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CAPÍTULO III – REPAROS, PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

 

III.1.  Reparos 

 

III.1.1  Preparo e limpeza do Substrato 

 

O preparo e limpeza do substrato de concreto ou de aço tem como 

objetivo a remoção de contaminações, materiais de baixa resistência 

ou mal aderidos, restos de pintura, enfim, todo e qualquer material 

que venha a se interpor entre o substrato e o material de reparo e 

proteção, visando a obtenção de uma superfície rugosa e limpa para 

tentar criar condições ideais de aderência. O preparo do substrato é 

considerado quase a parte mais importante do reparo ou reforço, 

sendo responsável, segundo HELENE50, por pelo menos 50 % do 

sucesso deste reparo ou reforço. 

 

Os principais procedimentos de preparo e limpeza do substrato de 

concreto são: 

 

 - Escarificação, manual ou mecânica 

 

 - Desbaste, usando disco com lixadeira industrial 

  

- Delimitação, usando disco de corte 

                         
50 HELENE, Paulo R. Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto.     
         São  Paulo,  FOSROC/PINI, 1992. 
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- Lixamento, manual ou elétrico 

  

- Escovamento manual 

 

- Desagregação ou remoção, usando rompedores pneumáticos,   

            explosivos,  hidrojateamento de alta pressão, pistola de agulha   

            ou maçarico 

  

- Jateamento de abrasivo, seco ou úmido 

  

- Saturação com água 

  

- Hidrojateamento, a quente ou a frio 

  

- Jato de vapor d’água 

  

- Jato de ar comprimido 

 

- Lavagem, através de ataque ácido ou alcalino ou do uso de   

            desengraxantes químicos 

  

- Limpeza e secagem, usando solventes voláteis 

 

 

III.1.2   Reparos Localizados 

 

O reparo localizado realizado segundo um critério sistemático, visando 

eficiência e durabilidade, compreenderia as seguintes fases gerais: 

 

 - preparo e limpeza do substrato 
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 - reconstituição da seção de reparo 

 

 - proteção superficial 

 

O preparo e limpeza do substrato compreende as técnicas já 

descritas no item III.1.1. 

 

A  reconstituição da seção compreende: 

 

- a imprimação do substrato de concreto para formação de ponte de 

aderência com o material de reparo, sendo normalmente usado um 

adesivo acrílico, puro ou em pasta de cimento, ou um adesivo epóxi 

puro, conforme às condições de umidade do substrato, a necessidade 

e/ou facilidade de colocação de fôrmas e a importância estrutural 

(solicitação) da região sob reparo; 

 

- o fechamento da cavidade pela aplicação manual ou mecanizada 

do material de reparo, cimentício ou orgânico; 

 

- o acabamento da superfície reparada;  e 

 

- a cura do material de reparo aplicado, sendo uma cura úmida do 

material cimentício ou a cura ao ar livre do material orgânico. 

 

A proteção da superfície compreende um preparo, pré-pintura do 

substrato, com técnicas como lixamento, lavagem com detergente 
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e/ou o ataque ácido, seguido da pintura propriamente dita, com rolo 

ou pistola, usando um sistema de proteção adequado, como por 

exemplo, um sistema epóxi/poliuretano de alta espessura, com 

controle de consumo e espessura de filme úmido na execução, além 

da própria técnica de pintura. 

 

 

III.1.2.1  Argamassas e microconcretos à base de cimento Portland 

 

As argamassas e os microconcretos de cimento Portland para reparos 

podem ser preparados in loco, com um traço especialmente formulado 

para atender requisitos específicos de desempenho, como alta 

resistência mecânica inicial, ausência de retração de secagem, 

expansão controlada, boa aderência ao substrato, baixa 

permeabilidade etc. Os constituintes da argamassa ou microconcreto 

podem ser, além dos agregados miúdo e graúdo, o cimento Portland e 

a água de amassamento, aditivos e adições do tipo plastificantes, 

redutores de água, impermeabilizantes, escória de alto-forno, cinza 

volante e sílica ativa (microssílica ou cinza de casca de arroz). 

