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R E S U M O 

 

 
 
Esta tese apresenta uma revisão das metodologias de recuperação de estruturas e 
descreve o trabalho de recuperação das estruturas de concreto do Armazém 2 do 
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TEFER- Terminal de Fertilizantes do Porto de Santos, São Paulo, Brasil, deterioradas 
por corrosão de armaduras devido a sua contaminação principalmente por cloretos e 
sulfatos, aliados ao dióxido de carbono, oxigênio e água, em função de sua 
localização em ambiente marinho e de serem utilizadas para a armazenagem de 
fertilizantes à base de sulfatos, cloretos e nitratos. 
 
Este trabalho permitiu verificar que os materiais agressivos manuseados e estocados 
nos armazéns do TEFER atacam intensamente aquelas estruturas de concreto armado 
provocando a corrosão eletroquímica das armaduras. Além dos fertilizantes, os 
agentes ambientais contribuem para acelerar o processo corrosivo. 
 
Descreve-se a metodologia dos reparos utilizados, que foram fundamentalmente 
localizados, usando-se materiais tais como: argamassa polimérica, graute e 
microconcreto mineral. 
 
Ressalta-se também o fato de que a área 2 do armazém devido a suas condições 
precárias foi demolida e reconstruída com adição de inibidor de corrosão no concreto 
à base de nitrito de sódio. 
 
É discutida também a forma utilizada para o controle de qualidade nas fases de 
qualificação, recepção e utilização dos materiais. 
 
O aspecto provavelmente mais importante do trabalho é a discussão da monitoração 
após cinco anos da execução dos reparos e proteção, realizada pela técnica do 
potencial de corrosão, fase na qual se levaram à cabo outros ensaios complementares 
para dar suporte às conclusões finais. 

Encerra-se o trabalho determinando-se a vida útil residual e de projeto pelo processo 
determinista, através de várias hipóteses, baseando-se principalmente nas medidas de 
corrente de corrosão realizadas nesta fase. 
 
Carmona Filho Antonio. Repair Methodology, Protection Service Life for Concrete Structures in Agressive 

Environment. (doctor of engineering thesis) 

 

 

A B S T R A C T 

 

 

This thesis discuss the repair knowledge in concrete structures and report of  the 
repair job of concrete structures in Warehouse No. 2 at the TEFER- Fertilizer 
Terminal at the Port of Santos, São Paulo, Brazil, damaged by rebar corrosion on 
account of aggressive agents, usually chlorides, sulphates, carbon dioxide, oxygen and 
water from the marine environment and from  the local  storage of fertilizers made up 
of sulphur, chloride and nitrite compounds. 
 
It has been possible through this work to verify that the materials stored and handled 
inside the warehouses at TEFER do attack those reinforced concrete structures thus 
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causing rebar eletrochemical corrosion. Besides the fertilizers, environmental agents 
are contributors to the acceleration of the corrosive process. 
 
The repair  methodology used is described, it was fundamentally partial using 
materials as: polymeric mortar, mineral groute and microconcrete. 
 
It is also emphasized that the area 2 of the warehouse as a function of its bad 
conditions was demolished and reconstructed with a corrosion inibitors based in 
sodium nitrite. 
 
It is also discussed all the protection methodology using a double top coat of 
epoxi/polyuretane of high thickness. 
 
The form used for the quality control in the qualification phases, reception and use is 
also discussed. 
 
The probably more important aspect of the work is the discussion of monitoring, done 
five years after repairing and protection, by the potential corrosion technique, in that 
phase it was done a series of others complementary essays for give support for final 
conclusions. 
 
The work is ended determining a residual useful life and project life by deterministic 
process by various hipotesis, based mainly in the corrosion current done in this phase. 
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INTRODUÇÃO 

 

1 - Importância do assunto 

 

Dada a freqüência de ocorrência e a importância econômica da 

corrosão de armaduras no concreto armado e no protendido, suas 

causas, origem, mecanismos, prevenção e correção vêm sendo 

estudados em todo o mundo.  

