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      RESUMO 

 

 As patologias relacionadas ao concreto aparente é um assunto muito discutido entre os 

profissionais da área da construção civil. Uma das pautas discutidas é a inexistência de 

parâmetros bem definidos para a inspeção e verificação das estruturas existentes, o que 

diminui a segurança de seus usuários e os planos de manutenção efetivos.  Podemos 

relacionar as patologias do concreto a erros de projeto e erros de execução, devendo-se atentar 

a sua vida útil, que varia de acordo com as condições do local onde está instalada e ao meio 

externo. Garantindo a eficiência dos projetos, pensando na execução e estabelecendo rotinas 

de manutenção preventivas, pode-se assegurar a vida útil das estruturas e gerar menos gastos, 

uma vez que, a manutenção preventiva chega as ser de 5 a 10 vezes, menos onerosa que a 

corretiva. A manutenção preventiva que gera rotinas e verificações, deveriam ser estipuladas 

antes da entrega da obra, com o objetivo de garantir o bom rendimento da estrutura. 
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ABSTRACT 
 
The pathologies of concrete are a hot topic among professionals in the field of civil 
construction. One of the agendas discussed is the lack of well-defined parameters for 
inspection and verification of existing structures, which reduces the security to its 
users and effective maintenance plans. We can relate to the pathologies design errors, 
runtime errors, and one must pay attention to your life, which varies according to the 
local conditions where it is installed and the external environment. Ensuring the 
efficiency of design and execution, and establishing preventive maintenance routines, 
we can ensure the service life of structures and generate less spending, since 
preventive maintenance comes to be 5 to 10 times less costly than corrective. 
Preventive maintenance and routine checks and should be stipulated before delivery of 
the work, since in order to ensure the proper performance of the structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Concrete, concrete apparent, structures, maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é identificar patologias do concreto, em estruturas aparentes 

e a partir destas, apresentar tecnologias que permitam o tratamento e a preservação de sua 

vida útil.  

O concreto armado é uma tecnologia utilizada em grande escala no Brasil, devido a 

sua disponibilidade e baixo custo que facilitam o acesso a esta tecnologia.  

A ampla versatilidade do concreto estrutural possibilita variadas formas e dimensões o 

que garante a ele grande versatilidade para aplicação “aparente”.  

Em São Paulo, após o plano de ação de Carvalho Pinto (1959/1963), a arquitetura 

passou a pender para linha do modernismo. De acordo com Penteado (comunicação 1), nesta 

época o concreto aparente virou moda, um dogma em concursos públicos. 

Com o aumento da utilização deste sistema, vários estudos foram feitos, afim de, 

garantir sua durabilidade. Mesmo após algumas décadas da massificada utilização do concreto 

aparente, ainda hoje é utilizado, porém nos deparamos com a necessidade de recupera-los e 

tratá-los, afim de, aumentar sua vida útil estrutural e estética.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

             

Identificar métodos e rotinas de manutenção preditiva utilizadas em estruturas de 

concreto aparente.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

  

Apresentar as patologias do concreto aparente; analisar suas causas inserindo 

estratégias para sua prevenção. 

 

Comunicação 1 – Entrevista com arquiteto Fábio Penteado, ArcoWeb 2009 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A importância do conhecimento das soluções que podem ser empregadas em casos de 

patologias de concreto permite que se evite uma série de transtornos e em casos 

potencialmente evoluídos, permite-se que evitem acidentes graves como, a perda de sua vida 

útil, principalmente nos casos sem intervenção. Outro aspecto a ser citado é o aspecto visual, 

onde a exposição do concreto aparente a intempéries combinada com a falta de manutenção 

preditiva e análise de patologias culminam na desvalorização do imóvel. Outro ponto 

relevante a ser apresentado é o custo da manutenção corretiva, quanto mais se demora, para 

fazer a manutenção, mais rápido perde-se a vida útil da estrutura, o que acarreta em gastos 

muito elevados no momento em que se chega ao estado de emergência. Como cita  Ribeiro 

(comunicação verbal), “A grande maioria do mercado brasileiro da construção civil, 

diferentemente dos países mais desenvolvidos, ainda atuam na correção e não na prevenção 

das patologias(...). Grande parte do mercado ainda considera os gastos com produtos para 

prevenção uma despesa desnecessária, a acabam pagando alto por isto futuramente.” Como 

consta a lei de Sitter (figura 01), o custo de uma correção preventiva, é normalmente 5 vezes 

menor que uma manutenção corretiva. 

 

Figura 01 – Lei de evolução de custos 

 

Fonte:  (SITTER, 1984) 

Comunicação verbal – Entrevista com Eng° consultor técnico comercial da MC-Bauchemie 
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1.3 METODOLOGIA 

Para desenvolver a pesquisa, foram utilizados livros referentes ao assunto de 

patologias do concreto. Além disso, fez-se o uso de pesquisas científicas, revistas, entrevistas 

e sites que fizeram referencia ao assunto, com o objetivo de complementar o trabalho. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em 4 seções; 

A seção 1 apresentará a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: texto de 

conceituação e caracterização do Tema; Objetivos; Justificativa; e metodologia; 

A seção 2 analisará os fatores que dão condição ou facilitam o desenvolvimento da                      

patologia; 

A seção 3 identificará as patologias do concreto aparente; 

A seção 4 apresentará procedimentos que permitem a prevenção de patologias em 

concreto armado aparente.
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2 ARQUITETURA E O CONCRETO APARENTE 

 

Foi no fim do século XVIII que a mistura cimento, areia, agregados e água tornou-se 

um dos materiais mais adotados na construção civil. Com a evolução dos estilos de 

arquitetura e a supressão dos excessos, sua trabalhabilidade e aparência neutra possibilitaram 

a arquitetos modernos e contemporâneos explorar a forma e a volumetria dos edifícios, sem a 

necessidade do uso de acabamentos ou revestimentos (Techne, 2011).  