 

O emprego de materiais industrializados é, frequentemente mais 

vantajoso, dado que a produção in loco  pode ter um de controle de 

qualidade mais difícil e mais demorada, além de que, há situações em 

que alguns dos constituintes individuais da argamassa ou 

microconcreto são de difícil aquisição no mercado em função da 
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qualidade (ou marca),  remessa (frete ou prazo de entrega) ou volume 

do material, aumentando o número de variáveis de controle de 

qualidade de produção e execução.  

 

 

III.1.2.2  Argamassas e microconcretos à base de cimento e polímero 

 

Estes materiais podem ser formulados com cimento Portland, 

agregados bem graduados,  geralmente de granulometria contínua 

(dimensão máxima característica igual a 9 mm, no caso de 

microconcretos), e resinas do tipo acrílico, estireno-butadieno (SBR) 

ou  acetato de polivinila (PVA). Quando industrializados, são 

fornecidos em pó, como produtos pré-dosados, requerendo apenas a 

adição do polímero fornecido ou da quantidade estabelecida de água 

na ocasião da mistura no canteiro.  

 

São aplicados manualmente com desempenadeira. 

 

 

III.1.2.3  Argamassas à base de resina 

 

Dentre as argamassas orgânicas mais comuns encontram-se as de 

base epóxi, fenólica, poliéster, estervinílica e base furânica. 
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Estas argamassas são geralmente aplicadas em pequenos volumes e 

espessuras e apresentam resistências mecânica e química elevada, 

maior que as das argamassas à base de cimento ou de cimento 

modificadas com polímeros, sendo apropriadas para ambientes 

altamente agressivos (corrosivos) ou onde há exigência de alto 

desempenho. 

 

Os produtos industrializados são, geralmente, fornecidos como 

conjuntos bi ou tricomponentes, que deverão ser misturados total e 

intimamente entre si antes da aplicação no canteiro. 

 

São aplicadas manualmente com espátula ou desempenadeira. 

 

 

III.1.3  Reparos Generalizados 

 

Os reparos generalizados são realizados em etapas similares às dos 

reparos localizados, sendo entretanto, empregadas técnicas mais 

mecanizadas – por exemplo, projeção via seca ou úmida de argamassa 

polimérica – e materiais mais adequados a algumas situações 

específicas, como no caso de reparo em grandes áreas de pisos 

industriais etc. 
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III.1.3.1  CAD - Concreto de Alto Desempenho 

 

Geralmente, designa-se CAD- Concreto de Alto Desempenho  (às vezes 

também, CED- Concreto de Elevado Desempenho), ao concreto feito 

com cimento Portland,  sílica ativa e aditivo superfluidificante, e que 

apresenta resistência mecânica elevada, verificada pela resistência à 

compressão uniaxial superior a 40 MPa aos 28 dias. Materiais como 

cinza volante, escória granulada de alto forno, agregado leve e fibras 

podem também fazer parte deste tipo de concreto.  

 

A elevada resistência é obtida, segundo MEHTA & MONTEIRO51, pela 

redução da porosidade, da heterogeneidade, e da microfissuração na 

pasta de cimento e na zona de transição matriz, pasta de cimento ou 

argamassa-agregado graúdo.  

 

Conforme observa AMARAL FILHO52, a resistência mecânica elevada é 

apenas uma, entre as várias características notáveis do material: 

ausência de segregação e exsudação, alta aderência ao concreto velho, 

baixíssima permeabilidade, alta resistividade elétrica, boa resistência 

a ataques de agentes agressivos, retração e fluência reduzidas, altas 

resistências à baixa idade, são também propriedades desse concreto, 

que, por vezes, podem ser muito mais importantes do que o fato de ele 

                         
51 MEHTA, P. K. & MONTEIRO, P. J. M. Concreto: estrutura, propriedades e materiais.  
         (Trad. Profo. Dr. P. do Lago  Helene et al). São Paulo, CIMINAS/HOLDERCHEM /PINI, 1994. 
52 AMARAL FILHO, E. M. Recuperações e aplicações em estruturas de concreto de alto desempenho.  
          In: II SIMPÓSIO EPUSP SOBRE ESTRUTURAS DE CONCRETO, 15-17 outubro 1990.    
          Anais, São Paulo, EPUSP, 1990.  
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vir a apresentar resistências muito altas. Em reparos, O CAD pode ser 

empregado, principalmente em pisos de alta resistência. 

