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RESUMO 

Em inspeções de construções, é cada vez mais comum se deparar com edificações e obras de infraestrutura 

que, muito antes de atingirem sua vida útil, já estão necessitando de reparos e reforços, ou entrando em 

colapso. O presente trabalho analisou a aderência entre concretos de diferentes idades e entre o aço e o 

concreto.  Foram comparados três tipos de tratamento da interface entre concretos de diferentes idades, 

avaliando-se a aderência. Foi avaliada, também, a aderência entre aço e concreto, quando a barra foi inserida 

no concreto fresco e quando foi inserida por furação e ponte de aderência de epóxi. Ainda, foi analisada a 

influência da aderência entre concretos sobre tensão de ruptura à flexão. Foram dosados dois traços de 

concreto, um deles para o substrato (maior idade) e outro de recuperação (menor idade) dosados para fck de 

30 MPa e 35 MPa, respectivamente. A aderência entre os dois tipos de concreto foi medida através de 

ensaios que solicitaram a interface com esforços de tração, cisalhamento oblíquo e cisalhamento vertical. Foi 

medida a resistência flexão de corpos de prova constituídos pelos dois tipos de concreto, com pontes de 

aderência de argamassa e epóxi. Os corpos de prova, parcialmente compostos por concreto de substrato 

foram curados e deixados ao ar por alguns meses. Posteriormente, receberam três tratamentos superficiais 

distintos: escovação; escovação e camada de argamassa igual à do concreto de substrato e escovação e 

camada de epóxi. Foram, então, complementados com concreto de recuperação, submetidos à cura por 

imersão em água e ensaiados. Para a análise da aderência entre aço e concreto, foi realizado ensaio de 

arrancamento das barras inseridas no concreto. Ao comparar os resultados dos ensaios de aderência dos 

corpos de prova cujas interfaces receberam somente escovação, com as interfaces dos corpos de prova que 

receberam além de escovação, camada de argamassa e ponte de epóxi, observou-se um aumento na 

resistência de aderência, respectivamente, de 15% e 37% para o ensaio de aderência por tração indireta; de 

4% e 12% para o ensaio de aderência por cisalhamento oblíquo e de 108% e 178% para o ensaio de 

cisalhamento vertical. Para o ensaio de flexão, observou-se um incremento de 41% no módulo de ruptura, ao 

comparar o resultado do corpo de prova que recebeu escovação e camada de epóxi com o que recebeu 

escovação e camada de argamassa. Quando foram relacionados os valores dos corpos de prova do ensaio de 

arrancamento (pull out) que tiveram a barra de aço inserida no concreto no estado endurecido com ponte de 

aderência epóxi, com os que tiveram a barra de aço inserida no concreto ainda em estado fresco, não se 

percebeu perda significativa (cerca de 0,52%). 

 

Palavras-chave: estruturas de concreto, materiais de recuperação, aderência 



 
 

ABSTRACT 

In inspections of buildings, it is increasingly common to come across buildings and infrastructure works, 

long before they reach their useful life, are already in need of repair and reinforcement, or collapsing. This 

study examined the bond between concrete of different ages and between steel and concrete. Three types of 

treatment interface between the concrete of different ages were compared by evaluating bond. It was also 

evaluated the bond between steel and concrete, when the bar was inserted into the fresh concrete and when it 

was inserted by drilling and bond of epoxy bridge. Still, we analyzed the influence of adhesion between 

concrete on flexural strength. Two concrete mixtures, one for the substrate (older) and then recovery (age) 

measured for fck 30 MPa and 35 MPa, respectively, were measured. The bond between the two types of 

concrete was measured using tests that forced the interface tensile stresses, oblique shear and vertical shear. 

Flexural strength of the specimens constituted of two types of concrete bridges with mortar and epoxy 

adhesion was measured. The specimens, partially composed of concrete substrate were cured and left to air 

for a few months. Subsequently, received three different surface treatments: brushing, brushing or equal to 

that of mortar concrete substrate and brushing and epoxy layer. They were then supplemented with concrete 

recovery subjected to curing by immersion in water and tested. For the analysis of bond between steel and 

concrete, the pullout test was performed from the inserted bars in concrete. When comparing the results of 

tests of adherence of specimens received only brushing whose interfaces with the interfaces of the 

specimens that received besides brushing, layer of mortar and epoxy bridge, there was an increase in bond 

strength, respectively, 15% and 37 % for the adhesion test by indirect tensile, 4% and 12 % for the 

adherence test by oblique shear and 108% and 178 % for the vertical shear test. For the bending test, there 

was an increase of 41 % in modulus of rupture, when comparing the results of the test piece which received 

brushing and epoxy layer which received brushing and mortar layer. When were related values of the 

specimens of the pullout test (Pull out) who had the steel rod inserted in the concrete in the hardened state 

with epoxy adhesion bridge with those who had the steel rod inserted in the concrete still fresh , not 

observed significant loss (about 0.52 %). 

Keywords: concrete structures, recovery materials, bond strength 
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1. INTRODUÇÃO 

Pode-se afirmar que o material de construção mais consumido em todo o planeta é o 

concreto. Sua aplicação é bastante antiga e sua composição praticamente não sofreu 

grandes modificações ao longo do tempo. A partir destas informações, poderia se chegar 

à conclusão de que, pela sua grande aplicação e pouca variabilidade de composição ao 

longo dos anos, a técnica de execução e uso do concreto já estariam consolidados a 

ponto de se obter estruturas quase perfeitas. Entretanto, o que se vê no ambiente prático 

é o aparecimento cada vez mais comum de falhas em componentes de concreto e a sua 

degradação precoce, sendo muitas vezes necessário recuperar, restringir o uso ou até 

mesmo demolir a estrutura. Essas falhas são também denominadas de manifestações 

patológicas e podem ter origem em qualquer etapa, desde a concepção do projeto, a 

execução, até durante o uso da edificação.  

De acordo com Helene (2007), o concreto de cimento Portland tem provado ser o 

material de construção mais adequado para estruturas, apresentando vantagens em 

relação a outros sistemas construtivos, como madeira, aço e alvenaria. Entretanto, desde 

os primeiros indícios de seu uso, o concreto é submetido às mais variadas sobrecargas e 

ações ambientais, que culminam em uma grande incidência de manifestações 

patológicas, que são acompanhadas por altos custos para sua medida tratativa.  

Entretanto, Souza e Ripper (2005) acrescentam que além de fatores ambientais e de 

sobrecargas, há negligência por parte de alguns profissionais no momento da execução 

da edificação, falhas involuntárias inevitáveis e casos de imperícia, que acabam 

influenciando no desempenho insatisfatório da estrutura. Este conjunto de fatores 

aliados ao envelhecimento natural da estrutura e a ocorrência de acidentes podem levar 

a conclusão de que vivemos numa época de grandes riscos e preocupações em relação à 

durabilidade das estruturas de concreto. 

As manifestações frequentemente comprometem a estética da estrutura e, na maioria 

dos casos, reduz a capacidade de suportar as cargas, que pode vir a gerar o colapso total 

ou parcial da estrutura. É observada a atitude inconsistente do construtor, que tenta 

solucionar a situação com reparos superficiais simples ou demolições injustificadas. 

Nenhuma dessas atitudes extremas é recomendada, especialmente quando se leva em 

consideração o atual conhecimento tecnológico e grande número de métodos e produtos 

desenvolvidos especificamente para resolver problemas patológicos (HELENE, 2007). 

Entretanto muitas destas técnicas não estão ainda fortemente consolidadas, e muitas 
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vezes não apresentam normas para sua correta aplicação. No presente trabalho, serão 

analisados alguns materiais utilizados em recuperação e diferentes técnicas de 

aplicação, para que sejam comparados em sua eficácia em promover aderência 

satisfatória com o concreto do substrato. 

Diante do vasto número de construções de concreto que apresentam manifestações 

patológicas, revela-se uma grande importância quanto ao estudo e divulgação de 

técnicas e materiais de recuperação deste tipo de construção. Justifica-se a escolha do 

tema pela importância que o mesmo abrange em relação aos grandes prejuízos materiais 

gerados pela aplicação de técnicas incorretas ou uso indevido de matérias, além da 

geração de riscos às vidas que ocupam as edificações. 

Sendo assim, a relevância da realização deste trabalho se deve à necessidade de se 

divulgar resultados cientificamente comprovados da eficácia das técnicas e dos 

materiais de recuperação. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar aderência entre concretos de diferentes idades e entre aço e concreto, para 

diferentes tipos de tratamentos na interface entre os materiais. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Realizar revisão bibliográfica acerca das propriedades do concreto, 

manifestações patológicas evidenciadas nas estruturas, mecanismos e fatores 

influenciadores na aderência entre concretos e entre aço e concretos e 

experiências reais de recuperação de estruturas de concreto; 

 Levar a cabo experimentos laboratoriais para a medida da aderência entre 

concretos de diferentes idades, a partir de ensaios com corpos de prova 

compostos por concreto de substrato e de recuperação, submetidos a três 

tratamentos distintos da interface; 

 Executar ensaios de arrancamento (pull out) de barras de aço no concreto de 

substrato; 

 Obter resultados do desempenho de resistência de aderência entre concretos e 

entre aço e concreto, bem como dos efeitos da aderência entre concretos no 

módulo de ruptura à flexão; 
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 Contribuir para a geração de dados sobre o tema. 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente estudo foi estruturado de acordo com a Figura a seguir. 

 

Este trabalho está constituído da exposição da relevância do tema e do objetivo 

pretendido (capítulo 1); fundamentação teórica, por pesquisa em livros, artigos de 

publicações periódicas e trabalhos acadêmicos acerca do tema (capítulo 2); descrição da 
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metodologia a ser aplicada nos experimentos laboratoriais (capítulo 3); apresentação e 

discussão dos resultados obtidos, nos procedimentos experimentais (capítulo 4) e as 

conclusões alcançadas (capítulo 5). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Sendo as obras de Engenharia entendidas como um sistema complexo, visando cumprir 

com as finalidades a que se destinam, torna-se necessário o conhecimento do 

desempenho de seus subsistemas. A estrutura, como um dos subsistemas, deve possuir 

um desempenho condizente com os padrões exigidos para o cumprimento de sua vida 

útil. Para garantir o desempenho requerido em projeto, a estrutura deve passar por 

manutenções preventivas e, eventualmente, intervenções no sentido de aumentar sua 

proteção contra agentes agressivos, recuperá-las ou reforçar sua capacidade portante 

(FRANCO et al., 2003). 

No caso específico de estruturas de concreto é importante considerar que sua 

heterogeneidade leva a uma maior vulnerabilidade ao ataque por substâncias que 

causam degradação, nem sempre de fácil entendimento. A penetração de fluidos através 

do concreto é, frequentemente, acompanhada por reações químicas com o cimento, 

agregados e as barras de armadura (op. cit.). 

 

2.1 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND 

O compósito mais largamente utilizado na construção civil é o concreto. Apesar de não 

ser tão resistente e tenaz como o aço, o concreto possui várias vantagens, como por 

exemplo, a boa resistência à água, a facilidade com que os elementos estruturais de 

concreto podem ser moldados em diferentes formas e tamanhos, seu preço relativamente 

baixo (MEHTA; MONTEIRO, 2008).  

Os primeiros registros de uso do concreto foram datados na Antiguidade pela 

civilização egípcia. Neste tempo, o concreto era constituído por uma mistura de um 

aglomerante a base de gesso impuro com calcário calcinado, agregados, como areia 

fina, pedaços de pedra e água, que formavam o elemento ligante dos blocos das 

pirâmides. Entretanto, o primeiro concreto propriamente dito foi produzido pelos 

antigos gregos e romanos, inicialmente aplicado em obras hidráulicas e de barragens, 

cuja composição era de calcário calcinado, água e fragmentos de pedras, tijolos e telhas 

(op. cit.). 

De acordo com Helene e Terzian (1995), em momento algum da história brasileira 

houve interesse técnico em desenvolver normas para a dosagem do concreto, como 

houve nos EUA, através do American Concrete Institute. Ainda atualmente, faz-se a 
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dosagem dos componentes do concreto, utilizando-se os parâmetros da resistência à 

compressão e trabalhabilidade. De acordo com Neville (1997), o bom concreto deve 

apresentar boa resistência e durabilidade, devendo ser econômico, além de apresentar 

bom aspecto superficial, livre de fissuras ou porosidade. Caso haja perda de uma dessas 

características, será necessário fazer um estudo do problema, para uma possível ação 

tratativa. 

Por esse motivo, os diferentes estudos das manifestações patológicas das estruturas de 

concreto estão sendo alvo frequente de vários pesquisadores e estudiosos, que vêem 

neste tema uma grande variedade de situações e possíveis tratamentos. A recuperação e 

reforço de estruturas costumam demandar gastos consideráveis, sendo notável o 

crescente desenvolvimento de materiais e técnicas para recuperação do concreto 

(GLASS; BUENFELD, 2009 apud HERBSTER, 2011). 

Com o grande volume de construções executadas em concreto armado, são crescentes 

os avanços quanto à melhora da qualidade dos materiais, os métodos racionais de 

execução e melhor conhecimento sobre o seu comportamento como estrutura. A partir 

desta evolução, é possível executar estruturas mais leves e mais esbeltas, entretanto 

essas estruturas são mais suscetíveis aos agentes agressivos, necessitando uma maior 

atenção quanto à prevenção ao surgimento de falhas (CÁNOVAS, 1988). 

2.1.1 Propriedades no estado fresco 

Na produção do concreto no estado fresco, devem-se seguir alguns parâmetros pré-

estabelecidos, dotando-se o concreto de propriedades que tornem possível que a mistura 

seja transportada, lançada e adensada, com certa facilidade e sem que haja segregação. 

De acordo com Petrucci (2005), almejam-se, para o concreto fresco, as seguintes 

propriedades: consistência, textura, homogeneidade e capacidade de retenção da água. 

