.4301 (EN), 316L (AISI) ou 
1.4436 (EN) e ainda dois tipos de aço inovadores, em que uma parte considerável de níquel foi substi-
tuída por manganês para reduzir o seu preço. Os aços foram utilizados em dois tipos de betões (C 
35/45 e C 60/70) com diferentes quantidades de cloretos adicionados. Concluiu-se que nenhum dos 
aços inoxidáveis ensaiados iniciaram o processo corrosivo por picada, nem em lajes com 2% ou mes-
mo 4% de iões cloreto, mantidas em ambientes muito húmidos. É de ter em conta que o limite crítico 
de iões cloreto para o aço carbono é cerca de 0.4% (em relação à massa de cimento) e que concentra-
ções 10 vezes superiores foram ensaiadas sem que daí resultasse a perda de passividade por parte dos 
aços inox. Assim, o limite crítico de iões cloreto para os aços inoxidáveis é muito superior à do carbo-



Métodos de Protecção Adicional em Estruturas 

46 

no (Garcia-Alonso, et al., 2007). A Figura 23 mostra a corrosão num varão de aço carbono no final de 
um dos ensaios realizados. 

 

 

Figura 23 – Corrosão do aço carbono embebido em laje de betão C35/45 sem a adição de cloretos mas parcial-

mente imerso em solução de cloreto de sódio a 3.5% (Garcia-Alonso, et al., 2007). 

 

A Tabela 10 lista os tipos de aço inoxidável a utilizar segundo a norma britânica BS 6744 de 2001, 
consoante o ambiente a que a estrutura estará exposta. 

 

Tabela 10 – Aços a utilizar em função das condições de exposição definidas pela BS 6744:2001 (Pipa ; Louro, 

2002). 

Condição de Exposição 

Designação do 
aço de 

acordo com a 
EN 10088 

Designação Prevista 
pela BS 6744: 2001 

Armaduras de aço inoxidável em betão sujeito a uma exposição 
normal a cloretos, em paramentos inferiores de tabuleiros, vigas de 
bordadura, paredes resistentes, ligações e subestruturas. 

1.4301 304S31 

Como acima mas onde são reduzidas algumas exigências para 
garantir a durabilidade, como por exemplo o recobrimento. 

1.4301 304S31 

Como acima mas onde foram reduzidas as exigências para garantir 
a durabilidade, por razões específicas da estrutura ou do elemento, 
por exemplo por não ser possível garantir a estanquidade do betão. 

1.4436 316S33 

Exposição directa a cloretos e águas com cloretos, por exemplo 
chumbadores, parafusos expostos e outros elementos salientes do 
betão. 

1.4429 
1.4436 

Sem equivalência 
316S33 

Exigências estruturais especiais para a utilização de armaduras de 
alta resistência e apropriados para todas as condições de exposi-
ção. 

1.4462 
1.4429 

318S13 
Sem equivalência 
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6.3. LIGAÇÃO COM AÇO CARBONO  

Devido ao elevado custo das armaduras de aço inox não é provável que todas as armaduras, sobretudo 
em estruturas marítimas de grande porte, sejam de aço inoxidável. Assim, por motivos económicos é 
usual a sua utilização em zonas mais expostas aos agentes agressivos, sobretudo a zona mais exposta 
ao exterior, na zona da maré. Nesta situação, conjuga-se então aço inox e aço carbono comum, que 
provavelmente se encontram em contacto eléctrico. Isto pode acarretar, teoricamente, um risco de 
corrosão galvânica. 

Em situações em que o aço carbono está em corrosão e o aço inox passivo, a ligação galvânica irá 
acelerar a corrosão. No entanto, a ligação de aço carbono em corrosão ao aço inox não envolve geral-
mente riscos e é negligenciável quando comparada com a ligação com o aço carbono passivo que 
rodeia a zona em corrosão. Isto observa-se porque o aço inoxidável no betão armado é um cátodo 
menos eficiente do que o aço não ligado (Nürnberger, 2005a). A Figura 24 mostra-nos que a densidade 
de corrente eléctrica, quando há contacto entre aço carbono em betão contaminado por cloretos (3%) 
que se encontra em corrosão e aço inox passivo é muito inferior comparativamente com o aço carbono 
passivo. 

Assim, o aumento da velocidade de corrosão em aço carbono embebido em betão contaminado por 
cloretos, devido à ligação galvânica com o aço inox é significativamente inferior que o acréscimo 
quando esta ligação é com o aço carbono passivo. Assumindo então a correcta utilização do aço inoxi-
dável, o uso de aço inox e aço carbono não levanta problemas (Bertolini, et al., 2004, Nürnberger, 
2005a). 

 

 

Figura 24 – Densidade de corrente eléctrica na macrocélula formada quando um varão de aço carbono em betão 

contaminado por cloretos (3%), que se encontra em corrosão é acoplado: (a) com um varão de aço passivo, não 

ligado, em betão livre de cloretos; (b) com varões de aço inox 1.4571 em betão não contaminado com cloretos; 

(c) com varões de aço inoxidável 1.4571 em betão contaminado com iões cloreto (3%). Os resultados são para 

aços inoxidáveis com e sem a superfície coberta por escamas de óxido resultantes do aquecimento a 700ºC com 

o intuito de simular escamas de soldadura (Nürnberger, 2005b). 
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6.4. APLICAÇÕES PRÁTICAS  

Têm sido utilizados varões de aço inoxidável no betão em diversos países tais como: Reino Unido, 
Itália, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, África do Sul, Suíça, Japão e Estados Uni-
dos da América. No contexto europeu existem já várias regulamentações, por exemplo, no Reino Uni-
do, Alemanha, Dinamarca e Itália. As aplicações típicas das armaduras de aço inox são claramente 
estruturas com exposição a ambientes de extrema agressividade ambiental. 

Um caso referido na diversa bibliografia atesta o comportamento a longo prazo de aços inox, no golfo 
do México, em que foi utilizado aço 1.4301 (segundo a EN 1088). Não foi encontrada corrosão signi-
ficativa após 60 anos do fim da construção, apesar de condições de extrema agressividade ambiental. 
Para outros molhes no mesmo local reforçados com aço carbono registaram-se sérios problemas de 
corrosão induzida por cloretos e/ou carbonatação (Garcia-Alonso, et al., 2007, Nürnberger, 2005a) 
(Salta, 2000). 

No contexto deste projecto, foi realizada uma visita a uma obra de reparação e reforço da ponte Eiffel 
(Figura 25), em Viana do Castelo, que apresentava graves problemas de corrosão. A empreitada de 
reabilitação e reforço das infra-estruturas da ponte, nomeadamente dos pilares, envolve um investi-
mento de 3,8 milhões que deverá estar concluído até Março de 2008 (EUAContacto, 2007). 

 

 

Figura 25 – Perspectiva dos trabalhos de reforço dos pilares da ponte Eiffel em Viana do Castelo. 

 

A ponte foi concebida pelo francês Gustave Eiffel e inaugurada oficialmente a 30 de Junho de 1878, 
numa travessia presidida por Fontes Pereira de Melo. Classificada como Património Municipal, a pon-
te metálica de Viana do Castelo é única no país, devido à existência de tabuleiros sobrepostos - permi-
tindo o trânsito ferroviário no inferior e rodoviário no superior - e de “cotovelos” nas duas margens 
(EUAContacto, 2007). 

O projecto de reforço dos pilares esteve a cabo dos Engenheiros Júlio Appleton, António Costa e 
Miguel Santos. O reforço envolve a cintagem dos pilares da ponte. Esta cintagem é efectuada apenas 
com chapas de aço inox para alguns pilares, sendo que, em pilares onde o reforço deverá ser maior, 
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esta cintagem foi efectuada também com betão armado com aço inox, ancorado ao pilar de pedra por 
aço inox pré-esforçado. Na Figura 25 distinguem-se os pilares que irão ser cintados com betão arma-
do, pois já foram instaladas as ensecadeiras à sua volta. A Figura 26 ilustra os pormenores construtivos 
da cinta de betão e ancoragem das barras pré-esforçadas. 

 

  

 

Figura 26 – Diversos pormenores construtivos, como constam no projecto do reforço dos pilares da Ponte Eiffel 

em Viana. 
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Os materiais utilizados foram, para as chapas metálicas de reforço dos pilares (Figura 27), o aço inoxi-
dável 1.4406 ou 1.4439, com uma tensão limite de proporcionalidade a 0.2% igual ou superior a 270 
MPa e para as barras de pré-esforço aço inoxidável A800/1000. Para as cintas de betão armado, os 
varões utilizados foram também de aço inoxidável, neste caso o aço duplex 1.4462 que deverá apre-
sentar uma tensão limite de proporcionalidade a 0.2% igual ou superior a 550 MPa. O aço utilizado, 
foi fabricado pela Roldan, tendo sido comercializado pela Acerol. A composição química do aço, que 
consta nos catálogos da Roldan, é a que consta na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Composição química do aço Roldan RDN 900 

Tipo de aço 
(EN 1088) 

C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni Ti 

1.4462  
(RDN 900) 

≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.015 0.12-0.22 21.00-23.00 - 2.50-3.50 4.50-6.50 - 

 

Para a execução da cintagem em betão armado com aço inox, foi necessário o recurso a ensecadeiras 
(Figura 28). Estas estruturas provisórias, são realizadas com o intuito de se poderem efectuar trabalhos 
a seco abaixo do nível de água.  