 

No Brasil, segundo RAMALHO53, o número de trabalhos publicados 

até 1996, é relativamente grande, cerca de 80, sendo públicas a 

maioria das instituições desenvolvendo este tema. Observa-se que os 

trabalhos sobre o CAD não têm sido realizados apenas nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que tradicionalmente 

concentram as atividades de pesquisa em Engenharia Civil, mas 

também em Estados como Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 

Paraná, Santa Catarina e até no Distrito Federal.  

 

 

III.1.3.2  Argamassas e microconcretos de cimento e polímero 

 

Estes materiais são, geralmente aplicados por projeção mecânica via 

seca ou úmida. 

 

São comumente formulados com cimento Portland, agregados bem 

graduados (geralmente obedecendo às curvas de Bolomey, no caso de 

granulometria contínua) e resina acrílica ou estireno-butadieno. 

 

                         
53 RAMALHO, I. A. Estudos e pesquisas sobre concreto de alto desempenho realizados no Brasil. In:  
         INTERNATIONAL CONGRESS ON HIGH-PERFORMANCE CONCRETE, AND   
         PERFORMANCE AND QUALITY OF CONCRETE STRUCTURES, 5-6 June, 1996.  
         Proceedings, Florianópolis, UFSC/USP/UFRGS, 1996.  
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Quando industrializados, são geralmente fornecidos como produtos 

pré-dosados, requerendo apenas o lançamento do polímero e/ou a 

adição da quantidade estabelecida de água e o saco de pó no 

misturador na ocasião da mistura no canteiro. 

 

 

III.1.3.3  Concretos de polímeros 

 

O termo concreto de polímero pode designar: 

         - concreto impregnado de polímero          

 

         - concreto modificado com polímero 

          

         - concreto à base de polímero 

 

O CIP- concreto impregnado com polímero é, geralmente produzido 

com a aplicação de uma mistura monômero-catalisador e subseqüente 

polimerização deste, pelo aquecimento do concreto em temperaturas 

entre 70 a 90 oC com vapor, água quente ou infravermelho.  

 

O CMP- concreto modificado com polímero é produzido 

semelhantemente à argamassa polimérica, isto é, pela adição na 

ocasião da dosagem e mistura do concreto de um látex em forma de 

aditivo. Os látexes mais comumente usados são o estireno-butadieno 

e o acrílico.   

 



 59

O CP- concreto à base de polímero é produzido sem cimento 

Portland, sendo usados agregados e aglomerante à base de polímero, 

comumente epóxi ou metilmetacrilato. 

 

 

III.1.3.4  Argamassas e concretos reforçados com fibras 

 

Os materiais reforçados com fibras, na forma de argamassas e 

concretos de cimento Portland, podem ser usados, principalmente em 

reparos de pavimentos aeroportuários, industriais e rodoviários. Seu 

uso permite melhor controle de fissuração da argamassa ou concreto 

endurecido, maior resistência à impacto e à cargas cíclicas, além do 

aumento da resistência à flexão. 

 

As fibras mais usadas são as de aço, polipropileno e as de vidro 

resistente a álcalis, sendo que as fibras vegetais são comuns em 

materiais e componentes de habitações populares e poderiam ser 

usadas como constituintes dos materiais de reparo nestes casos. 

