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AVALIAÇÃO DE LAJE COM CORROSÃO DE ARMADURA UTILIZANDO 

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS: ESTUDO DE CASO 

 

André Vitor Benedito 

 

RESUMO 

 

As patologias nas estruturas provocam, normalmente, a redução de sua vida útil e 

podem ocasionar acidentes fatais. Existem diversos fatores que podem proporcionar danos às 

estruturas e torna-se imprescindível conhece-los, a fim de proporcionar soluções adequadas 

aos elementos afetados, de repará-los e de inibir a recorrência de manifestações patológicas. 

Diante disso, objetiva-se realizar um levantamento das condições em que se encontra o ponto 

estudado que está localizado em uma laje de pré-moldada, do tipo pré-laje. Primeiramente, de 

maneira visual, foi possível perceber que a anomalia presente é a corrosão da armadura de 

distribuição. Após, visando determinar os parâmetros de qualidade do concreto, foram 

executados dois ensaios não-destrutivos: de esclerometria e de carbonatação do concreto. 

Através de todas as análises, levantou-se as possíveis causas do problema e foi possível aferir 

que a área estudada ainda não está comprometida, mas precisa de manutenção e recuperação 

necessárias para que não ocorra os danos futuros. 

 

Palavras-chave: Carbonatação. Esclerometria. Patologia.  

 

 

EVALUATION OF SLAB WITH ARMATURE CORROSION USING NON-

DESTRUCTIVE TESTING: CASE STUDY. 

ABSTRACT 

The pathologies on structures usually provoke the reduction of their lifespan and can 

cause fatal accidents. There are several factors that can provide damage to structures and 

becomes necessary to know them, in order to provide the appropriate solutions to the affected 

elements, to repair them and to inhibit recurrence of pathological manifestations. Therefore, 

the objective is to perform an investigation about the conditions what the studied point is, that 

is localized on a pre-cast concrete slab, pre-slab type. First of all, in a visual way, it was 

possible to realize that the present anomaly is armor corrosion. Then, aiming to determine the 

parameters of concrete quality, two non-destructive tests of concrete were executed: Schmidt 

rebound hammer and the carbonation of concrete. Through all the analyzes, the possible 

causes of the problem were raised and was possible to verify that the studied area is not 

already compromised, but it needs maintenance and recovery, that is necessary to prevent 

future damage. 

 

Keywords:Carbonation. Sclerometry. Pathology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade, as edificações são de suma importância para todas as atividades 

humanas, independente de qual seja a atividade nela exercida (residencial, comercial, 

industrial etc.), sendo que todas elas devem atender às exigências e expectativas, apresentando 

um desempenho satisfatório. Em 1990, entrou em vigência o Código de Defesa do 

Consumidor que possibilitou o cliente utilizar outros caminhos para valer seu direito, 

exigindo melhorias em todo tipo de edificação. Portanto, na área da construção civil passou a 

ser primordial que as falhas pós-obra fossem reduzidas (GONÇALVES, 2015). 

Desta maneira, é importante intensificar a ideia de que desenvolver o projeto somente 

com a premissa de resistir às cargas é insuficiente. Ou seja, é providencial que o termo 

“durabilidade” seja estabelecido durante toda a obra, desde o projeto até a utilização, de 

maneira que o desempenho da estrutura durante a vida útil não oscile (ALMEIDA, 2016). 

 Segundo a ISO 13823 compreende-se vida útil como “o período efetivo de tempo 

durante o qual uma estrutura ou qualquer de seus componentes satisfazem os requisitos de 

desempenho do projeto, sem ações imprevistas de manutenção ou reparo”. 

Existem várias causas de degradação dos elementos construtivos em concreto armado: 

lixiviação, corrosão das armaduras, ataque por sulfato, reação álcali-agregado, etc. Desse 

modo, todas as manifestações patológicas podem comprometer a estrutura (FERREIRA, 

2013). 

Para Gonçalves (2015) patologia, na linha de raciocínio da construção civil, esta 

paralela ao conceito utilizado em medicina, na qual são estudados os sinais e a natureza das 

doenças. Sendo assim, são todas as manifestações que venham a alterar o ciclo de vida do 

edifício e reduzir o desempenho esperado da edificação. Helene (1992, p.15) entende 

patologia como “ parte da Engenharia que estuda os sintomas, o mecanismo, as causas e as 

origens dos defeitos das construções civis, ou seja, é o estudo das partes que compõem o 

diagnóstico do problema”. 