Muitas vezes, essas propriedades são englobadas sob o termo “trabalhabilidade”, que 

pode ser avaliada através de ensaios que medem a consistência do concreto fresco (op. 

cit.). A trabalhabilidade é uma propriedade que varia de acordo com o elemento 

estrutural a ser concretado, sendo conceituada por Neville (1997) como “[...] uma 

propriedade física inerente ao concreto em referência às circunstâncias de um tipo 

particular de construção”. Petrucci (2005) acrescenta que para classificar um concreto 

como trabalhável, deve-se, primeiramente, analisar as condições de transporte, mistura e 
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lançamento, a qualidade dos materiais constituintes, bem como as dimensões e 

espaçamento das armaduras das estruturas a serem concretadas. 

A relação água/cimento do concreto é de extrema importância, pois além de influenciar 

propriedades no estado fresco, como trabalhabilidade, influencia também em 

propriedades no estado endurecido, como a resistência à compressão e durabilidade. De 

acordo com Neville (1997), além da quantidade, deve-se controlar a qualidade da água 

de amassamento. Impurezas, como matéria orgânica, contidas na água, podem resultar 

em manchas na superfície do concreto ou até mesmo desencadear a corrosão das barras 

de armadura.  

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), o conceito de segregação está relacionado à 

perda de uniformidade da mistura do concreto pela separação de seus componentes, 

ainda no estado fresco. Neville (1997) afirma que dentre outras consequências, a 

segregação influi diretamente na trabalhabilidade, pois é impossível o adensamento 

pleno de uma mistura segregada. Os fatores que contribuem para a ocorrência da 

segregação são o transporte inadequado, com impactos sobre a mistura fresca, 

lançamento, principalmente quando se dá em queda livre de grandes alturas, e 

adensamento, destacando-se a vibração que, em doses excessivas, resulta no processo de 

segregação. 

A exsudação é um tipo de segregação, na qual ocorre a subida da água de amassamento 

na superfície, antes que ocorra a pega. Mehta e Monteiro (2008) afirmam que a 

exsudação é resultante da inabilidade dos materiais constituintes do concreto em reter a 

água. Esse fenômeno gera estruturas com superfícies porosas, que ficam menos 

resistentes à abrasão e resultam em estruturas com diferentes resistências mecânicas, 

sendo a parte inferior do elemento mais forte e a parte superficial mais fraca. Desse 

modo, a durabilidade fica prejudicada, com possibilidade de surgimento de falhas e 

penetração de agentes agressivos na estrutura. 

2.1.2 Propriedades no estado endurecido 

 

2.1.2.1 Desempenho mecânico 

A resistência à compressão, que é o principal parâmetro de medida de desempenho 

mecânico do concreto, é fácil de ser medida e seu aumento vem acompanhado do 
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aumento proporcional das resistências a outros tipos de esforços, que crescem 

gradativamente, de acordo com o grau de hidratação do cimento. 

Segundo Cánovas (1988), o concreto é um material muito nobre e é muito difícil 

encontrar casos de colapso que sejam exclusivamente creditados a deficiências do 

concreto, causados por dosagem ineficiente de cimento ou má dosagem da própria 

mistura. Há casos de falha de execução que repercutiram na resistência mecânica, mas 

que não chegaram a causar colapso. Defeitos no concreto podem se unir a outras causas 

estruturais, como sobrecargas excessivas. Agregados podem causar manifestações 

patológicas, por reações expansivas com substâncias do próprio concreto ou do meio 

ambiente, produzindo fissuras e degradação da pasta, podendo levar à redução do 

desempenho mecânico do concreto. 

Souza e Ripper (2005) ressaltam a necessidade de prevenir danos às estruturas, 

causados, por exemplo, por reação álcali-agregado, que resulta da interação, em 

presença de umidade, entre agregados de sílica reativa e hidróxidos alcalinos liberados 

pelo cimento durante a hidratação. A introdução de íons sulfatos no concreto, seja dos 

próprios materiais constituintes ou do exterior, como água do mar ou esgotos, leva à 

formação de sulfoaluminato tricálcico (etringita) que gera expansão e fissuração. Esses 

são exemplos frequentes de interações adversas no concreto que, pelo potencial de 

fissuração, levam à redução do desempenho mecânico do concreto, ao longo do tempo. 

Mehta e Monteiro (2008) referem-se a problemas associados ao mau uso de aditivos, 

sendo mais frequentes as incompatibilidades entre aditivos e o cimento ou entre dois 

aditivos usados simultaneamente. Souza e Ripper (2005) destacam a importância de 

haver a dosagem adequada e a homogeneização do aditivo na massa do concreto para 

evitar efeitos indesejáveis sob o desempenho do material. De acordo com Mehta e 

Monteiro (2008) é altamente recomendável a realização de ensaios laboratoriais para 

aplicação dos aditivos e adições no concreto. 

 

2.1.2.2 Deformabilidade 

A deformação é a resposta a uma tensão, que pode advir de esforços aplicados, 

gradientes térmicos, por movimentação da água no interior do material, ou por reações 

químicas expansivas. Materiais cimentícios, como o concreto, por sua natureza frágil, 

não têm suas falhas compensadas por deformação plástica, como os materiais dúcteis. 
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Assim, esforços de tração nesses materiais se concentram nas falhas, amplificando a 

tensão e propagando as trincas. Adicionalmente, variações dimensionais de um 

elemento de concreto, estão sempre sujeitas a restrições. Assim, é esperado que o 

material apresente fissuração quando for atingida sua resistência à tração. O aumento 

gradual da deformação sob tensão constante, chamado de fluência, e a diminuição da 

tensão sob deformação constante, chamada de relaxação, são fenômenos típicos de 

materiais viscoelásticos, como o concreto (MEHTA; MONTEIRO, 2008).   

A retração é a variação de volume do concreto, independentemente de cargas externas. 

De acordo com o que ocasionou a retração, há diferentes denominações para este 

fenômeno. A retração plástica ocorre quando há certa rigidez na pasta de cimento, 

porém esta ainda não tem resistência suficiente para se contrapor a tensões que surgem 

devido à acomodação da pasta (MANGAT; AZARI, 1990). Após a pega, continua a 

ocorrer o processo de hidratação dos componentes cimentícios, levando à remoção de 

água dos capilares para a hidratação do cimento, resultando no processo de auto-

secagem, denominada retração autógena (NEVILLE, 1997). De acordo com Mehta e 

Monteiro (2008), quando há gradiente de umidade entre o concreto e o ambiente, ocorre 

a perda de água adsorvida, resultando na retração por secagem, ou hidráulica. Neville 

(1997) afirma que o concreto pode sofrer deformação por carbonatação, devido à 

dissolução de cristais de Ca(OH)2,  e deposição do CaCO3 em espaços não sujeitos a 

tensão, sendo assim aumentada temporariamente a compressibilidade da pasta de 

cimento. 

 

2.1.2.3 Permeabilidade 

O concreto é um material naturalmente poroso. Mehta e Monteiro (2008) afirmam que 

boa parte da água contida no concreto evapora, deixando poros não saturados. No 

concreto, a pasta de cimento contém diversos tipos de vazios, que influenciam as 

propriedades do material. Espaços entre camadas de silicatos de cálcio hidratados (C-S-

H) estariam entre 5 e 25 angstroms e seriam muito pequenos para ter efeito adverso 

sobre a resistência mecânica ou permeabilidade, mas poderiam contribuir para a 

retração na secagem e fluência. Vazios capilares representariam os espaços não 

preenchidos por componentes sólidos da pasta hidratada, sendo o volume e tamanho dos 

mesmos determinados pela distância original entre as partículas na pasta de cimento 

fresca, ou seja, pela relação água/cimento e pelo grau de hidratação do cimento. 
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Em pastas bem hidratadas e com baixa relação água/cimento, os capilares podem ter 

dimensões variando entre 10 e 50 nm. Para pastas com altas relações água/cimento em 

estágios iniciais de hidratação, os vazios capilares podem ter de 3 a 5 μm. Vazios 

capilares maiores que 50 nm, denominados macroporos, são, provavelmente mais 

influenciadores da resistência e impermeabilidade, enquanto que vazios menores que 

essa dimensão, os microporos, teriam importante papel na retração por secagem e 

fluência. Poros cheios de ar, geralmente de formato esférico, são, normalmente, 

incorporados na pasta durante o processo de mistura do concreto. Vazios incorporados 

na mistura, frequentemente, variam de 50 a 200 μm. Ambos são muito maiores que os 

capilares e são capazes de afetar deleteriamente a resistência mecânica e permeabilidade 

do concreto (op. cit.). 

Petrucci (2005) acrescenta que é inevitável a incorporação de ar à massa, durante o 

processo de mistura do concreto, e se o concreto não for bem adensado, para eliminar 

bolhas de ar, haverá a formação de poros. 

 

2.1.2.4 Vida útil e durabilidade  

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2007), norma que regulamenta o projeto e 

execução de estruturas de concreto, vida útil da estrutura é o período de tempo durante o 

qual se mantêm as características das estruturas, desde que sejam atendidos os requisitos 

de uso e manutenção prescritos em projeto, bem como de execução de reparos. 

É de suma importância que o concreto desempenhe as funções que lhe foram atribuídas, 

que mantenha a resistência e a utilidade que dele se espera. Atendendo essas condições 

no tempo de vida útil previsto à estrutura, pode-se afirmar que se tem um concreto 

durável. 

Para garantir a durabilidade do concreto, é importante que se tenha qualidade durante a 

execução da estrutura. Para Juruan (1981) apud Helene e Terzian (1995) a qualidade da 

edificação está relacionada à adequação ao uso. Esse parâmetro está relacionado à 

necessidade da estrutura ter a resistência adequada, ser funcional, ter vida útil elevada, 

possuir baixo custo de manutenção e operação. 

Segundo Souza e Ripper (2005), um importante componente relacionado à durabilidade 

é a água. A relação água/cimento do concreto irá determinar características como 
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densidade, compacidade, porosidade, permeabilidade, capilaridade e fissuração, além da 

resistência mecânica.  

É recomendado pela NBR 6118 (ABNT, 2007) que fatores relacionados à durabilidade 

sejam analisados no dimensionamento da estrutura. Esta norma considera fatores como 

a corrosão de armaduras, ação da temperatura do ambiente e agressividade química, 

para que se possam definir critérios como o fator água/cimento máximo, resistência 

mínima do concreto, cobrimento mínimo das armaduras e modalidade de cura. 

 

2.2 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO 

No sentido estrito da palavra, patologia é o estudo das “doenças”, que em componentes 

construtivos seriam as falhas, danos e inadequações que comprometem o desempenho 

da construção. Assim, denominar de patologia a essas falhas seria incorrer em uso de 

terminologia inadequada, embora seja um uso frequente e arraigado no jargão dos 

profissionais que lidam com esses problemas. 

De acordo com Souza e Ripper (2005), exceto em caso de catástrofes naturais, os 

problemas patológicos do concreto armado têm origem em uma ou mais etapas do 

processo da construção civil, que pode ser dividido em três partes: concepção, execução 

e utilização. Para a etapa da concepção, deve-se adotar como critérios de projeto a 

satisfação do cliente, a facilidade de execução e manutenção, a economia e, 

principalmente, a segurança da edificação. As dificuldades técnicas e o custo para 

solucionar um problema patológico decorrente de uma falha ocorrida nesta etapa são 

diretamente proporcionais à antiguidade da falha. Ou seja, quanto mais cedo se detecta a 

falha, menos onerosa e mais fácil será sua solução. Pode-se citar como erros a falta de 

compatibilização e detalhamentos insuficientes do projeto, especificação inadequada de 

materiais, erros de dimensionamento e detalhes construtivos inexequíveis. 

A execução poderia ser denominada como a etapa crítica do processo, pois grande parte 

das manifestações patológicas é resultante dessa fase. Para garantir que se atinja a vida 

útil da estrutura, deve-se, inicialmente, certificar se os materiais a serem usados são de 

boa qualidade e se são compatíveis entre si (CÁNOVAS, 1988). Um estudo realizado 

por Ahzahar et al. (2011), cujo objetivo foi identificar os fatores que contribuem para a 

ocorrência de defeitos e colapsos nas obras de construção civil, detectou como 
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importante fator gerador de manifestações patológicas, a utilização de materiais 

disponíveis localmente, que muitas vezes não apresentam desempenho satisfatório. A 

justificativa fornecida pelos construtores seria a economia de custos com transporte e, 

até mesmo, a gratuidade desses materiais, como por exemplo, madeira e areia. Apesar 

da economia em curto prazo, o uso de materiais de construção de baixa qualidade pode 

levar a despesas onerosas com recuperações estruturais e, até mesmo, a demolição total 

da edificação.  

Na etapa de execução, a cura do concreto é um procedimento determinante para uma 

estrutura durável. A cura minimiza os danos congênitos do concreto, sendo que, quanto 

maior o cuidado com a cura do concreto, menor a possibilidade de fissuração e melhor 

desempenho mecânico e resistência aos agentes agressivos (NEVILLE, 1997). 

Durante a etapa de utilização da edificação, devem-se respeitar as instruções fornecidas 

pela empresa executante. Há exemplos, como no caso de pontes, em que devem ser 

observadas as placas indicativas de carga máxima para os veículos. Ahzahar et al. 

(2011) cita que há casos em que a alteração da utilização dos espaços da edificação é 

inevitável, como por exemplo, os prédios construídos em décadas passadas que até a 

atualidade são de uso comercial, ou de escritórios. Nestes casos, mesmo que não haja 

grandes mudanças estruturais, como derrubadas de paredes portantes, ou outros 

elementos da estrutura, há necessidade de readequar as instalações elétricas para a 

instalação de aparelhos mais modernos, como o caso de refrigeradores de ar. Em 

situações desse tipo, pode haver sobrecarga na rede, levando à geração de curtos-

circuitos, que podem resultar em incêndios, ou até mesmo comprometimento da 

estrutura, quando são feitos furos nos elementos, como vigas e pilares, para possibilitar 

a passagem dos novos cabeamentos. 

