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RESUMO 

 

Motivado pelo número crescente de estruturas que sofrem com degradação precoce e 

necessitam de algum tipo de intervenção, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo 

principal de estudar as técnicas de recuperação e reforço das estruturas de concreto armado 

que se encontram na literatura. Para um melhor entendimento do funcionamento das técnicas 

de reabilitação disponíveis, suas aplicações, vantagens e desvantagens, os mecanismos que 

causam a deterioração do concreto armado também foram analisados. Além disso, esta 

pesquisa abordou os procedimentos de inspeção, diagnóstico e prognóstico, que são essenciais  

para a definir corretamente o objetivo da intervenção e a alternativa de intervenção mais 

adequada para a situação.  

Palavras-chave: Concreto Armado. Recuperação. Reforço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Motivated by the increasing number of structures that suffer from early degradation 

and require some type of intervention, this work was developed with the main objective of 

studying the techniques used to repair and strengthen reinforced concrete structures. For a 

better understanding of the techniques available, its applications, advantages and 

disadvantages, the mechanisms that cause the deterioration of reinforced concrete were also 

analyzed. In addition, this research addressed the inspection, diagnosis and prognostic 

procedures, which are essential to correctly define the objective of the intervention and the 

most appropriate alternative for the situation 

 

Palavras-chave: Reinforced concrete. Repair. Strengthening.  
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1. INTRODUÇÃO 

A construção civil é repleta de inovações tecnológicas e possui a necessidade de 

aprofundar seu conhecimento no que se refere às técnicas construtivas e materiais utilizados. 

Com o desenvolvimento do concreto e métodos de cálculo, o aprofundamento do 

conhecimento dos materiais e os apelos econômico-financeiros, as estruturas passaram a ser 

projetadas com margens de segurança mais reduzidas, tornando-as mais esbeltas (REIS, 

2002). 

Entretanto, a redução da margem de segurança não veio acompanhada do emprego de 

um melhor controle tecnológico nas obras, principalmente nas de pequeno porte. Assim, 

muitas obras eram realizadas por uma mão-de-obra de baixa qualificação, nem sempre 

utilizando técnicas corretas. Tais fatores, somados com lapsos nas etapas de projeto, uso ou 

manutenção, e até mesmo o envelhecimento natural da estrutura, resultam no fenômeno 

conhecido como deterioração estrutural.  

Ao sofrerem deterioração, as estruturas de concreto têm o seu aspecto estético e sua 

capacidade resistente comprometidos, o que pode resultar no seu colapso. Além disso, estas 

estruturas também são prejudicadas no que se refere ao atendimento dos requisitos básicos de 

desempenho, durabilidade e vida útil desejados (SANTOS, 2012). Quando este fenômeno 

ocorre, é necessário que sejam realizadas alterações nas estruturas para garantir a segurança e 

conforto dos usuários.  

Assim, a análise das origens da patologia das estruturas de concreto e o conhecimento 

dos mecanismos e formas de deterioração do concreto se torna essencial para possibilitar o 

reestabelecimento das condições originais das estruturas danificadas (recuperação) ou 
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promover adequações da capacidade resistente das estruturas em função do uso (reforço) 

(HOLANDA, 2015). 

1.1. Motivação 

O concreto armado, que alia as qualidades da pedra (durabilidade e resistência à 

compressão) e do aço (resistência mecânica), é uma das principais técnicas construtivas 

utilizadas no Brasil. Apesar de possuir características vantajosas como a possibilidade de 

assumir qualquer forma e oferecer proteção à armadura, as estruturas de concreto não têm 

vida útil ilimitada e sofrem desgaste com o tempo de uso.  

Segundo Andrade (2005), os consumidores da construção civil, públicos e privados, 

têm sofrido com a falta de durabilidade das estruturas de concreto armado, que apresentam a 

necessidade de manutenções corretivas generalizadas.  

Com o número crescente de estruturas que apresentam a necessidade de manutenções 

corretivas e o aumento dos recursos dispendidos no reparo de estruturas deterioradas, surge a 

importância de estudos concentrados nas técnicas de reforço e recuperação das estruturas de 

concreto armado.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo principal 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal realizar um estudo, através da revisão da 

literatura, sobre as técnicas existentes de recuperação e reforço de estruturas de concreto 

armado.  

 

 

1.2.2. Objetivos secundários 

 Descrever os principais mecanismos de deterioração relacionados ao concreto 

e às armaduras. 

 Apresentar o processo de diagnóstico de patologias das estruturas.  

.  
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2. MECANISMOS DE DETERIORAÇÃO DO CONCRETO ARMADO 

Para que seja possível realizar um correto diagnóstico dos problemas manifestados nas 

estruturas, definir corretamente a técnica necessária tanto para recuperar ou reforçar a 

estrutura de concreto armado e garantir que a estrutura não volte a se deteriorar, é necessário 

que haja o conhecimento das causas e dos mecanismos de deterioração do concreto armado. 

Souza e Ripper (1998) classificam as causas do processo de deterioração como causas 

intrínsecas e causas extrínsecas. Nesta abordagem, as causas intrínsecas são aquelas que se 

originam nos materiais e peças estruturais, durante a fase de execução e/ou de utilização das 

obras, por falhas humanas, por questões próprias ao material concreto e ações externas, como 

apresenta a Figura 1. 

A Figura 2 mostra as causas extrínsecas, que independem da estrutura em si, e podem 

ser vistas como os fatores externos que atacam a estrutura.  
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Figura 1- Causas intrínsecas das patologias 

 
         Fonte: Souza e Ripper (1998) 
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Figura 2- Causas extrínsecas das patologias 

 
                       Fonte: Souza e Ripper (1998) 
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Figura 3- Relação das principais causas de patologias 

 
Fonte: Gonçalves (2015) 

 

Em relação aos processos de deterioração, MEHTA & MONTEIRO (1994) 

classificam os processos de deterioração em dois principais: efeitos químicos e efeitos físicos. 

Os efeitos químicos deletérios incluem a lixiviação da pasta de cimento por soluções ácidas, 

reações expansivas envolvendo ataque por sulfatos, reações álcali-agregados e corrosão das 

armaduras no concreto. Efeitos físicos incluem desgaste da superfície, fissuras causadas pela 

pressão de cristalização de sais nos poros e exposição a temperaturas extremas, tais como 

congelamento ou fogo. Na prática, vários processos químicos e físicos de deterioração atuam 

ao mesmo tempo, podendo até reforçarem-se mutuamente. 

Neste trabalho, os mecanismos de deterioração serão divididos em três grupos: 

 Mecanismos preponderantes de deterioração do concreto 

 Mecanismos preponderantes de deterioração das armaduras 

 Mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita 
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A Tabela 1 apresenta os principais mecanismos de deterioração do concreto armado, 

os seus agentes, e os sintomas causados por tais mecanismos.  

Tabela 1- Principais Mecanismos de Deterioração do Concreto Armado 

 
Fonte: Reis (2001) 

2.1. Mecanismos preponderantes de deterioração do concreto 

Segundo a Norma NBR 6118, os mecanismos preponderantes de deterioração relativos 

ao concreto são os seguintes: 

 Lixiviação; 

 Expansão por ataques de sulfatos; 

 Expansão pela reação álcali-agregado. 

 Reações deletérias 
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2.1.1. Lixiviação 

De acordo com Souza e Ripper (1998), a lixiviação do concreto consiste na dissolução 

e arraste do hidróxido de cálcio existente na massa de cimento Portland endurecido (liberado 

na hidratação) devido ao ataque de águas puras ou com poucas impurezas.  

A lixiviação é indesejável por causar perda de resistência do concreto, ao aumentar a 

porosidade do concreto, e por razões estéticas. Quando o produto da lixiviação interage com o 

gás carbônico (CO2) presente no ar, ele resulta na precipitação de crostas brancas de 

carbonato de cálcio da superfície, as eflorescências (MEHTA; MONTEIRO, 1994). A Figura 

4 mostra um exemplo deste fenômeno. 

Figura 4- Eflorescências decorrentes da lixiviação do concreto 

 
          Fonte:  Ecivil, 2010 

 

2.1.2. Expansão por ataque de sulfatos 

De acordo com Mehta e Monteiro (1994), o ataque de sulfatos pode se manifestar na 

redução progressiva de resistência e perda de massa causada pela perda de coesão dos 

produtos da hidratação do cimento.  
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Os sulfatos estão presentes em águas que contém resíduos industriais, nas águas 

subterrâneas em geral e na água do mar. Para o concreto, os sulfatos que apresentam maior 

perigo são o amoníaco, (NH4) SO2, o cálcico, CaSO4, o de magnésio, MgSO4, e o de sódio, 

Na2SO4 (SOUZA; RIPPER, 1998). 

