
Com investimento estimado em R$ 2,5 bi-
lhões, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste

vai criar um novo eixo logístico, integrando o
litoral baiano à região Centro–Oeste. O novo
corredor vai escoar a produção de grãos, bio-
combustíveis e minérios da Bahia e outros es-
tados vizinhos. É uma importante iniciativa para
o incremento do desenvolvimento baiano.

O primeiro trecho será entre a costa leste
baiana. próximo ao Porto de Ilhéus, e o municí-
pio de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da
Bahia. Num segundo momento, o projeto se es-
tende à ligação com o oeste do Brasil e depois
com o Puerto Bayovar, no Peru, fazendo a
conexão com o Oceano Pacífico.

Não podemos esquecer que esta fundamen-
tal obra para o fortalecimento e interiorização
da economia baiana brotou da mente do ilustre
professor Vasco Neto, mestre de várias ge-
rações da Escola Politécnica, da Universidade
Federal da Bahia. É grande a nossa satisfação
pelo reconhecimento do Governo do Estado em
defender o projeto da ferrovia, com base na pro-
posta do professor Vasco Neto.

Nós, da ABENC/BA, que tivemos a grata
satisfação de homenageá-lo em nossa confra-
ternização do ano passado pelo seu importante
papel na formação de tantos engenheiros ba-
ianos, aproveitamos para mais uma vez para-

benizar o grande visionário
chamado Vasco Azevedo Neto.

EEddiittoorriiaall

RReeccoonnhheecciimmeennttoo
aa VVaassccoo NNeettoo

O engenheiro baiano Teodoro
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EEnnééaass CCaarrddoossoo 
ddee AAllmmeeiiddaa FFiillhhoo
Presidente

DDando continuidade  aos artigos
sobre recuperação estrutural,
com a  série: Informativo nº 1 -

Princípios eletroquímicos envolvidos
na corrosão;   Informativo nº 2 - Polari -
zação catódica e a tendência de dife -
rentes tipos de metais à oxidação e
interação galvânica; Informativo nº 3 –
Princípio da pilha eletroquímica e ca -
r acterísticas, composição e tipos de
aços; neste Informativo nº 4 daremos
continuação ao tema sobre corrosão.

PPiillhhaa EElleettrrooqquuíímmiiccaa == PPiillhhaa ddee CCoorrrroossããoo

OOss ddiiffeerreenntteess ttiippooss::
Vimos que existe uma tendência

natural do aço para oxidar. Este fenô-
meno nunca para; o que varia é a ve-
locidade de corrosão. O ambiente onde
ocorre este fenômeno não é homogê-
neo, pelo contrário, é constituído por in-
finitos micro-ambientes, cada um deles
caracterizado por comportamento

diferente de atuação da corrosão. Em
todos eles as reações ocorrem próxi-
mas da superfície do aço.

Nas estruturas de concreto ar-
mado conhecemos bem esta ocorrên-
cia, tanto em regiões contínuas como
em áreas separadas. Analisaremos
estes fenômenos não mais em ter-
mos de micro-pilhas eletroquímicas,
mas no aspecto macro do problema.

Em uma estrutura que apresente
oxidações em regiões distintas, estas
áreas estarão separadas e cada uma
delas terá seu próprio e diferente po-
tencial de corrosão. Existindo a con-
tinuidade da armadura, existirá
também a interação elétrica, com a
conseqüente migração de elétrons e
polarização. Total interação ocorre
entre as diferentes áreas, com um
diferencial entre cada uma das pilhas
localizadas. 

CCoonnttiinnuuaa nnaa ppáággiinnaa 22.. �

Concreto Estrutural: quando
e como recuperar - Parte IV
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Poderemos analisar os diferentes
tipos de interação nestas áreas:

AA))   DDiiffeerreenntteess iinntteerraaççõõeess ccoomm oo ooxxii --
ggêênniioo ddoo aarr..