Após mais de três décadas do início massivo do concreto, atualmente nos deparamos 

com um assunto muito discutido: Patologias do concreto. Estudiosos defendem que hoje 

existe uma falta de consenso sobre as patologias do concreto, como diz o doutor em 

engenharia civil, especialista em patologias do concreto, Paulo Helene, (CIMENTO 

ITAMBÉ, 2012). Ao analisar o fato ocorrido recentemente na ponte dos remédios, Helene 

ressalta a maneira que o poder público trata suas obras que deveriam receber manutenção 

periódica, mas muitas vezes são abandonadas a própria sorte. Como disse Paulo Helene, ainda 

não existem critérios claros que definam a durabilidade do concreto. Esta definição, 

juntamente com uma programada ação de manutenção, asseguraria o desempenho adequado 

das estruturas de concreto armado.  

 

2.1    FATORES QUE DÃO CONDIÇÃO OU FACILTAM O DESENVOLVIMENTO DE 

PATOLOGIAS 

  

 As patologias do concreto normalmente tem origem antes mesmo de iniciar-se a obra, 

estando em fase de projeto. Essas patologias podem ser concebidas durante a execução da 

obra e o ambiente em que estão instaladas influenciam muito seu desenvolvimento, assim 

como o desgaste mais acelerado ou não de sua estrutura. 

 

 

2.1.1  Influência do Projeto e Execução 

 

Um projeto bem feito e detalhado influenciará o aumento ou diminuição da vida útil 

da estrutura e sua deterioração. Um exemplo que podemos visualizar em alguns prédios 
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antigos é a ausência de pingadeiras, fazendo com que a água da chuva escoe pela estrutura, 

trazendo agentes degradantes e deteriorando as fachadas de concreto aparente.  Durante a 

execução, devem-se seguir as recomendações do projeto e seus detalhes. A mistura do 

concreto deve ser bem feita de acordo com a especificação do projetista e as formas devem 

ser bem feitas para evitar diferenças na tonalidade da superfície aparente. 

2.1.2 Diferença de ambientes e suas implicações 

 

 Deve-se ficar atento aos diferentes ambientes em que a estrutura de concreto aparente 

está situada. Em ambientes urbanos, devido à elevada proporção de poluentes emitidos e a 

presença das chuvas ácidas, a deterioração das estruturas torna-se ainda mais acelerada e 

favorece o aparecimento de patologias como carbonatação.  

Devido a grande quantidade de agentes agressivos no ar, como cloretos e sulfatos, as 

estruturas localizadas em costas litorâneas são as mais prejudicadas, principalmente as 

construções em que a face fica voltada aos ventos dominantes. A NBR 6118, diz que, em sua 

construção e projeto, os cobrimentos das armaduras devem ser maiores e o concreto menos 

permeável (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002). Á manutenção 

preditiva nestes locais deve ser ainda mais utilizada, para que se evite patologias como ataque 

às armaduras e comprometimento estrutural. "No litoral, os sais retirados do mar pelas ondas 

e transportados pelo ar podem percorrer grandes distâncias e se depositarem sobre o concreto 

na forma de gotículas de água", explica Bauer, "O problema maior são os íons cloretos (Cl-), 

que muito pequenos têm elevada mobilidade no interior do concreto", completa Oliveira, 

(Techne, art. 88). Paulo Helene (1986), também faz menção às estruturas de concreto em 

ambientes marítimos, dizendo que, nestas localidades, a velocidade de corrosão pode ser de 

30 ou 40 vezes maior do que em atmosfera Rural.  As estruturas de concreto aparente 

utilizadas em indústrias também devem ser freqüentemente monitoradas, e o ataque a estas 

variam de acordo com o ramo de atividades desenvolvidas 

2.1.3 Deficiência do sistema de impermeabilização: 

 

Estes problemas acarretam a perda de funcionalidade do sistema, pois criam pontos 

frágeis à penetração da água. Exemplos destes são: 

Roberto José Falcão Bauer, diretor técnico da L.A. Falcão Bauer 

Paulo Sérgio de Oliveira, gerente comercial da Sika 
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a) Arremates mal executados em pontos de ralos, chumbadores e janelas de inspeção 

de luminárias, etc; 

b) Falta de sobreposição, de no mínimo 10,0 cm, entre as mantas; 

c) Inexistência de avanço da manta por sobre a face superior inclinada, reforçando a 

aresta da laje; 

d) Pontos de em que a água empoça; 

e) Falta de aderência da manta asfáltica, observado pelo deslocamento que ocorre na 

interface manta/primer; 

 

2.1.4 Fissuras e manchas de umidade 

 

As conseqüências de fissuras muito “abertas” são que elas favorecem a atuação dos 

agentes agressivos. Com isto acentuam o desenvolvimento da carbonatação e ataques de 

cloretos, sulfatos, entre outros. Gerando assim a deterioração da armadura (corrosão). 