A degradação do concreto devido à reação química entre cimento Portland hidratado e 

íons sulfatos pode ocorrer de duas formas: pela formação do sulfato de cálcio e pela formação 

de etringita. A determinação do composto que será formado depende de fatores como a 

concentração de íons de sulfato na água de contato e a composição da pasta de cimento do 

concreto. A deterioração provocada pela etringita ocorre quando há a presença de três 

elementos: microfissuração, exposição a água ou ar saturado e liberação de sulfato tardio 

A expansão se inicia com a penetração de íons sulfato pela porosidade do concreto, e 

ao reagir com os compostos hidratados do cimento, dentre eles os aluminatos tricálcicos 

(C3A) e o hidróxido de cálcio {Ca(OH)2} formam-se compostos expansivos como a etringita 

e a gipsita, capazes de gerar o tensionamento da matriz, sua fragilização e fissuração.  

Para melhorar a resistência do concreto ao ataque de sulfatos, é essencial garantir que 

o concreto tenha uma baixa relação água/cimento para que ele seja denso e tenha uma baixa 

permeabilidade. Além disso, o uso de cimento com baixo teor de aluminato tricálcico e a 

adição de cinzas volantes e sílica ativa também auxiliam na resistência do concreto. 

 

2.1.3. Expansão pela reação álcali-agregado 

A expansão álcali-agregado no concreto é caracterizada por ser uma reação química 

entre a sílica reativa, constituinte dos agregados, e os álcalis no cimento. Tal reação produz 

gel que absorve água e se expande em volume, o que causa a fissuração e desintegração do 

concreto (REIS, 2001). 
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A expansão da pasta de cimento parece ser causada pela pressão hidráulica gerada pela 

osmose, devido ao taque dos materiais silicosos dos agregados pelos hidróxidos alcalinos 

derivados dos álcalis do cimento (Na2O e K2O), mas também pode ser gerada pela pressão da 

expansão dos produtos, ainda em estado sólido, da reação álcali-silica (NEVILLE; BROOKS, 

2010). 

Fatores como a porosidade do agregado, quantidade de álcalis no cimento, a 

disponibilidade de água na pasta e a permeabilidade da pasta de cimento, influenciam no 

progresso da reação álcali-agregado.  

Podem ocorrer dois tipos de ataque. O ataque álcali- carbonato, envolvendo alguns 

agregados calcários dolomíticos e o ataque álcali- sílica, com agregados silicosos, como 

calcedônia, opalas e quartzo tectonizado (FERREIRA, 2000). 

De acordo com FAN & HANSON (1998), métodos para prevenir ou minimizar a 

deterioração por ASR incluem evitar o uso de agregados reativos, limitação do conteúdo de 

álcalis no cimento e a incorporação do uso de pozolanas e outras misturas apropriadas no 

concreto. MEHTA & MONTEIRO (1994) acrescentam que o controle de acesso de água ao 

concreto é um fator desejável para impedir expansões excessivas no concreto. 

Figura 5- Deterioração causada pela reação álcali-agregado 

 
Fonte: Blog da engenharia, 2009 
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2.2. Mecanismos preponderantes de deterioração da armadura (corrosão) 

Gentil (2003) denomina a corrosão como a deterioração de um material, geralmente 

metálico, causada pela ação química ou eletroquímica do meio ambiente que pode ser aliada 

ou não a esforços mecânicos.  

De acordo com Polito (2006), a corrosão química ocorre por uma reação gás-metal, 

com a formação de uma película de óxido. Este processo é considerado lento, sem causar 

grande deterioração superficial da armadura, exceto quando há gases agressivos na atmosfera. 

A corrosão eletroquímica resulta da formação de uma célula de corrosão ou pilha, com 

eletrólito e diferença de potencial entre pontos da superfície do aço.  

A classificação da corrosão também pode ser feita de acordo com a sua morfologia. 

Neste caso, ela é dividida em três tipos: corrosão generalizada, corrosão por pite e corrosão 

sob tensão fraturante. Segundo Cascudo (1987), a corrosão generalizada ocorre em toda a 

barra de aço, podendo ser uniforme ou não. A corrosão por pite ocorre em regiões específicas 

da barra, sendo agravada em pontos onde a relação área catódica/ área anódica é maior. A 

corrosão sob tensão fraturante também é um tipo de corrosão localizada, que ocorre junto com 

uma tensão de tração.  A Figura 6 apresenta os tipos de corrosão que ocorrem nas armaduras 

de aço.  

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Figura 6- Tipos de corrosão em armaduras 

 
Fonte: Cascudo (1987) 

 

A corrosão da armadura é um dos mecanismos mais frequentes de degradação do 

concreto armado, causando efeitos negativos tanto estéticos quanto relacionados à resistência 

da estrutura, como a diminuição da seção da armadura e fissuração do concreto em direção 

paralela a esta.  A figura abaixo mostra um esquema dos fenômenos mencionados.  

 

Figura 7- Instalação da corrosão nas armaduras 

 
Fonte: Helene (1988) 

 



 

25 

 

2.2.1. Corrosão pela carbonatação do concreto 

O processo de carbonatação ocorre quando o hidróxido de cálcio do concreto reage 

com gases presente na atmosfera, como o monóxido (CO) e dióxido de carbono (CO2), 

transformando o hidróxido de cálcio, que possui um pH elevado, em carbonato de cálcio que 

tem um pH mais neutro.  

Assim, a natureza alcalina da pasta de cimento hidratada é comprometida, o que 

prejudica a proteção do aço. A Figura 8 mostra uma representação gráfica do processo de 

carbonatação e as reações que ocorrem.  

Poggliali (2009) afirma que o processo de carbonatação se inicia na superfície do 

concreto, formando uma frente de carbonatação, separando duas zonas distintas de pH, uma 

com valores na faixa de 12 e a outra na faixa de 8. Esta frente avança paulatinamente para o 

interior do material e, ao atingir a armadura, desestabiliza o filme óxido passivante, 

promovendo a despassivação, o que propicia o início de um processo de corrosão 

generalizada. 

 

Figura 8- Processo de carbonatação 

 
Fonte: Santos (2015) 
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Figura 9- Avanço da frente de carbonatação 

 

Fonte: Santos (2015) 

 

A velocidade da reação de carbonatação no concreto irá depender de vários fatores 

relacionados às condições de exposição, como a umidade relativa do ar, temperatura e 

concentração de CO2. As características do concreto, como traço e composição química do 

cimento, também irão influenciar (SANTOS, 2015). 

 

2.2.2. Corrosão por cloretos 

A corrosão por cloretos estará mais propensa a ocorrer em estruturas localizadas em 

ambientes agressivos, como as estruturas próximas ao mar ou áreas industriais. Quando há 

uma grande quantidade de cloretos presente, o concreto tende a conservar mais umidade, 

aumentando o risco de corrosão pela diminuição da resistividade elétrica do concreto (REIS, 

2001). 

Os cloretos podem chegar ao concreto de diversas formas. Segundo Figueiredo (2005), 

tais formas são: 

 Uso de aceleradores de pega que contêm CaCl2; 
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 Na forma de impurezas dos agregados e da água de emassamento; 

 Atmosfera marinha; 

 Água do mar; 

 Sais de degelo; 

 Processos industriais. 

Os cloretos causam grandes danos quando penetram no concreto em presença de água 

e oxigênio, formando ácido clorídrico e causando a despassivação da armadura       

(NEVILLE; BROOKS, 2010).  

 

Figura 10- Representação do ataque de cloretos 

 
Fonte: Techne (2014) 

2.3. Mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita 

Tais mecanismos são relacionados a fatores como os seguintes: 

 Ações mecânicas; 

 Movimentações de origem térmica; 

 Impactos; 

 Ações cíclicas; 

 Retração; 
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 Fluência. 
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3. DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS  

As tarefas de inspeção, avaliação e diagnóstico devem ser realizadas sistemicamente e 

periodicamente para que todos os resultados e ações de manutenção cumpram efetivamente a 

reabilitação da construção, sempre que for necessária (GRANATO, 2002). 

De acordo com Tutikian e Pacheco (2013), dá-se o nome de diagnóstico do problema 

patológico todo o processo de entendimento e explicação científica dos fenômenos ocorridos 

e seus respectivos desenvolvimentos de uma construção onde ocorrem manifestações 

patológicas. 

3.1. Inspeção 

Para que seja possível efetuar um diagnóstico correto e definir qual medida corretiva 

deve ser tomada, é necessário um trabalho de inspeção. 

A inspeção consiste na coleta de informações do projeto e da construção, por meio da 

análise de documentos que irão apresentar a história da obra, como plantas, memorial de 

cálculo e especificações de materiais, avaliação da construção com base em uma minuciosa 

vistoria visual e exames tecnológicos complementares.  

Para que tal trabalho seja executado com a maior precisão, é ideal que ele seja divido 

em duas fases: preliminar e detalhada. A inspeção inicial tem como objetivo principal 

determinar a natureza e origem das patologias que a estrutura apresenta e também pode servir 

como base para a inspeção detalhada. Além disso, a inspeção inicial irá guiar o técnico sobre 

a necessidade ou não da intervenção imediata. Caso haja necessidade de se obter mais 

informações, a inspeção detalhada é realizada.  
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Em relação à inspeção preliminar, Tutikian e Pacheco (2013) recomendam uma 

vistoria do local, para que o técnico tenha contato direto com as anomalias que a estrutura 

apresenta. Nesta vistoria, deve-se realizar um exame geral visual da estrutura para observar a 

existência de patologias, determinar a sua gravidade e a sua extensão (generalizadas ou 

localizadas). Para os elementos, é indicado um exame diferenciado, sendo importante registrar 

os sinais visíveis de corrosão, fissuras, áreas que apresentam desprendimento de concreto e 

degradação do concreto. A elaboração de fichas com antecedentes da estrutura e do meio-

ambiente é recomendada.  