Entretanto, os materiais reforçados com fibras ainda não têm sido 

usados com freqüência em reparos no Brasil. 
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III.1.4  Endurecimento da Superfície 

 

III.1.4.1  Materiais aspergidos 

 

Tratam-se de materiais industrializados compostos de uma mistura de 

agregados resistentes à abrasão e cimento Portland, que são 

aspergidos sobre a superfície do concreto fresco,  geralmente em um 

piso de concreto recém-concretado, desempenados e acabados, de 

modo a formar uma capa resistente à abrasão e à desagregação 

pulverulenta, tornando-se integrada ao piso de concreto.  

 

Os agregados podem ser do tipo metálico ou mineral. O agregado 

metálico é mais macio e mais dútil, sendo e a espessura de aplicação 

da capa de piso cerca da metade da do agregado mineral; 

normalmente, ele é usado quando ocorre tráfego de veículos de rodas 

metálicas e impacto pontual. O agregado mineral é mais duro e não 

corrosivo, sendo adequado para uso em qualquer tipo de piso 

industrial.  

 

A aspersão costuma ser realizada em duas etapas, sendo usado cerca 

de 2/3 do material na primeira aplicação, e o restante na segunda. 

Ela pode ser manual ou mecânica. 
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III.1.4.2  Compostos líquidos 

 

Os produtos líquidos são à base de silicato de sódio ou fluorsilicato de 

magnésio, sódio ou zinco, que podem ser usados separadamente, ou 

combinados.  

 

A capa de piso resistente à abrasão é obtida em função da reação do 

hidróxido de cálcio da hidratação do cimento com a solução de 

metassilicato de sódio, endurecendo o concreto superficial: 

 

Ca(OH)2 + NaSiO2   →   C-S-H + NaOH 

Onde: 

 

Geralmente, são feitas de três a quatro aplicações em dias sucessivos, 

e as soluções devem ser bastante diluídas para auxiliar a penetração 

da solução de silicato.  
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III.1.5  Reparo de Fissuras 

 

 

III.1.5.1  Classificação das fissuras 

 

As fissuras têm implicações patológicas, dependendo de seu tipo: 

fissuras longitudinais expõem longos trechos de armadura a possíveis 

fontes de contaminação e deverão sempre ser consideradas 

potencialmente perigosas, mesmo se não resultarem diretamente da 

corrosão de armaduras, como é o caso freqüente;  fissuras 

transversais podem ou não ter gravidade patológica, dependendo de 

sua abertura, localização e do grau de exposição da estrutura. 

 

Pode-se classificar as fissuras em  sete tipos  distintos (PULLAR-

STRECKER,198754): 

 

- Fissuras longitudinais formadas após o endurecimento do concreto: 

ocorrem diretamente sobre as barras da armadura numa posição tal 

que, não tendo sido causadas por retração, assentamento plástico ou 

contração térmica,  são o resultado da formação de produtos de 

corrosão na armadura; 

 

 

                         
54PULLAR-STRECKER, P. Corrosion damaged concrete: assessment and repair. London, CIRIA- 
       Butterworths, 1987.   
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- Fissuras transversais formadas após o endurecimento do concreto: 

causadas por retração, contração térmica ou sobrecarga estrutural; 

 

- Fissuras de cisalhamento: formam-se devido à atuação de 

sobrecargas ou movimentação estrutural, e não estão relacionadas 

com corrosão de armaduras;  

 

- Fissuras de retração plástica: formam-se com a grande perda de 

umidade superficial devido à evaporação rápida na concretagem sobre 

grandes áreas; 

 

- Fissuras de assentamento plástico: ocorrem, de forma geral, 

longitudinalmente sobre a armadura e formam-se durante a 

concretagem quando há assentamento e exsudação excessivos nas 

formas; 

 

- Fissuras mapeadas: levam um longo período de tempo para se 

formar na superfície do concreto e ocorrem devido à reação álcali-

agregado, e não têm relação com a corrosão de armaduras;  

 

- Fissuração superficial em forma de “pele de crocodilo”: resulta da 

retração superficial do concreto durante ou após o endurecimento, e 

não tem relação com a corrosão de armaduras.  
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III.1.5.2  Métodos de reparo 

 

- Fissuras de retração plástica: devem ser seladas com graute de base 

mineral modificado com polímeros, se já não houve contaminação por 

agentes agressivos. 