A fissuração pode ter ocorrência devido a gradientes normais de temperatura e 

umidade, a pressões de cristalização de sais nos poros, a carregamento estrutural e á 

exposição a extremos de temperaturas, tais como congelamento ou fogo (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - 090/2006 – ES). 

Para minimizar a fissuração, é recomendado o emprego de mínima relação 

água/cimento possível, consumos não elevados de cimento, misturas com teor adequado de 

argamassa, execução cuidadosa de cura, sem que o concreto fique sujeito a ciclos de secagem 

e umedecimento. 

A retração hidráulica produz o encurtamento dos elementos de concreto, o que se 

traduzirá em tensões e fissuras ou trincas, quando estes elementos encontrarem restrições a se 

deformarem. 

As fissuras podem captar as águas de chuva, e esta água pode gerar varias patologias 

como, por exemplo, manchas de umidade.  
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2.2 PATOLOGIAS DO CONCRETO APARENTE 

 

As patologias do concreto aparente apresentam hoje um grande problema para as obras 

públicas e privadas. Muitas vezes por falta de conhecimento ou desinteresse, as patologias 

podem evoluir em ritmo acelerado gerando riscos aos usuários e aumentando relativamente os 

custos da correção emergencial. A patologia pode ser gerada no projeto, execução e 

influenciada diretamente pelo ambiente em que se localiza e a falta de manutenção 

preventiva, que a estrutura de concreto necessita durante sua vida útil.  

 

2.2.1 Processo de corrosão das armaduras 

 

Foi apresentado no II congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de 

Educação tecnológica João Pessoa (PB – 2007), alguns dados de estudiosos que fazem 

referencia a problemática da deterioração de estruturas de concreto, devido à corrosão de 

armaduras. Nesses dados, constataram que na região Norte, Aranha (1994) observou que 46% 

das manifestações patológicas se referiam à corrosão de armaduras. No Nordeste, Andrade 

(1997) chegou a percentuais de 64%. No centro-oeste, Nince e Clímaco (1996) observaram 

que 30% das incidências se referiam à corrosão de armaduras assemelhando-se ao valor 

apresentado por Carmona, Marega (1988) para a região sudeste. Por fim, na região sul, Dal 

Molin (1988) chegou ao patamar de 40% das manifestações patológicas.  

Como explica Anecleto (2010), a chuva e a umidade relativa do ar são fatores 

significativos no processo de corrosão das armaduras, determinantes para presença ou não de 

água no interior dos poros do concreto e provocam a reação de degradação. Como se trata de 

um processo eletroquímico no qual há um ânodo e um cátodo e a água presente no concreto 

serve de eletrólito, qualquer diferença de potencial entre pontos pode gerar uma corrente, 

iniciando assim a corrosão. “Este tipo de corrosão suscita um movimento iônico através de do 

eletrólito” (CASCUDO 1997).  

Uma vez este processo instalado na armadura, devido à formação de oxi-hidróxidos 

em sua superfície, as barras de aço se expandem. O volume destes oxi-hidróxidos é de três a 

oito vezes superior ao volume original da barra de aço. Este volume expandido, gera fortes 

tensões no concreto que a envolve, causando a ruptura do mesmo por tração. 



13 
 

O processo de corrosão no concreto armado se mostra dividido em duas fases pelo 

modelo Tuutti (1982), ilustrada pela figura 2, onde são marcadas pela iniciação (período de 

tempo que corresponde à execução da estrutura de concreto armado, até a ação de um agente 

agressivo, que atravessa o concreto de cobrimento, alcança a armadura e depassiva) e 

propagação (desenvolvimento da corrosão até o grau inaceitável do processo). 

Figura 2 – Processo de corrosão no concreto armado 

 

Fonte: Tuutti (1982)  

Locais próximos a lagos, represas, mares, locais com alta umidade, são mais 

facilmente prejudicados. 

Como agravantes deste processo, temos os seguintes fatores a considerar: 

a) Carbonatação da superfície do concreto, causada pela emissão de monóxido de 

carbono através de gases expelidos pelos veículos, gerando a despassivação do 

concreto, e diminuindo ainda mais a proteção das barras de aço; 

b) O pequeno ou mesmo inexistente concreto de cobrimento das armaduras. A 

deficiência do cobrimento ou sua porosidade fazem com que as barras de aço fiquem 

sem uma adequada proteção física. Isto ocorre em função da não utilização de 

espaçadores durante a execução da obra, ou pelo deslocamento da armadura durante a 

operação de lançamento e vibração do concreto, ou ainda do ineficiente adensamento 

do concreto. 
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2.2.2 Carbonatação/potencial hidrogeniônico 

 

O concreto armado, quando em contato com o ar ou agentes agressivos podem sofrer 

reações químicas. O ar atmosférico contém CO2, e a cada dia aumenta a quantidade emitida 

deste gás. O gás CO2 na presença de umidade reage com a pasta de cimento, resultando em 

outras substâncias. A este fenômeno dá-se o nome de Carbonatação. 