No interior da ensecadeira (Figura 29) podem-se observar as armaduras compostas de varões de aço 
inóxidavel com diâmetro de 20 mm e estribos, do mesmo aço, em diâmetro de 12 mm, com espaça-
mento de 25 cm. É também visível o tratamento efectuado nas juntas dos blocos que constituem o 
pilar. A Figura 30 mostra a vista superior das armaduras. Podem ser também observados os negativos 
para a posterior aplicação de microestacas, que são visualizados em pormenor, na Figura 31. Estas 
microestacas serão responsáveis pelo reforço das fundações da ponte Eiffel. A cinta de betão que 
envolve os pilares, vai ser pré-esforçada, também com barras inox de pré-esforço. A furação efectuada 
para receber o pré-esforço e ancoragem está ilustrada na Figura 32. 

Em 2003 a Ordem dos Engenheiros distinguiu a sua reabilitação como uma das “100 obras de enge-
nharia civil mais notáveis construídas no século XX” (EUAContacto, 2007). 
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Figura 27 – Pilar reforçado apenas com cinta 

metálica. 

 

Figura 28 – Pilar com ensecadeira. 

 

Figura 29 – Armaduras de aço inox (interior da 

ensecadeira). 

 

Figura 30 – Armaduras de aço inox da cinta de 

betão. 

 

Figura 31 – Pormenor de um negativo para as 

microestacas. 

 

Figura 32 – Furação para o aço inox pré-

esforçado. 

 

6.5. CUSTO 

A experiência demonstra que os métodos de protecção adicional contra a corrosão, mesmo custando 
várias vezes mais do que as armaduras tradicionais, são uma boa opção e em muitos casos economi-
camente vantajosa, quando tidos em conta os custos de manutenção subsequentes. Assim, a utilização 
de armaduras de aço inoxidável, consideravelmente mais caras, pode, a longo prazo, constituir uma 
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solução mais vantajosa. Como termo de indicação o custo de barras de aço inox 1.4301 é entre 6 a 8 
vezes mais que o aço carbono e os aços 1.4436 e 1.4462 custam cerca de 9 a 10 vezes o valor do aço 
não ligado (Bertolini, et al., 2004). 

Estimativas conservadoras de custos de manutenção e reparação da estrutura revelam ser cerca de 10 
vezes superior ao custo de medidas adicionais de protecção das armaduras, de carácter preventivo. O 
uso de aço inoxidável, combinado com o aço carbono, de uma forma inteligente, em que o aço inox 
ocupa as zonas mais expostas aos agentes agressivos, pode ser uma excelente opção em termos de 
custos. 

Um estudo comparativo das ordens de grandeza dos custos de diversos métodos de protecção adicio-
nal, elaborado pelo grupo COST 521, chegou aos resultados expressos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Custos de diferentes métodos de protecção 

Tipo de protecção Custo 

Aço de construção 100% 

Aço galvanizado 225% 

Aço com revestimento epoxy 190% 

Aço inoxidável 650% 

Inibidores à base de nitritos 140% 

Prevenção catódica 1050% 

Revestimentos do betão 340% 
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7 
7. OUTRAS ARMADURAS RESISTEN-

TES À CORROSÃO 
 

 

Na tentativa de obter o melhor compromisso desempenho/custo face à corrosão, têm surgido diversos 
tipos de armadura para betão armado que tentam oferecer uma resistência à corrosão bastante superior 
à do aço carbono, do modo mais económico possível. De entre vários produtos destacam-se: 

• Armaduras de aço galvanizado 
• Armaduras de aço revestidas por epoxy 
• Armaduras de aço carbono revestidas por aço inoxidável 
• Aço MMFX 

 

7.1. ARMADURAS DE AÇO GALVANIZADO  

O aço galvanizado é uma das soluções preventivas para controlar a corrosão em estruturas expostas a 
agentes agressivos que provoquem a carbonatação e em ambientes que contaminem o betão por clore-
tos.  

Os varões de aço são galvanizados por imersão a quente. Varões de aço previamente decapados são 
imersos num banho de zinco a cerca de 450ºC. Este processo produz um revestimento superficial 
metálico formado por várias camadas de liga ferro-zinco, que aderem metalurgicamente à superfície 
do aço. A espessura total deste revestimento deve ser de pelo menos 100 µm e não deve exceder os 
150 µm (Bertolini, et al., 2004). A protecção fornecida ao aço por este revestimento de zinco é depen-
dente da espessura do revestimento, pelo que a mesma deve ser especificada para as condições de 
exposição previstas. Quando os varões galvanizados estão embebidos no betão, ocorre a passivação da 
superfície de zinco. A presença de pequenas concentrações de cromato (cerca de 0.002%) no cimento 
irá inibir a reacção entre a pasta de cimento e o zinco, limitando a formação de hidrogénio, que é o 
responsável pela passivação do revestimento de zinco (Perkins, 1997). Assim, é importante impedir a 
existência de cromato na composição do cimento. 

A passivação do zinco depende do pH da solução porosa. A Figura 33 mostra o comportamento corro-
sivo típico do zinco em função do pH. 
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Figura 33 – Efeito do pH na taxa de corrosão do zinco puro (Bertolini, et al., 2004). 

 

A adequada execução do processo de galvanização deve garantir que a temperatura e o tempo do pro-
cesso não afectem negativamente as propriedades mecânicas do aço. 

É de notar que a evolução de hidrogénio é possível em varões de aço galvanizado. Por esta razão não é 
recomendável a galvanização de varões de aço susceptível a corrosão por fragilização de hidrogénio, 
como o aço de pré-esforço (Bertolini, et al., 2004). 

O filme passivo de varões galvanizados é estável mesmo em ambientes ligeiramente ácidos. Assim, o 
revestimento de zinco permanece passivo quando o betão está carbonatado. A taxa de corrosão de 
varões galvanizados é negligenciável em betão carbonatado mesmo na presença de baixos teores de 
cloretos. Em betão contaminado por cloretos, o aço galvanizado pode sofrer corrosão localizada indu-
zida por cloretos. Geralmente, assume-se um limite crítico de cloretos na ordem dos 1-1.5% (por mas-
sa de cimento) para o aço galvanizado. O valor normalmente considerado para o aço carbono situa-se 
entre os 0.4 e 1% (Bertolini, et al., 2004). 

Segundo o ACI 222R (1996), numerosos estudos acerca do desempenho anti-corrosivo do aço galva-
nizado mostraram que a galvanização apenas irá adiar o início da corrosão, e que é de esperar apenas 
um ligeiro aumento do período de vida útil do aço em ambientes com uma agressividade severa a nível 
de cloretos (Kondratova, 1999). 

 

7.2. ARMADURAS DE AÇO REVESTIDAS POR EPOXY  

O revestimento de varões de aço com epoxy é uma técnica de protecção utilizada a partir dos anos 70 
sobretudo na América do Norte (Perkins, 1997). O pó de epoxy é aplicado à temperatura requerida 
(tipicamente 230ºC) sobre a superfície do aço acabada de decapar. O epoxy derrete, escorre e cura 
sobre os varões, que são posteriormente arrefecidos com água por aspersão. O revestimento epoxy 
previne a corrosão de dois modos: (1) age como uma barreira física que evita que a humidade e oxigé-
nio atinjam a superfície do aço; (2) age como uma barreira eléctrica entre locais adjacentes de aço 
(Gong, 2006).  
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Resultados laboratoriais confirmam, em diversos casos, a eficiência dos varões revestidos por epoxy 
na prevenção da corrosão em betão carbonatado ou contaminado por cloretos (Bertolini, et al., 2004). 
Este tipo de varões em combinação com maiores espessuras de recobrimento têm sido utilizados como 
método de protecção em pontes dos Estados Unidos e Canadá há mais de uma década, mas a sua efi-
ciência tem, nos últimos anos, sido seriamente questionada. De facto, casos de danos em estruturas 
causados pela corrosão de aço revestido por epoxy têm surgido nestes países (Gong, 2006). Surgiram 
também dúvidas acerca da sua durabilidade a longo prazo em ambientes muito agressivos, sobretudo 
pela experiência negativa com estruturas em ambientes tropicais (Bertolini, et al., 2004). 