Souza e Ripper (2005) acrescentam que, nessa etapa, devem ser feitas manutenções 

periódicas, para conservação da estrutura, pequenos reparos, ou até mesmo detecção de 

problemas. De acordo com Ahzahar et al (2011), o programa de manutenção 

desempenha um papel importante na prevenção de manifestações patológicas, sendo 

que as inspeções englobam atividades não só de verificação de quaisquer aspectos de 

deterioração anormal da edificação, como também limpeza das calhas e espaços e 

verificação do sistema elétrico e hidráulico. 
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Para que seja aplicado o correto tratamento da estrutura que apresenta uma manifestação 

patológica, é importante que alguns procedimentos sejam executados. Primeiramente 

deve-se fazer a anamnese da estrutura e verificar os sintomas apresentados para que 

posteriormente se possa atestar o correto diagnóstico. Somente após apurar a origem, o 

agente causador e o real tipo de manifestação patológica, através do diagnóstico, é que 

se deve aplicar a medida tratativa mais indicada, levando em consideração 

exequibilidade da técnica, as limitações que serão impostas à estrutura durante o 

tratamento e o custo para essa terapia. Por fim, devem-se analisar quais medidas serão 

necessárias para que se garanta uma maior durabilidade à estrutura. 

Silva e Helene (2011) conceituam a anamnese das estruturas como o processo em que se 

coleta e se revê criticamente todos os dados relativos à estrutura, ao traço, à preparação 

do concreto e aos ensaios de resistência, constatando se foram cumpridas as 

especificações e se não houve erros de execução ou de transmissão de informações.  

 

2.2.1 Recuperação de estruturas de concreto 

 

2.2.1.1 Métodos de avaliação de estruturas a serem recuperadas 

Frequentemente, é necessária a realização de ensaios laboratoriais ou de campo, para 

que se possa ter maior conhecimento das reais condições da estrutura danificada. Dentre 

os ensaios existentes, os mais comuns são os mecânicos, entretanto existem os ensaios 

químicos, que permitem verificar a existência de componentes agressivos na estrutura e 

reconstituição do traço do concreto, e os ensaios físicos, que auxiliam na verificação da 

influência da temperatura e da umidade no material. 

Segundo Reis (2001), pequenas quantidades (menos que 50 g), que são obtidas por 

perfuração no concreto, são suficientes para a realização de ensaios químicos. É 

importante analisar as propriedades, não só superficialmente, como a certa 

profundidade, portanto devem ser feitas coletas individualizadas, precavendo-se quanto 

à contaminação das amostras. Alguns testes químicos mais comuns são os de 

reconstituição do traço; verificação do grau de hidratação, através da análise 

petrográfica; determinação de agentes agressivos por dosagem potenciométrica e 

verificação de carbonatação, por aplicação de timolftaleína ou fenolfetaleína. 
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Os ensaios mecânicos são de extrema importância para a determinação da resistência do 

concreto, podendo ser destrutivos ou não. Petrucci (2005) citou ensaios não destrutivos 

como os que medem a dureza superficial, a exemplo do realizado através do 

esclerômetro de Schmidt, e ensaios dinâmicos, onde são aplicados aparelhos de 

ressonância e raios X. Dentre os ensaios destrutivos, há os que medem a resistência à 

compressão, tração por compressão diametral e por flexão. Inclui-se, ainda, ensaios de 

arrancamento, que são considerados por alguns autores como semi-destrutivos. 

 

2.2.2 Materiais e técnicas de recuperação 

 

2.2.2.1 Re-alcalinização e dessalinização 

A re-alcalinização e a dessalinização são métodos de recuperação inovadores e não 

destrutivos, cujo objetivo é aplicação de técnica eletroquímica para deter a corrosão e 

promover a repassivação das armaduras (EGGERS; OLIVEIRA, 1997). 

A re-alcalinização (FIGURA 1) permite que o concreto carbonatado volte a ter um teor 

de alcalinidade para o reestabelecimento e manutenção da camada passivadora de óxido 

de ferro na superfície das armaduras. Esse método de recuperação consiste na aplicação 

de um campo elétrico entre a armadura do concreto e uma malha de aço inserida em 

uma solução alcalina, montada externamente à superfície do concreto, onde a solução 

alcalina será transportada para o interior do concreto carbonatado pelo efeito de um 

fluxo eletro-osmótico. Ao mesmo tempo, a eletrólise na superfície das armaduras 

produz um meio altamente alcalino (op. cit.). 

Dessalinização (FIGURA 2) consiste na remoção de íons de cloreto, através da indução 

de uma corrente elétrica. Durante o processo, ocorre migração de cátions para as 

armaduras, migração de ânions para um eletrodo externo (malha metálica) e produção 

de íons hidroxila na superfície das armaduras, como consequência da reação catódica 

(op. cit.).  
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Figura 1- Processo de Re-alcalinização. Fonte: Erggers e Oliveira (1997) 

 

Figura 2 - Processo de Dessalinização. Fonte: Erggers e Oliveira (1997) 

 

 

2.2.2.2 Materiais com base epóxi 

Em danos estruturais, como fissuras, desprendimentos, ninhos de pedras e corrosão de 

armadura, o uso dos materiais compostos por resina epóxi é de grande valor para 

medidas tratativas, pois estes apresentam propriedades adesivas, boa resistência, 

durabilidade e compatibilidade com o concreto (CÁNOVAS 1988). 

Estas qualidades contribuem para que a resinas possam ser empregadas não só em 

reparações e restaurações, como também em proteções da estrutura contra agentes 

químicos, físicos e biológicos. As principais aplicações das resinas são em injeções de 

trincas e fissuras, união de aço e concreto em reforços, união de concretos de diferentes 

idades, argamassas para preencher ninhos de pedras ou áreas sem concreto, 

revestimentos anticorrosivos, selagens etc (op. cit.). 
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 2.2.2.3 Materiais adesivos 

Os materiais adesivos, como o próprio nome diz, têm a função de colar elementos 

estruturais em outros já existentes. No mercado, os mais comuns são os adesivos à base 

de acetato de polivinila (PVA), resina acrílica e epoxídica, sendo este último o mais 

usado.  

Os adesivos à base de PVA são comumente usados como reforço em argamassas, a 

exemplo de argamassas para chapisco, sendo diluídos na água de amassamento, com a 

função de conferir maior aderência.  Os adesivos à base de polímeros acrílicos possuem 

aplicação semelhante aos adesivos à base de PVA, sendo encontrados na forma de 

placas transparentes. Estes polímeros acrílicos são resultantes da polimerização de 

monômeros da classe dos ésteres do ácido acrílico ou do ácido metacrílico que 

apresentam transparência e boa resistência química. Os adesivos à base de epóxi são 

compostos por um catalisador e um monômero, que conferem a maleabilidade do 

material por certo tempo, tornando-se sólido e com elevada resistência após algum 

tempo (SOUZA; RIPPER, 1998). 

 

2.2.2.4 Materiais para injeção 

De acordo com Souza e Ripper (2005), para executar a injeção em estruturas de 

concreto, podem ser usados materiais com poder adesivo, como as resinas acrílicas, 

poliésters e epoxídicas, garantindo a monoliticidade do elemento estrutural. Entretanto, 

Cánovas (1988) afirma que se deve ter cuidado quanto à injeção de materiais em trincas 

e fissuras, pois não é em todos os casos que se pode utilizar esse tipo de tratamento. 

Se a fissura presente na estrutura for passiva, que não apresenta movimento, podem-se 

usar materiais que possuem rigidez ao endurecerem. Porém, o mesmo não poderá ser 

utilizado em uma fissura ativa, pois sua amplitude pode variar com o tempo, como em 

estruturas que são submetidas a variações de temperatura e não apresentam juntas de 

dilatação. Em caso de fissuras ativas, ao se executar a injeção com material rígido, 

como resinas à base de epóxi, poderá haver o aparecimento de novas fissuras em local 

próximo à aplicação. O ideal, nestes casos, é o uso de material selante flexível, que não 

permita que agentes agressivos penetrem no elemento (CÁNOVAS 1988). 
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2.2.2.5 Argamassas de reparo 

Ao fazer reparos estruturais com argamassa pode-se utilizar tanto argamassas comuns, 

como aquelas enriquecidas com fibras e aditivos. Para se ter um material de boa 

qualidade, com menor permeabilidade de agentes agressivos e boa resistência, pode-se 

enriquecer a argamassa com cinzas volantes, metacaulin ou sílica ativa, mantendo-se, 

também, uma baixa relação água/cimento. Entretanto, a trabalhabilidade e, 

principalmente, a autoadensabilidade do material são de extrema importância, 

necessitando-se, assim, da inclusão de aditivos plastificantes ou superplastificantes. 

Deve-se, também, buscar diminuir a possibilidade de retração e consequente fissuração, 

adicionando-se aditivos expansores e executando-se uma boa cura. Enriquecer a 

argamassa a partir da substituição de uma parte da água de amassamento por um líquido 

à base de látex sintético contribui para a redução do módulo de elasticidade, aumenta a 

adesão ao substrato, reduz a retração, aumenta a resistência à flexão, melhora a 

trabalhabilidade, aumenta a resistência à carbonatação e à penetração de cloretos e, 

sendo o aglomerante o cimento Portland, a argamassa não terá sua alcalinidade 

diminuída (BERTOLINI, 2010).  

 

2.2.2.6 Grout 

O grout pode ser feito em obra, ou fornecido pré-dosado, que, neste caso, só necessitará 

da mistura com a água para sua aplicação. As características desejáveis são a elevada 

resistência mecânica, facilidade de aplicação, baixa retração e autoadensabilidade. 

Souza e Ripper (2005) afirmam que, como o ganho de resistência deste material é 

bastante rápido, pode-se efetuar a desforma em até 24h, necessitando de cura por pelo 

menos 3 dias. Os grouts que são pré-fabricados podem ser compostos por aglomerante 

mineral ou epóxi. 

Os que são de base mineral são compostos por cimento, agregados miúdos, quartzos, 

aditivo superplastificante e pó de alumínio, este último com a função de promover 

propriedade expansiva. Este material normalmente é usado em partes da estrutura de 

difícil acesso, pois apresenta elevada fluidez e sua expansão permite que haja o 

preenchimento de grande quantidade de vazios (SOUZA; RIPPER, 1998). 
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2.2.2.7 Microcimento 

De acordo com Pereira e Helene (2007), microcimento é um composto preparado a 

partir de silicatos, aluminatos e ferroaluminatos de cálcio, cujas partículas possuem 

tamanho inferior a 20 µm ou 30 µm. Devido a sua grande fluidez, o microcimento é 

adequado para preparação de argamassas super-fluídas, usadas para preencher fissuras.  

Sua aplicação varia desde serviços subterrâneos, como reparação de túneis e manilhas 

de sistema de esgoto, até mesmo reabilitação de obras especiais como barragens, pontes, 

viadutos e monumentos. 

 

2.2.2.8 Polímeros reforçados com fibras (FRP) 

Em 1980, materiais de matriz polimérica reforçados por fibras longas (FRP) começaram 

a ser utilizados para esse tipo de reparo, substituindo as placas de aço externas, 

anteriormente usadas para reforço de estruturas de concreto, sendo o seu uso muito 

difundido após o sismo de Kobe em 1995 (SOUZA; RIPPER, 1998). Bertolini (2010) 

afirma que, ao comparar os dois materiais, notou-se que ambos possuíam rigidez 

semelhante, entretanto o FRP possuía carga de ruptura até dez vezes superior à da chapa 

de aço e uma densidade cerca de cinco vezes inferior, demonstrando assim uma grande 

vantagem quanto à leveza e resistência. Além das características citadas, o FRP não 

necessita de ancoragem para fixação do adesivo, sendo assim uma alternativa de fácil e 

rápida aplicação. 

A utilização do FRP em reforços estruturais é feita através da aplicação de folhas 

flexíveis compostas por fibras, que podem ser aplicadas pré-impregnadas por resinas, 

denominado método úmido, ou com a aplicação de resina na peça estrutural antes da 

colocação da folha de FPR seca e reaplicação da resina acima da folha já aplicada, 

denominado método seco. As fibras mais utilizadas nos compostos estruturais são as 

fibras de carbono (CFRP), fibras de vidro (GFRP) e fibras aramídicas (AFRP). Nas 

fibras de carbono e aramídicas existem diversas classes de produtos de acordo com o 

módulo de elasticidade e resistência à tração (BERTOLINI, 2010). 

 

2.3 EXPERIÊNCIAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
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Como resultado da grande incidência de manifestações patológicas nas edificações, 

tanto antigas como modernas, tem sido crescente o desenvolvimento e aprimoramento 

dos materiais e técnicas de recuperação das estruturas.  

Manifestações patológicas podem variar desde pequenos danos, até mesmo o colapso da 

estrutura, podendo representar um risco à vida dos usuários e de quem transita em seu 

entorno. Jordy e Mendes (2013) afirmam que, considerando as ações de agentes 

agressivos, a instauração de anomalias e perda de desempenho de peças estruturais, é 

comum os acidentes com estruturas.  

Um caso de colapso estrutural que resultou em vítima fatal foi o desabamento da 

marquise do edifício Mercúrio, no Rio de Janeiro, em 1991. Após análise dos fatores 

que levaram ao colapso, foi constatada a falta de manutenção da marquise, sendo 

evidenciadas falhas na impermeabilização, permitindo o acesso de água para o interior 

da estrutura. Em consequência, instaurou-se um processo corrosivo nas armaduras dos 

tirantes de apoio, que levaram ao desabamento de parte da estrutura. 

Um estudo de caso desenvolvido por Carvalho et al. (2011) aborda problemas com uma 

marquise da cidade do Recife. A marquise engastada na laje do piso do primeiro 

pavimento possuía 43 anos de construída, estava inserida em um ambiente com classe 

ambiental III de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2007) e não possuía rotina de 

manutenção. Como resultado da interação desses fatores, a marquise apresentou 

manifestações patológicas como umidade, desagregação do concreto do cobrimento 

nominal, fissuras longitudinais e transversais, armadura exposta e, consequentemente, 

corrosão de armaduras. 