 

- Fissuras de assentamento plástico: devem ser reparadas da mesma 

maneira que as fissuras de retração plástica. 

 

- Fissuras de cisalhamento e transversais: as fissuras passivas 

poderão ser seladas com injeção de resina, geralmente epóxi, mas 

dependendo do caso, podendo-se usar poliéster, acrílico ou 

poliuretano, de baixa viscosidade, e as ativas com elastômero sintético 

à base de polissulfeto ou poliuretano. 

 

 - Fissuras longitudinais causadas por corrosão da armadura: deverão 

ser tratadas de acordo com a técnica de reparo localizado ou 

generalizado do concreto, isto é, o concreto deverá ser removido 

seguindo-se os procedimentos subseqüentes de reparo prescritos e 

específicos a cada caso. 
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III.1.6  Técnicas Especiais 

 

III.1.6.1  Concreto com agregado pré-colocado 

 

O concreto com agregado pré-colocado, também denominado concreto 

pré-acondicionado, é produzido pela colocação dos agregados na 

fôrma seguida do preenchimento dos vazios na massa de agregado 

com um graute ou argamassa, geralmente à base de cimento. O 

agregado pode ser de seixo rolado com dimensão máxima 

característica na faixa de 12,5 a 40 mm; o graute, geralmente é do 

tipo industrializado, à base de cimento Portland e aditivos para 

controle de sua reologia; a argamassa pode ser produzida no traço em 

massa de 1 parte de cimento Portland (comum ou composto, classe 

32), 1,5 parte de areia seca com dimensão máxima característica de 

1,2 mm, até 3% em massa de cimento de aditivo superfluidificante, 

com relação água/cimento menor ou igual a 0,45. 

 

Segundo MAILVAGANAM55, trata-se de um método particularmente 

útil em reparos em que devem ser empregados o mínimo de 

equipamentos ou onde as condições de lançamento são difíceis, como 

por exemplo, num reparo subaquático, embora o concreto com 

agregado pré-colocado seja, normalmente menos resistente (maior 

relação água/cimento) que o concreto bombeado e de produção mais 

                         
55 MAILVAGANAM, N. P (ed.). Repair and protection of concrete structures. Boca Raton, CRC  
         Press, 1992.  
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lenta, além de menos durável sob intemperismo e ciclos de molhagem 

e secagem. 

 

III.1.6.2  Concreto e argamassa projetados 

 

A projeção de concreto ou argamassa apresenta vantagens em relação 

ao concreto aplicado por outro método, tais como a redução 

significativa ou mesmo ausência de formas e a rapidez executiva. Em 

reparos generalizados, pode ser uma escolha imperiosa. 

 

O concreto ou argamassa para projeção requerem critérios específicos 

de dosagem, sendo importantes a graduação do agregado, o fator 

água/cimento, o uso de adições minerais, aditivos, emulsões 

poliméricas ou fibras metálicas ou plásticas.  

 

A projeção pode ser via seca ou úmida, requerendo equipamento 

específico a cada processo. A seleção de um ou outro processo 

dependerá fundamentalmente das condições do trabalho, se pequeno 

ou grande, da disponibilidade de equipamento e do material 

especificado pelo patologista, mas o processo via seca comumente 

produz material mais resistente, embora a reflexão ou rebote seja, 

normalmente maior. 

 

Na projeção por via seca os materiais (concreto ou argamassa 

convencionais ou argamassa polimérica em pó) são homogeneizados a 
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seco no misturador e levados por ar comprimido através de um 

mangote até o bico de projeção, no qual uma mangueira acoplada 

adiciona água sob pressão à massa de material,  sendo então o 

mesmo lançado em alta velocidade pelo bico de projeção. O 

adensamento do concreto ou argamassa é conseguido pelo efeito do 

impacto contra o substrato de concreto da massa projetada. 