Actualmente, o aço revestido por epoxy é ainda extensivamente utilizado. Os varões, quando manu-
seados adequadamente, podem prevenir a corrosão. No entanto, não são a solução perfeita para a cor-
rosão: (1) o revestimento tem tendência a ser danificado durante o fabrico, transporte e manuseamen-
to; (2) perdas de aderência ou delaminações ocorrem entre o revestimento e o aço. Como resultado, o 
aço fica exposto aos cloretos, humidade e oxigénio ocorrendo a penetração destes agentes agressivos 
através das áreas danificadas do revestimento. Uma investigação patrocinada pelo Virginia Transpor-
tation Research Council, conclui que de 18 pontes entre os 2 e os 20 anos de idade, apenas em uma 
delas não ocorreu descolagem do revestimento de epoxy do aço. O estudo também revelou que os 
varões, em diferentes estados de perda de aderência, forneceram pouco ou nenhum acréscimo do tem-
po de vida útil, comparativamente ao aço não revestido (Chiaw ; Harik, 2006).  

De facto um estudo na Virginia (Brown, 2002) determinou a extensão do período de vida útil de pon-
tes quando utilizados varões de aço revestidos com epoxy. O estudo afirma que essa extensão é de 5 
anos e que o revestimento epoxy de varões de aço não é um método de protecção vantajoso em termos 
de custo/ benefício. 

Após uma série de estudos acerca da eficiência do revestimento epoxy dos varões de aço, os seguintes 
procedimentos foram sugeridos pela KCC Inc. para assegurar a ausência de corrosão no período de 
vida das estruturas: (1) interligação eléctrica de toda a armadura em novas estruturas construídas com 
aço revestido por epoxy para que no futuro possa ser possível a implementação de protecção catódica 
ou outros procedimentos electroquímicos, (2) betão de elevada qualidade e recobrimento espesso, (3) 
sistemas adicionais de protecção em ambientes severos, (4) um período máximo de 2 meses de arma-
zenamento exterior dos varões de aço revestido com epoxy, (5) controlo de qualidade baseado na 
impedância do revestimento e densidade de defeitos dos varões in-situ, em vez do controlo da densi-
dade de defeitos no local de produção (Gong, 2006). É de chamar a atenção para o facto de que, em 
casos onde o aço revestido por epoxy seja utilizado conjuntamente com aço não revestido, as barras 
revestidas serem isoladas dos varões não revestidos, de modo a evitar a formação de macrocélulas que 
levem à corrosão. 

O preço de varões de aço revestido por epoxy é cerca de duas vezes o de varões não revestidos (Berto-
lini, et al., 2004). 

 

7.3. ARMADURAS DE AÇO CARBONO REVESTIDAS POR AÇO INOXIDÁVEL  

Existe, no mercado internacional, um produto que tenta reconciliar as propriedades de durabilidade do 
aço inoxidável com uma redução de custos face a varões integralmente de aço inox. Assim, surgiram 
varões que consistem num núcleo de aço carbono com um revestimento exterior de aço inoxidável 
com funções protectoras. 

Actualmente existem duas técnicas desenvolvidas para a produção de aço carbono revestido por aço 
inox: O método da SMI (www.stainlessclad.com) aplica o processo patenteado OSPREY: o bilete de 
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aço carbono, após ser decapado para remover impurezas superficiais é aquecido a cerca de 1100ºC. 
Após o aquecimento, o bilete entra numa câmara de pressão preenchida por azoto onde será pulveriza-
do com aço inoxidável fundido previamente num forno de indução a 1650ºC. O revestimento de aço 
inox é assim ligado ao núcleo de aço carbono. O bilete de aço já revestido é depois laminado usando 
os métodos tradicionais (CMC Steel Group, 2002). O resultado final é ilustrado na Figura 34. O méto-
do Stelax (www.stelax.com), baseado no processo NUOVINOX utiliza um tubo de aço inox (tipica-
mente com 10 cm de diâmetro e vários mm de espessura) preenchido com grânulos de aço (com vários 
mm de largura, provenientes de sucatas de aço reciclado) como bilete inicial do processo. No final do 
processo NUOVINOX a espessura do revestimento de aço inox é geralmente na ordem dos 0.8 mm, 
ligado metalurgicamente ao núcleo de aço carbono (Cui, 2003). Mais recentemente (Scully ; Hurley, 
2007) foram revelados mais pormenores do processo de fabrico ao conhecer-se que o tubo preenchido 
com grânulos de aço é aquecido a 1250ºC e depois laminado a quente antes do resultado final. A 
espessura referida neste relatório para o revestimento é de 1 a 3 mm, pelo que se assume que os 
varões, mais recentemente, tenham um revestimento mais espesso. A falta de nitrogénio na camada de 
revestimento reduz o valor do PRE do varão revestido em relação ao varão de apenas aço inox. A 
interface entre o revestimento de aço inox e o núcleo de aço carbono é ilustrada na Figura 35 e eviden-
cia uma excelente ligação entre as duas fases, sem vazios (Scully ; Hurley, 2007). 

 

 

Figura 34 – Aço carbono revestido por aço inoxidável da SMI (CMC Steel Group, 2002). 

 

Idealmente, com este novo produto, ganhar-se ia a resistência à corrosão do aço inox a uma fracção do 
preço de varões de apenas aço inox. 

Como ponto de grande interesse é o comportamento corrosivo quando existe uma falha ou dano na 
camada de revestimento, que exponha o aço carbono. Este tipo de danos, excepcionais, mas críticos, 
podem ser provocados por: corrosão localizada significativa através da camada de revestimento ou 
danos mecânicos causados por fontes externas (Scully ; Hurley, 2007). É também necessária a protec-
ção das extremidades do varão para evitar a exposição do aço carbono. 

(Chiaw ; Harik, 2006) afirma que Hurley e Scully (2002) concluiram que o limite crítico de cloretos 
que leva à corrosão dos varões de aço carbono revestido por aço inox é fortemente dependente da pro-
tecção providenciada às extremidades do varão. 
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Figura 35 – Micrografia óptica da interface revestimento inox (lado direito) / núcleo aço carbono (lado esquerdo) 

de um varão de aço carbono revestido por aço inox (Scully ; Hurley, 2007). 

 

Resultados de ensaios ao limite crítico de cloretos, expresso pela razão entre iões cloreto e iões hidró-
xido (Cl-/OH-), não confirmaram a semelhança de varões com revestimento intacto e varões integral-
mente de aço inox, mas sim que o início da corrosão é ditado pela zona mais desfavorável do revesti-
mento inox. Assim, Hurley e Scully realizaram uma série de ensaios a varões de aço carbono revesti-
dos por aço inox, intencionalmente danificados de diferentes formas. Os valores obtidos foram: varão 
dobrado em U com um furo que expõe o aço carbono (Cl-/OH- = 0.25); varão recto com a extremidade 
exposta (Cl-/OH- = 0.73); varão dobrado em U intacto (Cl-/OH- = 4.9); varão composto integralmente 
de aço inox 316LN (Cl-/OH- = 20). O varão intacto que foi dobrado em U mostrou um limite crítico de 
cloretos surpreendentemente baixo. Os autores do estudo atribuíram esse facto a defeitos metalúrgicos 
na costura do tubo de revestimento de aço inox. Qualquer defeito no revestimento que exponha o 
núcleo de aço carbono, reduz o limite crítico de cloretos a níveis semelhantes aos do aço carbono 
(Scully ; Hurley, 2007). Pode-se concluir que defeitos no revestimento de aço inox degradam seria-
mente o comportamento à corrosão deste tipo de varões. 

O aço carbono revestido por aço inoxidável custa, aproximadamente, mais 50% do que o aço carbono 
(Chiaw ; Harik, 2006), fazendo deste novo produto uma alternativa economicamente interessante face 
às armaduras tradicionais de aço carbono. 

 

7.4. AÇO MMFX 

Existe outra alternativa viável ao aço carbono, o aço MMFX. Sem qualquer recurso a revestimentos, o 
aço MMFX apresenta uma boa resistência à corrosão, resultado de uma composição química e uma 
microestrutura do aço patenteadas. Estas características minimizam a formação de células micro gal-
vânicas na estrutura do aço. 

O aço MMFX, por não ser revestido, não requer cuidados especiais no seu manuseamento ou armaze-
namento. 
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Segundo o fabricante, o aço MMFX tem uma baixa quantidade de carbono (menos de 1%) e contém 
cerca de 8 a 10% de crómio, e o fabricante afirma que o facto de a quantidade de níquel ser negligen-
ciável torna a produção de este tipo de aço económica (Chiaw ; Harik, 2006). 

No estudo de Scully e Hurley (Scully ; Hurley, 2007) o limite crítico de cloretos obtida para o aço 
MMFX-2 (Fe - 9.3% Cr) foi de 4.9, sendo então de esperar algumas melhorias no desempenho à cor-
rosão deste tipo de aço comparativamente ao aço carbono. O mesmo estudo afirma que o PRE para 
este aço é de 9.8, o que os autores consideram baixo, pelo que consideram que a resistência à corrosão 
localizada será ainda insatisfatória (Scully ; Hurley, 2007). Um estudo de Darwin et al.datado de 2002 
prevê que o aço MMFX apenas atrase a corrosão por um período de cerca de 10 anos, não recomen-
dando a utilização deste tipo de aço (Cui, 2003). 

É de notar que este aço tem um comportamento mecânico não linear com uma elevada resistência 
última (3 vezes superior ao aço carbono) (Chiaw ; Harik, 2006). 

