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RESUMO 
 

A medida de resistividade do concreto é uma ferramenta muito empregada nos 
trabalhos de diagnóstico e monitoramento de estruturas de concreto armado. Contudo, nem 
sempre ela é interpretada da forma devida, podendo conduzir a erros que comprometem o 
Engenheiro Civil na sua área de atuação profissional. Este artigo tem por objetivo divulgar e 
verificar certos cuidados que devem ser tomados quando se emprega esta ferramenta, seja na 
interpretação dos resultados ou na realização das medidas com o auxílio do aparelho de 
resistividade com sonda Wenner. 

Neste trabalho são abordados temas como a influência da umidade, presença da 
armadura, camada mais resistiva (carbonatada por exemplo), posição das leituras e relação 
entre a resistividade e a velocidade de corrosão. Na parte experimental, foi verificada a 
necessidade de se evitar a execução de leituras próximas as bordas da peça estudada e a 
importância da escolha de uma região sem a influência da armadura. Além disso, se deve 
registrar a grande influência que a umidade do concreto tem nas leituras da sua resistividade, 
já que esta apresenta grande condutividade.  
 
 

                                                

1. INTRODUÇÃO 
 

A resistividade elétrica do concreto é um dos principais parâmetros utilizados no 
monitoramento do desenvolvimento da corrosão de armaduras em estruturas de concreto 
armado. Muitas vezes ela é decisiva na velocidade de corrosão, pois controla o fluxo de íons 
que se difundem pelo concreto através da solução aquosa presente nos poros, sendo altamente 
sensível ao teor de umidade de equilíbrio e à temperatura do concreto, reduzindo-se com o seu 
aumento (HELENE, 1993). Contudo, a resistividade elétrica do concreto nem sempre é o fator 
determinante da velocidade de corrosão, o que é uma forte evidência de que não é coerente 
utilizar a resistividade do concreto como fator único de monitoramento ou diagnóstico de uma 
estrutura de concreto armado. 

A Figura 1 mostra a variação da velocidade de corrosão e da resistividade elétrica de 
corpos-de-prova de argamassa, sem carbonatação ou cloretos, em função da variação de 
umidade. Note-se que mesmo com a variação da umidade e resistividade, os valores de icorr se 
mantiveram constantes e abaixo do patamar de início da corrosão (0,1 a 0,2 µA/cm2). Esta 
ocorrência é facilmente compreendida pelo fato de a variação da resistividade não ter 
influência na iniciação do processo de corrosão das armaduras e sim no período de 
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propagação do processo. Ilustrando esta última consideração, a Figura 2 mostra a variação da 
velocidade de corrosão e da resistividade elétrica de corpos-de-prova de argamassa com 
adição de cloreto de cálcio. Neste caso, a variação da umidade e consequentemente da 
resistividade, apresenta forte influência nos valores de icorr, de modo, que a resistividade se 
apresentou inversamente proporcional à velocidade de corrosão. Isto mostra que, a partir do 
momento que ocorre a despassivação das armaduras, a resistividade passa a ser um dos fatores 
controladores do processo de corrosão. 

  
Figura 1 - Variação da velocidade de corrosão e 

da resistividade elétrica em argamassa, sem 
carbonatação ou cloretos, em função da variação 

de umidade (ANDRADE et al., 1996). 

 Figura 2 - Variação da velocidade de corrosão e 
resistividade elétrica de corpos-de-prova de 
argamassa com adição de cloreto de cálcio 

(ANDRADE et al., 1996). 
 
1.1. Critério de avaliação 
 

O método dos quatro eletrodos com sonda Wenner é normalizado pela ASTM G-57 e 
originalmente tem sido empregado para medir resistividade de solos. Contudo, atualmente ele 
tem sido adaptado para aplicação em concreto. 

Além disso, o Comité Euro-international Du Beton – CEB apresentou alguns critérios 
de avaliação quanto a resistividade que tem grande aceitação no meio técnico-científico 
(Tabela 1). 