  

Na projeção via úmida, os materiais, inclusive a água e/ou emulsão 

polimérica, são pré-homogeneizados no misturador e levados através 

de um mangote até o bico de projeção, no qual é introduzido ar 

comprimido, sendo então, o material lançado em alta velocidade pelo 

bico de projeção. O adensamento do concreto ou argamassa também é 

conseguido pelo efeito do impacto contra o substrato de concreto da 

massa projetada. 

 

A dosagem do concreto projetado, via úmida ou seca, baseia-se nos 

mesmos princípios dos outros tipos de concreto, sendo comum a 

adição de microssílica (até 15% em relação ao cimento) e sendo 

comuns relações água-cimento na faixa de 0,35 a 0,55. 

 

Também existem concretos e argamassas industrializados formulados 

para a projeção mecânica. 
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Um documento técnico de referência bastante aceito 

internacionalmente para a projeção de concreto é o ACI 506R-90 

Guide to Shotcrete (Manual do Concreto Projetado).  

 

 

III.2   Proteção Anticorrosiva 

 

III.2.1  Introdução 

 

Quando os agressivos, em geral de caráter ácido, penetram no 

concreto chegando ao nível da armadura, provocam a destruição da 

camada passivante que se formou no contato entre a armadura e os 

produtos alcalinos da hidratação do cimento com uma queda no pH, 

despassivando assim, as armaduras. 

 

Várias são as formas que podem ser utilizadas na a proteção do 

concreto armado, sendo aplicadas sobre a superfície do concreto ou 

diretamente sobre as armaduras. 

 

III.2.2  Pintura de fundo para armadura 

 

Os materiais disponíveis comercialmente para a pintura protetora na 

forma de primer  da armadura são à base de epóxi com ou sem carga 

de zinco, com uma capacidade protetora particularmente boa ao 

ataque de íons cloreto. A existência de defeitos no filme, devidos à 
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espessura inadequada do mesmo ou à interrupção na aplicação da 

pintura, pode não garantir a proteção, podendo a corrosão iniciar-se 

sob a película aplicada de epóxi. Os produtos enriquecidos com zinco 

conferem a ela maior durabilidade por proteção catódica, 

considerando que a carga de zinco é mais eletronegativa que o aço da 

armadura, porém a aderência película-armadura ainda é questão mal 

resolvida. 

 

 

III.2.3  Proteção superficial do concreto 

 

Os sistemas de pinturas de proteção são tintas e vernizes e são, 

constituídos essencialmente, de revestimentos hidrofugantes de poros 

abertos ou revestimentos impermeabilizantes formadores de filme. 

 

Os materiais disponíveis comercialmente, geralmente são: 

  

-  hidrofugantes: silicone, silano e siloxano 

- formadores de filme: acrílico puro, acrílico estirenado, borracha 

clorada,  epóxi, poliuretano e estervinílica. 

 

Os revestimentos citados podem ser combinados em sistemas duplos 

constituídos de hidrofugante/formador de filme ou de formadores de 

filme de bases químicas distintas. 
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A eficiência e durabilidade das estruturas de concreto reparadas 

dependerá, principalmente da seleção do sistema de proteção, 

considerando a agressividade do meio ambiente e a utilização da 

edificação, e do preparo adequado da superfície de concreto para a 

pintura.  

 

A superfície de concreto deverá estar limpa, seca, isenta de pó, 

gordura, sabão ou mofo, e apresentando-se coesa e resistente. Para 

isto, pode ser necessário: 

 

 . raspar ou escovar a superfície 

 

 . lavar a superfície com solução de água e detergente 

 

 . lavar a superfície com uma solução desengraxante de elevada  

            eficiência 

 

 . lavar a superfície com uma solução ácida 

 

 . lavar a superfície com uma solução alcalina 

  

. lavar a superfície com uma solução fungicida 

 

 . limpar a superfície com um solvente volátil 

 

