AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE TANQUE DE
CONCRETO ARMADO INDUSTRIAL
EVALUATION OF THE STRUCTURAL INTEGRITY OF A INDUSTRIAL REINFORCED
CONCRETE TANK
Adler Teixeira de Souza (1); Bruna Santos Baltazar (2); Alan Moraes de Araújo (3); Remo
Magalhães de Souza (4); Edilson Morais de Lima e Silva (5).
(1) Graduando, Dynamis Techne/UFPA
(2) Graduanda, UFPA
(3) Graduando, UFPA
(4) Eng., Ph.D, Dynamis Techne
(5) Eng., MSc, Dynamis Techne
Travessa Timbó, 3319 – 66087-533 – adler.souza@dyntech.com.br

Resumo
Neste trabalho foi realizada uma avaliação da integridade estrutural de um tanque industrial em concreto
armado. Foram realizadas inspeções visuais, ensaios não destrutivos, e destrutivos. Para os ensaios não
destrutivos, foram utilizados como localizador de armaduras, esclerômetro e ultrassom. Os ensaios
destrutivos abrangeram a extração de testemunhos, e posterior ensaio de compressão axial para obtenção
da resistência a compressão, módulo de elasticidade e ensaio de carbonatação do concreto. Além disso, foi
realizada uma instrumentação com extensômetros de forma a quantificar o real nível de deformações nos
pilares do tanque. Diante dos resultados, observou-se que a estrutura necessita de reforço e recuperação,
baseado na quantidade de trincas e fissuras identificadas, bem como devido ao grande avanço da
profundidade de carbonatação.
Palavra-Chave: Concreto armado, Carbonatação,Avaliação estrutural.

Abstract
In this paper an evaluation of the structural integrity of an industrial tank in reinforced concrete was carried out.
Visual inspections, non-destructive, and destructive tests were performed. For the non destructive tests, the
following devices were used: rebar locator, rebound hammer and ultrasound. The destructive tests included
the extraction of cores, and axial compression tests to obtain the compressive strength, modulus of elasticity
and carbonation depth of concrete. In addition, instrumentation with strain gauges was performed to quantify
the actual deformation level in the tank columns. It was observed that the structure needs to be retrofitted, due
to the presence of large cracks, and considerable depth of carbonation.
Keywords: Reinforced Concrete, Carbonation, Structural Evaluation
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1

Introdução

A composição mineralógica de caulim tem como constituinte principal a Caulinita que possui
composição química de 39,54% de Al2O3 (óxido de alumínio), 46,54% de SiO2 (dióxido de
silício) e 13,96% de H2O (Luz e Lins, 2005). Analisando o processo comercial do minério,
o caulim exportado pelo Brasil é direcionado principalmente para a indústria de papel como
elemento de alvura (coloração do papel) e fixação de impressão, quanto no mercado interno
o minério tem duas utilizações principais na fabricação de cimento pozolana e para a
indústria de cerâmica e louças (Rodrigues e Ferraz, 2009). O caulim diretamente extraído
da mina apresenta impurezas que inviabiliza o seu uso no processo industrial, daí a
necessidade do minério passar por um processo de beneficiamento.
O tanque de decantação de concreto armado mostrado na figura 1, utilizado no
processo de beneficiamento do caulim, é o objeto de estudo deste trabalho.

