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CONCLUSÕES 

 

1 – Conclusões Propriamente Ditas 

 

A monitoração da viga 8d (lado do pilar 116), recuperada, através da 

técnica de medidas de potencial de corrosão, mostrou que após a 

recuperação houve uma queda importante de potenciais. A 

monitoração mostrou que apesar de uma redução importante de 

potenciais, o sistema de recuperação localizada não é uma solução 

definitiva, indicando que ainda existe uma corrosão instalada com 

potenciais bem menores do que aqueles medidos anteriormente à 

recuperação. 

 

A monitoração de potenciais no pilar 117, recuperado, mostrou uma 

situação semelhante a da viga 8d com resultados bem melhores. 

 

Nos dois casos, viga 8d (lado do pilar 116) e pilar 117 o sistema de 

recuperação utilizado eliminou as zonas com potenciais menores que 

–350 mV, ou seja, de probabilidade de corrosão > 90%. 

 

As medidas de potencial de corrosão na viga 8d, (lado do pilar 117), 

demolida e reconstruída com a utilização de inibidor de corrosão 

apresentou valores muito baixos indicando que mesmo após 5 anos de 

utilização, todas as armaduras encontravam-se em estado de 

passivação. 
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A dosagem de cloretos da viga 8d (lado do pilar 116) recuperada, 

ainda é alta, muito superior aos limites impostos pela normalização 

internacional, apresentando certa tendência de pequena redução em 

relação aos teores medidos na época do cadastramento. 

 

A dosagem de cloretos na viga 8d (lado do pilar 117) demolida e 

reconstruída, é relativamente alto, mas evidentemente menor do que 

da recuperada, mostrando que há uma passagem de cloretos na capa 

de revestimento. 

 

A dosagem de sulfatos na viga 8d (lado do pilar 116) recuperada, 

mostra que continua existindo a passagem do íon sulfato para a parte 

interna do concreto. 

 

A contaminação de sulfatos revelou-se pouco importante, tanto na 

viga 8d recuperada como na demolida e reconstruída. Apesar de ainda  

estar constatado um ingresso do íon SO42-, através do revestimento de 

proteção, os teores observados são muito menores do que aqueles que 

poderiam ser aceitos nesta fase do conhecimento. 

 

A conclusão relativa ao pilar 117 (recuperado) é a mesma das vigas. 

Há a penetração efetiva de sulfatos pela superfície protegida. 
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As medidas de resistividade elétrica aumentaram substancialmente 

após a recuperação, indicando uma menor aptidão de deslocamento 

de íons no concreto. 

 

Apesar do exposto acima, da mesma forma que nos ensaios de 

monitoração, os resultados indicam que após a recuperação ainda 

existem áreas de resistividade relativamente baixas no concreto e com 

alta probabilidade de corrosão. 

 

A parte da viga 8d (lado do pilar 117), demolida e reconstruída com 

inibidor de corrosão, mostra nesta fase que a resistividade do concreto 

é muito alta, estando muito acima da resistividade correspondente à 

probabilidade de corrosão desprezível. 

 

As medidas de intensidade de corrosão sobre a viga e o pilar 

recuperados mostram uma intensidade moderada de corrosão, 

situação que confirma as medidas de potencial e resistividade 

anteriores. 

 

Na viga demolida e reconstruída a intensidade de corrosão medida é 

muito baixa, mostrando que as armaduras encontram-se nesta fase 

totalmente passivadas, situação que confirma os resultados de 

medidas anteriores de potenciais e resistividade. 
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Os critérios para definição de fim de vida útil são muito variáveis e 

ainda não definidos de forma conveniente e enfáticos como se 

desejaria no aspecto prático. Tais critérios serão com certeza, 

consolidados no futuro através dos programas de pesquisa que se 

desenvolverão em relação a este tema, tão importante da durabilidade 

das estruturas. 

 

É grande a variabilidade da vida útil quando se adotam critérios 

diferentes de final de vida útil. 