Dentre as diversas patologias, será destacada a corrosão da armadura que pode ocorrer 

por carbonatação, ataque de cloretos ou mesmo pelos aspectos econômicos envolvidos, a 

(FERREIRA, 2013). 
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De acordo com Helene (1993, p.17) corrosão pode ser definida como “a interação 

destrutiva de um meio material com o meio ambiente, seja por ação física, química, 

eletroquímica ou a combinação destas” 

A carbonatação, enfoque do trabalho, é entendida como um processo físico-químico 

que ocorre de maneira gradual entre os gases ácidos e os produtos alcalinos do concreto. Os 

produtos alcalinos são compostos pelos íons de potássio (K+), sódio (Na+) e em maior 

quantidade tem-se o cálcio (Ca2+) sendo todos resultado da hidratação do cimento. Ademais, 

os gases ácidos se referem aos gases presentes no ar atmosférico, principalmente em 

ambientes urbanos, gás sulfídrico (H2S), o dióxido de enxofre (SO2) e o gás carbônico (CO2) 

(CADORE, 2008). 

A carbonatação pode causar redução de desempenho esperado do elemento estrutural, 

para verificar se há redução no desempenho do concreto são realizados ensaios, estes ensaios 

podem ser destrutivos ou não-destrutivos. Os ensaios destrutivos, através da extração de 

testemunho, simulam as condições mecânicas que atuam sobre o elemento estrutura 

(OLIVEIRA, 2014). 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

  

2.1 Metodologia 

No presente estudo, será utilizado ensaios não-destrutivos, para determinar se está 

ocorrendo carbonatação e/ou perda de resistência, que, de acordo com Evangelista (2002, 

p.4), são entendidos como “ensaios que não causam nenhum dano no elemento ensaiado ou 

deixam pequenos danos para serem reparados após ensaio”. 

A laje a ser estudada se encontra na garagem, acima do térreo, e o tipo é pré-moldada 

tipo pré-laje que de acordo com (SANTINE, 2005) é formada por painéis de concreto armado 

com armação treliçada, pode ser encontrada no mercado com várias dimensões, para este tipo 

de laje pode-se fazer o uso de enchimento, porém é facultativo, a laje também é conhecida 

como mini painéis treliçados. 

Além disso, o ambiente que se encontra a construção tem classe de agressividade 

ambiental 2, enquadrando-se em agressividade moderada, presente em ambientes urbanos que 

não estão localizados próximos à costa marinha, de acordo com a ABNT NBR 6118:2014. 
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A sistemática a ser aplicada no presente estudo será dividida em quatro etapas, sendo 

elas: Inspeção preliminar, ensaios, resultados e soluções. Inspeção preliminar, primeiramente 

será verificado, de maneira visual, as anomalias existentes que estão expostos, com o objetivo 

de identificar os danos de maneira geral.  

Em seguida, após inspeção preliminar, para obter maiores detalhes da atual situação da 

laje, serão realizados os ensaios de esclerometria e carbonatação com a finalidade de avaliar a 

resistência do concreto e o grau de proteção oferecido para a armadura. Posteriormente aos 

ensaios, serão realizadas as análises dos resultados e avaliação das melhores soluções para as 

patologias constatadas. 

Os principais objetivos do estudo são verificar a condição que o ponto com anomalia 

se encontra, levantando os dados de sua resistência a compressão e verificar se o mesmo tem 

sua camada superior ainda alcalina.  

Figura 01 – Manisfetação patólogica (mapeamento de armadura). 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.1.1 Ensaio de esclerometria 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 7584:2012 o ensaio 

de esclerometria pode ser compreendido como “método não destrutivo que mede a dureza 

superficial do concreto, fornecendo elementos para a avaliação da qualidade do concreto 

endurecido“. 

É utilizado no ensaio o esclerômetro de Schmidt, e o resultado obtido é a partir do 

impacto com a superfície de concreto, o martelo registra o índice esclerométrico (recuo do 

martelo), que indica a propriedades de resistências, pode ser feito correlações com as 

propriedades de resistência do concreto: compressão e flexão (HELAL; SOFI; MENDES, 

2015). A figura 02 demonstra um desenho esquemático do funcionamento do esclerômetro.  