A inspeção detalhada objetiva definir a principal causa da manifestação patológica em 

uma estrutura de concreto, através de ensaios de campo e de laboratório que possibilitem um 

diagnóstico correto e ações de intervenção precisas (GONÇALVES, 2015). 

Segundo Granato (2002), nesta fase devem ser abordados os seguintes itens: 

 Fichas, croquis e planos de levantamento de dados; 

 Plano de amostras; 

 Tabela de tipificação dos danos; 

 Técnicas de ensaio/ medição/ análises adequadas; 

 Regiões onde serão realizados ensaios; 

 Planificação de materiais e equipamentos. 
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Figura 11- Etapas da inspeção 

 

        Fonte: Mazer (2012) 

 

3.2. Ensaios 

Os ensaios mencionados anteriormente têm o objetivo de fornecer informações como 

características mecânicas e propriedades físicas do material, presença de elementos químicos, 

entre outras. Eles podem ser realizados no laboratório ou in loco.  
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É comum classificar os ensaios que são realizados no próprio local em ensaios 

destrutivos e não destrutivos.  

Os ensaios não destrutivos (END) são feitos em materiais, acabados ou semiacabados, 

para verificar a existência de defeitos através de princípios físicos definidos, sem alterar suas 

características físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais e sem interferir em seu uso 

posterior. Por sua vez, os ensaios destrutivos consistem na extração de testemunhos, 

preparação de corpos de provas para que eles sejam rompidos ou deformados (MAZER, 

2012).  

Os END apresentam vantagens como a possibilidade de serem realizados enquanto a 

estrutura está em uso e causam pouco ou nenhum dano à estrutura. No entanto, eles não 

substituem os ensaios destrutivos.  

Os seguintes ensaios podem ser realizados para complementar as informações obtidas 

durante a inspeção visual: 

 Ensaios no concreto  

 Resistividade 

 Esclerometria 

 Ultrassom 

 Profundidade da carbonatação  

 Concentração de cloretos  

 Resistência à compressão 

 Porosidade 

 Ensaios na armadura  

 Localização e espessura de recobrimento 

 Perda de diâmetro e seu limite elástico 

 Medição de potenciais 
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 Medição da velocidade de corrosão 

 

A tabela abaixo apresenta os ensaios que costumam ser realizados e as suas 

respectivas características. A Figura 12, por sua vez, relaciona os ensaios não destrutivos com 

as suas aplicações.  

 

Tabela 2- Ensaios mais comuns realizados para diagnosticar patologias 

 

            Fonte: Granato (2002) 
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Figura 12- Ensaios não destrutivos (END) 

 

 Fonte: Mazer (2012) 

 

Lapa (2008) ressalta que apenas os ensaios estritamente necessários devem ser 

escolhidos e que o técnico responsável deve conhecer a capacidade de resolução, as 

limitações, e as possibilidades de erros de cada tipo de exame, para que se possa fazer uma 

análise crítica dos resultados obtidos. Além disso, é importante notar que o sucesso da 

aplicação destes ensaios está vinculado aos seguintes itens: pessoal treinado e qualificado; 

procedimento qualificado para conduzir o ensaio; equipamentos devidamente calibrados; 

normas e critérios de aceitação perfeitamente definidos. 
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3.3. Diagnóstico e Prognóstico 

De acordo com Tutikian e Pacheco (2013), o processo de elaboração de um 

diagnóstico tem início a partir do momento em que se iniciam os estudos referentes ao caso e 

análise objetiva do entendimento completo de um quadro geral de fenômenos e manifestações 

dinâmicas. Neste momento, os dados obtidos a partir da inspeção visual, análise do meio 

ambiente e ensaios serão interpretados para compor progressivamente um cenário de 

entendimento de como a estrutura funciona, como ela reage aos agentes agressivos, porque 

surgiu e como os problemas patológicos se desenvolveram.  

É possível descrever o processo de entendimento das anomalias patológicas como o de 

geração de hipóteses ou modelos e o seu respectivo teste. Assim, o técnico elabora hipóteses 

de avaliação da situação e as compara com os sintomas observados.  

O processo de diagnóstico constitui a contínua redução da incerteza inicial pelo 

progressivo levantamento de dados. Tal redução da incerteza é acompanhada por uma redução 

do número de hipóteses (modelos) até chegar a uma correlação satisfatória entre o problema 

observado e um modelo deste problema (diagnóstico) (LICHTENSTEIN, 1986).  

Depois que o diagnóstico for estabelecido, procura-se definir qual será a intervenção 

realizada. No entanto, antes de determinar a conduta necessária, é importante realizar um 

levantamento das hipóteses de como a patologia irá evoluir, ou seja, o prognóstico do caso.  

Tutikian e Pacheco (2013) afirmam que o prognóstico do caso será elaborado a partir 

da análise e estudo do problema, baseado em determinados parâmetros, ao longo do tempo, 

para a obtenção de possíveis alternativas de desenvolvimento da falha. Alguns parâmetros a 

serem considerados são: 

 Quadro de evolução natural do problema; 

 Condições de exposição a que a edificação se encontra; 
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 Tipologia do problema; 

 Tipo de terreno em que está localizada. 

Em função desse prognóstico, o especialista define o objetivo da intervenção, que 

pode ser:  

 Erradicar a enfermidade 

 Impedir ou controlar a evolução da patologia 

 Não intervir  

 Limitar a sua utilização 

 Indicar a sua demolição  

 

Figura 13- Decisão da conduta a ser seguida 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 
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4. TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO 

Neste capítulo, serão apresentadas as técnicas usuais para a recuperação de uma 

estrutura de concreto armado. Os procedimentos de limpeza e preparação de superfícies que 

devem ser realizados antes do início do processo de recuperação e reforço também serão 

abordados.  

A recuperação consiste em intervenções na estrutura que tem o objetivo de restaurar o 

desempenho original que foi perdido devido à deterioração.  

A escolha da técnica de recuperação mais adequada deve ser realizada após uma 

avaliação criteriosa, analisando os problemas patológicos apresentados pela estrutura, além de 

fatores como disponibilidade tecnológica e relação custo/ benefício. Além disso, Helene 

(1988) ressalta que a escolha da técnica de correção a ser empregada depende não só do 

diagnóstico do problema, mas também das características da região a ser corrigida e das 

exigências de funcionamento do elemento que será objeto da correção. 

 

4.1. Intervenções em superfícies de concreto  

 

Neste item serão abordados os procedimentos utilizados para o preparo e limpeza de 

subestratos que irão receber uma futura recuperação ou reforço. A execução correta do 

preparo da superfície tem um papel importante na eficiência da recuperação, pois confere à 

base as condições adequadas de resistência e aderência entre o concreto-base e o reparo. A 

Tabela 3 e Tabela 4 apresentam os procedimentos para preparar e limpar as superfícies, 
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enquanto a Figura 14 ilustra a sequência do processo de preparo que deve ser realizado antes 

da execução do reparo. 

Tabela 3- Procedimentos de preparo de superfícies 

 
           Fonte: Marcelli (2007) 

 

 

Tabela 4- Procedimentos de limpeza da superfície do concreto 

 
Fonte: Marcelli (2007) 
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Figura 14- Sequência da preparação e limpeza superficial 

 
                 Fonte: Granato (2002) 

 

 

4.1.1. Polimento 

O polimento é realizado quando a superfície de concreto se encontra mais áspera do 

que o aceitável. Tal procedimento tem como objetivo restaurar a superfície sua textura 

original lisa e sem partículas soltas, e pode ser realizado manualmente ou mecanicamente.  

Pedras de polir ou lixas d’água para concreto podem ser usadas para executar o 

polimento manual e lixadeiras portáteis para a execução do polimento mecânico. No caso de 

superfícies mais extensas, é recomendável que sejam utilizadas máquinas de polir pesadas.  
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4.1.2. Lavagens e limpezas 

4.1.2.1.  Lavagens com soluções ácidas 

As lavagens com soluções ácidas são utilizadas para remover tinta, ferrugem, 

carbonatos, resíduos e manchas de cimento. Usualmente, é utilizada a solução de ácido 

muriático, o ácido clorídrico comercial misturado com água em uma proporção de 1:6. 

Também podem ser usadas outras soluções ácidas como ácido fosfórico e glicólico, plasmas 

de nitratos de sódio e glicerina ou cristais de hidrossulfato de sódio (OWENS apud SOUZA 

& RIPPER, 1998).  