 

Apesar da variabilidade dos critérios, o analisado no item IV.6.3 

parece-nos interessante e de grande validade, pois apesar da adoção 

de uma intensidade de corrente de corrosão ampliada, o que nos 

garantiria uma vida útil residual para o TEFER de 20 anos, tempo 

necessário para reduzir o coeficente de majoração das cargas a 1,2 

suposto como estado limite de vida útil. 

 

A conclusão final, é que a vida útil de projeto analisada no item IV.6.5 

de apenas 3 anos, é muito baixa e entendemos que todos esforços 

devem ser direcionados no sentido de melhorar as características das 

estruturas, tais como: cobrimentos, tipos de cimento, porosidade do 

concreto etc., com a finalidade de prolongar amplamente a vida útil de 

projeto. 
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Este estudo, bem como outros que estão em desenvolvimento darão 

subsídios para um maior aprofundamento e conhecimento do tema da 

durabilidade das estruturas. 

 

A análise de vida residual, levando-se em conta o estado de utilização, 

item IV.6.6, nos leva a resultados muito interessantes e evidentemente 

muito menores do que aqueles determinados nos casos em que se 

adotam como término de vida útil critérios de estado limite último. 

 

Todos os casos analisados neste item, mostram que com os critérios 

utilizados estaria terminada a vida útil da obra, na parte recuperada e 

protegida antes da monitoração pois, todos os tempos residuais de 

vida útil são menores que o espaço de tempo decorrido entre a 

recuperação a proteção e o instante da monitoração, que foi de 5 anos, 

com exceção daquele em que se adotou uma porcentagem de perda de 

secção da armadura de 1% e corrosão generalizada cujo término de 

vida útil total seria no ano 2.000. 

 

É interessante verificar em função dos critérios adotados (de vida útil 

em estado de utilização), que no instante da monitoração, 5 anos após 

a recuperação e proteção já deveriam-se verificar danos aparentes, 

função da evolução da corrosão nas peças recuperadas, tais como 

fissuras (localizadas e generalizadas) e lascamentos. Restam ainda 

algumas indagações a serem respondidas, visto que a estrutura se 

encontra ainda nestes momentos, (7 anos após a recuperação) 
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totalmente íntegra, não apresentando qualquer sinal visual de 

corrosão. 

 

Em função do exposto conclui-se que há necessidade de implementar-

se programas de pesquisa que nos dêem informações adicionais e 

critérios para determinação da vida residual de estruturas reparadas e 

protegidas como as do TEFER. 

 

 

2 - Transferência ao Meio Técnico 

 

• A abordagem sistemática de reparo das estruturas de concreto em 

ambiente marítimo, contaminadas por substâncias químicas 

provenientes de fertilizantes manuseados em terminal portuário 

(particularmente no Armazém 2 do TEFER do Porto de Santos), 

permite o aumento da vida útil de tais estruturas. Compreendendo 

diagnóstico correto e preciso, a definição e aplicação da terapia 

adequada ao caso, além do controle de qualidade na execução dos 

trabalhos de recuperação e proteção.  

 

• Em estruturas muito contaminadas por cloretos, o reparo através 

do método sistemático e a proteção com sistemas protetores de alto 

desempenho não é uma solução definitiva, porém pode aumentar 

de forma muito considerável a vida útil residual de tais estruturas. 
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• Com base nas observações locais, na consulta à literatura do CEB 

e nos parâmetros medidos na estrutura, tais como: a intensidade 

de corrosão, os teores de cloretos e sulfatos, o potencial 

eletroquímico a resistividade elétrica e a intensidade de corrente de 

corrosão, é possível estimar-se a vida útil residual da estrutura, 

partindo-se de algumas hipóteses básicas definidas a priori, 

principalmente no aspecto “término de vida útil”. 

 

• Estruturas sujeitas a ambientes agressivos, seja por névoa salina, 

devido à proximidade do mar ou por estar em contato com agentes 

agressivos de origem clorídrica terão sua vida útil prolongada de 

forma importante através do uso de inibidores de corrosão 

incorporados na massa de concreto. 