 
     
Os levantamentos cadastrais de vários pesquisadores, dentre eles 

BABOIAN1 e HOAR2 situam as perdas globais  por corrosão em torno 

                         
1 BABOIAN, R. S. N. Corrosion, a national problem. Standardization 
News, March, 1986. 
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dos 3 a 4% do produto interno bruto dos países, podendo-se 

considerar a Construção Civil responsável por uma perda superior a 

0,5%. Além disso, SKALNY3 mostrou que somente na malha rodoviária 

federal dos Estados Unidos da América cerca de 250.000 pontes, 

dentre 600.000 avaliadas em 1987, sofriam corrosão de armaduras. 

Assim, a Construção Civil é classificada em terceiro lugar dentre os 

setores industriais causadores de prejuízos, perdendo apenas para os 

setores de Transportes e de Instalações Portuárias e Marinhas. 

                                                                       
2 HOAR, T. P. Report of the committee on corrosion and protection. 
London, Department of Trade and Industry, HMSO, 1971. 
3 Apud  ANDRADE, M. C. Vida útil de estructuras de hormigón armado: 
obras nuevas y deterioradas. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL EPUSP/FOSROC 
SOBRE PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - UMA VISÃO MODERNA. 
Anais, São Paulo, IE-SP, 1992. 
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No Brasil,  os levantamentos nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, de 

NINCE4,  ARANHA & DAL MOLIN 5 e DAL MOLIN6 têm mostrado que a 

corrosão de armaduras é de incidência elevada. 

 

Como a corrosão das armaduras é um fenômeno de natureza 

predominantemente eletroquímica, que ocorre em presença de 

oxigênio e de  água, uma série de fatores intrínsecos, tais como a 

espessura do cobrimento das armaduras, a resistividade elétrica do 

concreto, o tipo de cimento utilizado, a porosidade, a umidade do 

concreto, a relação  água/cimento e outros são importantes. 

 

Da mesma forma, a atmosfera na qual está  inserida a estrutura e os 

agentes agressivos presentes na mesma, denominados fatores 

extrínsecos, terão influência decisiva no desenvolvimento da corrosão 

das armaduras. As atmosferas agressivas que envolvem as estruturas 

de concreto armado são normalmente classificadas em rurais, 

urbanas, marinhas, industriais e viciadas7. 

 

                         
4 NINCE, A. A . Levantamento de dados sobre a deterioração de estruturas na região Centro- 
       Oeste. Dissertação (Mestrado). Brasília, Universidade de Brasília,  Departamento de Engenharia  
       Civil, 1996. 
5 ARANHA, P. & DAL MOLIN, D. C. C. Estruturas de concreto na 
Amazônia. Revista IBRACON, no. 12, 1996. 
6 DAL MOLIN, D. C. C. Fissuras em estruturas de concreto armado - 
análise das manifestações típicas e levantamento de casos ocorridos 
no Rio Grande do Sul. s. l., 1988. Dissertação (Mestrado). Porto 
Alegre,  Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
7 DO LAGO HELENE, P. R. Corrosão em armaduras para concreto armado. 
São Paulo, IPT/PINI, 1986. 
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Os sulfatos, quando presentes no concreto em teores excessivos, 

podem provocar o comprometimento de suas propriedades de 

resistência e durabilidade.  O íon sulfato se difunde para o interior do 

concreto através de impregnação a partir do exterior, podendo originar 

produtos facilmente lixiviáveis ou, reagindo com a portlandita ou o 

aluminato tricálcico do cimento, formar compostos expansivos tais 

como a gipsita secundária (CaSO4.2H2O) ou a etringita 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O), respectivamente8.  