Foi constatado que essa estrutura foi construída com cobrimento nominal insuficiente, 

de acordo com as normas atuais, entretanto satisfatório para as normas vigentes na 

época de sua construção. Considerando as manifestações patológicas detectadas, 

recomendou-se que houvesse uma recuperação de caráter emergencial, corrigindo as 

deficiências com impermeabilizações, drenagem e de recuperação estrutural (op. cit.). 

Mesmo em estruturas executadas corretamente, em que foram tomados os devidos 

cuidados, podem surgir manifestações patológicas, como fissuras. Um estudo de caso 

elaborado por Freitas et al. (2011) constatou que na Eclusa de Tucuruí, situada no 

estado do Paraná, havia uma grande quantidade de fissuras e vazios no concreto.  As 

possíveis causas para o aparecimento dessas manifestações seriam a retração por 
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secagem e o uso de aditivos incorporadores de ar, respectivamente. Foi constatado que 

além de fissuras secas, havia fissuras onde existia saída de água, necessitando assim de 

duas medidas tratativas diferentes. 

Nas fissuras secas, foi utilizado um adesivo estrutural a base de resina epóxi, sendo 

necessária a preparação da fissura, aumentando sua abertura (FIGURA 3) e 

profundidade, para posterior aplicação da resina (FIGURA 4) (op. cit.). 

 

Figura 3- Preparação da abertura da fissura. Fonte: Freitas et al. (2011) 

 

 

Figura 4 - Aspecto da superfície após a aplicação da resina epóxi. Fonte: Freitas et 

al. (2011) 

 

 

Para as fissuras que apresentavam umidade, foi necessário o uso de resina de 

poliuretano hidroreativa, sendo aplicada por meio de ponteiras (FIGURA 5), que foram 
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inseridas em furos feitos no concreto. Após a aplicação, os furos deixados pelas 

ponteiras foram vedados com argamassa enriquecida com sílica ativa (op.cit.). 

 

Figura 5 - Injeção da resina de poliuretano através das ponteiras. Fonte: Freitas et 

al. (2011) 

 

 

Para os vazios contidos no concreto, a alternativa adotada foi o fechamento com 

argamassa enriquecida com sílica ativa, sendo curada com produto químico pulverizado 

na superfície recém-tamponada, para que não houvesse perda de água, 

consequentemente inibindo o aparecimento de fissuras (op. cit.). 

Em reparos de estruturas de concreto, é importante garantir que o material a ser aplicado 

seja compatível com a estrutura e que haja homogeneidade, quando se utilizam dois ou 

mais materiais no reparo. Bras et al. (2012) desenvolveu um estudo sobre recuperação 

de estruturas de concreto com compósitos de fibras de aço juntamente com argamassas 

injetáveis, visando ao aumento na resistência à tração do compósito. 

 Foi adotado o arranjo unidirecional das fibras da rede. Compararam-se argamassas 

injetáveis sem adição e com a substituição parcial de cimento por sílica ativa. Observou-

se que as argamassas enriquecidas com sílica ativa apresentaram menor retração, menor 

porosidade e maior resistência à compressão, no 28º dia de moldagem, sendo a melhor 

composição aquela que continha substituição de 2% da massa do cimento por sílica 

ativa. As argamassas com maiores teores de sílica ativa apresentaram perda na 

trabalhabilidade, para mesma relação água/cimento, com maior dificuldade de 

penetração na trama de fibras de aço, conforme mostra a Figura 6. Para misturas com 

adições menores que 2% de sílica ativa, houve retração significativa da matriz. 
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Figura 6 - Aspecto de heterogeneidade em compósito de argamassa com fibras de 

aço. Fonte: Bras et al., (2012) 

 
 

Foi feito um estudo sobre o processo de deterioração da Biblioteca Benedito Leite, em 

São Luís, Maranhão, no qual foi constatado que a estrutura passava por grandes 

problemas relativos à corrosão de armaduras. Foi notado que, principalmente nas vigas, 

houve desprendimento do concreto da parte do cobrimento e perda de seção das 

armaduras (LUCENA, 2011). 

Para ter uma maior noção das condições da estrutura, foram realizados ensaios para 

verificar o nível de carbonatação e esclerometria. Para a recuperação desta estrutura, foi 

recomendado que os tramos das vigas e partes da laje, que necessitavam de 

recomposição, fossem recompostos, com concreto com fck maior ou igual a 40 MPa, 

escorando-se corretamente as lajes, que estariam apoiadas sobre as vigas danificadas, e 

as lajes que necessitariam passar pelo procedimento de reparo. Recomendou-se também 

que instalassem armaduras longitudinais alternadas (armadura superior e inferior) a cada 

80 cm, utilizando-se pastilhas de metal de sacrifício para garantir uma maior 

durabilidade da armadura (op.cit.). 

Uma situação cotidiana em grande parte das edificações e que desencadeia o surgimento 

de manifestações patológicas é a falta de manutenção periódica. Naser e Zonglin (2011) 

desenvolveram um estudo para identificar os danos estruturais contidos na ponte Jilin, 

construída em concreto, no ano de 1940, e localizada no centro da cidade de Jilin, no 

Nordeste da China. Foi constatado que algumas vigas e arcos tinham manifestações 

patológicas, como corrosão de barras de aço (FIGURA 7), disgregação do concreto 

(FIGURA 8) e fissuras (FIGURA 9), que foram ocasionadas pela falta de manutenções 

periódicas. 

 



25 
 

Figura 7 - Corrosão nas barras de aço da estrutura da ponte Jilin. Fonte: Naser e 

Zonglin (2011) 

 

 

Figura 8 - Disgregação do concreto dos pilares da ponte Jilin. Fonte: Naser e 

Zonglin (2011) 

 

 

Figura 9 - Algumas fissuras na estrutura da ponte Jilin. Fonte: Naser e Zonglin 

(2011) 

 

 

 Dentre os métodos utilizados na recuperação, foi feita a inserção de novas barras de 

aço, em substituição às que foram atingidas pela corrosão, e injeção de grout em 

fissuras, sendo que, em fissuras menores que 15 mm, foram feitos cortes em forma de 

“v” e aplicação de adesivo epóxi na superfície do substrato de concreto, antes da 

aplicação do grout. Além da reparação, foi proposta uma rotina de manutenção 

periódica, com o monitoramento de abertura de fissuras, principalmente por haver ações 

de cargas estáticas e dinâmicas. 
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2.4 MANUTENÇÃO 

Além da concepção do projeto e da execução da estrutura, existe uma etapa de suma 

importância para a durabilidade e cumprimento da vida útil do concreto, a etapa de uso 

da estrutura.  É nessa etapa que se realizam as modalidades de manutenção, que podem 

garantir o desempenho previsto para a estrutura. 

O conceito de manutenção descrito por British Standards 3811 (1984) apud Souza e 

Ripper (2005) diz que a manutenção estrutural é a combinação de todas as ações de 

caráter técnico e administrativo, que tenham por fim garantir ou reestabelecer, para uma 

determinada estrutura, as condições necessárias para que esta desempenhe as funções 

para as quais foi concebida. Perez (1988) afirma que apesar das atividades de 

manutenção iniciarem no instante em que o construtor entrega a obra ao proprietário, a 

origem do processo de manutenção vem desde a etapa de projeto. 

As modalidades de manutenção podem ser corretivas, preventivas, preditivas ou 

detectivas. De acordo com Xavier (2005), a manutenção corretiva é aquela em que se 

repara a falha, ou o baixo desempenho, após ter ocorrido avarias, ou seja, não há uma 

previsão de que iria ocorrer a falha.  Entretanto, a manutenção preventiva é 

caracterizada por Perez (1988) como o controle das atividades de inspeção, conservação 

e restauração, executadas com a finalidade de prever, detectar ou corrigir defeitos, 

visando evitar falhas.  

A manutenção preditiva caracteriza-se por um conjunto de atividades de 

acompanhamento das variáveis, ou parâmetros, que indicam o desempenho, que 

definem se há, ou não, necessidade de intervenção. Já a modalidade de manutenção 

detectiva apresenta um maior aprofundamento da análise das reais condições da 

estrutura. Nesta modalidade, há a detecção de falhas ocultas, ou não perceptíveis às 

equipes de operação e manutenção (XAVIER, 2005).  

Embora sejam bastante comuns os programas de manutenção para equipamentos 

industriais, o mesmo não acontece para as edificações, devido, muitas vezes, à falta de 

conhecimento dos benefícios gerados por essa implantação. Um programa de 

manutenção gera redução de operações de emergência, limpeza, reparos e restaurações, 

levando, assim, à diminuição dos custos envolvidos e maximizando o desempenho da 

estrutura. Para a implantação do programa de manutenção é necessário o cadastramento 
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da edificação e suas partes, detecção das falhas, elaboração de manuais, definição de 

critérios de manutenção, estabelecimento de rotinas, estratégia de implantação, dentre 

outras (PEREZ, 1988). 

 

2.5 ADERÊNCIA 

De acordo com Souza e Ripper (2005), a perda de aderência pode acontecer, entre dois 

concretos de idades diferentes, na interface de duas concretagens, ou no contato entre 

barra de aço e concreto. Este efeito pode ser bastante danoso, podendo levar a 

consequências ruins para a estrutura. 

 

2.5.1 Aderência entre concretos de diferentes idades 

Ao fazer uma recuperação ou um reparo em estrutura de concreto, onde haja ligação 

entre concretos de diferentes idades, é importante que se tenha conhecimento acerca da 

aderência entre concreto novo e concreto velho. As incompatibilidades em relação às 

deformações entre concretos de diferentes idades geram tensões na interface de ligação, 

pois o concreto aplicado para a recuperação irá sofrer deformações consideráveis por 

retração, enquanto, no concreto do substrato, a maior parcela da retração já ocorreu. 

A compatibilidade dimensional entre reparo e substrato é a capacidade do material de 

recuperação difundir as tensões existentes na superfície de contato entre material de 

recuperação e de substrato, causadas pelas diferentes deformações dos materiais, sem 

que haja descolamento do reparo ou aparecimento de fissuras (LI; LI, 2011). A falta de 

compatibilidade dimensional é citada como uma das principais causas para que ocorra a 

falha prematura da estrutura reparada, sendo que, para haver uma boa compatibilidade 

dimensional, o material de recuperação deve ser capaz de acomodar totalmente as 

deformações impostas pela retração diferencial entre os materiais. A partir do conceito 

de Li e Li (2011), pode-se intuir que a falta de aderência entre concreto novo e concreto 

velho seria um problema de incompatibilidade dimensional, o que pode vir a gerar 

inúmeros problemas quanto à durabilidade do reparo. 

Beushausen e Alexander (2008) afirmam que é comum a união de concretos de 

diferentes idades, ocorrendo desde o reparo de estruturas de concreto, até ligações entre 

elementos de concreto pré-moldado. Cánovas (1988) destaca como frequente situação 
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onde há ligação entre concreto de diferentes idades, nas chamadas juntas de 

concretagem, que ocorrem na prática de forma planejada, ou por interrupções 

involuntárias. Esse intervalo entre a primeira e a segunda concretagem pode ser de 

algumas horas, ou até mesmo dias. Souza e Ripper (2005) acrescentam que em grande 

parte das obras, as juntas de concretagem são inevitáveis e, quanto maior o tempo entre 

uma concretagem e outra, maiores serão as dificuldades quanto à qualidade dessa 

ligação. 

Beushausen e Alexander (2008) acrescentam que a simples sobreposição de concretos 

de diferentes idades pode levar ao aparecimento de fissuras e descolamento dos 

elementos que se pretendia unir. As causas que levam a ineficiência desta união são 

relacionadas a diversos fatores, dentre eles a preparação da superfície do substrato, a 

forma de aplicação do concreto mais novo, procedimento de cura e até mesmo fatores 

ambientais. Entretanto, as principais influências negativas para o insucesso da ligação 

entre concreto novo e velho é a má execução da ligação e a retração de diferentes 

magnitudes entre os materiais com diferença de idades. 

Bissonnette et al. (2013) afirmam que a preparação de superfície onde haverá a união 

entre concreto velho e concreto novo é uma das questões-chaves para a obtenção de alta 

qualidade neste tipo de ligação.  A boa preparação da superfície não se limita aos 

processos que ocorrem imediatamente antes da aplicação do concreto novo.  

Procedimentos, como a limpeza da superfície, lançamento do concreto e cura, devem 

ser meticulosamente conduzidos, até que se desenvolva uma resistência de união 

suficientemente elevada para que ocorra o acomodamento das tensões. 

Cánovas (1988) destaca que é importante que se tenham certos cuidados no tratamento 

da área onde há união entre concretos de diferentes idades, para que a descontinuidade 

construtiva não se traduza em uma descontinuidade estrutural.  

De acordo com Beushausen e Alexander (2008), a aderência pode se dar por 

mecanismos de interação mecânica, termodinâmica e química. É importante que se 

tenha a noção de que a aderência mecânica difere significativamente da resistência à 

tensão de cisalhamento. Por exemplo, alta rugosidade na interface pode melhorar a 

resistência ao cisalhamento, entretanto a resistência de ligação dependerá 

principalmente da ancoragem transversal nos poros e vazios. 
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Courard et al. (2013) afirmam que se podem realizar tratamentos superficiais no 

substrato de concreto, para promover a interligação mecânica. Um tratamento 

comumente utilizado é o aumento da rugosidade superficial, através de diferentes 

métodos de abrasão. No entanto, para métodos muito agressivos, podem surgir alguns 

efeitos colaterais indesejáveis, especialmente o desenvolvimento de microfissuras no 

interior do substrato. No experimento desenvolvido pelos autores, houve a comprovação 

de que, para concretos com resistência à compressão menor que 30 MPa, há um ganho 

na aderência entre concreto do substrato e concreto novo, ao preparar-se a superfície 

com processo de jateamento de areia e hidrodemolição. Porém, ao utilizar tratamentos 

mais agressivos, como polimento e perfurações da superfície, há uma perda significativa 

da aderência, o que não ocorreu com os concretos mais resistentes. Assim, pode-se 

afirmar que a resistência à compressão dos concretos, quando se leva em consideração 

alguns tratamentos superficiais, é parâmetro importante para uma boa aderência entre 

concretos de diferentes idades. 