 

• A demolição e reconstrução de estruturas muito contaminadas nas 

quais se incorporou o nitrito de sódio como inibidor de corrosão 

demonstraram que o método é bastante eficiente mesmo nas áreas 

com alto teor de agentes agressivos, neste caso deve-se levar em 

conta, que a monitoração foi realizada somente após 5 anos da 

execução das estruturas e que estas foram protegidas. 

 

• Este trabalho conclui de forma enfática que o meio técnico deve 

atuar drasticamente de todas as formas possíveis para aumentar a 

vida útil das estruturas, principalmente as que estão em contato 

com meios agressivos. 
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• Existe um incompatibilidade total entre a vida útil que imagina o 

leigo nesta área e a que realmente apresenta a estrutura quando 

não se tomam medidas efetivas para a garantia de vida útil e que 

são muito mais complexas que as metodologias construtivas 

praticadas no setor da construção civil. 

 

• É fundamental observar que este trabalho é apenas um estudo de 

caso e que os resultados obtidos, por sinal muito alentadores, são 

válidos nas condições em que se realizaram. 

 

• Outros trabalhos deverão se seguir a este, para que se possa tirar 

conclusões definitivas e mais amplas. 

 

• A recuperação e proteção do Armazém 2 do TEFER é um exemplo 

vivo dentro da sistemática utilizada e a monitoração pode ser 

realizada a qualquer instante, sendo os resultados aferidos em 

função daqueles amplamente expostos e discutidos nesta tese. 

 

• A continuidade da monitoração do Armazém 2, poderá reforçar, 

alterar e ampliar as conclusões expostas nesta tese por ser a nosso 

entender, um caso especial e único em nível nacional e 

internacional, a qual poderá responder total ou parcialmente às 

indagações e dúvidas impossíveis de serem respondidas neste 

momento. 
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3 - ANEXO - Normas para qualificação e recebimento dos materiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBR 7217, Agregado - Determinação da Composição Granulométrica 
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NBR 7218, Agregado - Determinação do Teor de Argila em Torrões e 

Materiais Friáveis 

 

NBR 7220, Agregado - Determinação de Impurezas Orgânicas em 

Agregado Miúdo 

 

NBR 7251, Agregado em Estado Solto Determinação da Massa Unitária. 

 

NBR 9917, Agregados para Concreto - Determinação de Sais, Cloretos e 

Sulfatos Solúveis 

 

MB 3378,  Argamassas de Alta Resistência para Pisos - Determinação 

da Resistência à Compressão Simples e Tração por Compressão 

Diametral 

 

NBR 9779,  Argamassa e Concreto Endurecidos - Determinação da 

Absorção de Água por Capilaridade 

 

ASTM E1252, General Techniques for Qualitative Infrared Analysis 

(Espectrofotometria de infravermelho) 

 

ASTM D1259, Nonvolatile Content of Resin Solutions  (Teor de sólidos 

presentes no látex da argamassa) 
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NBR 5739, Ensaio de Compressão de Corpos-de-prova Cilíndricos de 

Concreto 

 

NBR 7222,  Argamassas e Concretos - Determinação da Resistência à 

Tração por Compressão Diametral de Corpos-de-prova Cilíndricos 

 

Ensaio de fluidez e moldabilidade não normalizado, designado flow 

modificado, desenvolvido pelas empresas FOSROC e EPUSP. 

 

ASTM D1652, Standard Test Method for Epoxy Content of Epoxy Resins  

(Método Padrão de Ensaio de Determinação do Teor de Epóxi de 

Resinas Epóxi) 

 

ASTM D521, Chemical Analysis of Zinc Dust (Metallic Zinc Powder)  

(Análise Química do Pó de Zinco (Zinco Metálico)) 

 

PETROBRÁS N-1371a, Determinação de Zinco Metálico em Pigmentos 

e em Películas Secas de Tinta 
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