Ela ocorre devido às reações do CO2, presente no ar, com os hidróxidos alcalinos 

presentes no material. Isso ocorre especialmente com o hidróxido de cálcio, em meio aquoso, 

formando o carbonato de cálcio e reduzindo o pH, inicialmente em torno de 13, para valores 

próximos a 8 (TUUTTI, 1982; ANDRADE, 1992; BENTUR, 1997). 

A Equação 1 apresenta, de forma simplificada, as reações de carbonatação.   

      CO2 + Ca(OH)2        H20        CaCO3 + H20                   (1) 

Esta reação influencia diretamente à durabilidade das estruturas, pois a carbonatação 

reduz o pH do concreto, que originariamente é entre 12 e 13, podendo atingir valores menores 

que 10. De acordo com Bakker (1988), essa reação ocorre de forma lenta, formando duas 

zonas de pH diferentes, uma de alcalinidade alta, no interior do concreto, onde este ainda não 

foi carbonatado, e uma frente de menor alcalinidade, caracterizada por uma região mais 

externa onde o concreto já sofreu os efeitos da carbonatação. 

Outro parâmetro que influencia diretamente, como fonte de alimentação das reações 

de carbonatação, é a concentração de CO2.  Em estudo sob condições aceleradas, Uomoto, 

Takada (1993) observaram incrementos na velocidade de carbonatação superiores a 100% 

quando a concentração de CO2 subiu de 1% para 10%, em ambiente com temperatura e 

umidade controladas (T=200 C e UR=55%). 

Em relação à porosidade do material, a relação água/aglomerante é a propriedade 

citada na literatura mais relacionada com a rede porosa do material hidratado. Nesse sentido, 

várias pesquisas indicam a forte influência da relação água/aglomerante na carbonatação de 

concretos (TUUTTI, 1982; HO, LEWIS, 1987; BAUER, 1995). O aumento da relação 

água/aglomerante leva a um aumento da porosidade da pasta hidratada, facilitando o acesso 

de CO2 e, consequentemente, as reações de carbonatação (MEHTA, MONTEIRO, 1994; 

BAUER, 1995) 
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A composição química do cimento está diretamente relacionada com o aporte de 

compostos alcalinos presentes na matriz de concreto, os quais consomem o CO2 nas reações 

de carbonatação. Assim, os cimentos que aportam menor quantidade de compostos alcalinos 

geram concretos que podem estar sujeitos à maior velocidade de avanço da frente de 

carbonatação, dependendo das suas características de porosidade (BAKKER, 1988; ISAIA, 

1999). 

Nas estruturas de concreto, a proteção das armaduras está condicionada à formação de 

uma camada passivadora que envolve as barras, impedindo a corrosão. O concreto integro, 

depende da formação desta camada, em meios altamente alcalinos.  

Quando ocorre a carbonatação, o pH reduz, comprometendo assim a proteção das 

barras. Como diz Pourbaix, 1974, “Com o avanço da frente de carbonatação, há uma redução 

no pH no concreto. Esta redução gera um comprometimento da estabilidade da película de 

passivação e o aço pode iniciar o processo de corrosão”. Portanto, a carbonatação do concreto, 

em função da corrosão das armaduras, constitui uma grande fonte de degradação de estruturas 

de concreto armado. 

 

2.2.3  Ataques de Cloretos 

 

Os ataques de cloretos podem ocorrer no momento da fabricação do concreto, sendo 

adicionados aditivos ou materiais junto à água. Além disso, também podem ser inseridos no 

concreto de forma externa através dos poros, por exemplo, em ambientes marinhos. Os 

cloretos que permanecem dissolvidos na fase aquosa dos poros são perigosos para a estrutura, 

pois destroem de forma pontual a camada passivante provocando uma corrosão localizada 

(pite) que progride em profundidade podendo levar a ruptura das barras. A quantidade média 

admissível de cloretos varia em torno de 0,4% em relação à massa de cimento ou 0,05% a 

1,0% em relação à massa de concreto. São valores limites sem que causam despassivação da 

armadura, Perdrix, Carmem (1992).   

Cascudo (1997), descreve que os íons de cloretos foram documentados como grandes 

causadores de corrosão dos aços no concreto, podem em muitas vezes ser introduzidos de 
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forma intencional como agente acelerador de pega e endurecimento. Figueiredo (2005), 

acrescenta que os cloretos são introduzidos no concreto de diversas formas:  

a)Aceleradores de pega;  
b) Impurezas nos constituintes do concreto;  
c) No ambiente marinho, através de água salgada e da maresia;  
d) Uso de sais de degelo em local muito frio;  
e) Em etapas de processo industriais. Existe um valor aceitável em que a concentração 
de íons de cloreto possui baixo risco. 
 

2.2.4  Reação  álcali / agregado 

 

A Reação álcali/agregado foi descoberta a mais de 70 anos por Stanton, (1940), onde 

ele identificou o processo, como uma reação venosa que ocorria entre os constituintes do 

concreto, a sílica do agregado e os álcalis do cimento, determinando a reação como alcali-

agregado. Porém ainda hoje existem dificuldades de entender os mecanismos e controlar a 

ação nociva da RAA quando já instalada no concreto. Quando iniciada, não se conta com 

nenhuma maneira eficiente de interromper o desenvolvimento da RAA, e assim como 

consequência a expansão, nas estruturas de concreto. Um exemplo do perigo eminente da 

RAA foi o colapso do edifício Areia Branca, em outubro de 2004, na praia de Piedade, região 

metropolitana de Recife, onde houve indícios de reação álcali-agregado (RAA) na edificação 

(Techne, 2005). 