Este procedimento não é recomendado em áreas onde a armadura está exposta ou 

muito próxima à superfície, ou em faixas vizinhas as juntas de dilatação ou a outros 

dispositivos que se degradam na presença de ácidos.  

Antes da execução da lavagem, a superfície deve estar molhada para evitar a 

penetração de ácidos no concreto sadio. Souza e Ripper (1998) recomendam que a aplicação 

seja feita em pequenas áreas, de forma progressiva, com o uso de broxa. Depois que o ácido 

for aplicado, deve ser feita uma lavagem final com solução neutralizadora de amônia em 

água, na proporção 1:4, e com jatos d’água natural.  

4.1.2.2. Lavagens com soluções alcalinas 

São utilizadas em áreas que apresentam resíduos de ácido impregnados, neutralizando 

a estrutura que foi sujeita a ataque de agentes ácidos e melhorando as características de 

aderência do substrato (HELENE, 1988).  

A execução da lavagem com soluções alcalinas é similar ao procedimento com 

solução ácida, sendo necessários os mesmos cuidados com a limpeza prévia do concreto e 

lavagem abundante depois da aplicação da solução alcalina. Nesse caso, não há tanta 
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preocupação com a proximidade às armaduras. No entanto, se houver a presença de agregados 

reativos no concreto, pode ocorrer expansão pela reação álcali-agregado.  

4.1.2.3. Lavagens com jatos d’água 

Este procedimento pode ser realizado com jatos d’água fria ou quente. A água fria é a 

mais utilizada normalmente, muitas vezes misturada com areia para garantir que as partículas 

soltas e vestígios de corrosão da armadura sejam removidos. 

 Os jatos de água quente são recomendados quando a superfície está contaminada com 

gordura ou com impregnações químicas. Neste caso, podem ser adicionados removedores 

biodegradáveis.  

Helene (1988) recomenda que a lavagem seja iniciada nas partes mais profundas, 

mantendo-se pressão adequada com a mangueira de alta pressão tipo lava-a-jato.  

4.1.3. Limpezas Especiais 

Para as limpezas especiais, são utilizados os jatos de vapor, jatos de ar comprimido, 

jatos de areia, jatos de limalha de aço e queima a maçarico. Assim como as lavagens, as 

limpezas especiais têm como objetivo preparar a superfície existente para receber o material 

de reparação.  

O jato de vapor é indicado para a preparação de grandes áreas e locais que foram 

contaminados por impurezas orgânicas ou minerais (sais), devendo ser evitado quando há 

corrosão da armadura. O equipamento empregado é semelhante ao dos jatos de água, de ar e 

areia, com a aplicação realizada segundo sucessivos movimentos verticais e horizontais.  

O jato de ar comprimido é utilizado para a secagem de superfícies e remoção de pó 

gerado após procedimentos como apicoamento e escarifação, principalmente em áreas de 

difícil acesso. Realizando o trabalho de aspiração, o jato de ar comprimido também é 

recomendado para limpar furos profundos no concreto e fissuras.  
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O jato de areia sob pressão pode ser seco ou úmido e é frequentemente usado para a 

limpeza de superfícies logo após os trabalhos de corte ou apicoamento do concreto. Souza e 

Ripper (1998) recomendam que a areia utilizada neste processo deva ser limpa, de 

granulometria adequada ao diâmetro da mangueira, lavada, perfeitamente seca e sem matéria 

orgânica. A aplicação deve ser feita por movimentos circulares, e seguida de jatos de ar 

comprimido e água, pois este processo é poluente. É considerado como uma alternativa ao 

apicoamento em situações onde o operador é qualificado e se tem pressão mais alta no 

compressor para que a camada externa de concreto seja removida.  

O jato de limalha de aço é uma alternativa ao jato de areia, sendo menos poluente e 

mais abrasivo. No entanto, não é recomendado quando há a presença de armaduras expostas e 

corroídas ou quando é necessário um maior controle da profundidade de desgaste do concreto.  

A técnica da queima controlada com maçarico tem seu uso mais comum no preparo de 

grandes áreas e remoção de impurezas como graxas, óleos e pinturas. Este procedimento não 

pode ser empregado quando a espessura do cobrimento é inferior a 35 mm e quando a 

armadura estiver exposta. Por causa da necessidade de mão-de- obra especializada e criterioso 

controle da execução, tal técnica não costuma ser muito utilizada.  

Exclusivamente para pequenas superfícies de fácil acesso e, particularnmente, barras 

de aço que apresentam corrosão, a escovação manual com escovas de cerdas de aço é uma 

alternativa adequada.  

4.1.4. Apicoamento 

O apicoamento é uma técnica de preparação do substrato, que consiste no 

desbastamento de uma peça de concreto com o objetivo de torná-la mais rugosa para melhorar 

a aderência entre a superfície e uma camada complementar de concreto ou argamassa. Pode 

ser realizado por processo manual, com a utilização de talhadeira e marreta leve, ou 

mecanicamente com martelos pneumáticos ou elétricos e ponteiros em formato de picador.  
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A escolha do tipo de processo a ser realizado irá depender de fatores como a 

profundidade do concreto a ser retirado, tamanho da área a ser preparada e o grau de 

rugosidade que se deseja conferir.  No caso de áreas extensas, o apicoamento mecânico é o 

mais indicado.  

4.1.5. Saturação 

A saturação é mais uma alternativa para preparar e melhorar a aderência da  superfície 

antes da aplicação de argamassas e concretos de base mineral. Este processo consiste na 

molhagem contínua da própria base ou no uso de elementos intermediários como sacos de 

estopa e mangueira perfurada. O tempo de saturação necessário irá depender do material que 

será aplicado, mas recomenda-se, em média, 12 horas.  

4.1.6. Corte de concreto 

O corte é a remoção profunda do concreto degradado, realizado quando há a corrosão 

instalada das armaduras ou a possibilidade de haver corrosão. Esta técnica, feita com martelo 

demolidor, deve garantir que todo o concreto deteriorado seja retirado e que as barras sejam 

futuramente imersas em meio alcalino. Souza e Ripper (1998) ressaltam que, dependendo da 

intensidade de degradação, da profundidade que irá ser cortada e da capacidade resistente 

residual, pode ser necessário programar o escoramento do elemento.  
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Figura 15- Profundidade do corte de concreto 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 

 

4.1.7. Demolição do concreto 

Em casos onde não há possibilidade de reaproveitamento ou risco à segurança devido 

aos danos, faz-se necessária a demolição parcial ou total do concreto. A demolição pode ser 

executada por martelos demolidores, explosivos, hidrodemolição e agentes expansivos que 

provocam a desagregação do concreto. A técnica da hidrodemolição também pode ser 

utilizada para o corte de concreto. A escolha do método adequado de demolição irá depender 

do tipo de estrutura e de condições locais.  

 

4.2. Tratamento de fissuras 

O principal objetivo do tratamento de fissuras é criar um bloqueio para impedir a 

passagem de gases e líquidos que podem gerar danos ao concreto ou à armadura. Apesar de 

não tornar o elemento estrutural mais resistente, o tratamento de fissuras protege contra 

mecanismos responsáveis pela deterioração da estrutura e melhora o aspecto estético e a 

sensação de conforto (OLIVEIRA, 2015). 
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Para selecionar a técnica mais adequada a ser empregada, é necessário analisar as 

fissuras, suas causas (apresentadas na Tabela 5) e sua atividade.  

As fissuras podem ser classificadas como passivas ou ativas. As fissuras passivas, 

também chamadas de mortas, são estáveis e não apresentam variações de abertura. Por sua 

vez, as fissuras ativas (ou vivas) apresentam movimento e têm seu agente causador atuante.  

A Figura 16 mostra como é feita a verificação da atividade da fissura. Podem ser 

utilizados gessos ou laminas de vidros, que irão se romper caso a fissura tenha movimento. O 

fissurômetro realiza a medição da variação da abertura.  

 

Figura 16- Verificação da atividade da fissura 

 
Fonte: AECweb, 2010 
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Tabela 5- Causas da fissuração 

 
Fonte: Techne, 2010 

 

No caso das fissuras passivas, Souza e Ripper (1998) ressaltam a importância de se 

garantir que a peça volte a ter um comportamento monolítico. Assim, procura-se aplicar 

produtos que irão promover a aderência das duas faces do concreto. Para atingir tal objetivo, é 

indicada a injeção de um material resistente e aderente, como nata de cimento Portland ou 

resina epoxídica. As fissuras ativas devem ser vedadas com material elástico e não resistente, 

como resinas acrílicas e poliuretânicas.   
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4.2.1. Injeção 

A injeção consiste em um método reparador de fissuras, que tem como objetivo o 

preenchimento da mesma com material adequado de modo a reparar ao máximo a patologia 

(CÁNOVAS, 1988).  

Em fissuras com abertura menor que 0,1 mm, a injeção deve ser realizada sob baixa 

pressão, enquanto em fissuras com aberturas maiores (superiores a 3,0 mm), a injeção é feita 

por gravidade.  