Há uma extensa pesquisa relacionada a fatores que afetam o vínculo entre substrato e 

sobreposição. Para que se obtenham resultados que possam ser quantificados, são 

necessárias realizações de testes de resistência da união e, por esse motivo, um grande 

número de ensaios tem sido desenvolvido. Os testes analisam a atuação de forças de 

tração pura, cisalhamento e várias combinações de tração e compressão. O ensaio 

predominante é o teste de arrancamento, entretanto podem ocorrer falhas no substrato, 

na interface ou na sobreposição, sendo que quando a falha não é uma falha de interface, 

os valores obtidos nos resultados do teste serão apenas um limite inferior do vínculo da 

força (BISSONNETTE et al., 2013). 

Cánovas (1988) destaca que é de grande importância que se analise os efeitos da 

retração diferencial entre os concretos de diferentes idades.  De acordo com Beushausen 

e Alexander (2008), as variações diferenciais de volumes entre o substrato e cobertura, 

resultantes de mudanças de temperatura ou retração no processo de união entre 

concretos, provocam tensões de cisalhamento na interface.  

Para Beushausen (2010) os elementos de ligação a serem utilizados na união entre 

concreto novo e concreto velho, vão desde produtos pré-fabricados até compostos 

cimentícios feitos in loco. Apesar do grande número de aplicações de sobreposição de 

concreto novo e concreto velho, a eficiência dos agentes de ligação ainda é um assunto 

muito debatido entre os pesquisadores e profissionais da área. Opiniões conflitantes 
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também existem quanto à possibilidade da influência positiva na resistência da união de 

se fazer a molhagem prévia do substrato de concreto. 

No experimento desenvolvido por Benshausen (2010), constatou-se que, ao comparar a 

aderência entre um substrato preparado por pré-molhagem e outro que se encontrava 

seco, não houve aumento significativo na aderência, sendo que, em alguns casos, houve 

até valores de resistência significativamente menores nas superfícies que se 

encontravam saturadas. Esta situação pode ser explicada pelo fato de que, quando o 

substrato está seco, há uma maior penetração do concreto novo nos poros insaturados do 

concreto do substrato. 

De acordo com a norma NBR 14931 (ABNT, 2004), podem-se utilizar produtos que 

melhorem a aderência entre concretos de diferentes idades, desde que não causem danos 

ao concreto e seja possível comprovar desempenho ao menos igual ao da interface 

produzida por métodos usuais ressaltando-se que, no caso de uso de resinas, deve-se 

verificar seu comportamento ao fogo. 

Um estudo realizado no Instituto Eduardo Torroja, situado na cidade de Madri na 

Espanha, demonstrou que, com o emprego de resina epóxi como elemento de ligação 

entre concretos de diferentes idades, obteve-se uma eficiência de união de até 100%, 

levando ao total monolitismo da estrutura de concreto (CÁNOVAS, 1988). 

Podem-se utilizar, como materiais de reparo, composições com os materiais 

tradicionalmente utilizados, como o cimento Portland, que podem receber adições como 

pozolanas e escória de alto forno. Atualmente, têm sido utilizados materiais constituídos 

por polímeros sintéticos, destacando-se as resinas, sendo o epóxi o mais utilizado. De 

acordo com Reis (1998), além desses materiais, existem outros que podem ser utilizados 

em reparos, entretanto, é importante que se verifique a compatibilidade entre 

sobreposição e substrato. 

 

2.5.2 Aderência entre aço e concreto 

De acordo com Pinheiro e Muzardo (2003), a aderência é a propriedade responsável 

pelo trabalho em conjunto do aço e concreto, que impede que haja escorregamento da 

barra de aço em relação ao concreto que a envolve. A transferência de esforços entre o 

aço e concreto e a compatibilidade de deformações entre esses materiais são de extrema 
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importância para o correto funcionamento da estrutura de concreto armado e só é 

possível graças à aderência.  

Torre-Casanova et al (2012) afirmam que as principais características que influenciam 

no vínculo de aderência são o tipo de concreto usado (geometria dos agregados, adições 

como materiais com propriedades pozolânicas, ou fibras), geometria das nervuras das 

barras e parâmetros de carregamento. Além das características citadas, Soylev e 

François (2006) indicam a posição das barras e o adensamento do concreto como fatores 

influenciadores do vínculo aço-concreto, sendo a relação água/cimento ressaltada como 

principal fator influenciador da aderência, nesses casos.  

Soylev e François (2006) propuseram um experimento em que foi medida a aderência 

das barras de aço posicionadas horizontalmente no concreto, simulando o que ocorre 

com as lajes, em ambiente prático. Foi observado que, quando usado o concreto com 

alta relação água/cimento, houve a formação de vazios em volta da barra de aço, 

caracterizando um enfraquecimento da aderência nestes pontos. No experimento, foram 

comparadas cinco amostras de concreto. As amostras tiveram relações água/cimento de 

0,75, 0,53, 0,60 e duas delas tiveram relação água/cimento de 0,39 (uma amostra era de 

concreto convencional e a outra de concreto auto-adensável). Nessa última, foram 

adicionados 6,7% de sílica ativa e 2,56% de aditivo plastificante, em relação à massa de 

cimento contido no concreto. Os resultados demonstraram que apenas as amostras com 

relação água/cimento de 0,39 não apresentaram segregação, entretanto a amostra de 

concreto convencional apresentou trabalhabilidade ruim, com formação de vazios entre 

a barra de aço e o concreto. O melhor desempenho de aderência foi obtido com o 

concreto auto-adensável, que apresentou boa trabalhabilidade, sem indícios de 

segregação. 

Numa estrutura, a aderência entre concreto e aço é tão importante quanto a resistência à 

compressão do concreto.  De acordo com Neville (1997), a ligação entre concreto e aço 

é importante tanto em relação ao comportamento estrutural, como em relação à 

fissuração provocada pela retração e aos efeitos térmicos nas primeiras idades. 

A aderência entre o concreto e armadura pode se dar por adesão, por atrito ou 

mecanicamente, sendo esta última a mais eficiente. A aderência mecânica pode ser 

obtida por mossas ou saliências, sendo favorecida pelas nervuras contidas nas barras de 

aço. A aderência por adesão ocorre em função das ligações físico-químicas, na interface 

das barras com a pasta de cimento, geradas durante a pega, sendo esta ligação 
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facilmente destruída por pequenos deslocamentos relativos entre a barra e a pasta de 

cimento. Já a aderência por atrito é um incremento de forças em relação à aderência por 

adesão, cujas forças de atrito dependem do coeficiente de atrito entre o aço e o concreto, 

que é uma função da rugosidade superficial da barra, e decorrem da existência de uma 

pressão transversal exercida pelo concreto sobre a barra, em virtude de sua retração 

(PINHEIRO; MUZARDO, 2003). 

Entretanto, Pinheiro e Muzardo (2003) afirmam que a separação da aderência em três 

partes – adesão, atrito e aderência mecânica - é apenas esquemática, pois não se pode 

avaliar isoladamente cada uma delas. Esta informação é justificada pelo fato de que 

mesmo uma barra que possua aspecto visual liso, pode apresentar aderência mecânica, 

em função da rugosidade superficial, devida à corrosão e ao processo de fabricação, 

gerando saliências na superfície. 

Vários fatores podem favorecer a aderência, tais como a retração do concreto em 

relação ao aço, a geometria da armadura e o estado da superfície do aço. A presença de 

ferrugem na barra favorece a aderência, enquanto o uso de revestimento por 

galvanização ou resina epóxi prejudica a ligação aço-concreto (NEVILLE, 1997). 

Souza e Ripper (2005) citam como causas para a perda de aderência: 

 Expansão do concreto, provocada pela corrosão da armadura; 

 Corrosão do concreto, em função da deterioração por dissolução do 

aglomerante; 

 Assentamento plástico que provoca fissuras por retração plástica no concreto no 

entorno da armadura; 

 Dilatação ou retração excessiva das armaduras, cujas principais causas são os 

incêndios ou cargas cíclicas; 

 Aplicação, nas barras de aço, de preparadores inibidores da corrosão; 

De acordo com a norma NBR 6118 (ABNT, 2007), a ancoragem por aderência se dá 

quando os esforços são ancorados por meio de um comprimento reto, ou com um 

grande raio de curvatura, seguido, ou não, de gancho. Este comprimento é denominado 

“comprimento de ancoragem” e é importante que haja um tamanho suficiente, para que 

ocorra a transferência dos esforços da barra para o concreto. A norma também apresenta 
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fórmulas para o cálculo da força de aderência e do comprimento de ancoragem 

necessário para que se garanta que o aço trabalhe solidariamente ao concreto. 

 

2.6 CORROSÃO DE ARMADURAS 

Uma das mais recorrentes manifestações patológicas na construção civil é a corrosão de 

armaduras do concreto. Este problema pode ser decorrente de diversos fatores, desde o 

grau de agressividade do ambiente, até mesmo erros de projeto, execução e uso 

inadequado da estrutura. Helene (1986) caracteriza corrosão como sendo uma reação a 

partir de um eletrólito, onde há uma diferença de potencial na presença de oxigênio, 

podendo também haver agentes agressivos. Nessa reação, há formação de produtos 

pulverulentos, porosos e de cor avermelhada, que são óxidos ou hidróxidos de ferro, 

denominados ferrugem. 

Mehta e Monteiro (2008) afirmam que mesmo o concreto armado que apresenta 

armadura protegida do ar por um cobrimento de espessura adequada e de baixa 

permeabilidade pode vir a sofrer danos por corrosão. Principalmente em estruturas 

localizadas em zonas marítimas ou ambientes que possuam substancias químicas 

agressivas, deve existir manutenção periódica para que não ocorram processos 

corrosivos. 

Marcelli (2007) afirma que a corrosão de armaduras é um fenômeno de natureza 

eletroquímica e que os agentes agressivos podem ser tanto provenientes do ambiente 

externo, como podem ser incorporados internamente ao concreto. Cascudo (1997) 

acrescenta que os agentes agressivos advindos do meio externo são incorporados por 

difusão, sendo que a poluição contribui para que haja uma potencialização da 

quantidade de agentes corrosivos dispersos no ar. Os agentes agressivos incorporados 

na matriz do concreto geralmente são provenientes da água de amassamento ou 

agregados contaminados. 

De acordo com Souza e Ripper (2005), a corrosão é desencadeada pela destruição da 

película passivante, que impede a dissolução do ferro. Para Cascudo (1997), a camada 

passivante possui espessura de 10-3 a 10-1 µm e é formada por óxido de ferro resultante 

das reações de oxidação do ferro e redução de oxigênio presente nos poros do concreto, 

sendo identificada popularmente como “ferrugem” superficial. Mesmo havendo a 

camada passivante, a corrosão é limitada, porém não é inexistente. 
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Além de se dimensionar um cobrimento com espessura adequada, o adensamento do 

concreto ainda fresco é de extrema importância para que não fique a armadura exposta 

ao ar e sujeita à presença de água. Cánovas (1977) apud Tomaz (2007) ressalta que os 

processos corrosivos são agravados pela heterogeneidade da estrutura, como aeração 

diferencial da peça, variações na espessura do cobrimento de concreto, 

heterogeneidades do aço e tensões diferenciais a que a armadura está submetida. Esses 

gradientes levam a diferenças de potenciais elétricos em pontos diferentes de uma 

mesma barra, ou entre barras que estão conectadas. 

Souza e Ripper (2005) enfatizam que barras de aço submetidas a grandes esforços 

mecânicos, como protensão, ao sofrerem corrosão, podem romper por fratura frágil. O 

hidrogênio atômico presente no ambiente também pode levar a fratura frágil da 

estrutura. 

Existem inúmeros fatores que interferem no desenvolvimento da corrosão, dentre eles a 

permeabilidade do concreto, o nível de carbonatação do concreto, composição química 

do aço, o estado de fissuração da peça e as características do ambiente, em especial a 

umidade relativa do ar e a presença de agentes agressivos. 

Thomaz (2007) chama a atenção para o fato que o óxido de ferro, produzido no 

processo de corrosão, possui volume maior que o metal original, que, de acordo com 

Mehta e Monteiro (2008), pode chegar a 600% do volume do metal original. Essa 

expansão gera fissuração e lascamento da matriz do concreto próximo às regiões das 

armaduras. 

Diversos danos podem ser gerados em estruturas que sofreram processos corrosivos em 

suas armaduras. Pode ocorrer a diminuição da capacidade portante da estrutura, pois, 

durante o processo corrosivo, há perda da seção transversal do aço, perda da aderência 

da armadura ao concreto e aparecimento de fissuras, sendo que estas, normalmente, 

aparecem paralelamente aos elementos de reforço e podem resultar no descolamento do 

revestimento. Um dos primeiros sintomas da corrosão de armaduras em estruturas 

submetidas a ambientes úmidos é o aparecimento de manchas de óxido na superfície do 

concreto (BENITEZ et al., 2007). 
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 2.6.1 Ataques das armaduras por substâncias agressivas 

É de suma importância que se protejam as estruturas das ações de agentes agressivos 

através de barreiras, como revestimentos sintéticos, asfálticos e etc. Até mesmo as águas 

puras, que são ácidas pelo seu alto teor de matéria orgânica, em contato com o concreto 

representam riscos, pois possuem alto poder de lixiviação, ação extrativa ou de 

dissolução dos compostos hidratados da pasta de cimento, com perda de resistência 

mecânica do concreto. Entretanto, as águas salinas apresentam perigo potencialmente 

maior, pois são ricas em cloretos e transformam os componentes do cimento em sais 

solúveis, que são eliminados por lixiviação ou pela formação de novos compostos 

expansivos, como os sais de Candlot (CÁNOVAS, 1988). Esse processo de corrosão do 

concreto pode gerar a desagregação, que leva a formação de crateras, que muitas vezes 

permitem que a armadura fique exposta ao ambiente, estando assim ainda mais 

vulnerável a processos corrosivos. 