A Reação álcali/agregado (RAA) descreve a reação química, que ocorre internamente 

em uma estrutura de concreto. Esta reação envolve hidróxidos alcalinos originário do concreto 

e alguns minerais reativos presentes no agregado utilizado. A reação forma produtos que, 

juntamente com a umidade, são capazes de expandir, ocasionando assim fissurações, 

deslocamentos, podendo levar a estrutura de concreto ao comprometimento. Como é 

mencionado por Mehta, Monteiro (1994), onde dizem que as expansões e fissurações devidas 

a RAA podem comprometer a resistência e elasticidade de um concreto afetando, por 

conseguinte sua durabilidade.  

Priszkulnik (2005) descreve reação álcali/agregado como processo químico em que 

constituinte do agregado reage com hidróxidos alcalinos que estão dissolvidos na solução dos 
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poros do concreto. De acordo Hobbs (1998), Furnas (1997), O processo deterioração RAA 

pode ser classificado em três formas, variando de acordo com a mineralogia do agregado 

reativo envolvido, como reação álcali-sílica, reação álcali-silicato ou reação álcali-carbonato. 

(a) Reação álcali-silica (RAS): A mais conhecida RAA relatada no meio técnico, 

normalmente ocorre rapidamente, devido as suas formas minerais de sílica reativa 

envolvida. Entre formas minerais envolvidas destacam-se: a opala ou silica amorfa, a 

calcedônia, a cristobalita, a tridimita, os vidros naturais e artificiais e o quartzo 

microcristalino/criptocristalino e deformado (DIAMOND, 1975; KIHARA, 1986; 

HOBBS, 1988, KIHARA, 1993; RODRIGUES, 1994, ACI 221, 1998). 

(b) Reação álcali-silicato: Normalmente se desenvolve de forma mais lentamente, pois 

os minerais reativos estão mais disseminados na matriz. A reação envolvendo alguns 

silicatos presentes nos feldspatos, folhelhos, argilosos, certas rochas sedimentares, 

(como as grauvacas), metamórficas, (como os quartzitos) e magmáticas (como os 

granitos) e, fundamentalmente, a presença do quartzo deformado (tensionado) e 

minerais expansivos. Segundo Regourd (1988), esta reação possui o mesmo principio 

da reação álcali-silica. Poole (1992), afirma que a reação álcali-silica pode ocorrer 

simultaneamente com a reação álcali-silicato prejudicando o diagnóstico da RAA. 

(c) Reação álcali-carbonato: Envolve uma alteração química entre os álcalis e as 

dolomitas presentes nos calcários, promovendo a formação de brucita (Mg(OH)2), 

processo conhecido como “desdolomitização”, que gera fissurações e enfraquecimento 

da zona de transição (TAYLOR, 1997; OZOL, 1994 apud HASPARYK, 2005). 

 

3.1 PROFILAXIAS: PROCEDIMENTOS QUE PERMITEM A PREVENÇÃO DE 

PATOLOGIAS DO CONCRETO ARMADO APARENTE 

 

 Através destes procedimentos é possível garantir a vida útil das estruturas, evitando 

que elas cheguem a seu extremo, garantindo a segurança dos usuários e menores custos de 

manutenção, utilizando-se de manutenção preventiva ao invés de corretiva. 
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3.1.1  Manutenção das estruturas de concreto aparente 

 

Muitas pessoas acham que após a entrega da Obra cessam-se os custos. Porem, sob 

ação do uso, faz se necessário, serviços de manutenção para assegurar a vida útil da 

construção. De acordo com a Tabela 1, podemos verificar que alguns países desenvolvidos, 

gastam cerca de 50% do que investem na construção civil em serviços de manutenção e 

reparo (UEDA, TAKEWAKA, 2007).  

Tabela 1 – Gastos com manutenção e reparo em países desenvolvidos 

PAÍS GASTOS COM 

CONSTRUÇÕES 

NOVAS 

GASTOS COM 

MANUTENÇÃO E 

REPAROS 

GASTOS TOTAIS 

COM CONSTRUÇÃO 

França 85,6 bilhões de euro 

(52%) 

79,6 bilhões de euros 

(48%) 

165,2 bilhões de euros 

(100%) 

Alemanha 99,7 bilhões de euros 

(50%) 

99,0 bilhões de euros 

(50%) 

198,7 bilhões de euros 

(100%) 

Itália 58,6 bilhões de euros 

(43%) 

76,8 bilhões de euros 

(57%) 

135,4 bilhões de euros 

(100%) 

Reino Unido 60,7 bilhões de pounds 

(50%) 

61,2 bilhões de pounds 

(50%) 

121,9 bilhões de 

pounds (100%) 

 

Fonte: UEDA, TAKEWAKA (2007) 

Isto evita que haja deterioração prematura, através de medidas preventivas adotadas. 