O custo deste tipo de aço é cerca do dobro do aço carbono convencional (Scully ; Hurley, 2007). 
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8 
8. MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS 
 

 

Existem também métodos electroquímicos para prevenção e controlo da corrosão do aço em estruturas 
de betão armado. Estes métodos incluem: protecção catódica; prevenção catódica; remoção electro-
química de cloretos (dessalinização) e realcalinização electroquímica. 

A protecção catódica é aplicada a estruturas já em corrosão, sobretudo em casos de corrosão induzida 
por cloretos. O aço é sujeito a uma descida do seu potencial de tal modo que a velocidade de corrosão 
seja reduzida. Pode-se mesmo parar a corrosão caso se atinja um potencial inferior ao potencial de 
repassivação. 

A prevenção catódica é aplicada a novas estruturas. Reduz-se o potencial do aço, no estado passivo, 
com o intuito de aumentar o limite crítico de cloretos, valor este a partir da qual se despoleta o proces-
so corrosivo por picada. O aumento do limite crítico de cloretos deve ser tal forma que não seja atingi-
da essa concentração de cloretos em tempo útil de vida da estrutura. 

A realcalinização e a remoção electroquímica de cloretos são técnicas que visam restaurar as caracte-
rísticas químicas do betão que conferem protecção ao aço contra a corrosão. 

Os efeitos benéficos das técnicas electroquímicas, quer no aço, quer na composição do betão, são obti-
dos como ilustrado na Figura 36. Através de um ânodo externo é aplicada uma corrente eléctrica con-
tínua através do betão de recobrimento até às armaduras que se comportam então como cátodo numa 
pilha electroquímica. O fluxo de corrente diminui e pode mesmo parar a corrosão ao repassivar as 
armaduras devido a: (1) polarização catódica das armaduras, (2) remoção de iões agressivos da solu-
ção porosa do betão ou (3) realcalinizando o betão (Polder, 2005). A densidade de corrente imposta 
varia de 1-2 mA/m2 para a prevenção catódica, 5-20 mA/m2 para a protecção catódica e pode atingir 
1000-2000 mA/m2 para a realcalinização e remoção electroquímica de cloretos (Bertolini, et al., 2004). 

As técnicas electroquímicas têm como objectivo a prevenção, redução ou paragem do processo corro-
sivo. Os mecanismos responsáveis pelos efeitos anti-corrosivos são ilustrados na Figura 37. 

 

8.1. PRINCÍPIOS COMUNS 

Existem diversos princípios comuns às técnicas electroquímicas apresentadas neste capítulo. A dife-
renciação entre elas é sobretudo na intensidade de corrente aplicada e o período de duração dessa apli-
cação. A protecção catódica deve ser efectuada permanentemente, enquanto que a realcalinização e 
dessalinização tem uma duração que pode ir de dias a vários meses. Apresentam-se, de seguida, os 
principais princípios comuns aos métodos electroquímicos de protecção. 
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Figura 36 – Representação esquemática da aplicação de técnicas electroquímicas (Bertolini, et al., 2004). 

 

8.1.1. POLARIZAÇÃO 

Os métodos electroquímicos, actuam, em parte, tornando o potencial das armaduras de aço mais nega-
tivo, parando ou reduzindo a corrosão até valores aceitáveis. Polarizar o potencial para valores mais 
negativos é o principal efeito e objectivo da protecção catódica. 

 

8.1.2. ELECTRÓLISE 

A corrente imposta no betão origina reacções nos cátodos e ânodos. No cátodo, ou seja, na superfície 
do aço, ocorrem reacções de redução de oxigénio: O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-, e, no caso de correntes 
elevadas que provoquem potenciais no aço muito negativos e/ou se há pouca disponibilidade de oxi-
génio à superfície do aço, ocorre a reacção: 2H2O + 2e- → 2OH- + H2. O hidrogénio produzido nesta 
reacção pode aumentar o risco de fragilização por hidrogénio do aço. As duas reacções produzem iões 
hidróxido aumentando consequentemente o pH na zona contígua ao aço, contribuindo assim para a 
repassivação do aço e para um limite crítico de cloretos mais elevado. A produção de iões hidróxido 
no aço através de electrólise é um dos efeitos e objectivos da realcalinização (Bertolini, et al., 2004, 
Polder, 2005). 

 

8.1.3. MIGRAÇÃO IÓNICA 

Os iões carregados positivamente: Na+, K+ mover-se-ão para o aço, enquanto que os iões carregados 
negativamente: Cl- e OH- mover-se-ão em sentido contrário. Este fluxo de iões é responsável pela cor-
rente que atravessa o betão. Na solução porosa do betão armado, a maior parte da corrente é transpor-
tada pelos iões hidróxido e cloretos. A migração de cloretos do aço para o ânodo é o principal efeito e 
objectivo da remoção electroquímica de cloretos (Bertolini, et al., 2004, Polder, 2005). A migração 
iónica é ilustrada na Figura 38. 

 



Métodos de Protecção Adicional em Estruturas 

61 

 

Figura 37 – Mecanismos através dos quais diferentes técnicas electroquímicas controlam o processo corrosivo 

(Bertolini, et al., 2004). 

 

Figura 38 – Corrente de iões no betão sujeito a um campo eléctrico (Polder, 2005). 
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8.2. POSSÍVEIS EFEITOS NEGATIVOS 

A circulação da corrente eléctrica pode ter efeitos indesejáveis na estrutura de betão armado, alguns 
dos quais se apresentam de seguida. 

 

8.2.1. FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÉNIO 

Se a corrente imposta conduzir o potencial do aço a valores inferiores a -1000 mV SCE (eléctrodo de 
calomelanos) pode ocorrer evolução de hidrogénio na superfície do aço o que pode levar a que sobre-
tudo o aço de pré-esforço seja fragilizado por hidrogénio. A realcalinização e dessalinização levam o 
aço a potenciais de -1100 mV pelo que a sua aplicação a estruturas pré-esforçadas deve ser considera-
da com muito cuidado. 

 

8.2.2. REACÇÕES ÁLCALI-AGREGADOS 

O aumento de alcalinidade produzido no cátodo pode causar problemas se o betão contiver agregados 
susceptíveis a reacções alcali-silica. Na prática isto só pode ocorrer para a remoção electroquímica de 
cloretos e para a realcalinização devido às suas elevadas densidades de corrente eléctrica. 

 

8.2.3. PERDA DE ADESÃO 

Em potenciais muitos negativos, pode ocorrer uma perda de adesão entre as armaduras e o betão. Há 
ainda algumas incertezas acerca deste fenómeno, mas não pode ser excluído que ele acontece a longo 
prazo se o potencial descer abaixo dos -1100mV SCE. 

 

8.2.4. ACIDIFICAÇÃO ANÓDICA 

Na superfície do ânodo ocorre evolução de oxigénio: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-. Na presença de clore-
tos pode-se mesmo desenvolver cloro: 2Cl- → Cl2 + 2e-. Estas reacções podem produzir acidez que 
podem levar à destruição da pasta de cimento que envolve o ânodo. A experiência demonstrou que 
esta deterioração é negligenciável para ânodos de titânio activado desde que a corrente anódica não 
ultrapasse os 100mA/m2. No caso de realcalinização e remoção electroquímica de cloretos, a acidifica-
ção não tem relevância já que o ânodo é colocado externamente à estrutura num electrólito adequado 
(Bertolini, et al., 2004). 

 

8.3. PROTECÇÃO CATÓDICA  

A protecção catódica de estruturas de betão armado tem sido aplicada a um largo número de estruturas 
há mais de 25 anos. A prática a nível mundial tem demonstrado que a este método de protecção é um 
método económico e de confiança para períodos de tempo longos. É um método aplicado sobretudo a 
estruturas afectadas por corrosão induzida por cloretos (Polder, 2005). A protecção catódica é baseada 
na mudança de potencial do aço para valores mais negativos, reduzindo assim a corrosão. Este abai-
xamento do potencial eléctrico do aço é obtido através da passagem de corrente contínua de baixa 
intensidade através do betão, entre um ânodo exterior e o aço. A corrente pode ser obtida (Lourenço, 
2006): 

1) Ligando o aço a um ânodo de sacrifício, que se consome gradualmente – Corrente Galvânica 
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2) Usando um ânodo inerte e uma fonte externa de alimentação – Corrente imposta ou impres-
sa. 

Os electrões fluem então para a interface aço/betão, aumentando as reacções catódicas, que produzem 
iões hidróxido a partir da água e oxigénio. Estes iões migram através do betão até ao ânodo onde são 
oxidados em oxigénio e electrões. Os electrões deslocam-se para a fonte de corrente, fechando assim o 
circuito eléctrico. Como consequência desta corrente eléctrica, são favorecidas as reacções catódicas 
no aço e por sua vez suprimidas as reacções anódicas. A polarização necessária do aço torna a protec-
ção catódica um método de protecção permanente já que a corrente eléctrica deve fluir ao longo de 
toda a vida útil da estrutura em causa. 