Caso bastante comum nas estru-
turas, se caracteriza pelo fato de
revestimentos diferentes, variações
de recobrimento ou compacidade do
concreto, em uma mesma peça de
concreto armado (por exemplo nas
fachadas), permitirem diferentes tro-
cas com o oxigênio.

É comum encontrarmos, em
fachadas, áreas de concreto
aparente, seguidas de outras cuja es-
trutura está recoberta com reboco e
tinta e outras ainda revestidas com
material cerâmico ou mineral. É
lógico que as áreas que permitem
maior acesso de oxigênio e água, tor-
nam-se catódicas com relação às
áreas mais impermeáveis ou com-
pactas, que serão anódicas. 

O irônico é que, nas áreas com
pior revestimento, onde ocorrerá a
reação catódica na superfície de con-
tato do metal com o meio líquido-
gasoso, os elétrons se ligarão aos
íons de Hidrogênio (HH--), que por
reação de oxi-redução resultarão em
Hidrogênio (HH22) e na região mais pro-
tegida, anódica em relação à primeira
área descrita, o anodo Zinco se oxida
formando ZZNN22++ , produzindo elétrons
que circularão pelo condutor em di-
reção ao catodo.

As áreas com melhor execução ou
mais protegidas, vizinhas das mais
despreparadas, serão as que so fre -
rão maior agressão. Daí vermos a ne-
cessidade de maior controle da
homogeneidade da estrutura.

BB))   DDiiffeerreenntteess ccoonnttaattooss mmeettáálliiccooss..
Fenômeno comum, principal-

mente em situações aparentes, por
exemplo no caso do contato da fiação
de cobre e alumínio, quando há al-
guns anos a concessionária de ener-
gia elétrica determinou este uso em
ligações de menor porte, felizmente
logo abandonada devido aos proble-
mas que ocorreram.

Nas estruturas de concreto
decorre do contato direto entre dife -
rentes metais ou diferentes quali-
dades de aço, tal como o aço comum
usinado e aço para protensão.

Cada siderúrgica poderá produzir
diferentes ligas para um mesmo tipo de
uso, ou ligas diferentes para uso ou situ-
ações distintas e as soluções iônicas
presentes as interligarão ele tricamente.
A liga com potencial relativo mais nega-
tivo se tornará o pólo anódico!

CC))   DDiiffeerreenntteess ppHH..
Caso bastante parecido com

metais diferentes em contato direto,
metais iguais imersos em ambientes
com diferentes pH promovem macro-
pilhas de corrosão. 

Este fenômeno, já abordado ante-
riormente, é o caso do concreto origi-
nal com relação ao concreto dito
“recuperado”. O concreto a ser recu-
perado possui um pH já alterado,
quando um determinado volume é re-
movido para tratamento conven-
cional, o concreto reposto, argamassa
especial, com ou sem adição de
micro-sílica, de melhor qualidade,
possuirá normalmente  um pH maior,
por este motivo esta região recupe -
rada torna-se catódica e a região vi    -
zinha anódica. Este sistema recupera
uma área e transfere o problema para
outras áreas, em um círculo vicioso,
normalmente despercebido, pois a
região “recuperada” permanece inte-
gral, dando a falsa impressão de bom
resultado dos traba lhos.

A correta solução definitiva obrigatori-
amente deve incluir a proteção catódica,
com o uso de anodos de sacrifício.

DD))   DDiiffeerreenntteess ““ffiillmmeess”” nnaa ssuuppeerrffíícciiee
ddaass bbaarrrraass mmeettáálliiccaass..

A aparência da barra de aço
nova é bem diferente da mesma após
trabalhada, isto ocorre porque a
barra de aço nova possui uma
película homogênea, formada por
hidróxidos resultantes da corrosão,
que atuam como uma eficiente bar-
reira contra a corrosão, pois o aço
passivado possui, em média, a
metade do potencial com relação ao
aço com corrosão. Mas esta película
é normalmente danificada durante os
trabalhos, com o manuseio, corte, do-
bramento e exposição ambiental de-
sigual e a consequência é que a
velocidade de corrosão das áreas
com proteção superficial danificada é
diferente e mais acentuada que a das
áreas com o filme integral, pois estas

Análise dos diferentes tipos de interação
CCoonnttiinnuuaaççããoo ddoo AArrttiiggoo TTééccnniiccoo -- PPaarrttee IIVV
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áreas trabalhadas ficam mais anódi-
cas que as integrais.