Figura 02 - Esquema ilustrando o funcionamento do esclerômetro de reflexão 

 

Fonte: MALHOTRA, 2004, p.4 

 

No ensaio deve ser efetuado no mínimo 9 pontos de impactos e no máximo 16 pontos 

de impacto, não sendo permitido mais de um impacto sobre o mesmo ponto. Os impactos 

devem ser distribuídos de maneira uniforme na malha com distância mínima de um ponto 

para outro de 30 milímetros. (SAMANIEGO, 2014). Os pontos são demonstrados nas figuras 

03 e 04. 
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Figura 03 – Área de ensaio com 16 pontos de impacto  

 

Fonte: Autor, 2018 

Além disso, deve-se evitar que os pontos de impactos estejam localizados acima de da 

armadura, bolhar e área similares, pois não apresentariam resultados confiáveis do concreto avaliado 

(NBR 7584:2012) 

Figura 04 – Área de ensaio com 9 pontos de impacto 

 

Fonte: Autor, 2018 

De acordo com ABNT NBR 7584:2012 o ensaio deve ser feito em superfície plana, 

lisa e limpa. Para que não haja intervenção do meio no resultado, deve-se evitar superfícies 

irregulares, ásperas, curvadas ou talhadas.  
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Para o presente trabalho o ensaio será realizado com 9 pontos de impactos sendo 

comparados 3 áreas, divididas em área “A”, área “B” e área “C”. A primeira área será a que 

está ocorrendo a patologia as demais serão escolhidas de maneira aleatória.  

 

2.1.2 Carbonatação do Concreto 

 

Primeiramente será aprofundado o conceito carbonatação e em seguida será detalhado 

como será feito o ensaio de carbonatação do concreto. 

 

2.1.2.1 Mecanismo Carbonatação 

 

Segundo (Schroder e Smolczyk 1969) na reação de carbonatação são consumidos 

elementos alcalinos da pasta hidratada de cimento como o hidróxido de potássio (KOH), 

Hidróxido de sódio (NaOH) e o hidróxido de cálcio (Ca (OH)2) 

O processo de carbonatação é dividido em várias etapas, começando pela penetração 

do gás carbônico nos poros ou fissuras do concreto, o mesmo se dilui na umidade presente 

nos poros formando ácido carbônico (H2CO3) (TOKUDOME, 2009)  

Todas as equações a serem apresentadas foram provadas pela pesquisadora Dra. 

Marvola Piva Kulakowski, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na sua tese para 

doutorado, de tema: “ Contribuição ao estudo da carbonatação de concretos e argamassas 

compostos com adição de sílica ativa”. 

Em seguida o ácido carbônico reage com o hidróxido de cálcio (Ca (OH)2),  presente 

na pasta de cimento hidratada, resultando em carbonato de cálcio (CaCO3) conforma a 

equação 01. O hidróxido de cálcio é dissolvido pela água presente nos poros, segundo a 

equação 02. (Kulakowski, 2002) 

(Ca (OH)2) + CO2  CaCO3+H2O..............................................................................(1) 

 (Ca (OH)2)  Ca+ + 2OH...........................................................................................(2) 
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O dióxido de carbono penetra o concreto e se transporta por difusão através da fase 

gasosa e se dissolve na solução aquosa, conforme as equações 03 e 04 (Kulakowski, 2002) 

CO2+ H2O  H+ +HCO3
-.............................................................................................(3) 

HCO3
-
 H+ + CO3

-......................................................................................................(4) 

 

O gás carbônico que foi dissolvido, reage com o hidróxido de cálcio (Ca (OH)2), 

também dissolvido, da mesma maneira que com outros produtos carbonataveis da pasta de 

cimento, como mostrado na equação 05  (Kulakowski, 2002) 

Ca2+ + CO3
-
CaCO3...................................................................................................(5) 

 

O pH do concreto é reduzido, devido modificação da estrutura de poros da pasta de 

cimento, devido os elementos resultantes da reação do gás carbônico (CO2) e a pasta de 

cimento hidratada (Oliveira 2017). O pH normal do concreto, para oferecer boa proteção para 

aço, fica entra 12,5 e 14, porém se carbonatar o valor pode ser reduzido a menos de 9, 

fragilizando o concreto (Souza e Ripper, 1998)  

 

2.1.2.2  Ensaio de Carbonatação do Concreto 

 

O ensaio de carbonatação do concreto terá como base a normativa europeia CPC18: 