 O processo de injeção de fissuras se inicia com a abertura de furos com diâmetro da 

ordem de 10 mm ao longo da fissura, seguindo um espaçamento que varia entre 50 mm e 300 

mm. Em seguida, é feita a limpeza e aspiração dos furos e fissuras para remover partículas 

soltas e poeira. Tubos plásticos de diâmetro um ponto inferior ao do diâmetro da furação e 

com parede pouco espessa são fixados com o próprio adesivo que irá selar o intervalo da 

fissura entre dois furos consecutivos.  

Após isso deve ser realizado o selamento da fissura por toda sua extensão com massa 

ou cola epóxi, sendo espalhada com colher de pedreiro, espátula ou artefato semelhante. Este 

processo selante promove uma separação entre o meio externo e a abertura da fissura. Para 

dar continuidade à técnica deve se transcorrer no mínimo doze horas até que o selante esteja 

seco. Antes da injeção ocorrer,  deve ser feito um teste com ar comprimido entre os tubos de 

modo a averiguar a qualidade da selagem e se está havendo ligação entre ambos. Não 

havendo, devem ser abertos novos furos e o teste se repetir até que a passagem do ar esteja 

desobstruída, ou até mesmo selar novamente caso este seja o problema. Verificada a 

qualidade da selagem, é feita a injeção furo a furo.  
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4.2.2. Selagem 

Selagem é a técnica utilizada para vedar os bordos das fissuras ativas com material 

aderente, com resistência mecânica e química, não retrátil e com módulo de elasticidade 

suficiente para se adaptar à configuração geométrica da fenda. 

Em fissuras com aberturas menores que 10 mm, selagem é realizada como foi descrito 

no item anterior.  

Quando a largura das aberturas estiver entre 10 e 30 milímetros, Souza e Ripper 

(1998) indicam proceder da seguinte forma: 

 Abertura na região da trinca de um sulco em formato de Vê, com profundidade 

e largura de aproximadamente 10 mm e 30 mm respectivamente 

 Limpeza do sulco;  

 Enchimento da fenda com graute, e selando as bordas com produto à base de 

epóxi.  

 

 

Figura 17- Selagem de fissuras com abertura entre 10 mm e 30 mm 

 

Fonte: Souza e Ripper (1998) 

 

No caso de fissuras maiores que 30 milímetros, elas devem ser tratadas como juntas de 

dilatação. Souza e Ripper (1998) indicam o seguinte processo de reparo: 
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 Abertura de um sulco como descrito para aberturas entre 10 e 30 mm e 

limpeza;  

 Inserção de um cordão em poliestireno extrudado, ou de uma mangueira 

plástica, que irá limitar a quantidade de selante utilizado e impede que o 

mastique fique aderido ao fundo da fissura 

 

Quando a abertura é muito grande, recomenda-se a colocação de juntas de neoprene, 

que irá ser aderida aos bordos da fissura através da aplicação de adesivos epoxídicos 

 

4.2.3. Costura 

A técnica da costura de fissuras consiste na utilização de armadura adicional para unir 

as partes de concreto que foram separadas e absorver os esforços extras responsáveis pela 

fissura. Esta técnica é indicada somente para casos onde a fissura se desenvolve em uma linha 

isolada, pois aumenta a rigidez de maneira individual e não impede a abertura de novas 

fissuras em regiões próximas.  

Antes de se iniciar a execução do grampeamento, é ideal realizar o descarregamento 

da estrutura para aliviar as cargas atuando em regiões adjacentes ao reparo. Em seguida, são 

colocados os grampos, que não devem ser alinhados para evitar a introdução de esforços em 

linha. A Figura 18 indica como deve ser feita a disposição dos grampos.  
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Figura 18- Grampeamento de fissuras 

 

Fonte: Souza e Ripper (1998) 

 

Após a aplicação dos grampos, é aplicada uma camada de argamassa (projetada ou 

não), que preenche os furos dos grampos, ajudando a fixá-los, e servirá também como camada 

protetora (OLIVEIRA, 2015).  

 

4.3. Reparos 

Os reparos realizados no concreto que apresenta danos são classificados em reparos 

rasos ou superficiais, semiprofundos e profundos.  

Os reparos rasos ou superficiais são os que apresentam profundidade inferior a 2,0 cm 

e que não chegam a atingir a armadura (SOUZA E RIPPER, 1998). Os reparos podem ser 

considerados como localizados quando a área superficial é de até 15 cm
2
 e generalizados 

quando a área de reparo é superior.  
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Segundo Granato (2002), a execução das técnicas de reparos superficiais exigem 

conhecimento prévio das propriedades e características de desempenho de materiais, das 

ferramentas e equipamentos de preparação da superfície e de aplicação dos materiais, e dos 

métodos de avaliação de desempenho dos materiais.  

Os reparos semiprofundos têm profundidades entre 2,0 cm e 5,0 cm e atingem a 

armadura. Por sua vez, os reparos profundos atingem profundidades superiores a 5,0 cm. 

Quando se trata destes reparos, Granato (2002) ressalta que o cuidado com a execução deve 

ser criterioso, pois o reparo irá suportar parte da carga da estrutura. O autor também 

recomenda que alguns fatores sejam observados, como é mostrado na Figura 19. 

Figura 19- Cuidados na execução de reparos semiprofundos e profundos 

 
Fonte: Granato (2002) 

Atualmente, existem vários materiais disponíveis para a execução de reparos, sendo 

eles a argamassa, concreto e graute.  
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4.3.1. Reparos com argamassa 

O reparo com argamassa é indicado para pequenas profundidades (até 5,0 cm), para 

áreas de superfícies tanto grandes quanto pequenas, e deve ser empregada em casos onde 

apenas a camada de concreto de cobrimento das armaduras apresenta deterioração (SOUZA E 

RIPPER, 1998). 

Há três tipos de argamassas que podem ser utilizados na execução desta técnica: a 

argamassa de cimento e areia, argamassa com polímero e argamassa epoxídica. A escolha da 

argamassa depende de fatores como a deterioração na estrutura, custo e a qualidade final 

desejada.  

 

4.3.1.1. Argamassa de cimento e areia 

A argamassa convencional de cimento e areia tem a função de preencher as cavidades 

originadas do desgaste do concerto, e pode ser confeccionada na própria obra, com traço 1:3 

no volume e traço água cimento de 0,45 ou industrializada.  É importante observar certos 

cuidados durante a sua execução, como a aplicação em áreas grandes, que deve ser feita por 

faixas de 1,0 m de largura e 1,0 cm de espessura no máximo para minimizar os efeitos da 

retração.  

Figura 20- Espessura mínima e camadas de aplicação 

 
Fonte: Silva (2006) 
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Assim como a argamassa convencional, a argamassa seca é utilizada para preencher 

cavidades no concreto. No entanto, o seu uso é desencorajado quando é necessário revestir 

superfícies extensas, locais de difícil acesso, ou cavidades que atravessem o elemento. A 

execução deste tipo de reparo também é feita em camadas de no máximo 1,0 cm, que devem 

ser compactadas com soquete de madeira. Antes de iniciar o processo, é necessário garantir 

que haja uma ponte de aderência entre a argamassa e o concreto com a aplicação de adesivo 

epóxi, de poliéster, ou pasta de cimento com adesivo acrílico.  

 

Figura 21- Reparo com argamassa seca 

 
Fonte: Silva (2006) 

 

4.3.1.2. Argamassa polimérica 

A adição de polímeros à argamassa confere ao material uma menor permeabilidade e 

maior capacidade de aderência ao concreto endurecido. Atualmente, as argamassas 

poliméricas mais conhecidas são as industrializadas, adicionadas de adesivo acrílico ou 

polímeros PVA. No entanto, como a argamassa com PVA apresenta restrições e não pode ser 

aplicada em ambientes externos e sem contato com água, a argamassa com adesivo acrílico é 

o mais utilizado.  
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O uso da argamassa convencional com adição de polímeros é indicado para reparos 

superficiais em grandes áreas e reparos semiprofundos, e para recobrir as armaduras que já 

foram recuperadas, enquanto a argamassa seca polimérica é utilizada para reparos profundos.  

 A execução é iniciada com o preparo da argamassa, feita com um traço cimento/ areia 

de 1:3 ou 1:2,5. O adesivo acrílico ou PVA deve ser adicionado à água de amassamento. No 

caso da argamassa seca, a quantidade da água adicionada deve ser apenas a suficiente para 

que seja possível fazer uma bola de argamassa com as mãos.  

Além de adição do polímero à água de amassamento, também é necessário fazer uma 

solução de polímero adesivo e água na proporção 1:1 que será utilizada na pintura da 

superfície a ser reparada. Quando esta solução se tornar uma película pegajosa, a argamassa é 

aplicada em camadas de até 1,0 cm de espessura e compactada de maneira vigorosa.  

Figura 22- Reparo de pilar com argamassa polimérica 

 
Fonte: Stotz (2014) 

 

4.3.1.3. Argamassa epoxídica 

 

A argamassa epoxídica é aquela que tem a resina epoxídica como aglomerante. Como 

este material possui alta resistência mecânica, ele é recomendado para recuperar elementos 
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estruturais que sofrem exposição a agentes agressivos e reparos onde é necessário liberar a 

estrutura poucas horas após o serviço (SOUZA; RIPPER, 1998).  