 . secar a superfície com jato de ar 
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É importante também que a superfície de concreto não contenha 

pintura antiga, ou qualquer traço de material à base de cimento 

aderido e que se apresente homogênea, plana e com rugosidade 

promotora da aderência do sistema de pintura que será aplicado. Para 

isto, pode ser necessário: 

 

 . lixar a superfície com lixa de grana adequada 

 . lavar a superfície com uma solução ácida 

 . estucar a superfície com material de base mineral 

 

Finalmente, é importante que o substrato esteja em ótimas condições 

de utilização, isto é esteja curado e resistente, o que pode significar 

um período mínimo de 28 dias, desde a aplicação, para secagem e 

desenvolvimento de resistência, se se tratar de revestimento novo à 

base de cimento Portland. 

 

 

III.3  Proteção catódica por corrente impressa 

 

A  proteção catódica baseia-se na passagem de uma pequena corrente 

contínua pela armadura (Figura 6) do concreto da estrutura de modo 

que nenhum trecho desta, possa atingir um potencial elétrico tal que 

possibilite a iniciação do processo corrosivo. Isto significa que, toda a 

armadura é tornada catódica em relação ao ânodo externo 

componente do sistema de proteção catódica. 
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Fig. 6:  Princípio da proteção catódica por corrente impressa56  

 

O  sistema  instalado  deverá  ser  continuamente  monitorado  para  a   

garantia da proteção desejada, e isto pode ser feito via colocação de 

semicélulas embutidas no concreto e o registro automático dos 

potenciais da estrutura seguido da comparação com os potenciais 

anteriores à instalação do sistema. 

 

Um risco que se corre, antes ou durante a implantação do sistema, é a 

possibilidade de liberação de hidrogênio em função da eletrólise, em 

áreas que poderão ficar superprotegidas. Assim, embora para o 

concreto armado convencional isto seja uma questão de boa 

implantação e monitoração do sistema, conclui-se que o sistema não é 

recomendado para concreto protendido devido à grande possibilidade 

de danos por fragilização do aço na presença de hidrogênio. 

 

                         
56PULLAR-STRECKER, P. Corrosion damaged concrete: assessment and repair. London, CIRIA- 
       Butterworths, 1987.  
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III.4  Manutenção 

 

A manutenção das estruturas e edificações é uma necessidade perene 

devido à degradação contínua dos materiais de construção, 

particularmente o concreto, sob os efeitos combinados de esforços 

mecânicos, ação ambiental e envelhecimento natural. 

 

Os serviços de manutenção de estruturas podem fazer parte de um 

programa de manutenção preventiva ou de manutenção corretiva, 

sendo que a preventiva visa recuperar a estrutura deteriorada sob 

condições normais de utilização, antes que os problemas se tornem 

graves ou muito importantes, isto é, visa manter a funcionalidade da 

estrutura sob condições normais de utilização, e a corretiva visa 

reparar os problemas patológicos, geralmente importantes estrutural 

ou esteticamente, manifestados pela estrutura previamente à vida útil 

esperada, seja por falhas de projeto, de construção ou de utilização da 

edificação. 

 

 

III.4.1  Manutenção Preventiva 

 

Um programa de manutenção preventiva de estruturas de concreto 

contemplará atividades de reparo e proteção das estruturas, fachadas 

e superfícies quando sua degradação ainda não é significativa, não 

tendo havido solicitações mecânicas, físicas, químicas ou biólogicas 
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anômalas em relação às previstas em projeto. Por exemplo, uma 

atividade comum é a repintura periódica das fachadas e estruturas de 

edificações residenciais, comerciais ou industriais. 

 

 

III.4.2  Manutenção Corretiva 

 

Um programa de manutenção corretiva das estruturas de concreto 

contemplará atividades de reparo e proteção das estruturas, fachadas 

e superfícies, quando a degradação é significativa e decorrente de 

solicitações não previstas ou de atraso na execução do programa de 

manutenção preventiva. 

 

A manutenção corretiva é a grande responsável pelo contínuo 

desenvolvimento de diferentes técnicas, instrumentos e materiais de 

diagnóstico, reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto. 