Tabela 1 – Critérios de avaliação do concreto armado quanto a resistividade com relação ao risco de 
corrosão – CEB 192 (CASCUDO, 1997). 

RESISTIVIDADE DO 
CONCRETO 

INDICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE 
CORROSÃO 

ρ > 20 kohm x cm Desprezível 
10 a 20 kohm x cm Baixa 
5 a 10 kohm x cm Alta 
ρ < 5 kohm x cm Muito alta 
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É importante destacar que estes valores são relativos a ensaios laboratoriais com os 
corpos-de-prova completamente saturados em água, condição esta difícil de ser reproduzida 
no campo. Este é o motivo que leva alguns consultores a adotarem, na prática, valores um 
pouco maiores dos especificados na Tabela 1, ou seja, valores mais conservadores e a favor da 
segurança. 

Andrade (1992) sugere a avaliação da resistividade com o uso de uma correlação 
aproximada da resistividade com a velocidade de corrosão (Figura 32), que só pode ser 
verdadeira no caso da certeza da despassivação da armadura, como constatado anteriormente 
com o auxílio das Figuras 1 e 2. 

 
Figura 3 – Relação entre a intensidade de corrosão das armaduras e a resistividade ôhmica 

compensada entre o eletrodo de referência e o de trabalho (ANDRADE, 1992). 
 
1.2. Vantagens e desvantagens 

Vantagens: 
 A resistividade, após a ocorrência da despassivação da armadura de aço, influencia de 

forma direta a velocidade de corrosão; 
 Apresenta rapidez de leituras (fator importante em trabalhos de campo); 
 Serve para complementar outros parâmetros de monitoramento, tais como: velocidade de 

corrosão e potencial de corrosão. 

Desvantagens: 
 Alguns danos superficiais podem ser causados no caso da necessidade de realização de 

furos para superar efeitos como o da carbonatação; 
 A sua interpretação requer experiência, já que a resistividade do concreto é influenciada 

por muitos factores, tais como: humidade, conteúdo de sais, temperatura, proporção da 
mistura e materiais que constituem o concreto. 
 Os resultados podem ser afetados pelo espaçamento entre eletrodos, dimensões da peça, 

densidade e localização da armadura. 
 
 

                                                 
2 A dispersão associada é muito elevada, por isso, esta Figura não deve ser usada de forma generalizada para 
qualquer concreto. 

Número 12, 2001 Engenharia Civil • UM 57 



2.  PARTE EXPERIMENTAL 
 
2.1. Método de medida utilizado 
 

Existem equipamentos portáteis de fabricação comercial disponíveis para medidas de 
resistividade por ensaios não destrutivos, efetuados na superfície do componente de concreto. 
O resultado de resistividade elétrica é expresso, na maioria das vezes, em Ωm. O inverso da 
resistividade é chamado de condutividade e é expresso, de forma geral, em 1/Ωm. 

Um exemplo destes aparelhos comerciais é o chamado “RM MKII resistivity meter” 
fabricado pela C.N.S. Eletronics LTD, denominado aparelho dos quatro eletrodos com sonda 
Wenner (Figura 4). A grande vantagem deste tipo de equipamento é a possibilidade de ser 
utilizado em situações de campo. 

 
Figura 4 – Aparelho RM MKII resistivity meter fabricado pela C. N. S. Eletronics LTD (ensaio 

realizado no Laboratório de Corrosão do Departamento de Engenharia da Construção Civil da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo). 