De acordo com Benitezet et al. (2007) a presença de íons cloreto destroem a camada 

passivante da armadura, desencadeando a corrosão por pite, que é caracterizada pela 

destruição parcial ou pontualmente da película passivante. Uma forma de incorporação 

de agentes agressivos na matriz do concreto é a adição de aceleradores de pega, que 

possuem em sua composição cloreto de cálcio.  

Tanto a concentração de íons em níveis elevados (acima de 0,4% do peso do cimento), 

como sua falta de homogeneização na massa do concreto, podem agravar o processo de 

corrosão (THOMAZ, 2007). Helene (1986) ressalta que íons cloreto em pequenas doses 

e em pontos isolados são mais danosos que uma quantidade maior distribuída 

uniformemente no concreto. Estes íons distribuídos heterogeneamente na matriz do 

concreto geram pontos de cargas elétricas diferentes, havendo assim uma diferença de 

potencial que leva à migração dos elétrons da barra de aço de menor potencial para o 

ponto de maior potencial, desencadeando, assim, a corrosão. 

Souza e Ripper (2005) destacam que, além dos aditivos aceleradores de pega, os 

cloretos podem ser englobados no concreto por água e agregados contaminados. 

Também poderá ocorrer desses agentes danosos serem inseridos involuntariamente 

através de processos de limpeza da superfície da estrutura com ácido muriático, sendo 

que em casos de estruturas com cobrimento insuficiente, há maior facilidade de ataque 

por íons cloreto. Cascudo (1997) afirma que a névoa salina rica em cloretos, presente 
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em ambientes marítimos, pode impregnar externamente a estrutura, sendo também uma 

forma de contaminação. 

A utilização de chumbadores e conectores metálicos embutidos externamente no 

concreto rico em cloretos agrava o processo corrosivo, pois ao sofrerem corrosão na 

parte exposta ao ar, pode haver carregamento desse processo corrosivo para a parte do 

chumbador que se encontra imersa no concreto e desencadear a corrosão da armadura 

inserida no concreto. Também não se devem expor estruturas de concreto que 

contenham conectores metálicos a correntes elétricas de alta tensão, pois pode ser 

desencadeada a corrosão eletrolítica (SOUZA; RIPPER, 2005). 

 

2.6.2 Carbonatação 

Em muitos casos, a carbonatação do concreto é um fator chave para desencadear o 

processo de corrosão da armadura do concreto. Esse fenômeno é resultante da perda da 

alcalinidade presente na face externa do concreto, que tem como seu principal 

componente o Ca(OH)2 liberado no processo de hidratação dos compostos cimentícios. 

Esse processo se deve, principalmente, à dissolução do anidrido carbônico (CO2), 

presente no ar atmosférico, que reage com o Ca(OH)2 e produzem o CaCO3 

(CASCUDO, 1997). 

Souza e Ripper (2005) afirmam que, até certo ponto, a carbonatação é benéfica para o 

concreto. Quando este processo químico fica restrito a uma espessura inferior à da 

camada de cobrimento das armaduras, melhoram as propriedades físicas e químicas do 

concreto, pois de acordo com Cascudo (1997), os produtos da carbonatação colmatam 

os poros superficiais, dificultando a entrada de agentes agressivos. Entretanto, para 

estruturas com cobrimento insuficiente, ou com problemas de fissuração, a carbonatação 

pode atingir as armaduras, destruindo a camada passivante que a protege, 

desencadeando a corrosão. 

Para que ocorra o processo de carbonatação, é necessária a presença de água. Quando os 

poros do concreto são preenchidos apenas por ar, não ocorrerá a carbonatação, 

entretanto, quando há preenchimento total do poro por água, a difusão do CO2 fica 

dificultada, não havendo uma grande carbonatação. A condição propícia para 

desencadear esse fenômeno é quando há preenchimento parcial do poro com água, onde 

a carbonatação irá avançar dentro do concreto (CASCUDO, 1997). 
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2.6.3 Corrosão intergranular e Transgranular 

Quando a corrosão ocorre preferencialmente ao longo dos contornos dos grãos, entre os 

grãos da rede cristalina dos materiais, denomina-se corrosão intergranular. Quando a 

corrosão ocorre dentro do grão da rede cristalina, denomina-se corrosão transgranular. 

A ação desses dois tipos de corrosão, combinadas com solicitações mecânicas, pode 

levar à corrosão sobtensão, que leva à fratura da armadura. Principalmente em concreto 

protendido, o resultado dessa fratura gera danos catastróficos à estrutura, pois pode 

gerar uma falta de estabilidade na edificação (GENTIL, 2011). 

 

 2.7 FISSURAS E TRINCAS 

De acordo com Souza (2001), a estrutura de concreto armado apresenta grande 

durabilidade, entretanto, precisa de um plano de manutenção periódica e prevenção de 

possíveis patologias. Os ataques físicos, químicos e biológicos à estrutura resultam 

numa rápida deterioração e até mesmo o envelhecimento dos materiais constituintes 

contribui para possíveis manifestações patológicas. Um importante sinal de 

comprometimento da estrutura de concreto armado é o aparecimento excessivo de 

fissuras. 

São muitas as causas do aparecimento de fissuras nas estruturas de concreto, sendo, 

assim, necessárias medidas tratativas diferentes para cada caso. Podem-se listar como os 

principais causadores de fissuras, a deformação excessiva da estrutura, seja por 

variações térmicas, sobrecargas, recalques de fundação e, até mesmo, alterações 

químicas dos materiais de construção. Quando a estrutura é submetida a uma tensão, ela 

irá deformar-se até certo ponto. Entretanto, quando a tensão aplicada atingir uma 

magnitude a ponto do material não conseguir mais deformar-se, surgirão as fissuras, que 

são aberturas que geram o alívio das tensões da estrutura. As fissuras ocorrem quando a 

deformação sofrida pelo concreto é maior que a deformação crítica. De acordo com a 

NBR 6118 (ABNT, 2007), O aparecimento de fissuras no concreto é inevitável, devido 

a sua baixa resistência à tração. Os valores críticos de resistência à tração para uma 

estrutura são facilmente atingidos. Até mesmo em ações de serviço, esse valores são 

alcançados (NBR 6118: ABNT, 2007). 
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Thomaz (2007) afirma que se deve dar grande relevância ao aparecimento de fissuras, 

pois estas podem significar um aviso de um eventual estado perigoso para a estrutura e 

seus ocupantes, o comprometimento do desempenho da obra em serviço, além do 

constrangimento psicológico que a fissuração do edifício causa ao usuário. Em 1998, 

em Osasco, cidade localizada no estado de São Paulo, a ponte Remédios foi interditada, 

pois apresentava uma fissura de 15 cm de abertura em um de seus apoios. Essa 

interdição além de gerar o transtorno de impossibilitar o trânsito de uma grande via do 

país, resultou num prejuízo para os cofres públicos de cerca de R$ 200 milhões 

(SOUZA, 2001).  

Consta na NBR 6118 (ABNT, 2007) que é importante que se evite o aparecimento de 

fissuras, uma vez que estas possibilitam a entrada de umidade na estrutura, alcançando a 

armadura, que resulta na corrosão das barras de aço. Em estruturas de concreto 

protendido, a probabilidade de fissuração é menor, entretanto, nestas estruturas, quando 

há fissuração, os efeitos são mais danosos, pois há possibilidade de corrosão das 

armaduras sob tensão. Além disso, deve-se controlar a fissuração para que não haja 

limitações quanto ao uso da estrutura, como no caso dos reservatórios, que teriam a 

estanqueidade comprometida pela presença dessas manifestações patológicas. Também 

é importante que haja o controle de fissuras quanto à aceitabilidade sensorial, pois é 

importante que não haja desconforto visual aos usuários, mesmo que a fissura não 

represente riscos de colapso estrutural. 

Thomaz (2007) subdivide os tipos de fissuras de acordo com os fenômenos que as 

causam, sendo estes: 

 Movimentações térmicas 

 Movimentações higroscópicas 

 Sobrecargas 

 Deformabilidade excessiva 

 Recalque de fundação 

 Retração de produtos à base de cimento 

 Alterações químicas dos materiais de construção 
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Além das causas citadas por Thomaz (2007), Alves e Teixeira (2000), afirmam que há 

causas intrínsecas, que seriam a retração e expansão dos componentes do cimento, e 

extrínsecas, que seriam as sobrecargas. Souza e Ripper (2005) afirmam que as causas 

das fissuras influenciam em sua configuração, destacando algumas causas como 

deficiência de projetos, assentamento do concreto, perda de aderência da armadura, 

movimentação de formas e escoramento, retração do concreto, deficiências de 

execução, reações expansivas, corrosão de armaduras, variação de temperatura e ações 

aplicadas.  

As fissuras podem ser causadas em diversas etapas da obra, podendo ser resultantes de 

problemas de projetos, durante a execução; como no caso de armazenamento do 

material no pavimento, que gera sobrecargas superiores às previstas em projeto, ou até 

mesmo durante o uso, quando os usuários fazem modificações ou eliminam elementos 

estruturais essenciais (CORSINI, 2010). 

Na norma NBR 6118 (ABNT, 2007), há uma recomendação para valores limites de 

abertura de fissuras (Tabela 01), para que se evite a corrosão da armadura. Os limites de 

abertura de fissuras são definidos de acordo com parâmetros como tipo de concreto 

estrutural e classe de agressividade do ambiente (Tabela 02). No concreto protendido, 

como há risco de corrosão sob tensão, os limites das aberturas são mais restritos. 
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Tabela 1 -Tabela 01-Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à 

proteção da armadura, em função das classes de agressividade ambiental. Fonte: 

ABNT (2007) 

Tipo de concreto 

estrutural 

Classe de agressividade 

ambiental (CAA) e tipo 

de protensão 

Exigências 

relativas à 

fissuração 

Combinações de 

ações em serviço a 

utilizar 

Concreto simples CAA I a CAA IV Não há  

Concreto armado 

CAA I 
ELS-W Wk ≤ 

0,4 mm 

Combinação 

frequente 
CAA II e CAA III 

ELS-W Wk ≤ 

0,3 mm 

CAA IV 
ELS-W Wk ≤ 

0,2 mm 

Concreto 

protendido nível 1 

(protensão parcial) 

Pré-tração com CAA Iou 

Pós-tração com CAA I e 

II 

ELS-W Wk ≤ 

0,2 mm 

Combinação 

frequente 

Concreto 

protendido nível 2 

(protensão 

limitada) 

Pré-tração com CAA 

IIou Pós-tração com 

CAA III e IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F 
Combinação 

frequente 

ELS-D 
Combinação quase 

permanente 

Concreto 

protendido nível 2 

(protensão 

completa) 

Pré-tração com CAA III 

e IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F 
Combinação 

frequente 

ELS-D 
Combinação quase 

permanente 

 

Tabela 2- Classe de agressividade ambiental. Fonte: ABNT (2007) 

Classe de 

agressividade 

ambiental 

Agressividade 

Classificação geral do tipo 

de ambiente para efeito de 

projeto 

Risco de 

deterioração da 

estrutura 

I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

II Moderada Urbana Pequeno 

III Forte 
Marinha 

Grande 
Industrial 

IV Muito Forte 
Industrial 

Elevado 
Respingos de maré 
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Para Souza e Ripper (2005), a fissuração pode ser consequência de diversas causas, 

intrínsecas e extrínsecas que, para serem identificadas, deve-se fazer uma análise 

cuidadosa dos aspectos da fissura, como abertura, extensão e profundidade. Para 

analisar uma estrutura que se encontra fissurada, deve-se primeiro fazer o mapeamento, 

determinar se essa fissura é ativa, quando sua causa responsável ainda atua sobre a 

estrutura, ou inativa, quando sua causa não mais existe. Após o mapeamento e 

classificação da fissura, deve-se analisar a causa, para que possa ser tomada a correta 

medida tratativa. É de suma importância que se aplique o correto método de 

recuperação, pois pode acontecer da fissuração retornar, ou, até mesmo, agravar-se. 

É recomendado o uso do termo fissura, ao invés de trinca, pois algumas normas como a 

norma de impermeabilização NBR 9575 (ABNT, 2010) classifica os diferentes tipos de 

fissura de acordo com sua abertura, sendo que as com abertura até 0,05mm são as 

microfissuras, as que chegam até 0,5 mm são as fissuras e as que estão entre 0,5 mm e 

1mm são classificadas como trincas. 

Além das fissuras de origem endógena à obra, existem as fissuras de origem exógena, 

provenientes, por exemplo, de vibrações resultantes de fatores externos à obra como 

aquelas resultantes de abalos sísmicos, ou trabalhos em terrenos vizinhos, como 

rebaixamento de lençol freático e cravação de estacas (CORSINI, 2010). 

Algumas fissuras, apesar de ativas, podem não representar riscos para estrutura, pois 

oscilam em torno de um valor médio, sendo muitas vezes essa oscilação relacionada a 

fatores como variação de umidade e temperatura. Entretanto, se estas apresentarem 

abertura sempre crescente, serão classificadas como progressivas e podem, sim, 

representar um comprometimento estrutural, necessitando de medidas tratativas 

(CORSINI, 2010). 

 As fissuras podem ter configurações bastante parecidas, o que pode levar a um 

diagnóstico incorreto de suas causas. Por exemplo, uma fissura de deformação da 

estrutura pode ser facilmente confundida com uma fissura por recalque da fundação. A 

localização da fissura deve ser analisada cautelosamente, pois de acordo com Thomaz 

apud e Corsini (2010), uma fissura de 0,1 mm no meio do vão de uma viga pode não 

representar riscos, entretanto se a mesma fissura for localizada nos apoios da viga, pode, 

sim, representar uma manifestação patológica grave. 
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 2.7.1 Fissuras causadas por movimentações térmicas 

Thomaz (2007) afirma que os elementos estruturais de uma construção são submetidos 

a variações de temperaturas diárias, que geram variações dimensionais dos materiais, 

cujos movimentos de contração e dilatação são restringidos pelos vínculos contidos nas 

estruturas. Essas restrições de movimentação podem levar a tensões, passíveis de causar 

fissuração do concreto. Já Souza e Ripper (2005) acrescentam que a diferença de inércia 

nos encontros dos diferentes elementos estruturais, por exemplo, encontro de vigas e 

lajes, agravam o processo de fissuração. 