Figura 1 – Tanque de concreto para decantação de Caulim

Estruturas em concreto armado são amplamente usadas para construção de reservatórios
(tanques, piscinas, caixas d’água) devido a sua resistência e sua durabilidade. Outro
vantagem de aplicação do concreto na construção de tanques é sua estanqueidade (Costa,
1998). De acordo com a NBR 6118:2014 os tanques industriais são admitidos na classe de
gravidade ambiental IV, por serem expostos a um elevado risco de deterioração da
estrutura, e que eventualmente provocam o aparecimento de manifestações patológicas.
Esta norma ainda recomenda um controle maior da fissuração nos elementos estruturais,
no que se refere ao limite de abertura das fissuras, já que os reservatórios obrigatoriamente
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devem ser estanques. Esses limites deverão ser mais rigorosos para que não haja
comprometimento da funcionalidade estrutural.
As principais manifestações patológicas encontradas em reservatórios de concreto armado
são apresentadas na figura 2. Muitas dessas manifestações ocorrem simultaneamente, o
que indica uma interdependência entre elas, ou seja, as manifestações têm a mesma
origem ou uma é ocasionada pela outra (Tinoco e De Morais, 2013). Por exemplo, a
fissuração é a manifestação que tem maior ocorrência nos reservatórios. De acordo com
Santos (2015), quando ocorre uma abertura no elemento estrutural e caso não seja
devidamente tratada, haverá um tempo em que o cobrimento até as armaduras ficará
comprometido, tornando-a exposta. O processo de corrosão das armaduras, o qual é a
segunda patologia com maior incidência, terá seu início com o processo corrosivo do aço
que ocasiona a diminuição da área da seção transversal, a perda de aderência entre o
concreto e a armadura. Outro ponto a ser destacado relaciona-se ao acúmulo de resíduos
da corrosão junto as barras de aço. A terceira manifestação mais identificada é o
desplacamento do concreto, por isso a fissuração, aliada ao desplacamento do concreto,
podem prejudicar a estanqueidade do tanque resultando no vazamento da câmara.
Evidente que essas manifestações podem ser ocasionadas por outros motivos, cabendo ao
processo de investigação e mapeamento das manifestações apontar as causas mais
prováveis.

Figura 2: Principais manifestações patológicas em reservatórios (Fonte: Tinoco e De Morais, 2013)

O objetivo do presente trabalho é a avaliação da integridade estrutural de um Tanque de
concreto armado utilizado para decantação de Caulim, localizado em indústria para
beneficiamento do produto. A Figura 3 apresenta um croqui de localização dos elementos
estruturais do tanque.
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Figura 3 - Croqui esquemático do Tanque de Concreto.

2

Metodologia

Para análise da integridade estrutural do tanque de concreto, o trabalho foi dividido nas
seguintes etapas: primeiramente realizou-se a inspeção visual da estrutura do tanque, em
seguida ocorreu a identificação das barras de armadura, extração e ensaios de
testemunhos de concreto, ensaio de carbonatação, de esclerometria, ultrassom e por fim,
um ensaio de instrumentação com extensômetro.

2.1 Inspeção Visual
Esta etapa foi realizada pela área externa, superior e lateral do tanque de concreto. Não foi
permitida a realização de uma inspeção interna do tanque, pois durante toda a atividade o
mesmo manteve-se em operação.

2.2 Identificação das barras da Armadura
Nesta etapa utilizou-se o localizador de armaduras de forma a permitir uma estimativa da
armadura presente em pilares e blocos, assim como avaliar a espessura de cobrimento
desta. Este ensaio também visou localizar melhor as regiões para extrações de
testemunhos. No entanto, para permitir a verificação da quantidade e disposição da
armadura, seria necessário a disponibilização do projeto estrutural do tanque, porém não
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se obteve acesso ao mesmo. A figura 4 ilustra a realização dos ensaios com o localizador
de armaduras.

Figura 4 – Uso do localizador de armaduras em um dos pilares.

2.3 Extração e Ensaio de Testemunhos
Foram extraídos seis testemunhos do tanque de concreto. No ensaio de compressão foram
seguidos os procedimentos prescritos pela NBR 7680-1 (2015) e o módulo de elasticidade
foi determinado de acordo com o preconizado pela NBR 8522 (2008). Para os ensaios foram
utilizados um microcomputador e uma máquina servo-controlada.
Por não se ter obtido acesso aos projetos estruturais do tanque em concreto, optou-se por
não fazer extrações de testemunhos das paredes, para não correr o risco de se atravessálas completamente. Além disso, não foi possível retirar testemunhos do pilar em função da
alta taxa de armadura, evitando assim que eventualmente as armaduras dos pilares fossem
cortadas. A tabela 1 apresenta os locais de extração, a figura 5 apresenta a extração de
testemunho em um dos blocos do tanque de concreto e a figura 6 o ensaio de compressão
para a obtenção da resistência e módulo de elasticidade.
Tabela 1 – Elementos Ensaiados e Dimensões.
Testemunho
d(cm)
B8
10,00
B9
9,50
B10
10,00
B10B
10,00
B11
10,00
B12
10,00

h(cm)
18,00
19,00
15,00
17,50
15,50
16,20
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Figura 5 – Extração de Testemunho do tanque de concreto.