 

Em várias situações práticas, pode existir uma agressividade 

ambiental às estruturas de concreto muito intensa, como a que é 

encontrada nas indústrias de papel e celulose, de fabricação de 

produtos químicos e aquelas destinadas ao armazenamento de 

fertilizantes, como é o caso do Armazém 2 do Terminal de Fertilizantes 

do Porto de Santos, SP.  Neste caso de estruturas portuárias, não têm 

sido feitas pesquisas teórico-práticas, ficando a solução de um 

problema patológico de concreto dependente do mérito particular da 

empresa ou empresas envolvidas, e principalmente podendo haver o 

risco sério da execução de uma terapia baseada em diagnóstico 

incorreto ou mal feito, além do controle de qualidade dos materiais e 

da execução dos trabalhos não atingir via-de-regra o nível que deveria 

se fosse baseado em normas técnicas sobre os variados aspectos dos 

trabalhos de reparo, reforço e proteção superficial, assim como os 

                         
8 IPT. Análise da patologia da estrutura de concreto do terminal de fertilizantes da CODESP. São 
Paulo, IPT-AMCC, 1992. (Relatório no. 30054). 
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direitos do consumidor ficarem mais difíceis de resolver em função da 

falta de quesitos técnicos reguladores do produto recuperação 

estrutural.  

 

2 - Pesquisadores e Centros de Pesquisa no Brasil e no 

Exterior 

Pesquisadores e instituições nacionais 
 

Parte substancial da bibliografia brasileira publicada desde 1981, 

sobre corrosão de armaduras em concreto armado, é devida a 

HELENE9,10,11, da Universidade de São Paulo.  

 

Os estudos de MOLINARI12 e CINCOTTO13,  do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo, são também referência 

obrigatória nesta  área. 

 

Após 1992, em várias Universidades brasileiras têm sido 

desenvolvidos estudos, geralmente de pós-graduação, sobre corrosão 

de armaduras, podendo-se citar a UFRGS-Universidade Federal do Rio 

                         
9 HELENE, Paulo R.  Id. Ibid. 
10  ------  Corrosão das armaduras em concreto armado. In: IV SIMPÓSIO DE APLICAÇÃO DA  
        TECNOLOGIA DO CONCRETO. Anais, Campinas, s.ed., 1981. 
11  ------  Metodologias de avaliação da corrosão de armaduras em estruturas de concreto armado. In: 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL EPUSP/FOSROC SOBRE PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE 
CONCRETO - UMA VISÃO MODERNA. Anais, São Paulo, IE-SP, 1992. 
12 MOLINARI, G. Deterioração do concreto provocada por  águas do subsolo contendo anidrido 
carbônico agressivo. In: COLÓQUIO SOBRE A DURABILIDADE DO CONCRETO ARMADO,  
jun. 1972. Anais. s.l., IBRACON, 1971. 
13 CINCOTTO, M. A., Avaliação do grau de agressividade do meio aquoso em contato com o 
concreto. São Paulo, IPT, 1992. (Boletim 64). 
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Grande do Sul, a USP São Carlos,  a UnB-Universidade de Brasília, 

além do PCC/USP-Universidade de São Paulo, Capital. 

 

Do Rio de Janeiro, entre outros, são importantes os trabalhos inéditos 

sobre monitoração de corrosão publicados no 2o Seminário Nacional 

de Corrosão na Construção Civil, em 1986, por MIRANDA14,15. 

 

No campo das empresas privadas, cabe destacar que a EXATA 

Engenharia e Assessoria, em trabalho de consultoria à CODESP-

Companhia Docas do Estado de São Paulo, coordenou um trabalho 

inédito sobre sistemas de reparo e proteção de estruturas de concreto 

em ambientes altamente agressivos16,17. 