Estes diferentes tipos de macro-
pilhas raramente agem individual-
mente, normalmente ocorrem em
combinação, tanto entre si como com
outros fatores, sendo que todos eles
devem ser considerados, para efi-
ciência das recuperações estruturais.

AANNOODDOOSS DDEE SSAACCRRIIFFÍÍCCIIOO
CCoommoo ffuunncciioonnaamm

A corrosão ocorre nas regiões
anódicas da armadura; já vimos que
os procedimentos convencionais, com
simples tratamento da ferragem, even-
tual complementação e substi tuição
do concreto na área do corte, não fun-
ciona adequadamente considerando
não apenas o local tratado, mas o con-
junto da estrutura. A solução definitiva
só ocorre com a incorporação de dis-
positivos que interrompam os proces-
sos eletrolíticos de corrosão da
ferragem.

Para esta solução, efetua-se a li  -
ga ção da armadura reativa anodica-
mente a um metal com potencial
ainda mais anódico: o anodo de sa cri-
fício! A região da armadura, antes

anódica, passará a ser catódica e o
anodo de sacrifício passará a oxidar
em vez do aço do concreto armado
ou protendido. A este processo dá-se
o nome de PPrrootteeççããoo CCaattóóddiiccaa.

Com este método, simples e direto,
a corrosão é imediatamente inter-
rompida e pode ser usado tanto pre-
ventivamente em estruturas novas,
como para recuperação de estruturas
oxidadas. Na verdade instala-se
macro-pilhas de proteção galvânica,
conseqüência da diferença de poten-
cial entre a ferragem e o metal do
anodo.

O anodo de sacrifício é uma liga
que produz a corrente de proteção
reagindo ionicamente com o concreto
envolvente e enviando elétrons pela
ligação metálica para a ferragem a ser
protegida. Para eficiência, a liga deve
ter propriedades de não formar
película de oxidação que conduzam à
pasivação e  deve ser bem interligada,
por condutor metálico, à ferragem da
estrutura.

Nas recuperações de estruturas
oxidadas deve ficar garantido que a
massa envolvente do anodo de sacri-
fício ou o concreto da recuperação

tenham baixa resistividade, de tal
forma que permita a condutividade,
para ocorrer a oxidação do anodo de
sacrifício. Em outras palavras,  o ma-
terial, argamassa ou concreto, da re-
cuperação não deverá ter resistência
à passagem da corrente, o que é con-
seguido com o uso de aditivos especi-
ais ou então, mais simples, podem
ser utilizados elementos galvânicos
de sacrifício, que já possuam, incor-
porados, massas ionizadas.

É bom lembrar que todo o
processo ocorre mais facilmente, no
caso de  anodos de sacrifício,
quando se usa concreto conven-
cional na recuperação, por as mas-
sas especiais, grouts, etc, serem
geralmente ricas em plastificantes,
adensantes, espessantes, com uso
de polímeros na sua composição, os
quais, sendo normalmente isolantes
da eletricidade, inibem a liga do
anodo de sacrifício de ionizar e li be -
rar os elétrons para a região da ar-
madura a ser preservada. �

ENÉAS CARDOSO DE ALMEIDA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
PRESIDENTE DA ABENC-BA

3

EEssqquueemmááttiiccoo ddoo ssiisstteemmaa ddee pprrootteeççããoo ccoomm uussoo ddee AAnnooddooss ddee
SSaaccrriiffíícciioo ddoo ttiippoo ppaassttiillhhaa ee aa ffoorrmmaa ddee iimmppllaannttaaççããoo
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AABENC / BA vai realizar um curso
sobre Engenharia de Avaliações
para seus associados no próximo

mês de novembro. O curso não visa
levantar nenhum ganho financeiro
para a entidade. O valor a ser investido
por cada participante será totalmente
revertido para a cobertura das despe-
sas com o evento. A iniciativa pretende
divulgar os conhecimentos fundamen-
tais aos engenheiros para o exercício
de uma atividade que oferece um
promissor campo profissional.