Figura 6 – Ensaio de Compressão do testemunho do bloco B8.

2.4 Ensaios de Carbonatação
Este ensaio consistiu na identificação da existência ou não do processo de carbonatação,
no qual a formação de carbonato de cálcio causa a redução do pH do concreto,
possibilitando a despassivação da armadura, podendo levar à corrosão da mesma.
A profundidade da frente de carbonatação do concreto foi determinada quebrando-se parte
do concreto e impregnando-o com uma solução de fenolftaleína, além da aplicação do
produto em todos os testemunhos extraídos. A Tabela 2 apresenta os locais de realização
dos ensaios “in loco”.
Tabela 2 – Elementos Ensaiados
Elemento Ensaiado
Pilar P8
Pilar P8B
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Pilar P11
Pilar P10
Pilar P2

2.5 Ensaio de dureza superficial do concreto
De acordo com a NBR7584: 2012, o ensaio com esclerômetro foi realizado para determinar
a dureza superficial do concreto do tanque e correlacioná-la posteriormente com a sua
resistência à compressão. A Tabela 3 apresenta os locais de realização do ensaio na
estrutura e a Figura 7 apresenta a imagem de um dos ensaios de esclerometria.
Pilares Ensaiados
Pilar P9
Pilar P12
Pilar P6
Pilar P2
Pilar P3
Pilar P10
Pilar P4

Tabela 3 – Elementos Ensaiados.
Paredes Ensaiadas
Parede entre P3 e P4
Parede entre P4 e P5
Parede entre P8 e P9
Parede entre P10 e P11
Parede entre P1 e P6

Blocos Ensaiado
Bloco B10
Bloco B8
Bloco B11
Bloco B12
Bloco B6
Bloco B5
Bloco B9
Bloco B3

Figura 7 – Ensaio com Esclerômetro.

2.6 Avaliação do concreto por meio de Ultrassom
Esta atividade consistiu na avaliação das propriedades do concreto através da utilização de
ultrassom, a partir da medição de velocidade de propagação de onda, visando estimar a
resistência e módulo de elasticidade do concreto. A atividade seguiu o recomendado pela
NBR 8802 (2013). A tabela 4 apresenta os locais de realização dos ensaios e a Figura
8Tabela apresenta a realização do ensaio.
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Tabela 4 – Elementos Ensaiados
Elemento Ensaiado
Pilar P2
Pilar P3
Pilar P4
Pilar P5
Pilar P6
Pilar P9
Pilar P10
Pilar P12

Figura 8 – Realização de Ensaio com Ultrassom no Pilar P12.

2.7 Instrumentação com Extensômetro
Este ensaio teve o objetivo de medir as deformações atuais em um dos pilares a partir da
monitoração da estrutura em operação. O ensaio foi realizado monitorando-se o nível de
produto dentro do tanque em correlação com as medidas de deformações que ocorriam no
pilar P9. A figura 9 mostra o ensaio com extensômetros elétricos de resistência no pilar P9.
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Figura 9 – Ensaio com Extensômetros com o Sistema de Aquisição de Dados e os Extensômetros
Elétricos de Resistência.