As trincas de origem térmica podem surgir por movimentações diferenciadas de um 

elemento, entre elementos de um sistema e entre regiões distintas de um mesmo 

material, sendo que as principais movimentações diferenciadas resultam da junção de 

materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica, exposição de elementos a 

diferentes solicitações térmicas naturais (por exemplo, a cobertura exposta ao Sol, em 

relação às paredes da edificação), a diferença entre gradiente de temperatura da face 

exposta ao calor ou frio e a não exposta. Além da amplitude de variação da temperatura, 

deve-se considerar a rapidez com que esta ocorre (THOMAZ, 2007). 

Variações bruscas, como no caso de incêndios, muitas vezes geram danos irreparáveis 

na estrutura. Marcelli (2007) atesta que, quando ocorrem os incêndios, as faces internas 

das vigas e lajes da edificação ficam expostas a temperaturas muito altas, levando a 

deformações acentuadas e fissuras de tração e flexão. Além disso, ocorre fissuração dos 

pilares por cisalhamento, devido à dilatação das vigas, o que pode levar ao colapso da 

estrutura. 

Durante o incêndio, os concretos de alta resistência apresentam maior tendência ao 

lascamento instantâneo, pois sua baixa porosidade dificulta a saída de vapores formados 

na matriz durante o aquecimento, atingindo valores altos de pressão nas camadas 

próximas à superfície do concreto. Esta situação pode levar ao estilhaçamento violento 

da região periférica do elemento estrutural. Já nos concretos mais porosos, ocorre o 

transporte de vapor, entretanto, se houver alta concentração de umidade, poderão 

ocorrer descamações profundas, destacando o cobrimento das armaduras (COSTA; 

SILVA, 2002). 

Quando a estrutura é submetida a temperaturas elevadas, há alterações na microestrutura 

e na macroestrutura do concreto, resultando em deformações. Thomaz (2007) afirma 
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que considerando uma mesma temperatura, há variações dimensionais diferentes de 

acordo com o tipo de material, exceto alguns casos, as movimentações térmicas dos 

materiais de construção são praticamente as mesmas em todas as direções. Entretanto, 

Marcelli (2007) afirma que a diferença entre coeficientes de dilatação, como no caso do 

aço em relação ao do concreto, gera esforços que podem levar a formação de trincas 

longitudinais, até mesmo em elementos submetidos à compressão, como os pilares. 

O concreto submetido a temperaturas superiores à 300ºC apresenta dilatação excessiva 

dos seus agregados, levando a fissurações. Em contrapartida, o aço, até 350ºC, recebe 

um incremento em sua resistência a tração, caindo vertiginosamente ao atingir 

temperaturas superiores a essas. A água ligada quimicamente no concreto começa a ser 

perdida após os 400ºC, levando uma queda na resistência da estrutura (MARCELLI, 

2007). 

 

2.7.2 Fissuras causadas por movimentação higroscópica 

De acordo com Thomaz (2007), as mudanças do teor de umidade nos materiais podem 

causar variações dimensionais, principalmente em materiais porosos como o concreto. 

O aumento e a diminuição da umidade podem causar, respectivamente, expansão e 

contração do material e, caso isso ocorra em uma estrutura que possua um vínculo que 

impeça a movimentação deste material, pode vir a gerar fissuras. A umidade do material 

pode ser proveniente da produção dos componentes (água de amassamento), da 

execução da obra, do ar ou do solo. 

 É importante que haja um correto processo de impermeabilização do concreto, para a 

restrição de entrada de água na estrutura. Além das fissuras, a água proveniente do 

ambiente pode gerar muitas outras manifestações patológicas, como as eflorescências e 

a corrosão da armadura, no caso do concreto armado ou protendido.  

Outro fator de extrema importância na fabricação do concreto é a relação água/cimento, 

que interfere na retração do concreto. Segundo Neville (1997), o concreto com baixa 

relação água/cimento será pouco poroso, apresentando assim alta resistência à abrasão e 

possuirá grande vida útil. Quando há uma relação água/cimento alta, haverá água livre 

nos poros da matriz do concreto, que irá evaporar ocasionando a retração e formação de 

fissuras. Thomaz (2007) acrescenta que ao se executar o concreto, normalmente, 

adiciona-se água além do que este necessita para a hidratação de seus componentes. 
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Esta água em excesso é chamada de água livre, que ocupa os poros do concreto e que, 

quando evapora, leva a uma retração da matriz. Outra forma de acumulo de água é pela 

umidade do ar, que pode ser absorvida pelos materiais tanto na forma líquida, como na 

forma de vapor. A água contida no solo pode ascender por capilaridade, acumulando-se 

nos materiais e gerando uma série de inconvenientes. 

As deformações provenientes das variações do teor de umidade são parcialmente 

reversíveis e, parcialmente, irreversíveis. As reversíveis ocorrem em longo prazo no 

decorrer do tempo, porém determinada a certo intervalo, mesmo no caso de secar ou 

saturar completamente o material. As irreversíveis aparecem logo após a fabricação do 

material, sendo resultantes da variação de ganho de água até a umidade de equilíbrio 

(MARCELLI, 2007). 

Cánovas (1988) cita um exemplo de fissuração por retração hidráulica, que seria uma 

movimentação higroscópica na matriz do concreto. É o caso de um pórtico com duas 

vigas de diferentes níveis. Se a viga que se encontra mais acima tem uma taxa de 

armadura maior e apresenta maior rigidez, retrairá menos, levando a fissuração da viga 

que está mais abaixo.  

Marcelli (2007) atesta que é bastante comum o aparecimento de fissuras por retração em 

paredes de concreto moldadas in loco, onde são usadas formas de chapas metálicas com 

espessura das paredes muito esbeltas, com uma alta relação água/cimento e baixa taxa 

de armadura. Nesta situação, a água em excesso permanece em estado livre no interior 

do concreto, ao se evaporar, leva à contração do material. Esse tipo de fissura ocorre 

normalmente nos pontos onde se localizam as aberturas para as portas e as janelas.  

Para evitar o aparecimento deste tipo de fissura, é importante que, na dosagem, haja 

uma preocupação para o uso de uma correta relação água/cimento, sendo suficiente para 

a completa hidratação dos componentes cimentícios, sem haver o acúmulo de água 

livre. É importante que durante a execução seja feito o adensamento correto e que, após 

a moldagem, haja uma execução primorosa da cura do concreto. Cimentos com finura 

elevada liberam calor mais rapidamente, pois suas reações de hidratação são mais 

rápidas. Estruturas onde é aplicado esse tipo de cimento, se não forem tomados 

rigorosamente os cuidados necessários para uma correta cura, tendem a fissurar mais 

facilmente. Outro ponto agravante é a especificação e produção de estruturas cada vez 

mais esbeltas, que têm tendência de sofrer uma secagem mais rápida, dependendo de 

sua geometria.  
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De acordo com Cánovas (1988), as fissuras por secagem possuem configuração 

atravessando umas às outras, não possuindo traçado de linhas determinado, mas se 

ramificam ou apresentam sinuosidades. Isso pode ser explicado pelo fato de que, 

quando o concreto encontra-se no estado fresco, praticamente sem resistência, as 

fissuras tendem a se adaptar ao contorno do agregado, pois não podem atravessá-los, 

formando assim uma configuração semelhante à de um mapa hidrográfico. Esse tipo de 

fissura ocorre, normalmente, nas primeiras horas após a concretagem, apresentando 

profundidades variáveis de 1 a 10 cm. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

3.1.1Cimento Portland 

O cimento utilizado para a produção dos concretos de substrato e de recuperação foi do 

tipo CP II Z-32, da marca Poty, com módulo de finura de 2,9%, medido por 

peneiramento, segundo a NBR 11579 (ABNT, 1991). Foi medido o tempo de início de 

pega, resultando em 2h20, conforme a NBR NM 65 (ABNT, 2003). Foi determinada a 

massa específica real do cimento, seguindo-se a norma NBR NM 23 (ABNT, 2000) 

resultando em 3,02 g/cm³. 

 

3.1.2 Adição ativa 

Para o concreto de recuperação, foi utilizada a sílica ativa, composta de sílica amorfa, 

óxido de ferro, potássio, magnésio, sódio e alumínio, fornecida pela FERBASA do 

município de Pojuca, estado da Bahia. 

 

3.1.3Agregados 

O agregado miúdo utilizado foi uma areia de cava. Para o concreto do substrato, foram 

utilizados dois tipos de brita. A menor delas é denominada, localmente como brita ¾ e a 

maior foi uma brita 1. Essas britas são de origem granítica, cujas características físicas 

foram determinadas e estão mostradas na Tabela 03, com as respectivas normalizações 

dos ensaios. Para o concreto usado na recuperação, foi usada uma brita 0, cujas 

características também estão mostradas na Tabela citada. As curvas granulométricas da 

areia e das britas estão mostradas na Figura 10. 
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Tabela 3 – Caracterização dos agregados. Fonte: A autora 

Agregados Características Resultados Normalização 

Areia 

Massa específica real (kg/m³) 2,65 NBR NM 52 (ABNT, 2003) 

Diâmetro máximo (mm) 2,4 NBR NM 248 (ABNT, 

2003) Módulo de finura 2,43 

Brita 0 

Massa específica real (kg/m³) 2,65 NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Diâmetro máximo (mm) 9,5 NBR NM 248 (ABNT, 

2003) Módulo de finura 5,73 

Brita 3/4 

Massa específica real (kg/m³) 2,65 NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Diâmetro máximo (mm) 12,5 NBR NM 248 (ABNT, 

2003) Módulo de finura 6,12 

Brita 1 

Massa específica real (kg/m³) 2,66 NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Diâmetro máximo (mm) 19,0 NBR NM 248 (ABNT, 

2003) Módulo de finura 7,17 

 

 

Figura 10– Curvas granulométricas da areia e da brita. Fonte: A autora 

 

 

3.1.4 Aditivo 

O aditivo utilizado para conferir as características desejáveis, como a trabalhabilidade 

adequada, para o concreto do substrato e para o concreto de recuperação foi o redutor de 

água superplastificante de terceira geração do tipo SP, segundo a norma NBR 
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11768(ABNT, 2011) denominado ADVA
®
 175, normalmente utilizado em teores entre 

0,2% e 1%. 

 

3.1.5 Água 

A água utilizada para o amassamento do concreto foi proveniente da rede de 

abastecimento pública local. 

 

3.1.6 Adesivo 

O adesivo utilizado como ponte de ligação entre o concreto do substrato e o da 

recuperação foi o compound adesivo à base de resina epóxi, de média viscosidade 

(fluido), bicomponente e de pega normal, da marca SIKADUR
®
32 da SIKA BRASIL. 

 

3.2 DOSAGEM DOS CONCRETOS 

A dosagem do concreto para o substrato foi determinada através do método do 

ACI/ABCP (RODRIGUES, 1995). Foi estabelecida uma resistência característica do 

concreto à compressão (fck) de 30 MPa, com abatimento de 80 mm. Para o concreto 

utilizado na recuperação, foi estabelecida uma resistência característica do concreto à 

compressão (fck) de 35 MPa, com característica auto-adensável. Foi fixado um teor de 

argamassa de 58% com traço genérico 1:3,41 (cimento:agregados). Usou-se a sílica 

ativa para melhoria da resistência mecânica e da estabilidade da mistura fresca. O ensaio 

de espalhamento desse concreto resultou em 600 mm (Figura 11). A Tabela 04 

apresenta as proporções de materiais desses concretos. 
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Figura 11– Ensaio de espalhamento do concreto de recuperação. Fonte: A autora 

 
 

 

 

 

 

 

                         

Tabela 4- Especificações dos concretos utilizados. Fonte: A autora 

Concreto fck(MPa) 
Traço em 

massa 

Relação 

água/materiais 

cimentícios 

Teor de 

aditivo 

(%) 

Teor de 

adição(%) 

Substrato 30 1,00:1,74:2,37 0,45 0,2 - 

Recuperação 35 1,00:1,56:1,85 0,40 1,0 12,51 

 

Foram moldados oito corpos de prova para cada uma das misturas, desmoldados com 24 

horas e curados por imersão em água por 28 dias. A seguir, foram rompidos por 

compressão axial em máquina universal de ensaios da marca EMIC, modelo DL 20000, 

com célula de carga de 100 tf. 

 

3.3 PRODUÇÃO E ENSAIOS DOS CORPOS DE PROVA 

Nesse estudo, foram feitos ensaios de aderência entre concreto novo e concreto antigo, 

sob algumas condições de solicitação mecânica, assim denominadas: sob tração indireta, 

sob cisalhamento oblíquo a 45º e sob cisalhamento vertical. A medida da aderência 

entre concreto e aço foi feita por ensaio de arrancamento (pull out). Foram moldados, 
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também, corpos de prova prismáticos, que foram submetidos à flexão, compostos por 

concreto de substrato e concreto de recuperação. 

Beushausen e Alexander (2008) afirmam que, ao avaliar os valores de resistência de 

aderência entre concretos, é importante considerar a condição de estresse da interface 

causado pelo respectivo método de avaliação, que pode ou não representar a principal 

condição de estresse encontrada na estrutura. Entretanto, diante do grande número de 

métodos de ensaios de aderência disponíveis, tornou-se difícil decidir qual seria o 

método mais adequado, sendo que muitas vezes é escolhido o método que possui 

equipamentos disponíveis. 

A fim de encontrar o mais adequado método de avaliação da resistência de união entre o 

substrato de concreto e os materiais de reparação, Momayez et al. (2005) 

desenvolveram um estudo de comparação entre os principais testes de aderência entre 

concretos. De acordo com os autores, os testes, que foram utilizados no experimento 

atual, que apresentaram melhores resultados, baseados no menor coeficiente de 

variação, foram os ensaios de cisalhamento oblíquo, seguido do ensaio de cisalhamento 

vertical e sendo o ensaio aderência por tração indireta o menos eficiente. Entretanto, 

avaliando-se a melhor adequação, o que apresentou melhores resultados e menor nível 

de dificuldade de execução, para os autores citados, foi o ensaio de cisalhamento 

oblíquo. 