Devem ser criados estratégias e planos de análise, de acordo com sua localização e agentes 

que influenciam na sua degradação, como em caso de ambientes marítimos. A vida útil de 

uma estrutura de concreto aparente depende da manutenção e os gastos provenientes destas, 

variam de acordo com a utilização das manutenções Preditiva, Preventiva ou corretiva. 
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3.1.2 Inspeção Periódica 

 

As inspeções periódicas são primordiais para o desenvolvimento de uma manutenção 

com bons resultados. A partir dos registros periódicos podemos identificar defeitos, como 

deformações que ocasionam trincas. Visto que se diagnostique um possível início de 

patologia, deve-se providenciar o acompanhamento de um técnico especializado, que através 

de medições, realização de ensaios especiais, análise de toda a documentação cadastral e 

emissão de laudo técnico, complementado, se for o caso, pelo correspondente projeto de 

recuperação ou de reforço, através de execução, memorial de cálculo e especificações, possa 

fazer a análise minuciosa e a partir dai, tomar medidas preventivas ou em alguns casos 

corretivas.  

 

3.1.3 Durabilidade do Concreto Aparente 

 

A durabilidade do concreto aparente é sua capacidade de manter suas características 

estruturais e funcionais a qual foi projetado, independente da ação de intempéries, abrasão, 

ataques químicos e possíveis processos que influenciam a sua deterioração. 

O tempo de vida útil varia de acordo com uma série de fatores: projeto, execução, 

materiais empregados, utilização e manutenção. De acordo com Fiuza, em entrevista a Massa 

cinzenta disse que um dos segredos para conseguir bons resultados com o concreto aparente é 

promover a boa cura do material, “Após o endurecimento do concreto, ele continua a ganhar 

resistência e, caso não haja uma cura correta, pode perder até 30% de sua durabilidade”. A 

seguir destacam-se outras formas de prevenir a degradação do concreto aparente. 

 

3.1.4 Proteção Superficial do concreto aparente  

 

Dos produtos existentes podem ser classificados em formadores de película, 

hidrofugantes de superfície (de poro aberto) e bloqueadores de poros, como representado na 

figura 01. 

Waldeny Fiuza, arquiteto e vice-presidente de administração e finanças da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 

no Paraná (AsBEA-PR) 
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Figura 3 – Grupos de tratamento de superfícies para concreto 

 

(a) Formadores de película 

(b) Bloqueadores de poros 

(c) Hidrofugantes de superfície 

Fonte: Adaptado de BENTUR;DIAMOND;BERKE, 1997) apud Concreto & Construção 
(2008). 

Para cada tipo, deve ser observado o acabamento superficial quanto à porosidade, 

quantidade de bolhas na superfície irregularidades, para fazer a escolha do revestimento de 

proteção adequado.   

Para Silva (1995), deve-se observar; a capacidade que o produto possui em resistir à 

absorção de água, a profundidade de penetração no substrato, a confiabilidade da eficiência 

para que possa planejar aplicações em intervalos regulares, estabilidade em meios ácidos e 

alcalinos, não alterar a cor do concreto.  

A preparação da superfície a ser aplicado é importante: fazer limpeza, reparações 

quando necessário. A superfície tem que estar seca, limpa, com pouca insolação e pouca ação 

dos ventos. (SILVA, 1995). 

Vale ressaltar também, como cita Medeiros (2008), que quando aplicado sobre uma 

estrutura nova de concreto armado, exposta ao ambiente marítimo, o sistema de revestimento 

superficial estende significativamente a vida útil do material, reduzindo a penetração de íons 

cloretos para o interior do concreto, seja por difusão ou pela restrição da penetração de água 

no interior do concreto. Já em uma estrutura contaminada por cloretos, em processo de 

corrosão instalado, tem o efeito de desaceleração da corrosão de armaduras, restringindo o 

ingresso de água no interior do concreto. 
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Para a escolha do melhor material, indicado para proteção de superfície, devemos 

analisar uma série de fatores: 

a) Se a estrutura está ou não contaminada por cloretos; 

b) Se vai estar exposta a radiação;  

c) A possível exposição à água diretamente; 

d) Devemos considerar se o mecanismo de penetração da água envolve sucção capilar 

ou permeabilidade; 

e) A existência de outros mecanismos de degradação como: carbonatação ataque por 

sulfatos, chuva ácida, ataque por micro-organismos e outros; 

f) Condições de acesso; 

g) Custo de proteção; 

h) Facilidade de manutenção; 

i) Ganho de vida útil proporcionada; 

 

Para escolha do melhor produto a ser aplicado, deve ser analisado a eficiência em 

conjunto com a durabilidade do sistema de proteção superficial. 

 

3.1.4.a Produtos formadores de película 

 

Os produtos formadores de película podem ser divididos em tintas e vernizes. Tinta é 

uma composição líquida pigmentada que se converte em uma película sólida após sua 

aplicação em uma camada delgada. As tintas são formuladas a partir de quatro componentes 

básicos, sendo eles resinas, solventes, pigmentos e aditivos. Já os vernizes são constituídos 

apenas por resinas, solventes e aditivos. Pela ausência de pigmentos, não apresentam cor e 

geralmente têm durabilidade inferior à das tintas. 