 
2.1.1. Princípio de funcionamento 
 

Os quatro eletrodos são colocados em contato direto com a superfície do concreto, que 
pode estar previamente úmida ou seca. O equipamento imprime uma corrente entre os dois 
eletrodos externos e conseqüentemente uma voltagem é captada pelos eletrodos internos, 
como pode ser verificado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Esquema da técnica de resistividade (adaptação da figura de GOWERS & MILLARD, 

1999; DARBY, 1999). 
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A partir daí, a resistividade é obtida com a expressão abaixo: 

ρ = 2 π a V/I                                                                     (1) 
Onde: ρ é a resistividade (ohm x cm); 

            a é o espaçamento entre eletrodos (cm); 
            V é a voltagem (Volts); 
            I é a corrente (Ampere). 

A corrente e o potencial produzidos em uma medida de resistividade com sonda 
Wenner só resultam em valores corretos pela equação acima, se eles existirem em um volume 
de material considerado semi-infinito. Desse modo, as dimensões do elemento de concreto 
estudado devem ser grandes em comparação com a distância entre eletrodos. No caso do não 
atendimento desta exigência, a corrente vai fluir não só através do concreto, como também 
pelo ar em suas adjacências, resultando em valores de resistividade super-estimados, pois o ar 
é sempre mais resistivo do que o concreto.  

Dessa forma, GOWERS & MILLARD (1999) recomendam que o espaçamento entre 
eletrodos seja menor do que ¼ da menor dimensão da peça de concreto. Para esta 
recomendação eles se basearam nos resultados laboratoriais que estão reproduzidos na Figura 
6. 

 
Figura 6 – Efeito das dimensões da seção do concreto nas leituras de resistividade (GOWERS & 

MILLARD, 1999). 
 
2.1.2. Factores influenciantes 
 

Como já mencionado, as linhas de fluência da corrente devem se propagar pelo 
material cuja resistividade se deseja determinar. Dessa forma, existem alguns parâmetros 
geométricos importantes de serem obedecidos para se obter precisão nas leituras. GOWERS 
& MILLARD (1999) apresentam um esquema que mostra como se deve regular o 
espaçamento entre eletrodos para evitar leituras equivocadas (ver Figura 7). 
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Figura 7 – Esquema dos parâmetros a serem tomados como referência nas leituras de resistividade do 
concreto (adaptação da figura de GOWERS & MILLARD, 1999). 

A temperatura é outra variável que tem reflexo nas leituras, de modo que, seu aumento 
causa uma redução na resistividade. Uma mudança sazonal do inverno para o verão pode 
mudar os valores de resistividade na ordem de 100% (DARBY, 1999), como pode ser 
ilustrado na Figura 8 para um caso na Europa. 

 
Figura 8 – Variação da resistividade com a mudança sazonal (adaptação do gráfico de DARBY, 1999). 
 
2.2. Ensaios realizados 
 

O objetivo desta parte do trabalho não foi o de desenvolver um estudo de grande 
abrangência, contudo, pretendeu-se fazer uma verificação de algumas das informações 
fornecidas na literatura. Para isto, foram selecionados 3 corpos-de-prova prismáticos de 
dimensões 15 x 11,5 x 28 cm e mais 2 com dimensões 15 x 13 x 26 cm, cada um com  três 
barras de aço φ 12,5 mm embutidas (Figura 9).  
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Figura 9 – Corpos-de-prova empregados no estudo. 

A partir destes corpos-de-prova, foram realizadas medidas de resistividade nos locais 
indicados pelas setas (ver Figura 9), empregando os dois casos a seguir: 

a.  Medida no concreto com superfície seca ao ar; 
b.  Medida com superfície levemente úmida. 

Como se pode ver na Figura 9, os locais de leituras escolhidos são: 
i. Superfície do concreto sobre a armadura; 

ii. Superfície do concreto livre da armadura (centro do corpo-de-prova); 
iii. Regiões próximas das bordas. 

O intuito é o de confirmar as informações da Tabela 2, que se baseiam em resultados 
divulgados por GOWES & MILLARD (1999) e McCARTER & BARCLAY (1993). 

Tabela 2 – Algumas informações fornecidas na literatura sobre influência de parâmetros 
experimentais na resistividade. 