As argamassas epoxídicas podem ser divididas em três tipos: argamassa epoxídica 

propriamente dita, argamassa convencional com adesivo epóxi e argamassa seca com adesivo 

epóxi.  

A argamassa epoxídica propriamente dita é formada por três componentes: 

endurecedor, resina base e agregado. Pela sua cura rápida, ela é indicada para reparos 

superficiais e em pequenas áreas. A aplicação é feita em duas etapas. Inicialmente é feita a 

pintura da mistura do endurecedor e da resina à superfície e posteriormente, a argamassa é 

aplicada e pressionada para formar a união argamassa/superfície. 

A argamassa convencional com adesivo epóxi tem sua utilização recomendada para 

reparos superficiais em grandes áreas ou reparos semiprofundos. Nesta técnica, a resina é 

aplicada sobre a superfície base, que deve estar seca e devidamente preparada, ainda numa 

consistência no momento da aplicação da argamassa. A argamassa seca é indicada para 

realizar reparos profundos e sua execução é semelhante a da argamassa convencional, com 

seu traço variando em 1:2,5 ou 1:3 com a adição do adesivo epóxi. 

4.3.2. Reparos com concreto  

4.3.2.1. Concreto convencional 

No reparo com concreto convencional, o concreto degradado é substituído por um 

concreto de boa qualidade, sempre tendo o cuidado de garantir que o novo concreto tenha 

afinidade com a base.  

Também é importante observar certos requerimentos para o sucesso do reparo. A 

resistência do concreto de reposição deve ter uma resistência equivalente a da base, 
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granulometria e diâmetro máximo do agregado adequado para o serviço. Além disso, o 

concreto deve ser fluido e apresentar uma boa trabalhabilidade. Para garantir tal qualidade 

sem modificar a relação água/cimento, aditivos plastificantes podem ser utilizados.  

Souza e Ripper (1998) afirmam que esta técnica é empregada quando são identificadas 

falhas de concretagem, “bicheiras” ou em estruturas deterioradas, sendo que neste último caso 

a extensão do reparo deve ultrapassar a seção do elemento estrutural, ou pelo menos que ele 

vá além das armaduras. Assim, o uso do concreto é recomendado para a execução de reparos 

profundos e de grandes dimensões. 

O reparo com concreto convencional é realizado com formas de madeira, que devem 

permitir que a concretagem seja realizada um nível acima do reparo, para que assim que o 

preenchimento seja completo. Após a retirada da forma, o concreto protuberante é removido e 

regularizado. As figuras abaixo mostram os detalhes da forma tipo “cachimbo”, utilizada em 

reparos de pilares e forma com dispositivo de pressão, que é utilizada em reparos de vigas.  

Figura 23- Forma com cachimbo 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 
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Figura 24- Forma com dispositivo de pressão 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 

 

Como em todo trabalho realizado com concreto, garantir a qualidade da cura é 

essencial. Assim, deve-se manter a superfície do material constantemente úmida por pelo 

menos sete dias.  

4.3.2.2. Concreto projetado 

Nesta técnica de reparo, o concreto é projetado em alta velocidade (superior a 120 

m/s) através de uma mangueira, e se mantém aderido à superfície, sem haver a necessidade de 

formas.   

O sistema de concreto projetado é utilizado na concretagem de túneis, paredes de 

contenção, piscinas e em recuperação e reforço de lajes, vigas, pilares e paredes de concreto 

armado (SILVA, 2006). Ele é indicado para reparos semiprofundos e profundos.  

Em relação à técnica do concreto projetado, há dois processos: mistura seca e mistura 

úmida. No processo por via seca, os aglomerantes e agregados são misturados e lançados na 

máquina de projeção, e o operador é responsável por controlar a adição da água, que ocorre 
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no bico de projeção. No processo por via úmida, o o concreto é umedecido e misturado com 

aditivos plastificantes antes de abastecer a máquina de projeção, com os aditivos aceleradores 

sendo incorporados na saída do equipamento. .  

Figura 25- Reparo com concreto projetado 

 
Fonte: Granato (2002) 

São necessários certos cuidados com as propriedades do concreto, principalmente o 

traço escolhido, pois ele irá influenciar na retração e ricochete. A relação água/cimento deve 

ser entre 0,35 a 0,50 para garantir a resistência e aderência do material.  

Antes da aplicação, a base a ser reparada deve adequadamente preparada e limpa de 

resíduos de poeira e materiais soltos. Para se obter um reparo bem sucedido, Souza e Ripper 

(1998) recomendam que o jateamento seja iniciado com o preenchimento dos cantos e 

revestindo as armaduras. A aplicação deve ser realizada em camadas de no máximo 50 mm.  

A principal desvantagem desta técnica é o desperdício de material, em especial o 

agregado graúdo, devido à reflexão que ocorre quando o concreto é lançado em alta 

velocidade sobre a superfície. Por esta razão, o concreto projetado não é recomendado para 

reparar pequenas áreas.  

A quantidade de reflexão depende de vários fatores, como a relação 

água/cimento/agregado, a granulometria dos agregados, a velocidade de saída do bico 

projetor, a vazão do material, o ângulo da superfície de base, a espessura aplicada e a destreza 
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do operador (SILVA, 2006).  A tabela abaixo apresenta as perdas que ocorrem nos serviços 

com concreto projetado. 

 

Figura 26- Reflexão de concreto projetado 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 

4.3.3. Reparos com graute 

O uso de graute é indicado para reparos semiprofundos e profundos. Esta técnica 

também é uma alternativa adequada para situações onde há necessidade da liberação rápida da 

estrutura, já que o graute alcança altas resistências em pouco tempo. Além disso, o graute 

apresenta outras características que influem positivamente no sucesso do reparo, como boa 

fluidez, uniformidade, não apresenta retração e é auto-adensável. 

Os grautes podem ser industrializados e ter aglomerantes de base mineral (cimento 

Portland, cimento aluminoso) ou sintético (resinas epóxi) com agregados de 

quartzo ou metálico, aditivado com superplastificantes, que compensam a retração, podendo 

ou não conter microssílica (GRANATO, 2002).  
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Figura 27- Grauteamento de um pilar 

 
Fonte: Granato (2002) 

4.3.4. Reparos de processos corrosivos 

Neste item, serão abordados os reparos que podem ser realizados para corrigir 

estruturas que sofreram processo de corrosão, principalmente no que se trata das armaduras, 

pois a sua corrosão é um dos principais problemas patológicos que causam a deterioração 

precoce das estruturas.  

No reparo de uma estrutura corroída, há a possibilidade de executar o reparo na 

estrutura toda ou apenas nas regiões que foram afetadas. Quando apenas a área que apresenta 

corrosão é tratada, há a criação de uma área não uniforme, o que pode acelerar o processo de 

corrosão.  

Em relação aos sistemas de reparo das estruturas corroídas, Andrade (1992) os divide 

em dois grandes grupos: métodos que atuam sobre as armaduras e métodos que atuam sobre o 

concreto que envolve as armaduras.  
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Os métodos de reparação que atuam sobre as armaduras são: 

 Proteção catódica 

 Galvanização 

 Pinturas epóxi 

Os métodos para a reparação que atuam sobre o concreto são: 

 Aditivos inibidores de corrosão  

 Pinturas epóxi, cera.  

Por sua vez, Gonçalves (2003) divide os sistemas de proteção das armaduras de outra 

maneira, classificando-as em técnicas eletroquímicas, revestimentos, armaduras especiais e 

inibidores de corrosão. A figura abaixa ilustra todos os métodos de reparo em casos de 

corrosão considerados pelo autor.  

 

Figura 28- Sistemas de proteção e reparo da corrosão das armaduras 

 
Fonte: Polito (2006) 

A galvanização é uma técnica de proteção das barras que consiste no revestimento da 

armadura por duas camadas protetoras: uma camada mais interna formada por uma liga de 

zinco-ferro e uma mais externa composta de zinco puro. O zinco irá proteger o aço de duas 

maneiras, agindo com anodo de sacrifício e formando uma barreira resistente à corrosão. De 

acordo com Andrade (1992), a espessura da capa galvanizada e o pH da fase aquosa presa nos 

poros do concreto são os parâmetros que guiam a durabilidade da galvanização. Como 

vantagens, a galvanização apresenta facilidade de operação e não há necessidade de 
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manutenção. No entanto, seu custo pode ser elevado, e a manipulação e o transporte causam 

deteriorações locais. Uma alternativa à galvanização é a pintura com resina epóxi. Nesta 

técnica, a resina epóxi irá funcionar como uma barreira física. A grande limitação da 

armadura protegida por epóxi ocorre quando existem danos à película, o que pode levar ao 

surgimento de macrocélulas de corrosão. Também pode ser utilizada a pintura epoxídica rica 

em zinco. Neste caso, a pintura irá proteger o trecho reparado ao criar o efeito de barreira e os 

trechos adjacentes por proteção catódica.  