Measurement of hardened concrete carbonation depth.  A carbonatação afeta diversas 

propriedades do concreto endurecido. Especialmente, a proteção do aço contra a corrosão, que 

é originalmente garantida pela solução altamente alcalino da pasta de cimento. Além disso, 

outras propriedades podem ser afetadas: resistência, permeabilidade e resistência a alguns 

ataques químicos e físicos 

O método consiste em determinar se a camada de concreto está carbonatada, é possível 

realizar o teste no laboratório, a partir de coleta de testemunho, também é possível a 

realização no local, no presente estudo o ensaio será realizado no local.  
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O teste no local não é indicado para comparações com outros concretos, devido ao fato 

de que não é possível ter o controle de diversos fatores (idade da peça e condições climáticas), 

neste caso a peça deve ser analisada isoladamente.   

O ensaio é feito a partir da aplicação de uma solução no concreto endurecido, a 

solução é composta por: 70% de álcool etílico, 29% de água destilada e 1% de fenolftaleína. 

A solução, após aplicada, muda a cor do concreto para vermelho, caso o ph do concreto esteja 

entre 8 e 12 e o mesmo não está carbonatada, caso o concreto permaneça incolor significa que 

o concreto esta carbonatado e o ph esta menor que 8. (Rilem,1998.) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Resultados obtidos no ensaio de esclerométria.  

O ensaio foi realizado em três áreas da mesma laje: o primeiro ponto é o qual se 

encontra a anomalia e os outros dois pontos foram em áreas aleatórias da laje, para que 

fosse obtido um resultado mais confiável. O ponto com anomalia é o ponto “A” foi 

demarcado de cor verde com giz já os outros dois pontos “B” e “C” foram demarcados 

com giz de cera da cor vermelha.  

Figura 05 – Área de ensaio do ponto A 

 

Fonte: Autor, 2018 

A distância do ponto A para os demais pontos foi de 5 metros, sendo que o ponto “B” ficou a 

5 metros do ponto “A” em um sentido e o ponto “C” ficou 5 metros em outro sentido. 
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Figura 06 – Área de ensaio do ponto B 

 

Fonte: Autor, 2018 

Respectivamente a distância entre o ponto “B” e o ponto “C” foi de 10 metros, de modo que 

diminua a interferência de cargas de um ponto no outro. 

Figura 07 – Área de ensaio do ponto C 

 

Fonte: Autor, 2018 

Para conversão dos resultados de índice esclerométrico para Mega Pascal, foi utilizado 

a curva de conversão, presente no próprio esclerômetro.  
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Figura 08 – Curva de correlação 

 

Fonte: Adaptado de Battisti, 2008, P.16 

Para o presente estudo foi utilizado a curva de correlação “B”, pois o Esclerômetro foi 

posicionado acima da laje com a força aplicada de cima para baixo, os resultados obtidos em 

cada ponto foram: 

Quadro 01 – Índices esclerométricos obtidos no ponto “A” e valores em MPa obtidos através 

do ábaco de correlação.  

PONTO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

I. E. 35,00 31,00 33,00 33,00 33,00 29,00 36,00 30,00 35,00 

FCK(MPa) 36,00 30,00 34,00 34,00 34,00 28,00 38,00 29,00 36,00 

Fonte: Autor,2018. 

Quadro 02 – Índices esclerométricos obtidos no ponto “B” e valores em MPa obtidos através 

do ábaco de correlação. 

PONTO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

I. E. 39,00 39,00 39,00 37,00 47,00 45,00 42,00 42,00 47,00 

FCK(MPa) 44,00 44,00 44,00 40,00 60,00 56,00 48,00 48,00 60,00 

Fonte: Autor,2018. 

A  

C 

B 
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Quadro 03 – Índices esclerométricos obtidos no ponto “C” e valores em MPa obtidos através 

do ábaco de correlação.  valores do Fck de acordo  

PONTO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

I. E. 43,00 44,00 39,00 39,00 39,00 39,00 45,00 39,00 39,00 

FCK(MPa) 50,00 52,00 44,00 44,00 44,00 44,00 56,00 44,00 44,00 

Fonte: Autor,2018. 