3

Resultados e discussão

3.1 Resultados da Inspeção visual
Foi detectada uma quantidade significativa de fissuras/trincas nos pilares e paredes. Além
disso, também são identificadas várias ocorrências de desplacamentos do concreto em
blocos, pilares e vigas. Notou-se também elevada ocorrência de corrosão de armaduras
além de grandes perdas de seção das mesmas. Em alguns elementos estruturais percebeuse que o cobrimento é inferior ao que preconiza a norma NBR-6118 (2014).
Pode-se destacar que grande parte dos pilares, com exceção dos pilares de canto,
possuem grandes fissuras/trincas de cisalhamento. Ressalta-se que os pilares centrais P3
e P10 são os que apresentam maiores danos.
As principais manifestações patológicas estão apresentadas nas figuras a seguir. As
Figuras 10, 11 e 12 apresentam fissuras e danos nos pilares e paredes do tanque. Na Figura
13 pode ser observada a corrosão e desplacamento ocorrida em uma das paredes da
estrutura.
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Figura 10 – Fissuras e danos no Pilar P10.

Figura 11 – Fissuras verticais no Pilar P9.
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Figura 12 – Fissura horizontal na parede entre os pilares P12b e P7.

Figura 13 – Corrosão de armadura e desplacamento na parede entre os pilares P10 e P11.

3.2 Resultados da identificação da disposição de armaduras
Nos ensaios com a utilização do localizador de armaduras, verificou-se que as espessuras
de cobrimento das armaduras nos elementos estruturais variam de 0,5 a 4cm, estando em
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alguns elementos estruturais abaixo do que preconiza a norma NBR-6118 (2014). A Figura
14 apresenta o croqui aproximado da localização das armaduras no Pilar P9 e no Bloco B6.

Figura 14 – (a) Esquema de armação do bloco B6 (b) Esquema de armação do Pilar P9. Todas as medidas
estão em centímetros.

3.3 Extração e Ensaios de testemunhos de concreto
3.3.1 Resultados do ensaio de compressão axial e módulo de elasticidade
A Tabela 5 apresenta os resultados de resistência a compressão e módulo de elasticidade
das amostras extraídas do Tanque de Concreto. Os resultados apresentados de resistência
à compressão são baixos. Os valores de módulo de elasticidade no entanto, apresentaramse satisfatórios.
Tabela 5 – Resultados dos ensaios nos testemunhos
Testemunho
σr (MPa)
E (GPa)
h/d
B8
11,16
21,40
1,8
B9
9,08
38,30
2
B10
16,17
62,40
1,5
B10B
13,71
60,00
1,75
B11
15,34
40,80
1,55
B12
10,98
39,90
1,62

3.4 Resultados dos Ensaios de Carbonatação
Os ensaios de carbonatação indicaram que os cobrimentos dos pilares já se encontram
totalmente carbonatados, inclusive com corrosão e perda de seção da armadura. Tal fato
pode ser observado na Figura 15 o qual apresenta o teste de carbonatação no Pilar P8B.
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Figura 15 – Teste de Cabornatação no Pilar P8B.

Os ensaios de carbonatação realizados nos testemunhos extraídos dos blocos de concreto
não apresentam frente de cabornatação considerável. Uma possível justificativa para isto é
proteção resultante de uma camada de argamassa com cerca de três centímetros
presentes nos blocos estruturais. A Figura 16 mostra o ensaio em um testemunho do bloco
B10. Deve-se ressaltar que a aspersão da solução de fenolftaleína foi realizada apenas na
região do testemunho que apresenta coloração rosada.