Em casos onde o concreto apresenta degradação devido à carbonatação ou a presença 

de cloretos sem ter atingido a armadura, a técnica de realcalinização pode ser empregada. A 

realcalinização consiste na reposição de álcalis no interior do concreto para que o pH na 

região junto às armaduras seja elevado para níveis que permitam a repassivação do aço. Na 

realcalinização passiva, é aplicado um revestimento rico em álcalis sobre a estrutura a ser 

reparada. O revestimento deve ser mantido úmido para que haja a mobilidade de íons 

alcalinos e eles possam migrar para o interior do concreto.  Na realcalinização eletroquímica, 

é utilizado um eletrólito rico em álcalis, que possuem carga positiva e serão atraídos para o 

cátodo (armadura), alcalinizando a região.  

Quando o processo de corrosão é causado por cloretos, Cascudo (1994) recomenda 

utilizar a técnica de remoção eletroquímica de cloretos. Este método consiste na criação de 

um campo elétrico entre as armaduras e um ânodo externo. Com o campo elétrico, os ânions 

são transportados para fora do concreto enquanto os cátions são transportados para a 

armadura. Esta técnica apresenta pontos negativos pelo seu alto custo e pela inabilidade de 

remover todos os cloretos com eficácia 

O reparo por proteção catódica tem como objetivo situar o potencial da armadura 

abaixo do potencial de corrosão através de uma corrente elétrica. Ele pode ser realizado por 

dois métodos: método galvânico com ânodo de sacrifício e por corrente impressa. No método 



 

63 

 

com ânodos de sacrifício, é utilizado um metal de sacrifício fortemente anódico (geralmente o 

zinco) para gerar uma diferença de potencial. A durabilidade deste tipo de reparo é em função 

da densidade de armação, da condutividade elétrica do concreto e da condutividade entre as 

armaduras, do número de ânodos instalados e seu espaçamento. No método por corrente 

impressa, utiliza-se uma corrente elétrica externa, geralmente um retificador de corrente 

alternada, e a instalação de um sistema de ânodos colocado sobre a estrutura de concreto 

armado a ser protegida, e revestido com uma argamassa de fixação de alta condutividade 

iônica. Neste caso, é comum a utilização de titânio como o anodo, pois ele apresenta baixa 

taxa de corrosão.  

Também podem ser utilizados os inibidores de corrosão em peças afetadas pela ação 

de cloretos. Os inibidores de corrosão, que são incorporados à argamassa de reparo com base 

de cimento, têm como objetivo bloquear o processo anódico e/ou catódico, eliminando a ação 

da corrosão (REIS, 2001). Gentil (2003) afirma que é necessário considerar fatores como a 

causa da corrosão, o custo da sua utilização, as propriedades e mecanismos dos inibidores e as 

condições de adição e de controle para que esta técnica apresente bons resultados. 
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5. TÉCNICAS DE REFORÇO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as principais técnicas de reforço para 

estruturas de concreto armado, que visam aumentar o desempenho de estrutura e reestabelecer 

a sua capacidade portante.  

O reforço estrutural se torna necessário, por exemplo, quando ocorrem falhas na fase 

de projeto ou na execução ou quando há uma mudança nas cargas, geralmente causada pela 

alteração do tipo de uso da estrutura.  

Takeuti apud Valle (1999) ressalta que, para selecionar o tipo adequado de reforço, é 

necessário possuir um conhecimento do comportamento do reforço. Assim deve-se analisar 

variáveis que condicionam a mobilização de esforços resistentes do reforço, como a 

deformabilidade do concreto, características dos materiais do elemento a ser reforçado e 

aderência entre os materiais originais e de reforço.  

5.1. Reforço por complementação ou adição de armaduras 

Esta técnica consiste no acréscimo de barras de armadura que são cobertas com 

concreto, originando o aumento da seção transversal do elemento estrutural.  

A decisão de adicionar barras de armadura depende, principalmente, da relação entre 

As corroída (área da seção de armadura corroída) e As (área da seção de armadura original). 

Souza e Ripper (1998) recomendam a adição de uma nova barra quando a área corroída total 

de todas as barras numa dada seção transversal ultrapassa 15% da área original, como mostra 

a figura abaixo. 
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Figura 29- Detalhe da adição de barras na seção transversal 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 

 

Caso seja identificada a necessidade da execução do reforço, Oliveira (2015) 

recomenda seguir a sequência de etapas abaixo: 

 Cortar o trecho danificado da barra;  

 Substituir o pedaço danificado, através de solda ou amarrando com arame o 

complemento ao pedaço da barra, respeitando o transpasse das mesmas 

(depende do tipo de aço das armaduras existentes);  

 Limpeza da superfície;  

 Aplicação de resina epóxi nas armaduras e no concreto, servindo de ponte de 

ligação do concreto antigo com o novo e ainda sendo uma barreira 

impermeável que isolará as armaduras do exterior;  

 Reconstruir do elemento estrutural com concreto (projetado ou moldado) ou 

qualquer outro material, como argamassa convencional ou epóxi.  

De acordo com Takeuti (1999), esta técnica, quando aplicada de maneira adequada 

principalmente em pilares e vigas, traz uma boa eficiência. No entanto, há o inconveniente do 

aumento das dimensões da estrutura, o que muitas vezes interfere no aspecto arquitetônico do 

projeto. Outra desvantagem também é o tempo que se deve esperar para que o concreto atinja 

a resistência esperada, de modo a não utilizar o reforço até que esse tempo seja cumprido. 
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5.2. Reforço com chapas e perfis metálicos 

A técnica de reforço utilizando chapas de aço coladas ao concreto com resinas epóxi 

ou com o uso de parafusos auto-fixantes tem como objetivo criar uma armadura secundária 

que se solidariza ao elemento estrutural e aumenta em até 50 % a resistência aos esforços 

cortantes, de flexão e de torção. 

O uso deste método é interessante em situações de emergência, pela sua rápida 

execução e baixo custo, e também em casos onde não são permitidas grandes alterações 

geométricas ou arquitetônicas. Além disso, esta técnica é recomendada para reforçar 

estruturas que apresentam degradação apenas em suas armaduras, sem possuir deficiência nas 

dimensões ou na qualidade do concreto.  

Apesar de esta técnica ser simples no que se trata da sua concepção, a sua execução e 

cálculo para dimensionamento devem ser realizados com alto rigor, sendo necessário observar 

vários requerimentos. O preparo adequado, tanto do substrato quanto da superfície da chapa 

metálica, é essencial para uma ligação perfeita entre a chapa e o concreto. As espessuras da 

cola utilizada e da chapa também são fatores a serem observados. Souza e Ripper (1998) 

recomendam que a cola não tenha uma espessura superior a 1,5 mm e a que a espessura da 

chapa metálica não ultrapasse 3,0 mm, salvo em casos onde são utilizados dispositivos 

especiais de ancoragem.  

Segundo CÁNOVAS (1998), os problemas mais comuns na aplicação de chapas 

metálicas para reforço se referem a falhas de aderência por efeito de esforço cortante 

superficial na ligação do aço com o adesivo e por tensão de tração na ligação do adesivo com 

o concreto. O adesivo precisa ter módulo de elasticidade transversal inferior nos apoios de 

vigas a fim de mitigar o efeito de esforço cortante e resistência à tração por aderência superior 

a 1,5 MPa no meio do vão, onde as solicitações de flexão e tração são superiores. A aderência 
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também pode ser comprometida devido à corrosão que as chapas metálicas sofrem após serem 

expostas. Assim, fica evidente a importância da preparação das chapas no que se trata da sua 

proteção contra agentes agressivos. A passivação, que consiste em aplicar um produto à base 

de resina epóxi para proteger da corrosão e em polvilhar areia de quartzo, é uma alternativa 

para garantir a camada de proteção e a aderência.  

Em conjunto com a colagem, costuma-se utilizar chumbadores para contribuir com a 

transferência de esforços de maneira mecânica, já que as superfícies apenas contribuem com a 

aderência química. A figura abaixo mostra um exemplo de reforço realizado com a técnica de 

colagem de chapas metálicas. 

Figura 30- Reforço com chapas metálicas coladas 

 
Fonte: Stap, 2014 

O reforço com perfis metálicos é uma técnica consagrada, que se assemelha à técnica 

de colagem de chapas no que se trata da preparação da superfície metálica e do concreto. 

Neste caso, os perfis são ligados por chumbamento com buchas expansivas e é feito o 

preenchimento com resinas injetáveis para realizar a vedação do perfil e dos chumbadores. É 

utilizado principalmente em vigas e pilares e Takeuti (1999) afirma que, devido a sua 

dificuldade executiva, esta técnica deve ser empregada apenas como última opção. 
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Para o reforço de pilares, são utilizados perfis metálicos tipo cantoneira e tipo “U”, 

sendo o uso do último menos frequente por exigir um maior peso de aço. Os perfis do tipo 

cantoneira devem ser colocados nos quatro cantos do pilar, sendo ligados lateralmente entre si 

por presilhas soldadas. No trecho superior do pilar deve-se colocar um capitel metálico e no 

trecho inferior uma base metálica, que tem a função de transferir as tensões nessa região entre 

o pilar (OLIVEIRA, 2015).  