 

8.3.1. TIPOS DE ÂNODOS 

A protecção catódica pode ser aplicada a estruturas submersa ou enterradas, completa ou parcialmente, 
estruturas contendo electrólitos ou completamente expostas à atmosfera. Quando a estrutura é par-
cialmente imersa ou enterrada, com uma parte enterrada ou submersa e outra exposta à atmosfera, a 
protecção catódica que é aplicada na água ou no solo para proteger a parte enterrada/submersa não 
abrange a parte atmosférica. Nestas circunstâncias, ânodos diferentes terão de ser utilizados para pro-
teger a parte submersa/enterrada e a parte atmosférica (Lourenço, 2006). 

Para a protecção da parte atmosférica, os ânodos mais utilizados são (Lourenço, 2006): 

• Malha de titânio activado revestida com óxidos de metais nobres 
• Polímeros ou revestimentos condutores 
• Ânodos de titânio platinado inseridos num meio condutor, como pasta ou gel de grafite ou 

argamassas condutoras. 
• Fitas de malha de titânio activado com óxidos de metais nobres. 

As malhas de titânio activado (Figura 39) com um revestimento superficial composto de óxidos de 
metais nobres são o ânodo mais utilizado e o que evidencia melhores resultados. Pode ser facilmente 
fixado à maioria das superfícies, e é posteriormente revestido com um material cimentício, como betão 
e argamassas projectadas ou mesmo betão fluído, em superfícies horizontais (Polder, 2005). Outra 
forma de se proceder à fixação da malha na estrutura é utilizar fixadores de plástico ou cola adequada 
(Silva, 2007). Presentemente, a utilização de malhas de titânio activado revestidas com óxidos de 
metais nobres como ânodo do sistema de protecção catódica por corrente imposta, está associada a 
uma maior taxa de sucesso devido principalmente ao seu elevado tempo de serviço que supera larga-
mente os 25 anos (Silva, 2007). 

O sistema de fitas (Figura 40) envolve a inserção de fitas de titânio activado, também revestido por 
óxidos de metais nobres, na superfície do betão. As fitas podem ser instaladas em roços, pouco pro-
fundos, realizados à superfície do betão e posteriormente preenchidos com argamassas de baixa resis-
tividade ou entre camadas de betão/argamassa. As fitas de malha de titânio são ligadas a fitas de titâ-
nio puro. Estas fitas têm como objectivo a promoção da continuidade eléctrica entre todas as fitas de 
malha assim como a ligação das mesmas, através de fios condutores, ao sistema fornecimento de cor-
rente e monitorização (Silva, 2007). 

Testes laboratoriais e o seu historial em obras indicam que o tempo útil de serviço de ânodos baseados 
em titânio activado pode variar dos 20 a períodos superiores a 100 anos (se a qualidade do betão e 
revestimento forem as adequadas) (Bertolini, et al., 2004). 
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Figura 39 – Malha de titânio activado (Lourenço, 2006). 

 

 

Figura 40 – Fita de titânio para aplicação de protecção catódica (Silva, 2007). 

 

Os revestimentos e tintas orgânicas condutores são produtos que contêm partículas de grafite que lhes 
conferem propriedades condutoras. Sendo estes revestimentos pretos, poder-se-á aplicar uma tinta 
apenas por motivos estéticos. Este tipo de ânodo pode ser aplicado em formas complexas e em qual-
quer orientação, não apresentando qualquer acréscimo de peso à estrutura. O período de vida útil 
expectável para estes ânodos é de entre 10 a 15 anos (Polder, 2005). 

Os factores a serem considerados na selecção do tipo de ânodo mais apropriado para uma dada estrutu-
ra são: a facilidade de instalação, o tempo de vida, os efeitos da instalação do ânodo na estrutura, o 
custo e a estética. Combinações de diferentes ânodos podem também ser utilizadas na mesma estrutura 
ou elemento de modo a obter-se a solução mais económica e eficaz (Lourenço, 2006). 

 

8.3.2. MONITORIZAÇÃO DA PROTECÇÃO CATÓDICA 

A protecção oferecida pela protecção catódica deve ser monitorizada e avaliada regularmente, nor-
malmente algumas vezes por ano.  
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Os critérios mais utilizados para avaliar a eficiência de sistemas de protecção catódica são (Lourenço, 
2006) (Silva, 2007) (Polder, 2005):  

Critério do potencial absoluto -720 mV Ag/AgCl; i.e., o valor do potencial “Instant Off “ deverá ser 
mais negativo que -720 mV Ag/AgCl. Este deverá ser medido entre 0,1 e 1 segundos após o corte da 
corrente contínua. Este critério utiliza-se geralmente para estruturas, ou partes das estruturas, submer-
sas ou enterradas. Os valores de potencial “Instant Off” não devem ser mais negativos que -900mV 
Ag/AgCl para aço sob tensão ou -1100 mV para aço normal. 

O critério de queda (“Decay”) de potencial, i.e., a obtenção de no mínimo 100 mV de decréscimo do 
potencial. Este valor é determinado pela diferença entre o valor “Instant Off” e o potencial medido 
após um período de tempo de corte da corrente contínua, período de despolarização. O período de 
despolarização varia com as condições de exposição de cada estrutura, teor de humidade e com a qua-
lidade do betão, variando entre 4 e 24 horas a partir do instante “Instant Off” (CEN, 2000). A norma 
Australiana, AS 2832.3-1992 Cathodic Protection of Metals – Fixed Immersed Structures, permite um 
período até 72h. 

O critério mais utilizado, em protecção e prevenção catódica, para as partes/zonas atmosféricas, é o da 
obtenção de no mínimo 100 mV de queda de potencial. 

 

8.3.3. PREVENÇÃO CATÓDICA 

O princípio da prevenção catódica é em tudo semelhante ao da protecção sendo a diferença principal 
verificada nas densidades de corrente a aplicar. A prevenção catódica pode ser atingida mais facilmen-
te já que é mais fácil prevenir a corrosão localizada do que suprimir a corrosão localizada quando esta 
já se iniciou. Assim, é necessária menor densidade de corrente. Os sistemas de prevenção catódica são 
geralmente mais simples e é necessária menor quantidade de ânodo, pelo que se tornam menos dis-
pendiosos. Além disso o seu tempo de vida útil é maior. 

 

8.4. REMOÇÃO ELECTROQUÍMICA DE CLORETOS (DESSALINIZAÇÃO ) 

O objectivo da remoção electroquímica de cloretos é suprimir a corrosão nas armaduras através de 
uma redução da quantidade de cloretos existentes. Um ânodo temporário, normalmente uma malha de 
titânio activado ou uma malha de aço, é colocado na superfície do betão a tratar. Este ânodo é rodeado 
por um electrólito, usualmente uma solução saturada de hidróxido de cálcio ou água de abastecimento 
público. Aplica-se então uma corrente contínua com densidade de 1 a 2 A/m2 por um período que pode 
variar de semanas a meses (Polder, 2005) (Bertolini, et al., 2004). 

Durante o tratamento os iões cloreto (carregados negativamente) migram para fora do betão; simulta-
neamente dá-se um fenómeno de electrólise na superfície da armadura que produz um ambiente alcali-
no e a sua repassivação. A atracção de iões positivos para a zona da armadura tem ainda como efeito o 
adensamento e impermeabilização do betão envolvente das armaduras (Costa, 2006). A Figura 41 
ilustra o mecanismo da remoção electroquímica de cloretos. 

Através da medição da quantidade de cloretos em provetes retirados ao longo do processo pode-se 
controlar o progresso do tratamento e determinar o seu instante final. Posteriormente, são retirados o 
ânodo e o electrólito e efectua-se a limpeza da superfície do betão.  
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Figura 41 – Principio de funcionamento da dessalinização (Costa, 2006). 

 

É importante ter em conta que a forte polarização reduz o potencial do aço para valores inferiores a -
1000mV o que pode levar a fragilizações por hidrogénio. É por isso fortemente desaconselhável a 
remoção electroquímica de cloretos em estruturas pré-esforçadas. 

 

8.4.1. EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO 

A dessalinização tem sido utilizada nos últimos 15 anos em geral com sucesso. No entanto têm sido 
obtidos resultados desanimadores na remoção de cloretos previamente adicionados na mistura (Polder, 
2005). 

Pelo ano 2002, a remoção electroquímica de cloretos tornou-se prática corrente com sucesso, em casos 
de estruturas sujeitas à penetração de cloretos, através da aplicação de corrente impressa (Polder, 
2005). De entre muitos estudos é clara a conclusão que é possível a remoção de grandes quantidades 
de cloretos e que o aço seja repassivado, mesmo no interior das picadas de corrosão (Bertolini, et al., 
2004). 