Figura 16 – Ensaio de cabornatação no testemunho do Bloco B10.
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3.5 Resultados dos Ensaios de dureza superficial do concreto
As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam os valores de resistência para os elementos estruturais
ensaiados. Na Tabela 8 apresenta-se também a comparação entre os resultados dos
ensaios de compressão nos testemunhos e de dureza superficial dos blocos do tanque, na
qual se pode verificar uma proximidade nos valores de resistência dos elementos para os
dois ensaios.
Tabela 6 – Resistência superficial do concreto para os Pilares
Resistência
Elemento Ensaiado
Média (MPa)
Pilar P9
26,13
Pilar P12
29,94
Pilar P6
28,92
Pilar P2
31,59
Pilar P3
25,94
Pilar P10
32,98
Pilar P4
24,23
Média Geral de
28,53
Resistência nos Pilares
Tabela 7 - Resistência superficial do concreto para as Paredes
Resistência
Elemento Ensaiado
Média
(MPa)
Parede entre P3 e P4
26,15
Parede entre P4 e P5
22,24
Parede entre P8 e P9
14,12
Parede entre P10 e P11
16,97
Parede entre P1 e P6
36,82
Média Geral de
Resistência nas
23,26
Paredes
Tabela 8 – Resistência Superficial do concreto dos Blocos e conjunto com resultados dos ensaios de
compressão
Resistência ensaio
Resistência Média do
Elemento Ensaiado
de compressão
esclerômetro (MPa)
(MPa)
Bloco B10
10,86
14,94
Bloco B8
7,62
11,16
Bloco B11
9,72
15,34
Bloco B12
14,15
10,98
Bloco B6
17,71
Bloco B5
18,18
Bloco B9
8,49
9,08
Bloco B3
15,92
Média Geral de
12,83
12,30
Resistência nos Blocos
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3.6 Resultados dos Ensaios de Avaliação do concreto por meio de
Ultrassom
A Tabela 9 apresenta respectivamente o ensaio com ultrassom, os valores de resistência à
compressão e o módulo de elasticidade obtidos. Além disso, é feita a comparação com os
valores de resistência e módulo nos mesmos elementos adquiridos com o esclerometro,
nos quais os valores de módulo para os ensaios com o esclerômetro foram calculados
utilizando a expressão preconizada na NBR 6118 (2014). Verifica-se que houve
proximidade nos resultados tanto para resistência a compressão, quanto para módulo de
elasticidade.
Tabela 9 – Resultados do Ultrassom em Conjunto com resultados do Esclerômetro
Resistência
Módulo de
Resistência
Módulo de
Média
Elasticidade
Média
Elasticidade
Elemento Ensaiado
Esclerômetro
Esclerômetro
Ultrassom
Ultrassom
(MPa)
(GPa)
(MPa)
(GPa)
Pilar P2
31,59
31,47
Pilar P3
25,94
28,52
22,51
26,57
Pilar P4
24,23
27,57
36,551
33,86
Pilar P5
33,104
32,22
Pilar P6
28,92
30,12
Pilar P9
26,13
28,63
30,25
30,80
Pilar P10
32,98
32,16
32,73
31,86
Pilar P12
29,94
30,64
Média Geral de
28,53
29,87
31,029
31,06
Resistência nos Pilares

3.7 Resultados da Instrumentação com Extensômetro
De acordo com a Figura 17 identifica-se que as deformações máximas variam em torno de
60 microstrain, podendo-se assim afirmar que as deformações medidas para o pilar P9 são
baixas. Isto demonstra que um dos principais fatores para os danos ocasionados nos pilares
provavelmente são devidos aos efeitos de cabornatação e corrosão das armaduras.
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Figura 17 – Histórico de deformações no Pilar P9.

4

Conclusões

Os objetivos propostos inicialmente foram atingidos. De acordo com a inspeção visual e
ensaios realizados no Tanque de concreto pode-se concluir que a estrutura encontra-se
severamente danificada, apresentando diversas trincas e rachaduras nos pilares e paredes,
desplacamentos e perda de seção de armadura por corrosão em pilares, vigas, blocos e
paredes.
Quanto aos ensaios realizados, os testes com solução de fenolftaleína indicaram que a
frente de carbonatação já superou o cobrimento da armadura dos pilares, apresentando em
muitos casos corrosão severa e perda de seção da armadura. Os ensaios de resistência do
concreto com o uso de aparelhos, tais quais, esclerômetro e ultrassom em conjunto com o
ensaio de compressão axial apresentam resultados bastante coerentes entre si. A partir da
instrumentação com extensômetro elétrico de resistência, pode-se afirmar que as
deformações medidas no pilar P9 são baixas. Isto demonstra que um dos principais fatores
para os danos ocasionados nos pilares provavelmente são devidos aos efeitos de
carbonatação e corrosão das armaduras.
Com base nos resultados, observou-se que a situação da estrutura é crítica. Portanto, foi
recomendada a elaboração de um projeto de reforço e posterior recuperação do Tanque de
concreto.
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