 

 

 

 

 

 

                         
14 MIRANDA, L. R. M. & NOGUEIRA, R. Medidas de potencial de eletrodo 
em  armaduras de concreto: avaliação do estado de  corrosão. In: 2o. 
SEMINÁRIO NACIONAL DE CORROSÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, set. 1986. Anais, 
s.l., ABRACO, 1986. 
15 MIRANDA, T. R. V. Aplicação da técnica de medida da impedância ao 

estudo da corrosão de armaduras. In: 2o SEMINÁRIO NACIONAL DE 
CORROSÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, set. 1986.Anais, s.l., ABRACO, 1986. 
16 EXATA ENGENHARIA & ASSESSORIA. Relatório principal - Estudo das 
causas e indicação das terapias necessárias para recuperação das 
obras do TEFER da CODESP. São Paulo, EXATA, 1992. (Relatório 
Interno).  
17 ------ Relatório dos ensaios de caracterização e desempenho dos 
sistemas  protetivos. São Paulo, EXATA,1993. (Relatório Interno). 
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Pesquisadores e instituições internacionais 

 

Considerando-se o contexto internacional, a PORTLAND CEMENT 

ASSOCIATION18  é uma das entidades pioneiras na pesquisa científica 

sobre corrosão de armaduras, nos Estados Unidos.  

 

STRATFULL19 também realizou estudos pioneiros sobre monitoração 

da corrosão, voltados para pontes e viadutos. 

 

Em 1988 a RILEM-International Union of Testing and Research 

Laboratories for Materials and Structures20 publicou um relatório sobre 

o estágio dos estudos sobre corrosão na Europa. 

 

Estudos importantes sobre corrosão de armaduras foram realizados 

pelas entidades britânicas DEPARTMENT OF TRANSPORT21 e CIRIA-

Construction Industry Research and Information Association22. 

 

                         
18 PORTLAND CEMENT ASSOCIATION. Durability of concrete bridge decks - 
a cooperative study. California, PCA, 1970. (Final Report  
EB067.01E).  
19 STRATFULL, R. F. Half-cell potentials and the corrosion of steel 
in concrete. Highway Research Record, n.433, p.12-21, 1973. 
20 COMMITTEE RILEM 60-CSC. Corrosion of steel in concrete. London, 
Chapman and Hall, 1988. 
21 WALLBANK, E. J. The performance of concrete in bridges. A survey 
of 200 highway bridges. London, Department of Transport, HMSO, 1989. 
22 BEEBY, A. W. Concrete in the oceans. Cracking and corrosion. 
Wexham Springs, CIRIA/UEG-C&CA-Department of Energy, 1978. (Technical 
Report No.1). 
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Baseando-se em 586 casos, CHAMOSA & ORTIZ23 realizaram um 

estudo estatístico importante sobre patologia da construção na 

Espanha, em comparação com o restante da Europa.  

 

A pesquisadora espanhola ANDRADE, do Instituto Eduardo Torroja, 

também é um nome de peso no cenário internacional, sendo digno de 

mencionar seu manual para diagnóstico de estruturas de concreto 

armado corroídas24 e mais de uma centena de trabalhos em 

congressos e artigos em revistas especializadas  de grande circulação. 

 

 

 

3 - Objetivos 
 

1o. Contribuir para o estudo da corrosão das armaduras, 

apresentando e discutindo resultados práticos de uma obra real em 

ambiente de agressividade elevada. 

 

2o.   Buscar dentro da normalização técnica pertinente os ensaios 

mais adequados ao estudo do problema, bem como sugerir ensaios em 

estruturas acabadas, que possam vir a ser objeto de normalização 

brasileira. 

 

                         
23 CHAMOSA, J. A . V. & ORTIZ, J. L. R. Datos orientativos sobre la evolución de defectos en la  
         construcción en España. Barcelona, Hormigón y Acero, no. 157, 1985. P.101-10. 
24 ANDRADE, C. Manual para diagnóstico de obras deterioradas por corrosão de  armaduras. 
[Trad./Adapt. Antônio Carmona & Paulo Helene]. São Paulo, PINI, 1992. 
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3o.  Em função dos resultados obtidos na monitoração realizada, 

destacar os métodos e materiais de desempenho comprovado para o 

reparo e proteção de estruturas em estado de degradação e em 

ambiente de agressividade severa. 