Apenas uma fracção da corrente eléctrica total é utilizada na remoção de iões cloreto. A restante é 
responsável pelo transporte de outros iões, sobretudo de hidróxido. A concentração de cloretos na 
solução porosa é elevada no inicio do processo, mas decresce com o decorrer do mesmo. Consequen-
temente, a eficiência é maior nos estágios iniciais do tratamento decrescendo com o tempo. A eficiên-
cia de remoção depende do conteúdo inicial de cloretos, da sua distribuição no betão e da geometria 
das armaduras (que determina a distribuição de corrente). Diversa literatura aponta para que entre 50 a 
90% do conteúdo total de cloretos possa ser removido. Estes números aplicam-se apenas a cloretos 
que penetraram no betão (Bertolini, et al., 2004). 

Há um caso, auto-intitulando-se o primeiro em Portugal, de um tratamento de dessalinização aplicado 
com sucesso durante o ano de 1998 num viaduto rodoviário de betão armado pré-esforçado em Sines. 
A densidade de corrente utilizada no tratamento foi aproximadamente igual a 1 A/m2 de superfície de 
betão armado. A área total de 2000m2 tratada apresentou, num período de funcionamento do sistema 
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de cinco semanas por cada fase, um abaixamento significativo do teor de cloretos. Obtiveram-se valo-
res ao nível das armaduras da ordem de 0,2% do peso de cimento contra valores iniciais da ordem dos 
0,6%, como ilustrado na Figura 42. 

 

 

Figura 42 – Valores do teor de cloretos antes e depois da dessalinização (Costa, 2006). 

 

8.4.2. DURABILIDADE APÓS REMOÇÃO ELECTROQUÍMICA DE CLORETOS 

Depois da dessalinização, ficam ainda quantidades significativas de cloretos no betão, distribuídos não 
homogeneamente. Para um tratamento durável, é então necessário que essa quantidade remanescente 
de cloretos não origine corrosão por um período razoável de tempo. Além deste facto, há ainda a ter 
em conta a possível nova penetração de cloretos. Caso seja garantido que não haja nova penetração de 
cloretos, usualmente a conclusão do processo ocorre quando o teor de cloretos remanescentes no betão 
toma um valor preferencialmente inferior a 0,4% da massa de cimento, em toda a secção, inviabilizan-
do o reinício da corrosão (Bertolini, et al., 2004, Polder, 2005, Silva, 2007). No entanto, este critério 
não é consensual, já que John Miller, o inventor da realcalinização e da extracção de cloretos por 
métodos electroquímicos o considera demasiado conservativo, e que resultará num desperdício de 
tempo, ânodo e outros recursos (Miller, 2006). 

Outro método de avaliação é possível aquando da utilização de tanques como suporte de electrólito. 
Mantendo a solução electrolítica com um pH elevado de forma a ser impedida a evolução do cloro, é 
possível a obtenção do teor de cloretos retidos no electrolítico que, nestas situações, corresponde ao 
teor de cloretos extraídos do betão. Uma norma norte americana proposta pela NACE preconiza que a 
conclusão do processo deve ocorrer após um dos seguintes critérios ser verificado:  

a. O tratamento deve prosseguir até que o teor de cloretos ao nível das armaduras seja reduzido 
até um valor pré-definido;  

b. Deve ser aplicada uma densidade de carga por unidade de área de aço no mínimo de 600 
A.h/m2. O valor máximo recomendado é de 1500 A.h/m2 nunca devendo ser excedido;  

c. A razão [Cl-]/[OH-] nas imediações das armaduras é reduzido para valores inferiores a 0,6.  
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A norma em questão atribui para o pré-estabelecimento do teor de cloretos admissível na estrutura 
valores inferiores a 0,2 a 0,4% de massa de cimento, especificando que este teor deve ocorrer a uma 
distância de 25 mm das armaduras ou o equivalente a um diâmetro da armadura (Silva, 2007). 

 

8.5. REALCALINIZAÇÃO ELECTROQUÍMICA  

A realcalinização electroquimica é um método para tratar suprimindo a corrosão induzida por carbona-
tação. Este método é apropriado para situações onde a passividade das armaduras foi comprometida 
devido à acção da carbonatação e, consequentemente, a alcalinidade do betão foi prejudicada, sendo 
caracterizado por ser utilizado um sistema de corrente imposta. O pH da zona circundante do aço é 
aumentado restaurando as propriedades passivadoras do betão. A realcalinização electroquímica 
(Figura 43) envolve a passagem de uma corrente contínua de cerca de 1 a 2 A/m2 através do betão para 
os varões de aço, sendo para isso utilizado um ânodo temporário à superfície (Bertolini, et al., 2004). 

 

 

Figura 43 – Representação esquemática do processo de realcalinização electroquímica (Bertolini, et al., 2004). 

 

A primeira aplicação da realcalinização electroquímica foi realizada num edifício bancário Norueguês 
em 1987 (Silva, 2007). O método original utiliza uma pasta de celulose com uma solução de carbonato 
de sódio como electrólito; o ânodo é uma malha de aço. Actualmente utilizam-se também ânodos de 
titânio activado e tanques com electrólitos. O objectivo primordial da solução electrolítica é, não só a 
condução da corrente necessária para a aplicação do método em estudo, mas também possibilitar o 
ingresso de elementos alcalinos tão essenciais para a repassivação das armaduras no betão carbonata-
do. Usualmente as soluções electrolíticas utilizadas na realcalinização são constituídas por carbonato 
de sódio (Na2CO3) ou carbonato de potássio (K2CO3) (Silva, 2007). A duração do tratamento é de 
alguns dias a algumas semanas. Através da análise do pH de amostras é monitorizado o progresso do 
processo e definido o seu instante final. Depois disso o ânodo e electrólito temporários são removidos 
da estrutura. A realcalinização é assim, a par com a dessalinização, um processo temporário. 

A realcalinização envolve cinco mecanismos distintos: a eléctro-osmose, migração iónica (ver 8.1.3), 
difusão e absorção por capilaridade, responsáveis pelo transporte de iões, e a electrólise (ver 8.1.2), 
responsável pela produção de espécies alcalinas à superfície do aço. A eléctro-osmose consiste no 
movimento de um líquido, devido à influência de um campo eléctrico, através de um material poroso. 
As características associadas ao movimento do líquido dependem não só das propriedades do mesmo, 
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mas também do material pelo qual se movimenta, no presente caso o betão, e do potencial eléctrico 
aplicado (Silva, 2007). A eléctro-osmose, a absorção por capilaridade e a difusão irão ser os processos 
responsáveis pela introdução no betão de carbonatos de sódio ou potássio existentes no electrólito 
temporário, assegurando assim um valor permanente de pH entre 10.0 e 10.8, suficientemente elevado 
para manter as condições de passividade do aço. A electrólise, origina, nas zonas contíguas ao aço um 
pH entre os 13 e 14. A migração iónica ajuda à retenção dos iões hidróxido perto das armaduras após a 
paragem de fornecimento de corrente eléctrica, já que, os iões sódio, potássio e cálcio ir-se-ão combi-
nar com uma boa parte dos iões hidróxido produzidos pela electrólise (Miller, 2006). 

 

8.5.1. EFICIÊNCIA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO 

Uma questão importante que surge na realcalinização, à semelhança do que acontece com a remoção 
electroquímica de cloretos, é como determinar a duração do tratamento a ser efectuado. Não há, pre-
sentemente, consenso sobre a resposta a esta questão (Polder, 2005). 

Uma perspectiva, é baseada no facto da quantidade de iões hidróxido produzidos por electrólise ser 
proporcional à corrente eléctrica e provavelmente também à quantidade de carbonatos que penetram 
no betão. Assume-se então, que depois de passados 200 A.h/m2 (cerca de 8 dias a 1 A/m2) é garantida 
uma situação de protecção duradoura. Uma abordagem mais conservativa baseia-se no facto que dife-
rentes composições de betão têm diferentes reacções à realcalinização electroquímica. Esta perspectiva 
afirma que deverão ser realizados testes que demonstrem o aumento de pH no betão até níveis sufi-
cientemente elevados para evitar subsequentes recarbonatações. No entanto é necessário ter em aten-
ção os indicadores a serem utilizados. A fenolftaleína é o indicador mais utilizado para a medição de 
profundidades de carbonatação, mudando de cor para rosa para pH superior a 9. No entanto, um pH de 
9 pode deixar ainda o aço em estado não passivo. A timolftaleína muda de cor apenas para pH superior 
a 10 pelo que será um indicador mais apropriado (Bertolini, et al., 2004, Polder, 2005). 

A determinação do instante final do tratamento é ainda influenciada pelo tipo de cimento utilizado na 
composição do betão. A realcalinização de betão contendo escórias de alto-forno é mais difícil que a 
realcalinização de betão contendo cimento Portland. Após 14 dias de realcalinização foi observada 
uma realcalinização quase total no caso de cimento Portland (CEM I 42.5). No entanto, após 28 dias 
de tratamento de betão com escórias de alto-forno, apenas se observou um pequeno anel rosado à volta 
das armaduras após aplicada a fenolftaleína. Efeitos semelhantes foram observados com cimento com 
cinzas volantes. Recomenda-se uma carga de 100 A.h/m2 de superfície de betão para cimentos Por-
tland e 350 A.h/m2 para cimentos com escórias de alto-forno. Uma carga superior é necessária para 
que a o tratamento de betão com cimentos com cinzas volantes seja duradouro (Polder, 2005). 