A Engenharia de Avaliações é uma
atividade que se firmou no mercado
como uma especialidade
profissional das mais
conceituadas e requisi-
tadas e que, pelo seu
campo de atuação e co -
nhecimentos exigidos,
pode ser exercida com
excelência pelos enge -
nheiros civis. Apenas
precisam ser agregados
aos seus conhecimentos
curriculares os relativos
à legislação e normas
técnicas que versam
sobre a atividade.

As primeiras normas
de avaliações começa -

ram a surgir na década de 50 elabo-
radas por entidades públicas envolvi-
das com desapropriações. Essas
normas se aprimoraram ao logo das
décadas de 60 e 70 e em 1977 surge
a primeira Norma Brasileira para Avali-
ação de Imóveis Urbanos: a NBR 5676
(NB 502 da ABNT).

Atualmente estão vigorando as nor-
mas conhecidas como da série ABNT
NBR 14653 – Avaliação de Bens, pois
foi publicada por parte especializada,
cada parte sendo consi derada uma
norma em si. São elas: Parte 1: Proce -
dimentos gerais; Parte 2: Imóveis ur-
banos; Parte 3: Imóveis rurais; Parte 4:

Empreendimentos; Parte 5: Máquinas,
equipamentos, ins  talações e bens in-
dustriais em ge ral e Parte 6: Recursos
naturais e ambientais.

A Parte 2 já está em processo de
revisão e a Parte 7: Patrimônios históri-
cos está em fase de conclusão no
comitê especializado da ABNT.

Além das normas específicas, deve
o engenheiro de avaliações atuar com
conhecimento dos termos da ABNT
NBR 12721 – Avaliação de custos
unitários e preparo de orçamento para
incorporações e da ABNT NBR15575,
partes 1 a 6, Normas de desempenho
para edifícios habitacionais. Também

deverão ser levados em
consideração os termos
do Decreto Federal
81.621/78 (Unidades de
Medida), da Lei
4591/64 (Lei da Incorpo-
ração), da Lei 5194/66,
da Lei 6766/79 (Lei de
Loteamentos), das Reso -
luções do CONFEA de
números 218, 345 e
1010 e da legislação mu-
nicipal pertinente. �

VALTER SARMENTO
ENGENHEIRO CIVIL

Engenharia de Avaliações:
Curso e Normas Técnicas

NNão dá mais para as eleições deste ano, mas a As-
sociação Brasileira dos Engenheiros Civis – Depar-

tamento da Bahia sugere que seja adotado em
Salvador o bom exemplo dado em São Paulo, onde foi
aprovada e sancionada a emenda nº 30 à Lei Orgânica
do Município. Iniciativa do movimento popular Nossa
São Paulo, a nova legislação determina que, a partir
de 2009, os próximos e sucessivos prefeitos da
cidade de São Paulo apresentem um programa deta -
lhado de governo até 90 dias após sua posse, con-
tendo as suas ações estratégicas prioritárias,
observando no mínimo as diretrizes de sua campanha

eleitoral e fixando indicadores e metas quantitativas
evolutivas para cada um dos setores da administração
pública com metas claras e prestação de contas se-
mestral. O programa de metas será obrigatório e valerá
para o prefeito eleito neste ano, com início de mandato
em janeiro de 2009. “Essa iniciativa paulista é uma
forma de forçar os candidatos a não fazerem tanta
propaganda enganosa aos cidadãos que neles votam
com base em suas promessas de campanha”, afirma
o diretor da ABENC-BA, Carlos Marden, acrescentando
que a medida deveria ser adotada pela Câmara Muni -
cipal de Salvador.  �

Programa de metas para prefeitos
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SSempre admiramos a luta do
grande presidente JK pela con-
s  trução da capital, Brasília, in-

teriorizando o Brasil, no afã de
avançar o desenvolvimento para o
oeste e descentralizar a adminis-
tração do país.