Gráfico 01 – Variação da resistência de compressão do concreto seco (MPa) 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Diante dos resultados obtidos pelo ensaio esclerometrico ficou evidente que a 

resistência a compressão do concreto na área estudada é menor do que as dos outros dois 

pontos aleatoriamente escolhidos na laje. Vamos utilizar como exemplo os pontos de menores 

resistência e “B” e “C”, respectivamente, 40 MPa e 44MPa, ambos apresentaram resultado 

superior ao maior obtido no ponto “A” que foi 36 MPa. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 6118:2014 A 

resistência mínima para o concreto é, para classe de agressividade 2, de 25MPa, todos os 

resultados obtidos nos testes estão acima deste valor exigido por norma, porém no Ponto “A” 

o P6 e P8 apresentaram valores que estão próximos da resistência mínima. 
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Caso a Estrutura não conserve os índices mínimos de resistência e funcionalidade, a 

vida útil poderá ser encurtada devido a potencialização de desgastes provenientes de ações de 

cargas e sobrecargas, estáticas, dinâmicas, vibrações, etc. (Helene, 2001). 

3.2 Resultados obtidos no ensaio de carbonatação.  

 

Foi aplicada a solução de fenolftaleína na superfície do concreto, após a aplicação da 

solução foi avaliada, de acordo com a CPC 18, a cor apresentada pela superfície do concreto.  

Figura 09 – Solução de fenolftaleína utilizada 

.  

Fonte: Autor, 2018 

Figura 10 – Área de ensaio (ponto com anomalia) 

 

Fonte: Autor, 2018 

A área envolta do círculo é o local em que foi aplicado a solução de fenolftaleína. 
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Figura 11 – Área de ensaio (ponto com anomalia), durante aplicação da solução 

 

Fonte: Autor, 2018 

Após a aplicação, foi espero a evaporação do mesmo para verificar qual a coloração final do 

ponto. 

Figura 12 – Área de ensaio (ponto com anomalia), após a aplicação 

 

Fonte: Autor, 2018 
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Ficou evidenciado que após aplicação da solução de fenolftaleína o concreto se 

manteve incolor, de acordo com o material teórico a não mudança de cor do concreto mostra 

que a superfície do mesmo se encontra com ph menor que 7, ou seja, ácido. 

 

3.3 Diagnóstico  

 

Diante dos dados obtidos nos ensaios, observa-se que há perda de resistência a 

compressão do concreto e que a superfície do ponto da laje não está alcalina.  

De acordo com o material bibliográfico, o valor de ph inferior a 7, ou seja, ambiente 

ácido, indica que esta ocorrendo a corrosão de armadura. Caso contrário, se o ambiente 

estivesse básico, não ficaria caracterizado a corrosão de armadura.  

As anomalias encontradas no concreto, em suma, devem-se à falta de 

impermeabilização da laje, pois a carbonatação só ocorre se a água entrar em contato com o 

interior da laje. Além disso, pode-se afirmar que ocorreu erro de execução pontual, pois os 

ensaios foram realizados em diversos pontos da laje, porém as anomalias só foram 

constatadas em um único ponto.  

3.4 Prognóstico 

 

Com o diagnóstico feito, deve-se definir quais seriam as soluções para os problemas 

encontrados. Entre as alternativas, foi escolhida a que tem menor impacto.  

Levando em consideração que a falha encontrada é localizada, deve ser feito o reparo 

somente na área que foi afetada, utilizando o mesmo material impermeabilizante 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O levantamento do ponto laje, como estudo de caso, possibilitou a visualização da 

anomalia presente no concreto armado e, também, a identificação de suas possíveis causas, de 
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acordo com o material bibliográfico. Assim, pode-se afirmar que as patologias encontradas 

são provenientes de falha de execução localizada.  

A anomalia encontrada pode ter ocorrido devido à falta ou má execução da 

impermeabilização no ponto estudado. 

Pela análise visual das ocorrências patológicas, ensaios realizados e referencial 

bibliográfico, foi possível concluir que a principal manifestação patológica que acomete o 

ponto estudado é a infiltração que possivelmente causado por uma falha de execução pontual, 

levando em considerações outros pontos que foram estudados na mesma laje.  

Além disso, de acordo com o ensaio de carbonatação do concreto, foi possível 

identificar uma situação ácida, que é prejudicial para a área estuda, pois propicia uma situação 

ideal para o desenvolvimento da corrosão da armadura. 

Por fim, fica explícito a importância do acompanhamento das obras e atenção para 

todos os pontos a serem executados, bem como os sinais que após a execução, a fim de 

minimizar as ocorrências patológicas e prolongar a vida útil e o bom funcionamento da 

estrutura. 
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