 Sobre a armadura Próximo das bordas Umedecimento 
superficial 

RESISTIVIDADE    
 

2.3. Resultados e discussão 
 

A partir da Figura 10, é possível notar que à medida que os locais de leitura são 
deslocados do centro para as bordas, o contorno de baixa condutividade tem o efeito de 
aumentar a resistividade aparente do material, fazendo com que a mesma se distancie da real. 
Estes dados estão de acordo com o exposto na Tabela 2.  
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Figura 10 – Influência da distância das bordas nas leituras de resistividade do concreto seco ao ar. 

A Figura 11 mostra, como era de se esperar, a grande influência da humidade nas 
leituras de resistividade eléctrica. Um simples umedecimento superficial faz as leituras 
diminuírem bruscamente, isto significa que uma simples chuva fina pode ter grande reflexo 
nos resultados. 
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Figura 11 – Influência da humidade nas leituras de resistividade. 

A Figura 12 mostra a influência da realização de leituras de resistividade em regiões 
sobre a armadura ou em regiões livres desta para o caso de concreto seco ao ar. 

Neste caso, a presença de um elemento mais condutor (o aço) na área de influência do 
aparelho faz com que as leituras sejam subestimadas, comprometendo a confiabilidade dos 
resultados. 
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Figura 12 – Influência da presença da armadura sobre as leituras de resistividade do concreto seco 
ao ar. 

 
3. CONCLUSÕES 
 

É muito importante ter cuidado na interpretação dos resultados de resistividade do 
concreto, seja em laboratório ou no campo, já que as leituras podem sofrer influencias de 
inúmeras variáveis. Além disso, é preciso tomar muito cuidado com os patamares de 
classificação a serem tomados como referência (ex.: Tabela 1), pois estes são relativos a 
certas condições preestabelecidas, de modo que, para serem empregados é necessário 
reproduzir estas condições. 

Com este ponto de vista, os valores encontrados nas Figuras 10, 11 e 12 não podem 
ser classificados de acordo com a Tabela 1, já que os corpos-de-prova não estavam saturados 
no momento das leituras. 

A resistividade do concreto só tem influência na velocidade de corrosão quando o 
processo já se encontra instalado na estrutura de concreto armado, como observado por 
ANDRADE et al. (1996) e ilustrado nas Figuras 1 e 2 deste artigo. 

As leituras próximas das bordas de peças de concreto devem ser evitadas para não 
conduzir a distorções nos resultados, levando a medidas superestimadas pela influência de 
regiões mais resistivas. 

É preciso selecionar cuidadosamente as áreas de ensaio para assegurar que as leituras 
reflitam o parâmetro objetivado, ou seja, a resistividade do concreto. É de extrema 
importância realizar as leituras em regiões do elemento de concreto livres das armaduras para 
evitar que os resultados sejam subestimados pela influência de um elemento mais condutor. 
Isto pode ser facilitado com o auxílio de um pacômetro para localização das armaduras.  

É importante levar sempre em consideração que a resistividade é apenas um dos 
parâmetros que controla a velocidade de corrosão do aço no concreto, portanto não deve ser 
considerada como critério único para a previsão de danos sobre a estrutura. Por este motivo, 
se deve ter cuidado para não empregar parâmetros como os da Tabela 1, de forma isolada, na 
elaboração do diagnóstico de uma estrutura de concreto armado. 

Sempre se deve ter em mente que os resultados refletem a resistividade do concreto 
sobre uma profundidade aproximadamente igual ao espaçamento entre eletrodos. Além disso, 
é importante assegurar um bom contato elétrico dos eletrodos do aparelho com a superfície do 
concreto. 
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Lembre-se sempre que a superfície do concreto carbonatado é altamente resistiva, o 
que leva a uma superestimativa das leituras. Por este motivo pode ser necessário a realização 
de pequenos furos para introdução das sondas do aparelho. 
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