CÁNOVAS (1988) cita algumas precauções que devem ser tomadas para obter a 

máxima eficiência do reforço, como o descarregamento ou alívio parcial da estrutura antes de 

executar o reforço, para que o elemento possa trabalhar de forma integrada depois de seu 

recarregamento.  

 

5.3. Reforço com polímeros reforçados com fibras 

Os polímeros reforçados com fibras (PRF) são materiais compósitos. Segundo 

Askeland, Fulay e Wright (2012), compósitos são produzidos quando dois ou mais materiais 

são combinados para adquirir um novo material que possui propriedades superiores às dos 

materiais constituintes. Os materiais compósitos são formados por duas fases: a matriz e as 

fibras.  

No caso do PRF, a matriz é fabricada a partir de polímeros, sendo poliéster, vinilester 

e epóxi, as alternativas mais utilizadas. As fibras usuais para reforçar polímeros são carbono, 

vidro e aramida. A Tabela 6 apresenta um comparativo das características dos diferentes tipos 

de fibras.  

Devido as suas características como alto módulo de elasticidade, baixo coeficiente de 

expansão térmica (aproximadamente 50 vezes menor que o do aço) e excelente resistência à 

fadiga e a ataques químicos, o polímero reforçado com fibra de carbono é o mais empregado 
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para a execução de reforços estruturais. Por esta razão, este item abordará a técnica de reforço 

com fibras de carbono. 

Em relação a outros materiais de reforço, Silva Filho (2007) cita as seguintes 

vantagens: 

 Alta resistência e rigidez; 

 Massa específica reduzida; 

 Alta resistência à fadiga; 

 Baixo coeficiente de dilatação térmica; 

 Ótima resistência contra ataques químicos e corrosão;  

 Rapidez e facilidade de instalação. 

Apesar de suas vantagens, este sistema se mostra incompatível com superfícies 

irregulares, possui baixa resistência ao fogo e raios ultravioletas.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 6- Comparação das características das diferentes fibras 
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Fonte: Silva Filho (2007) 

Comercialmente, esta tecnologia costuma ser encontrada em folhas flexíveis pré-

impregnadas. Neste sistema, os feixes de filamentos de fibras de carbono são colocados de 

forma contínua e aderidos a essa folha, que é impregnada com uma pequena quantidade de 

resina epoxídica (SOUZA; RIPPER, 1998).  

Esta técnica pode ser utilizada em pilares, reforçando-os em meio confinante pelas 

folhas de fibra de carbono, e em lajes e vigas. Neste último caso, deseja-se aumentar a 

capacidade resistente à flexão e ao esforço transversal. No entanto, é necessário ter muito 

cuidado no detalhamento do sistema de amarração das folhas de fibra de carbono ao concreto. 

Trindade apud Higuero (2015) cita os principais campos de aplicação das folhas de 

fibras de carbono: 

 Reforço à Flexão: recomenda-se o uso de laminados retos e o tecido em alguns 

casos para o reforço de vigas e lajes submetidas à flexão. A boa aplicação da 

resina que une os laminados a superfície do concreto é essencial para que o 

reforço mão descole enquanto ele age na zona de tração. Esta resina é 

responsável por transmitir o esforço cortante de um material para o outro.  
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 Reforço por confinamento: são utilizados os tecidos de fibra de carbono no 

reforço de elementos submetidos à compressão simples e composta, pois eles 

se moldam a várias formas geométricas. O elemento estrutural é confinado 

pelas camadas de tecido, que trabalham para impedir a dilatação transversal 

que ocorre quando o elemento é comprimido. 

 Reforço ao cortante: para reforçar o elemento submetido a esforços cortantes, é 

recomendada a colagem de lâminas de carbono na região transversal do 

elemento. 

Souza e Ripper (1998) afirmam que o sucesso do reforço depende da sua qualidade de 

execução, que é dividida em duas etapas: preparação da superfície que irá receber o reforço e 

aplicação do compósito.  

Para a preparação, deseja-se remover as sujeiras e a camada de nata de cimento para 

que a peça se torne íntegra. Caso hajam imperfeições geométricas, é necessário corrigi-las 

com argamassa epoxídica alisada com espátula. Com o objetivo de melhorar a adesão do 

compósito a superfície de concreto, é aplicado um primer.  

A aplicação do compósito se inicia com a aplicação do putty filler, que irá regularizar 

a superfície. Em seguida, cortam-se as fibras de carbono, aplica-se uma demão da resina de 

colagem e faz-se a colagem da fibra de carbono previamente desenrolada e cortada, 

eliminando-se as bolhas e os desvios. Após a colagem, outra camada de resina de resina é 

aplicada para recobrir as fibras. Assim que o excesso de resina for removido, o acabamento é 

realizado. O acabamento final pode ser feito com acabamentos de alto desempenho que 

melhoram a resistência da estrutura à ação do fogo.  
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5.4. Reforço com protensão externa 

 

O método de reforço com protensão externa consiste na introdução de forças 

exteriores com o uso de cabos e tirantes para contribuir com o aumento da capacidade 

resistente da estrutura.   

Souza e Ripper (1998) citam como vantagens desta técnica a maior simplicidade para 

aplicar esforço novamente, controlando a protensão e corrigindo erros iniciais ou mudanças 

de condições, a facilidade de substituir cabos danificados e a possibilidade de utilizar 

plenamente a capacidade resistente da estrutura existente, mesmo que deformada.  

Beber (2003) aponta outras vantagens do método, como a simplicidade de execução e 

não há necessidade de se preocupar com o cobrimento dos cabos.   

No entanto, é necessário observar alguns aspectos deste método. Deve-se analisar o 

estado de tensões o qual o concreto está submetido, pois o acréscimo de força axial pode levar 

o concreto a sua ruptura. Também é importante prever uma proteção eficiente para os cabos 

externos, pois eles estão expostos e assim, mais suscetíveis à ação do fogo, corrosão, impacto 

e atos de vandalismo.  

A técnica de protensão externa é muito utilizada em pontes e viadutos. Além disso, 

Souza e Ripper (1998) listam as situações mais comuns que usam a protensão: 

 Costura de fissuras em vigas; 

 Elemento provocador de redistribuição de esforços em peças contínuas, 

aliviando vãos e apoios mais críticos e forçando os mais folgados, para 

que assim o elemento trabalhe com a sua máxima capacidade resistente; 

 Aumento da capacidade de carga do elemento.  

As figuras abaixo ilustram exemplos de situação de uso da protensão externa.  
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Figura 31- Costura de fissuras por protensão 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 

 

 

 

Figura 32- Redistribuição de esforços através da protensão externa 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 

 

Figura 33- Aumento da capacidade de carga com protensão externa 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998) 
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6. CONCLUSÕES  

O presente trabalho apresentou, através de uma revisão bibliográfica, as técnicas 

utilizadas na recuperação e reforço de estruturas de concreto armado. Além disso, foram 

estudados os principais mecanismos que causam degradação do concreto e da armadura, 

assim como o processo de diagnóstico de patologias realizado para definir o tipo de 

intervenção que deve ser realizada na estrutura.  

Como foi observado, é essencial conhecer os mecanismos de deterioração das 

estruturas de concreto armado para que seja possível obter um diagnóstico correto da estrutura 

que apresenta degradação. Tal conhecimento também é importante no projeto de novas 

construções. Neste trabalho, os mecanismos de degradação foram divididos em três grupos: 

mecanismos relativos ao concreto, à armadura e à estrutura propriamente dita. Destes, é 

possível destacar a corrosão da armadura pela ação de agentes agressivos como cloretos e gás 

carbônico. 

Também foi possível constatar a importância do processo de diagnóstico de patologias 

no sucesso da correção de anomalias. A determinação da técnica a ser utilizada deve ser feita 

após a análise cuidadosa de dados obtidos a partir do estudo do histórico da estrutura, do seu 

meio ambiente, da inspeção geral visual e de ensaios que podem ser realizados in loco ou em 

laboratório. Em conjunto com a avaliação das informações recolhidas durante a inspeção, é 

necessário considerar fatores como o custo, a urgência na intervenção e tempo necessário para 

retomar o uso da estrutura.  

Com esta pesquisa, conclui-se que há uma grande variedade de patologias que e de 

técnicas disponíveis para recuperar e reforçar as estruturas de concreto armado.  Assim, faz-se 

imprescindível o conhecimento do profissional em examinar os problemas que afetam o 
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desempenho das estruturas e avaliar as consequências que tais problemas irão causar para 

desenvolver um projeto adequado de intervenções.  

Para futuros trabalhos, sugere-se uma pesquisa focada em técnicas de reabilitação 

para estruturas de concreto armado que sofreram com corrosão das armaduras, e para 

estruturas localizadas em ambientes de alta agressividade.  
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