 

 

3.1.4.b Produtos bloqueadores de poros 

 

Este tratamento tem por base formar uma camada menos porosa na superfície da peça 

de concreto, alterando a penetração de água. São produtos compostos por silicatos, que 

penetram nos poros superficiais e reagem com a portlandita formando C-S-H. O silicato de 

sódio é o produto mais usado para este fim. De acordo com Thompson et al. (1997), a reação  

apresentada na Equação 2 representa o que acontece quando a solução de silicato de sódio  



22 
 
penetra nos poros do concreto. 

 

 

     Na2SiO3 + yH2 O + xCa(OH)2                 xCaO - yH20 + 2NaOH           (2) 

 

3.1.4.c Produtos hidrófugos 

 

Por característica, não alteram a cor do substrato, não formam película superficial. Seu 

principal efeito consiste em impedir, ou dificultar a absorção de água do concreto. Sua 

aplicação devera ter penetração maior que 10 mm que pode variar em função da porosidade e 

umidade. São indicados para fachadas verticais, nas quais a superfície aparente do concreto 

foi construída com fôrmas lisas ou fôrmas porosas (tábuas brutas). Nesta categoria encontram-

se alguns produtos no mercado que devem ser observadas as características particulares de 

cada um e as condições ambientais que estará exposto. Apresentam vantagens; devido a pouca 

absorção de água, permitem a circulação de vapor, o que não mantém úmido substrato, são de 

fácil reaplicação, apresentam aspecto fosco, não amarelam pela ação ultravioleta.  Os 

produtos hidrófugos não impedem a carbonatação, não resistem à água sob pressão, não 

resiste à penetração de agentes ácidos, Silva (1995).  

Na prática, atualmente se utilizam silanos, siloxanos oligoméricos e misturas destes 

dois compostos. 

Os silanos são hidrorepelentes incolores conhecidos quimicamente como 

alquiltrialcoxisilano. Possuem pequena estrutura molecular (diâmetro de 1,0 x 10-6 a 1,5 x 

10-6 mm), permitindo-lhe penetrar eficientemente mesmo em substratos pouco permeáveis. 

São vendidos em concentração relativamente alta (de um modo geral 20%) e reagem 

quimicamente com materiais à base de sílica ou alumina. Por ter estrutura molecular tão 

reduzida, são muito voláteis (BATISTA, 1998). 

Os siloxanos são hidrorepelentes incolores, quimicamente conhecidos como 

alquilalcoxisiloxanos. Possuem estrutura molecular relativamente grande em relação aos 

silanos (diâmetro de 1,5 x 10-6 a 7,5 x 10-6 mm) e, por isso, têm menor poder de penetração. 

Porém, seu poder de penetração é suficiente para estabelecer uma excelente e durável 

condição de hidrorepelência, pela reação química com materiais que contenham sílica ou 

alumina (BATISTA, 1998). 

Desse modo, os silanos, siloxanos e substâncias similares penetram nos poros do 

concreto e formam uma camada hidrófuga que dificulta a penetração de água na forma líquida 
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(que pode ingressar contaminada com cloretos), mas permite que o vapor de água entre e saia 

do concreto deixando que o mesmo “respire” (BROOMFIELD, 1997). 

 

3.1.5 Serviços de reparo  

 

Importante se fazer reparos de: partes danificadas dos pavimentos e de revestimentos, 

incluindo a remoção do pavimento ou do revestimento danificado; selagem de juntas de 

dilatação com elastômeros; modificação da declividade em pisos em casos em que poças 

d’água estejam sendo formadas; reconstituição de pingadeiras e de pinturas protetoras contra 

a ação das águas; pequenos trabalhos de reconstituição do cobrimento de armaduras que 

foram expostas por erosão do concreto ou por choque mecânico; além de contar com pessoal 

especializado para realização do serviço. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 01 - Entrevista com Engenheiro Paulo Ribeiro – Consultor Técnico Comercial 
 
a) Quais os produtos que podemos empregar para manutenção preventiva em estruturas 

de concreto aparente, para que não soframos com patologias como carbonatação? 

Os produtos para manutenção preventiva contra carbonatação e demais ataques de 
gases e partículas devem atuar como uma barreira de proteção entre o meio externo e a 
superfície do concreto, impedindo que os agentes adentrem nos poros do concreto e 
com o tempo atinjam aa armaduras. Dentro deste conceito de barreira existem diversos 
tipos de produtos com variados graus de proteção e durabilidade. Atualmente os 
produtos mais indicados neste caso são sistemas de pintura tanto pigmentados como 
transparentes, formulados com poliuretano, base água e abertos à difusão de vapor 
d’agua. Eles promovem uma proteção altíssima contra ataques de gases como CO2, 
cloretos, etc. e também compensam a falta de recobrimento do concreto. Uma pintura 
com 400 micras de um sistema deste tipo equivale a aproximadamente 1m de 
recobrimento de concreto.  
Na linha da MC-Bauchemie, este sistema chama-se Emcephob Nanoperm. 

 

b) No caso de uma carbonatação presente, quais produtos posso utilizar para o 

tratamento das armaduras oxidadas e recobrimento da mesma? 