Notamos neste trabalho o
destaque e méritos que são dados
ao arquiteto Oscar Niemayer e ao ur-
banista Lúcio Costa com suas
equipes de trabalho,
tudo muito válido,
sem contestação.

No entanto, ob-
servamos a eterna
minimização do tra-
balho dos enge n-
heiros civis na
construção daquela
cidade, no que con-
cerne às suas edi fi-
cações, projetos,
sistema viário,
pontes, viadutos,
projetos estruturais
(executados por
gênios em

concreto armado e protendido),
drenagem, terraplenagem, pavimen-
tação das rodovias e áreas das edifi-
cações,  sistema de água,
esgotamento sanitário, estações de
tratamento e elevatórias, estudos de
tráfego, estudos geológicos,
hidrológicos, geotécnicos, sinaliza-
ção viária,  sistema viário para as
cidades satélites, eletrificação e ou t-
ras atividades específicas dos en-
genheiros civis.

Brasília não pode ser admi-
rada apenas pelo aspecto
plástico que impressiona o
sentido da visão. É
necessário o aprofunda-
mento, divulgação e análise
da inteligência de sua tec-
nologia construtiva e fun-
cional, somente possível
pelas atividades acima
citadas, comandadas pelo
eng.º civil Israel Pinheiro e
sua equipe de engenharia.

Não destacar o trabalho
dos engenheiros civis na con-
strução daquela grande

cidade, é incompatível com a
grandeza da história da capital e gri-
tante desinformação para a maior
parte da população brasileira.

Necessário será, portanto, para
não se cometer injustiça, estender
os méritos daquela obra também

aos profissionais de engen-
haria civil, cuja atividade é
o termômetro que mede a
eficiência dos governos e
representa a vanguarda do
progresso de um país. � 

AYRTON FARIA
CO-FUNDADOR DA ABENC-BA
ENGENHEIRO CIVIL

Brasília e os engenheiros

5

O Engº Israel Pinheiro comandou as
obras de Brasília

Confraternização
de final de ano

OOs engenheiros Antonio Pinto
de Farias e Guilherme Re-

quião Radel serão os homenagea-
dos na confraternização de final
de ano da ABENC/BA. O congraça-
mento será realizado, a partir das
11h30min, no dia 13 de dezem-
bro, quando será servido um chur-
rasco no Centro de Tradições
Gaúchas. Aos participantes, será
cobrada uma taxa de adesão no
valor de R$ 20, que não inclui o
consumo de bebidas. �
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TTeodoro Sampaio é mais um ilus-
tre engenheiro baiano, que home-
nageamos no Informativo

ABENC/BA. Nascido em 07 de janeiro
de 1855, no Engenho Canabrava, hoje
município Teodoro Sampaio, desmem-
brado do Município de Santo Amaro da
Purificação/BA, Teodoro Fernandes
Sampaio era filho da escrava Domin-
gas da Paixão do Carmo e do Padre
Manuel Fernandes Sampaio.

Em Santo Amaro, Teodoro Sampaio
estudou as primeiras letras no Colégio
do professor José Joaquim Passos. Em
1864 foi levado pelo pai para São
Paulo e logo em seguida para o Rio de
Janeiro, indo estudar no colégio São
Salvador e Abílio, do baiano Abílio
César Borges – Barão de Macaúbas.
Ainda estudante, ele é contratado
como desenhista do Museu Nacional.

Em 1877, Teodoro Sampaio for-
mou-se em Engenharia Civil na Escola
Politécnica do Rio de Janeiro. Nesse
ano volta a Santo Amaro da Purificação
para rever sua mãe. Na oportunidade,
compra a “Carta de Alforria” de sua

mãe e dos seus irmãos: Martinho, Eze-
quiel e Matias e, da irmã Clotilde.
Casou-se com Maria Maia, sua prima.
Com ela teve 9 filhos – sete homens e
duas mulheres. Após o falecimento da
esposa, teve mais 3 filhos da convivên-
cia com uma senhora paulista.

