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RESUMO

O presente projeto propõe uma pesquisa experimental a respeito da resistência a corrosão dos vergalhões CA-25 e CA-50, presentes nas 
armaduras de concreto armado, à chuva ácida. Para isso, serão utilizados ácidos como o ácido clorídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico para a 
criação de soluções eletrolíticas de pH=3, pH=4 e pH=5, que simule a ação deteriorante da água da chuva ácida nesses diferentes níveis de pHs. 
Foram realizados vários ensaios de imersão em laboratório químico, com o objetivo de analisar a perda de massa dos cupons. Após a fase dos 
ataques com ácido, na imersão dos cupons, verificou-se qual tipo de corrosão que a solução eletrolítica causou através de uma análise por 
microscopia óptica e de varredura. Os locais onde foram realizadas e analisadas as experiências do estudo são os laboratórios da Faculdade 
Estácio de Belém e os laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). Os materiais de estudo utilizados para 
fazer os corpos de prova foram os vergalhões do tipo CA-25 e CA-50 com bitolas de 12,5 mm e 10 mm, respectivamente, bastante utilizados na 
construção civil, os quais foram submetidos a ensaios de imersão total de corpos em soluções eletrolíticas sintética durante 30 dias, utilizou-se 
como referência para se fazer as análises de perda de massa a norma ASTM TM0169 / G31 - 12ª , com a finalidade de se obter dados 
quantitativos que consistirão em uma base para a criação de tabelas e gráficos que mostraram sua taxa de corrosão e as suas perdas de massa ao 
longo do tempo, conseguindo se assim avaliar a resistência desses vergalhões à corrosão. Como resultado do estudo, obtemos os dados 
necessários para avaliar resistência à corrosão dos vergalhões CA-25 e CA-50 pelos agentes corrosivos da água da chuva e qual tipo de corrosão 
que esses agentes agressivos causaram neles, para que se possa compreender melhor esse fenômeno químico que ocorre espontaneamente e 
que pode causar grandes problemas socioeconômico como: prejuízos financeiros com custos para manutenção e restaurações das estruturas 
danificadas, e insegurança das pessoas que utilizam esses imóveis, pontes entre outras construções ameaçadas que portam o concreto armado, 
os quais, quando estão em níveis críticos, podem causar danos irreversíveis à sociedade como acidentes fatais e mortes.
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