De acordo com uma proposta da NACE na aplicação da realcalinização deve ser satisfeito pelo menos 
um dos seguintes critérios (Silva, 2007): 

a. A densidade de corrente não deve exceder 4 A/m2 de superfície de aço e a voltagem deve 
permanecer no intervalo de 30 a 50 V;  

b. O tratamento deve ser realizado com o mínimo de 200 Ah/m2 de armadura;  
c. Deve ser realizado um teste de carbonatação em cada zona anódica recorrendo a um indica-

dor de fenolftaleína sendo que a coloração carmim-vemelha característica da presença de um 
meio alcalino, realcalinizado, nas imediações das armaduras deve ocorrer a um mínimo de 
10mm da armadura ou o diâmetro da mesma (valor menor dos dois). 

Como o uso de indicadores químicos de pH não fornece informação fiável sobre a passivação das 
armaduras, é usual a realização de testes electroquímicos para a avaliação das condições de passivida-
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de existentes. A medição da intensidade e potenciais de corrosão das armaduras são dois métodos que 
se podem aplicar salientando-se, no entanto, o cuidado a ter na leitura e avaliação dos resultados. Uma 
forma de avaliar o sucesso da realcalinização e consequentemente a passividade das armaduras, con-
siste na medição de densidades de corrente aos 7 dias de tratamento. Valores de densidade de corrente 
próximos de zero são indicadores da existência de um comportamento passivo das armaduras. Outra 
característica reveladora do sucesso do tratamento é a inexistência de gradientes de potenciais usual-
mente presentes numa estrutura sob acção de corrosão. A homogeneidade dos potenciais após a realca-
linização é um forte indicador que as condições de passividade das armaduras foram restabelecidas 
(Silva, 2007). 

 

8.5.2. DURABILIDADE APÓS REALCALINIZAÇÃO ELECTROQUÍMICA 

A realcalinização electroquímica é aplicada há mais de 15 anos, sobretudo em estruturas de betão rea-
lizadas com cimento Portland. Os casos documentados, embora poucos, demonstram que a protecção 
obtida contra a corrosão é durável. Testes laboratoriais efectuados vários anos depois do tratamento 
confirmam os bons resultados, nos casos em que tenha sido aplicada uma corrente eléctrica suficiente, 
aquando da realcalinização. 

Elsener efectuou medições do potencial de meia pilha do aço após seis meses e após mais de um ano 
in situ. O campo de potenciais era homogéneo com valores a rondar os -200mV SCE, indicando boa 
protecção à corrosão (Polder, 2005). 

Parece pois claro que a realcalinização é capaz de fazer aumentar o pH das zonas envolventes das 
armaduras do aço e um pouco por todo o betão, reinstalando assim as condições para a passividade do 
aço. É também claro que a durabilidade da protecção depende do tempo de tratamento. Não há no 
entanto consenso relativamente ao período de aplicação necessário para a obtenção de efeitos duradou-
ros. 

 

8.6. AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS  

Uma das principais vantagens dos métodos electroquímicos de protecção é que estes apenas requerem 
a remoção de betão solto ou delaminado. Todo o betão que esteja mecanicamente saudável, mesmo 
quando contaminado por cloretos ou carbonatado, não necessita de ser removido (Bertolini, et al., 
2003). Isto resulta em menos ruído e pó produzidos, e também num menor período de tempo de exe-
cução das reparações. Outra das vantagens é que estes métodos reduzem ou eliminam a causa da cor-
rosão, já que a corrente eléctrica circula por toda a área de tratamento. As reparações convencionais 
são zonadas e apenas em áreas onde a reparação tenha sido efectuada de forma perfeita se consegue 
assegurar a eliminação das causas corrosivas. Assim, os métodos electroquímicos de protecção e repa-
ração revelam-se mais fiáveis e duráveis que métodos convencionais de reparação. 

Algumas limitações e possíveis efeitos negativos foram já abordadas, tais como o baixo desempenho 
da remoção electroquímica de cloretos que foram introduzidos aquando da mistura do betão. Também 
o tipo de cimento utilizado na composição do betão influencia o desempenho da realcalinização elec-
troquímica. As limitações da protecção catódica estão sobretudo associadas com a durabilidade da 
adesão entre os revestimentos condutores e outras camadas de revestimento sobrepostas, o que depen-
de sobretudo do tratamento superficial anterior à sua aplicação (Polder, 2005). 

Outra das limitações pode ocorrer com o aço pré-esforçado. A forte polarização deste tipo de aço pode 
ter efeitos negativos relacionados com a evolução de hidrogénio, como abordado em 8.2.1. Este pro-
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blema é facilmente controlado para a protecção catódica, ao limitar a densidade da corrente eléctrica 
aplicada e simultaneamente monitorizar o potencial do aço. No entanto, para a realcalinização electro-
química e dessalinização este facto é um problema sério, já que devido às elevadas densidades de cor-
rente eléctrica utilizadas, o potencial do aço está quase sempre a níveis onde possa ocorrer a evolução 
de hidrogénio. 

Denota-se ainda uma falta de consenso geral em critérios determinantes para a correcta aplicação dos 
tratamentos, como os valores de densidade de corrente eléctrica a aplicar, e sobretudo, o período de 
tempo de aplicação dos métodos. Estes factores influenciam o desempenho e durabilidade após aplica-
ção dos métodos electroquímicos. 
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9 
9. CONCLUSÕES 
 

 

A durabilidade de uma estrutura de betão armado ou pré-esforçado está, a maioria das vezes, depen-
dente da corrosão das armaduras, que ocorre após a perda da protecção que o meio que as envolve lhes 
confere. 

Assim, em situações ou condições particulares pode ser oportuno ou necessário aumentar a durabilida-
de da estrutura, o que será possível concretizar através de medidas preventivas específicas que modifi-
cam as características do betão, das armaduras, do ambiente externo, ou da própria estrutura. 

 O uso de inibidores de corrosão é um método já implementado com sucesso em diferentes vertentes 
da indústria. No entanto, a sua aplicação no betão armado é um tema pouco estudado, pelo que surgem 
algumas contradições e a necessidade de se garantirem conhecimentos mais profundos, e seguros. 

Não existem estudos independentes que atestem a eficácia de inibidores aplicados em estruturas já 
existentes. Isto deve-se sobretudo às dificuldades inerentes ao processo de transporte do inibidor no 
betão. Além disso o betão, como sistema poroso, permite a lixiviação e evaporação dos compostos 
activos inibidores que assim dificilmente atingem e permanecem nas armaduras de aço. 

Ao contrário do que sucede com os inibidores aplicados superficialmente, existem estudos indepen-
dentes que atestam eficiência inibidora a substâncias adicionadas directamente na composição do 
betão. A literatura especializada afirma que a acção inibidora é dependente da relação entre as concen-
trações do inibidor e dos cloretos. Assim, o inibidor deve estar presente no aço em concentrações sufi-
cientemente elevadas num período longo de tempo. De todos os inibidores adicionados no betão o 
nitrito de cálcio é o único com um historial e resultados concretos como inibidor corrosivo. Todos os 
outros apresentam potencial para futuras aplicações mas infelizmente não existe um controlo rigoroso 
do efeito dos inibidores comerciais mais recentes. É necessário considerar as implicações que a adição 
dos inibidores podem ter nas propriedades finais do betão e no processo de cura. 

A falta de uma completa compreensão do efeito inibidor, a dependência do processo corrosivo de fac-
tores externos, os elevados custos relacionados com reparações e os aspectos de segurança relaciona-
dos com a estrutura representam assim um risco significativo na utilização de inibidores de corrosão. 
Recomenda-se assim que a sua utilização seja controlada independentemente e que a sua eficiência 
seja monitorizada ao longo do tempo. 

Quanto aos tratamentos e revestimentos superficiais a vantagem da sua utilização, em geral, reside no 
facto de prolongar o período de iniciação da corrosão. Se a corrosão já se tiver iniciado, apenas os 
revestimentos capazes de evitar realmente a entrada de água e vapor de água, terão efeito na redução 
da velocidade de corrosão, em particular se a corrosão é devida a carbonatação. Se a corrosão é devida 
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a cloretos em geral os revestimentos não resolvem o problema, uma vez que os processos corrosão, 
nestes casos, atraem fortemente a água. 

É necessário ter em conta a durabilidade dos próprios revestimentos e assegurar que deixem o vapor 
de água libertar-se do betão, para que não haja descolamentos que comprometam o tratamento. É tam-
bém de grande relevo a análise da durabilidade no que respeita às condições ambientais às quais o 
betão tratado será exposto. 

Os revestimentos orgânicos constituídos por um filme contínuo são usualmente utilizados para evitar a 
penetração de dióxido de carbono portanto têm de apresentar uma baixa permeabilidade ao CO2. De 
modo a reduzir a penetração de água e cloretos são utilizados tratamentos superficiais cimentícios ou 
tratamentos hidrofóbicos, estes últimos os mais eficazes. Os silanos são os que exibem o melhor 
desempenho. É necessário ter cuidado pois a eficácia de um revestimento pode variar bastante com 
pequenas variações na formulação do produto. 