 

4o.   Analisar os métodos já existentes de análise de vida útil e realizar 

estudo que conduza à definição de uma vida residual provável do 

estudo de caso objeto desta tese, bem como recomendar sistemas 

práticos e úteis na citada definição de vida útil. 

 

 

4 - Originalidade da Pesquisa 

 

 

O tema desta pesquisa é inédito, pois trata-se de um estudo em 

condições efetivas e reais de exposição severa das estruturas de 

concreto à ação de agentes agressivos particulares. 

 

Considerando que a solução de problemas semelhantes, corrosão de 

armaduras em estruturas marítimas contaminadas por fertilizantes, 

no Brasil não tem sido feita sistematicamente e de acordo com a 

experiência e técnica particular da empresa envolvida na recuperação 

estrutural, este trabalho acadêmico baseado num caso prático de 

obra, deverá servir de referência útil nos trabalhos de recuperação 

estrutural de estruturas semelhantes em todos os portos brasileiros e 

em qualquer lugar do mundo. 

 

Este trabalho detalha amplamente a abordagem sistemática do reparo 

utilizado na obra em pauta. A experiência tem mostrado que, de forma 

geral, estruturas com grau de contaminação semelhante a esta têm 

sido condenadas, não havendo para elas qualquer tipo de 
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recuperação, visto que métodos mais sofisticados, como o de proteção 

catódica, têm sido inviáveis economicamente no Brasil. 

 

Ao final se faz uma previsão de vida útil residual utilizando 

procedimentos inovadores de abordagem. 

 

 

5 - Conteúdo da Tese 

 

Esta tese é composta de quatro capítulos, mais introdução e 

conclusões. 

 

A introdução descreve o contexto do tema pesquisado, abordando sua 

importância, listando os profissionais e instituições no país e no 

exterior, além de apresentar a originalidade e os objetivos da pesquisa 

específica desta tese. 

 

O Capítulo I fala sobre a durabilidade das estruturas de concreto, 

abordando o conceito de desempenho e parâmetros importantes para 

o controle da durabilidade, como os mecanismos de degradação do 

concreto e a classificação da agressividade ambiental.    

 

No contexto da durabilidade, tem importância e profundidade 

próprias, a definição e a especificação da vida útil de uma estrutura 

de concreto, que são assuntos do Capítulo II. 

 

O Capítulo III trata dos materiais e técnicas de reparo e proteção de 

estruturas de concreto, detalhando o sistema aplicativo e a 

preparação de superfície correspondente. 
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Enquanto os capítulos I a III são conceituais e tem base na literatura 

técnica existente e disponível sobre os assuntos relacionados  a esta 

tese, procurando dar um cenário atualizado aos temas tratados, o 

Capítulo IV é a descrição do trabalho de pesquisa prático objeto da 

tese, que compreendeu o diagnóstico da patologia existente no 

concreto, a especificação da terapia apropriada e a monitoração da 

atividade corrosiva da estrutura reparada para o controle de sua vida 

útil. No relato do estudo de caso, uma parte introdutória relata de 

forma resumida, todo o histórico dos armazéns do TEFER, com ênfase 

no aspecto de sua deterioração em função dos materiais agressivos 

que lá são armazenados e de todos os trabalhos de recuperação 

realizados anteriormente, com a finalidade de conhecer 

profundamente os mecanismos de deterioração de tais armazéns e o 

grau atingido de deterioração. Tal relato se faz de forma sucinta, tendo 

em conta que todo o detalhamento da fase preliminar foi objeto do 

trabalho de Dissertação de Mestrado, precedente deste.   

 

Na conclusão são analisados os resultados obtidos no estudo de caso 

e a possibilidade de transferência de conhecimento ao meio técnico 

para o caso específico estudado, além da proposição de um 

prognóstico de vida útil residual. 

 