Para o tratamento de armaduras oxidadas, a primeira providência a ser tomada é a 

remoção da oxidação em todo o diâmetro e ao longo de todo o trecho da barra onde ela 

esteja presente, conforme padrão SA21/2. Caso a barra já tenha perdido 20% ou mais 

de sua seção, a mesma deverá ser substituída. Feito isto deve-se aplicar um 

revestimento mineral para proteção anticorrosiva nos trechos que estiverem expostos. 

Com as armaduras já protegidas, inicia-se a aplicação de uma ponte de aderência entre 

o substrato e o produto que será utilizado para recomposição do concreto, e por fim a 

aplicação deste produto que poderá ser um graute, microconcreto ou uma argamassa 

polimérica, dependendo de cada situação. 

 

Produtos MC-Bauchemie: 

 

• Proteção anticorrosiva da armadura e ponte de aderência: Zentrifix KMH 
• Grautes: Emcekrete 40 (resistência à compressão aos 28 dias: 70 MPa) 

        Emcekrete 80 (resistência à compressão aos 28 dias: 80 MPa) 

• Microconcreto: Emcekrete 50 (resistência à compressão aos 28 dias: 63 MPa) 
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• Argamassa Polimérica: Zentrifix GM2 (para reparos com espessuras de até 
50mm) 

•  Zentrifix CR (não requer ponte de aderência e proteção da barra) 
 

c) No caso de estruturas situadas no litoral, vocês recomendam algum agregado para a 

execução das mesmas? E em caso de estruturas atacadas por cloretos, existem produtos 

que podem sanar esta patologia, prolongando a vida útil da estrutura? 

No caso de estruturas novas, existem aditivos para o concreto que potencializam sua 

cristalização, promovem o fechamento dos poros e consequentemente dificultam 

muito a passagem de cloretos e outros agentes agressivos em regiões litorâneas. Em 

estruturas já atacadas por cloretos, recomendamos fazer a recuperação dos trechos, 

conforme descrito na resposta da questão acima, e por fim aplicar uma proteção na 

superfície da estrutura com o sistema Emcephob Nanoperm. 

Produtos MC-Bauchemie: 

Aditivo para proteção e impermeabilização do concreto (cristalização): Xypex Admix 

C-500 

d)  Para a solução de trincas em estruturas de concreto armado aparente e umidade, que 

produto aconselha? 

Para tratamento de trincas e fissuras os sistemas mais indicados e com maiores 

durabilidade são os de injeção de resinas. Existem diversos tipos como poliuretano 

flexível, poliuretano estrutural, gel de acrílico, epóxi comum, epóxi ultrafino e 

insensível à umidade, microcimento, dentre outras. Portanto cada caso deve ser 

estudado para que a especificação dos produtos seja correta. Devem-se levar em 

consideração diversos fatores para determinar o melhor produto a ser aplicado como: 

origem da fissura, local, direção, abertura, se é ativa ou passiva, se é seca, com 

umidade ou fluxo de água, etc. 

Para estruturas de concreto armado aparente e umidade (sem fluxo d’agua), temos a 

opção de injeção de gel de poliuretano somente para selamento no caso de fissuras não 

estruturais; ou injeção de epóxi insensível à umidade no caso de fissuras passivas e 

estruturais. 

Produtos MC-Bauchemie: 
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• Gel de poliuretano: MC Injekt 2300 Flow 
• Epóxi insensível à umidade: MC Injekt 1264 TF-TR 

 

e) Você acha que o mercado da construção civil, dentro da parte de produtos e 

agregados, está evoluindo e dando mais importância à prevenção, ou ainda atua muito 

na correção? 

A grande maioria do mercado brasileiro da construção civil, diferentemente dos países 

mais desenvolvidos, ainda atuam na correção e não na prevenção das patologias. O 

conceito de durabilidade e prevenção, quando trabalhados na fase de projetos são 

muito vantajosos, porém grande parte do mercado ainda considera os gastos com 

produtos para prevenção uma despesa desnecessária, a acabam pagando alto por isto 

futuramente. A Lei de Sitter (figura abaixo) retrata bem este conceito. O custo de uma 

manutenção corretiva é geralmente 5x maior que o de uma correção preventiva, que 

por sua vez pode ser 5x maior que o custo de uma especificação correta na fase de 

projetos. 

 

 

 

 

f) No quesito custo, vocês tem algum comparativo Vida útil x custo, se forem utilizados 

produtos preventivos da Mc, em relação a não utilização dos mesmos? 

Não temos um estudo comparativo de custo x vida útil, porém nos deparamos no dia a 

dia com inúmeras estruturas relativamente novas (com menos de 10 anos) já bastante 



30 
 

deterioradas e precisando de intervenções urgentes, e estas geralmente a um custo 

altíssimo. Visto que estas deteriorações na maioria das vezes são resultados de ataques 

de agentes externos, caso um sistema de proteção de alta resistência tivesse sido 

aplicado ao término da obra nestas estruturas, como por exemplo o Emcephob 

Nanoperm da MC-Bauchemie, somente a garantia do fabricante já cobriria 10 anos, os 

mesmos 10 anos que a estrutura levou para chegar a tal ponto. Com o sistema de 

proteção aplicado de maneira correta, este estado certamente demoraria no mínimo 50 

anos para ocorrer. Somente para efeito informativo, o sistema Emcephob Nanoperm 

também oferece proteção contra pichações. 
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