A norma EN 1504 regulamenta as especificações para assegurar o desempenho e a durabilidade dos 
tratamentos para três grupos principais de tratamentos superficiais: impregnação hidrofóbica, impreg-
nação e revestimentos. No entanto alguns estudos apontam para que os critérios de aprovação da nor-
ma não sejam suficientemente exigentes para aferir uma eficácia aceitável. 

Em termos de eficácia a longo prazo dos tratamentos e revestimentos superficiais não existem ainda 
dados suficientes que permitam prever a sua durabilidade quando expostos a diversas acções ambien-
tais. No entanto deve-se ter em atenção que o tempo de vida útil do tratamento deve ser analisado de 
modo conservativo e que será necessário manter a sua integridade funcional ao longo do tempo, rea-
plicando o produto se necessário após determinado período. Uma planeada manutenção e monitoriza-
ção do comportamento do sistema são recomendadas. 

O aço inoxidável é um aço com várias características físicas e mecânicas que se distingue do aço car-
bono sobretudo pela sua maior resistência à corrosão, que advém do seu filme passivo ser rico em 
crómio. Este tipo de aço tem excelentes características para ser utilizado como método preventivo de 
protecção de estruturas expostas a ambientes agressivos, especialmente na presença de elevadas con-
centrações de cloretos. A sua utilização deve ser selectiva, bem planeada e pode-se restringir às áreas 
sujeitas a maior agressividade ambiental. 

Assim, os aços inoxidáveis ferrítico, austenítico e ferrítico-austenítico (duplex) podem ser produzidos 
em varões nervurados para aplicação em estruturas de betão armado. Os aços duplex apresentam exce-
lentes propriedades mecânicas mesmo sem tratamento, pelo que são de especial interesse para o betão 
armado. 

Os aços inoxidáveis são bastante ligados contrastando com o aço carbono pois não sofrem corrosão 
generalizada em condições ambientais normais, nem em soluções aquosas neutras e alcalinas. O cró-
mio, em particular, é um elemento que possibilita a passivação. Esta propriedade é transferida para a 
liga de aço inox da qual o crómio faça parte, conferindo-lhe boa resistência à corrosão.  

Geralmente o aço inox apresenta resistência à corrosão para valores de pH superiores a 4. Assim, os 
aços inoxidáveis são passivos em ambientes de fraca acidez, em condições atmosféricas normais e 
especialmente em meios alcalinos e portanto um aço inox passivado não sofre corrosão num meio 
como o do betão. O filme passivo é também estável quando o betão se encontra carbonatado. 

A corrosão localizada é a forma mais comum de corrosão do aço inoxidável no betão. O limite crítico 
de cloretos aumenta com o teor de crómio da liga.  
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Os aços inoxidáveis demonstram excelente comportamento quando comparados com o aço carbono, 
face à corrosão localizada, desde que decapada a película de óxidos resultante do seu processo de 
fabrico, ou de soldadura. Estudos demonstraram que o limite crítico de cloretos para varões não solda-
dos em betão contaminado é mais de dez vezes superior para os aços austenítico e duplex do que para 
o aço carbono. Estudos mais recentes concluíram, através da simulação da penetração de cloretos no 
betão, que o período de iniciação da corrosão localizada de 8 anos (para aço carbono) podia ser 
aumentado até 103 anos (para aço inox austenítico 316LN (AISI)) em estruturas de betão expostas 
periodicamente a sais descongelantes. O mesmo estudo confirma o efeito negativo da presença de 
escamas de óxido no aço inox que diminui a resistência à corrosão localizada significativamente, pelo 
que este é um factor a ter em conta.  

A ligação galvânica de aço carbono em corrosão ao aço inox não envolve geralmente riscos e é negli-
genciável quando comparada com a ligação com o aço carbono passivo que rodeia a zona em corro-
são. Assumindo então a correcta utilização do aço inoxidável, o uso simultâneo de aço inox e aço car-
bono não levanta problemas. 

As aplicações típicas das armaduras de aço inox são claramente estruturas com exposição a ambientes 
de extrema agressividade ambiental, nomeadamente ambientes marítimos. O autor considera pois de 
grande relevo, para um país como Portugal, onde a área de zonas costeiras é relativamente grande, a 
adopção deste tipo de aços como método de protecção preventiva para diversas obras e a familiariza-
ção dos profissionais envolvidos na Engenharia Civil com este tipo de aço. 

A experiência demonstra que os métodos de protecção adicional contra a corrosão, mesmo custando 
várias vezes mais do que as armaduras tradicionais, são uma boa opção e em muitos casos economi-
camente vantajosa, quando tidos em conta os custos de manutenção subsequentes. Assim, a utilização 
de armaduras de aço inoxidável, consideravelmente mais caras, pode, a longo prazo, constituir uma 
solução mais vantajosa. É também previsível que o custo do aço inoxidável diminua à medida que os 
processos de fabrico vão melhorando e a sua utilização se torne mais frequente. O uso de aço inoxidá-
vel, combinado com o aço carbono, de uma forma inteligente, em que o aço inox ocupa as zonas mais 
expostas aos agentes agressivos, pode ser uma excelente opção em termos de custos. 

O aço galvanizado pode sofrer corrosão localizada induzida por cloretos. Geralmente, assume-se um 
limite crítico de cloretos na ordem dos 1-1.5% (por massa de cimento) para o aço galvanizado. O valor 
normalmente considerado para o aço carbono situa-se entre os 0.4 e 1%. Numerosos estudos acerca do 
desempenho anti-corrosivo do aço galvanizado mostraram que a galvanização apenas irá adiar o início 
da corrosão, e que é de esperar apenas um ligeiro aumento do período de vida útil do aço em ambien-
tes com uma agressividade severa a nível de cloretos. 

Os varões de aço revestido por epoxy, em combinação com maiores espessuras de recobrimento têm 
sido utilizados como método de protecção em pontes dos Estados Unidos e Canadá há mais de uma 
década, mas a sua eficiência tem, nos últimos anos, sido seriamente questionada. Casos de danos em 
estruturas causados pela corrosão de aço revestido por epoxy têm surgido nestes países. Não é pois um 
método perfeito já que o revestimento tem tendência a ser danificado durante o fabrico, transporte e 
manuseamento e tende a perder aderência com o aço. Varões revestidos por epoxy não são assim van-
tajosos em termos de custo/benefício. 

O aço carbono revestido por aço inoxidável é um produto que tenta conjugar a resistência à corrosão 
do aço inox a um preço bastante inferior.  

O limite crítico de cloretos que leva à corrosão dos varões de aço carbono revestido por aço inox é 
fortemente dependente da protecção providenciada às extremidades do varão e ao revestimento, sobre-
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tudo na zona de costura. O comportamento à corrosão deste tipo de varões é ditado pela zona mais 
desfavorável do revestimento inox. Defeitos no revestimento de aço inox degradam seriamente o com-
portamento à corrosão deste tipo de varões. 

Este novo produto é uma alternativa economicamente interessante, mas que parece ainda carecer de 
processos melhorados de fabrico, já que o seu desempenho é ainda bastante reduzido face aos varões 
integralmente compostos de aço inox, e o seu comportamento não tem a mesma fiabilidade que estes.  

O aço MMFX apresenta algumas melhorias no desempenho à corrosão comparativamente ao aço car-
bono. No entanto, a sua resistência à corrosão localizada será ainda insatisfatória. 

Os métodos electroquímicos aqui focados, protecção catódica, prevenção catódica, remoção electro-
química de cloretos e realcalinização electroquímica, são ferramentas eficazes para a prevenção e 
reparação de estruturas de betão. No entanto, apesar das suas vantagens e simplicidade teórica e de 
aplicação, estes apenas devem utilizados após uma minuciosa avaliação das características inerentes 
da estrutura e das suas imediações. 

Como os métodos em questão baseiam-se na imputação de corrente eléctrica, as consequências e peri-
gos que advêm de tal prática devem ser devidamente avaliadas e medidas preventivas devem ser apli-
cadas. As densidades de correntes requeridas para a aplicação da dessalinização e realcalinização são 
100 vezes superiores às utilizadas aquando da protecção catódica requerendo portanto maiores cuida-
dos na aplicação em estruturas pré-esforçadas. Elevadas densidades de corrente podem provocar a 
evolução e consequente fragilização por hidrogénio. A existência de agregados reactivos é também 
uma preocupação caso se pretenda aplicar a dessalinização ou a realcalinização podendo promover as 
reacções nefastas álcalis-sílica. 

Os métodos electroquímicos são intervenções pouco intrusivas e que acarretam baixos riscos ao nível 
da estabilidade e funcionamento estrutural já que estes métodos apenas requerem a remoção de betão 
solto ou delaminado, sendo por exemplo soluções apropriadas para o tratamento de edifícios de eleva-
do valor arquitectónico e patrimonial. 
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