Teodoro Sampaio foi um dos
maiores pensadores brasileiros.
Mesmo na condição de filho de uma
escrava, tornou-se um ilustre engenhe i -
ro, cuja profissão exerceu com ética,
competência e dignidade. Do seu
legado restou uma vasta bibliografia
erudita, geográfica e histórica sobre as
contribuições das “entradas” paulistas
na formação do território brasileiro. 

Também foi pioneiro na percepção
da importância das palavras dos indí-
genas, que transcrevia com a sofisti-
cação de um sábio. Com igual
dignidade considera-se a sua con-
tribuição ao estado brasileiro. Não
foram poucas as descobertas de sítios
arqueológicos nacionais e suas pin-
turas rupestres, da língua Tupi na ge-
ografia e na geologia do Brasil: 

Teodoro Sampaio integrou a comi-
tiva de Orvile A. Derby – norte ameri-
cano, contratado pelo imperador D.
Pedro II, para os estudos geográficos e
geológicos da Chapada Diamantina e
do Vale do Rio São Francisco –, em
comissões específicas, sendo o único
engenheiro brasileiro nessa comitiva e
no levantamento geológico do Estado
de São Paulo em 1886. 

Entre as grandes amizades que cul-
tivou, figura o escritor Euclides da
Cunha. Auxiliou o amigo, prestando-lhe
informações a cerca dos sertões ba-
ianos, que foram bastante úteis nas
descrições feitas na obra-prima da li -
teratura brasileira “Os Sertões”.
Teodoro Fernandes Sampaio foi um
competente engenheiro civil, cartó-
grafo, geógrafo, geólogo, sociólogo,
tupinólogo, político, professor e artista. 

Personalidade de destaque da
história nacional, ao lado de Joaquim
Nabuco, Nina Rodrigues, André Re-
bouças, dentre outros luminares de
sua época, Teodoro Sampaio faleceu
aos 82 anos, no dia 15 de outubro de
1937. Foi sepultado no Cemitério São
João Batista, no Rio de Janeiro. �

ENGº CIVIL RAIMUNDO PEREIRA BORGES
VICE- PRESIDENTE DA ABENC / NACIONAL E
ABENC/BA. BORGES-
RAIMUNDO@UOL.COM.BR

OOs associados da ABENC/BA ma -
nifestam seus agradecimentos

aos cidadãos paulistas, pelo reco nhe -
cimento dos valores éticos, morais,
intelectuais e da laboriosidade tec-
nológica de um baiano afro-descen-
dente, com a denominação municí pio
Teodoro Sampaio/SP e da movimen-
tada rua Teodoro Sampaio na cidade
de São Paulo. Os baianos fizeram
sua homenagem com o emancipado
município Teodoro Sampaio/BA e o
túnel Teodoro Sampaio na Av. Cente -
nário. Esse ilustre baiano, afro-des -
cendente, foi um dos fundadores do
Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo. Em 1902 associou-se ao
Instituto Histórico e Geográfico Brasi -
leiro e, em 1922, presidiu o Instituto

Geográfico e Histórico da Bahia.
IImmppoorrttaanntteess oobbrraass::
O Tupi na Geografia Nacional – 1901;
O Rio São Francisco e a Chapada
Diamantina – 1906;
Atlas dos Estados Unidos do
Brasil – 1908;
Dicionário Histórico, Geográfico e
Etnográfico do Brasil – 1922, 
História da Fundação da Cidade do
Salvador – póstuma.

CCoonnhheeççaa::
Caderno do NICSA – Nº1 – Informes
de Walfrido de Moraes de 1987.
O Sábio Negro Entre os Brancos
Teodoro Sampaio – de Consuelo
Pondé de Senna - Instituto Geográ-
fico e Histórico da Bahia (IGHB).  �

Reconhecimento

HHoommeennaaggeemm

Teodoro Sampaio: engenheiro
de múltiplos talentos


