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Introdução: O estudo sobre o concreto armado e as causas que causam a corrosão de
sua armadura, é um assunto de muita importância na área da construção civil, tendo em
vista que a corrosão é uma patologia muito comum em construções, principalmente
nas mais antigas. Com o conhecimento das causas que causam ou influenciam na
corrosão do aço utilizados nas construções, é possível a tomada medidas preventivas
no momento da construção. Objetivo: Tendo em vista a importância de se entender
essa patologia, foi feito um estudo bibliográfico com o objetivo de entender as causas
que influenciam a corrosão da armadura do concreto armado, os tipos de corrosões de
armaduras e consequências da corrosão nas armaduras. Metodologia: Iniciou-se o
estudo bibliográfico, buscando conhecimento sobre como ocorre a corrosão da
armadura e os efeitos da corrosão no concreto armado, para tanto foram feitas
pesquisas em meios eletrônicos e em anais de artigos científicos. Também
pesquisou-se sobre os diferentes tipos de corrosão em uma construção. Resultados: No
estudo bibliográfico, foi possível identificar que as principais causas que tornam o aço
vulnerável a corrosão: o efeito de carbonatação ou por íons de cloretos, que retiram a
passivação do aço tornando-o mais vulnerável. Estudou-se também sobre o processo
que o aço sofre quando ocorre a corrosão e o seu efeito na estrutura do concreto
armado. Foram estudados métodos para avaliar se existe corrosão em uma estrutura e
de extração de dados para a análise, como resistência do concreto, profundidade da
carbonatação e existência de fissuras no concreto. Conclusão: Concluiu-se até o
momento através do estudo bibliográfico que deve-se ter cuidado quanto as medidas de
dosagem, a relação a/c no preparo do concreto armado e a classificação correta do
ambiente no qual a obra será realizada, para uma maior vida útil do mesmo.
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