 

3.3.1 Ensaios de resistência de aderência por tração indireta 

Com o concreto do substrato, foram moldados 10 corpos de prova cilíndricos, com 

diâmetro de 100 mm e altura de 200 mm, adensados por vibração, curados por imersão 

em água e rompidos por compressão diametral, aos 28 dias de idade. Assim, foi obtido 

valor médio de resistência a esse esforço, para esse concreto, tomado como parâmetro 

de comparação com o resultado a ser obtido para a ligação entre concreto novo e 

concreto antigo, sob as mesmas condições de solicitação. Obtiveram-se, dessa forma, 20 

metades dos corpos de prova seccionados, que foram deixados ao ar, dentro do 

laboratório, por seis meses, para envelhecimento (FIGURA 12). 
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Figura 12 - Corpos de prova do ensaio de aderência por tração indireta. Fonte: A 

autora 

 

As metades dos corpos de prova produzidas foram recolocadas nos moldes e estes 

foram complementados com o concreto de recuperação. A superfície do concreto do 

substrato recebeu três tipos de tratamentos diferenciados, antes da colocação do 

concreto de recuperação, descritos a seguir. 

 Apenas escovação da superfície com escova de fios de aço (FIGURA 13) 

 Escovação e aplicação de camada de um centímetro de argamassa do mesmo 

traço do concreto de substrato (FIGURA 14) 

 Escovação da superfície e aplicação de adesivo epóxi (FIGURA 15) 

A Figura 16 mostra a complementação do corpo de prova, com o concreto de 

recuperação.  

 

Figura 13 - Superfície do corpo de prova do ensaio de aderência por tração 

indireta apenas escovada. Fonte: A autora 
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Figura 14 - Superfície do corpo de prova do ensaio de aderência por tração 

indireta escovada e com camada de argamassa. Fonte: A autora 

 
 

 

Figura 15 - Superfície do corpo de prova do ensaio de aderência por tração 

indireta escovada e com camada de epóxi. Fonte: A autora 
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Figura 16 - Molde completado com o concreto de recuperação. Fonte: A autora 

 

 Após desmoldagem, com 24 horas, os corpos de prova, com concretos de substrato e 

recuperação, foram mantidos em cura por 28 dias. Nessa idade, foram realizados 

ensaios de tração por compressão diametral (FIGURA 17), de modo a solicitar a 

interface entre concreto novo e concreto antigo. Dessa forma foi obtida a resistência de 

aderência na interface. Os valores obtidos foram comparados com a resistência do 

concreto do substrato a esse esforço. 

 

Figura 17 - Ensaio de aderência por tração indireta. Fonte: A autora 

 

Para encontrar os valores da tensão de resistência de aderência por tração indireta nos 

corpos de prova, foram utilizados os valores de força fornecidos pela máquina universal 

de ensaios e substituídos na Equação (1). 
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                                                                                                                (1) 

P é a carga de tração do concreto; 

d é o diâmetro do corpo de prova; 

li é o comprimento do corpo de prova de concreto. 

 

3.3.2 Ensaios de aderência por cisalhamento oblíquo  

Foram produzidos 12 corpos de prova de concreto prismáticos de 30x10x10cm, com os 

concretos de substrato e de recuperação, conforme a Figura 18. Inicialmente, foi 

aplicado, em uma das metades da forma de madeira, o concreto do substrato (FIGURA 

19), utilizando brita para manter a placa separadora. Após serem desmoldados e curados 

por 28 dias por imersão em água, os meios corpos de prova, com concreto de substrato, 

passaram por um processo de envelhecimento natural, no ambiente do laboratório por 

90 dias. Após esse período, esses corpos de prova receberam os tratamentos previstos 

para a interface entre os dois tipos de concreto. Assim, foram produzidos quatro corpos 

de prova para cada série, com seu respectivo tipo de tratamento, semelhante aos tipos 

utilizados nos ensaios de resistência de aderência por tração indireta (Item 3.3.1). 

 

Figura 18 - Esquema dos corpos de prova para o ensaio de aderência por 

cisalhamento oblíquo. Fonte: A autora 
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Figura 19- Concreto do substrato no molde de cisalhamento oblíquo. Fonte: A 

autora 

 

 

A Figura 20 apresenta uma metade do corpo de prova, com tratamento por escovação e 

posterior aplicação de ponte de aderência com epóxi. Após os tratamentos, os corpos de 

prova foram recolocados nos moldes e completados com concreto de reparação 

conforme a Figuras 21. Após a cura por imersão durante 28 dias, os corpos de prova 

foram ensaiados à compressão axial, conforme mostra a Figura 22 e, de modo a 

provocar tensões de cisalhamento oblíquo, para a verificação da aderência entre 

concreto novo e concreto antigo. 

 

Figura 20 - Superfície do corpo de prova do ensaio de cisalhamento oblíquo 

escovado e com camada de epóxi. Fonte: A autora 
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Figura 21 - Molde completado com o concreto do substrato. Fonte: A autora 

 

 

Figura 22– Corpo de prova do ensaio de cisalhamento oblíquo sendo submetido à 

compressão axial. Fonte: A autora 

 

 

As tensões de aderência por cisalhamento oblíquo foram obtidas através da Equação (2), 

onde os valores da carga P foram fornecidos, após o ensaio de compressão, pela 

máquina universal de ensaios. 

 

     
            

   
                                                                                                              (2) 
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P é a carga de ruptura aplicada ao corpo de prova; 

li é o comprimento do lado da seção transversal do corpo de prova de concreto. 

A Equação 02 foi obtida através da decomposição da força aplicada axialmente no 

corpo de prova, que agem numa seção oblíqua à seção normal, conforme a Figura 23. 

 

 

 

 

 

Figura 23- Decomposição da força axial no plano oblíquo. Fonte: A autora 

 
 

A componente Px da força axial é P.(cos45º), enquanto a área da seção oblíqua à seção 

normal resulta no valor de 
  

      
.  

 

3.3.3 Ensaio de aderência por cisalhamento vertical 

Foram produzidos nove corpos de prova, com a forma e dimensões frontais mostradas 

no esquema da Figura 24 e com 180 mm de comprimento. As partes mais escuras da 

figura citada correspondem ao concreto de recuperação e as mais claras, ao concreto de 

substrato. Inicialmente, foram moldadas as partes centrais dos corpos de prova. Esses 

elementos foram desmoldados com 24h e curados, sob imersão, por 28 dias. Ao final 

desse período, os corpos de prova foram divididos em três grupos de três corpos de 
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prova cada um, que receberiam os tratamentos na superfície de contato com o concreto 

de recuperação, descritos no item 3.3.1. 

Esses corpos de prova, ainda incompletos, foram submetidos a envelhecimento no 

ambiente do Laboratório de Materiais de Construção e Estruturas (LAMCE) por 90 

dias. Após o envelhecimento, os corpos de prova foram recolocados nos moldes e 

complementados com concreto de recuperação nas duas laterais, conforme esquema 

citado, após o tratamento específico para a superfície de aderência, conforme cada 

grupo.  

Para manter o desnível, mostrado no esquema citado, usaram-se pequenas placas de 

poliestireno expandido (EPS), para garantir a geometria desejada para o corpo de prova 

(FIGURA 25). Essas placas de EPS foram retiradas antes da imersão dos corpos de 

prova em água, portanto não fizeram parte dos corpos de prova. 

 

Figura 24– Esquema dos corpos de prova para o ensaio de aderência por 

cisalhamento vertical. Fonte: A autora 

 

 

Figura 25- Esquema do preenchimento do molde com EPS. Fonte: A autora 
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Os corpos de prova foram ensaiados à compressão axial, conforme a Figura 26. 

Figura 26– Corpos de prova do ensaio de aderência por cisalhamento vertical 

submetidos à compressão axial. Fonte: A autora 

 

 

Neste ensaio, para obter os resultados da tensão de aderência por cisalhamento vertical, 

utilizou-se a Equação (3). 

       
 

     
                                                                                            (3) 

Onde: 

P é a carga de ruptura aplicada ao corpo de prova; 

b é a base da área da superfície de contato entre concretos; 

h é a altura da área da superfície de contato entre concretos. 

 

3.3.4 Ensaio de flexão 

Foram moldados três corpos de prova prismáticos, em moldes medindo 750 mm x 150 

mm x 150 mm, para verificar a influência da aderência entre concreto de substrato e 

concreto de recuperação, na resistência à flexão de um elemento. Fez-se a moldagem de 

cada corpo de prova, preenchendo-se, com concreto de substrato, até a meia altura do 

molde. Esses corpos de prova incompletos (FIGURA 27) foram desmoldados com 24h e 
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curados por 28 dias por imersão de água saturada com cal. Após esse período, esses 

elementos foram deixados ao ar, no ambiente do laboratório, por 90 dias.  

Em seguida, foram completados com concreto de recuperação, sendo que, o primeiro 

deles recebeu o concreto de complementação somente após escovação; o segundo teve a 

escovação e aplicação de fina camada de argamassa com mesmo traço que o concreto de 

substrato e posterior complementação com concreto de recuperação; o terceiro corpo de 

prova recebeu escovação e aplicação de fina camada de adesivo epóxi (FIGURA 28), 

antes de ser complementado com concreto de recuperação. Esses corpos de prova foram 

deixados ao ar no ambiente de laboratório por 180 dias.  

 

Figura 27– Corpos de prova do ensaio à flexão. Fonte: A autora 
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Figura 28– Corpos de prova de ensaio à flexão com camada de epóxi. Fonte: A 

autora 

 

 

Esses corpos de prova foram submetidos a ensaio de flexão em quatro pontos, conforme 

a norma NBR 12142 (ABNT, 2010), Figura 29. 

Figura 29- Ensaio à flexão. Fonte: A autora 
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3.3.5 Ensaios de pull out 

Com os ensaios de pull out, pretendeu-se determinar a aderência aço-concreto, 

simulando a situação de reposição, ou reforço de armadura, em estruturas de concreto. 

Foram moldados oito corpos de prova de concreto do substrato para ensaios de pull out 

(FIGURA 30), com dimensões de 100 mm x100 mm x200 mm, quatro destes com um 

segmento de barra de aço de oito milímetros (5/16”) de diâmetro, inserido já durante a 

concretagem, numa profundidade de 80 mm (FIGURA 31). Os outros quatro corpos de 

prova foram mantidos sem armadura inserida, desde a cura até o envelhecimento. 

 

Figura 30– Esquema dos corpos de prova para ensaio Pull out. Fonte: A autora 

 

 

Figura 31- Corpos de prova para ensaio pull out com barras de aço inseridas. 

Fonte: A autora 

 

A modalidade de cura escolhida, para todos os corpos de prova, foi a inserção em sacos 

plásticos (FIGURA 32), por 28 dias, já que havia corpos de prova com armadura 

parcialmente inserida. Esta modalidade evita a perda de água para o ambiente, sendo um 

processo de cura frequentemente usado em experimentos laboratoriais (SALES, 2006).  
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Figura 32- Cura dos corpos de prova em saco plástico. Fonte: A autora 

 
 

Após o período de cura, os corpos de prova foram deixados ao ar, em ambiente de 

laboratório, por 90 dias. Em seguida, os corpos de prova que não continham barras 

inseridas foram perfurados por uma furadeira de impacto, com broca de diâmetro 

10mm, e os orifícios foram preenchidos com epóxi, usado como ponte de aderência aço-

concreto. Imediatamente, foram inseridos os segmentos de barra de aço, de mesmas 

dimensões daqueles que foram inseridos nos quatro corpos de prova anteriormente 

citados, conforme Figura 33.  

Tanto os segmentos de barra colocados durante a concretagem, quanto os inseridos com 

adesivo à base de epóxi, tiveram 80 mm de seu comprimento inserido no concreto. 

Zuhet et al. (2004) realizou testes de pull out para determinar a resistência da aderência 

entre barras de aço e concreto, de acordo com a recomendação do RILEM TC 51 – 

ALC, 78 MCA, em que cada corpo de prova foi reforçado com barras de 12 ou 20 mm 

de diâmetro e utilizou o comprimento de ancoragem de 120 mm para todas as barras. 

Para as barras de 12 mm de diâmetro, o comprimento de ancoragem correspondeu a 10 

vezes o diâmetro da barra. A escolha do comprimento de ancoragem, no presente 

estudo, também se baseou na norma NBR 6118 (2007), que recomenda que, em apoios 

intermediários, o comprimento de ancoragem deve ser igual a 10 vezes o diâmetro da 

barra, desde que não haja qualquer possibilidade da ocorrência de momentos positivos 

nessa região. 
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Figura 33- Corpos de prova com barras de aço inseridas com epóxi. Fonte: A autora 

 

 

Os corpos de prova foram ensaiados a tração para arrancamento do segmento de barra 

de aço inserido no concreto. Foi confeccionado um aparato para o ensaio de 

arrancamento, composto por um apoio para o corpo de prova de concreto. Esse aparato 

possuía uma barra lisa soldada a sua parte superior, de modo que nas garras do 

equipamento de ensaio de tração (máquina universal de ensaios, modelo DL 20000, 

EMIC) ficavam fixadas, superiormente, a barra lisa soldada ao aparato, e, inferiormente, 

o próprio segmento de barra inserido do corpo de prova de concreto (FIGURA 34). 

 

Figura 34– Esquema do ensaio Pull out. Fonte: A autora 
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Obtidas as cargas de arrancamento dos segmentos de barra, as resistências de aderência 

(fb) foram calculadas pela Equação (4) 

      
 

      
                                                                                            (4) 

Onde: 

P é a carga de arrancamento da barra; 

d é o diâmetro da barra; 

li é o comprimento de barra inserido no corpo de prova de concreto. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo, são mostrados os resultados da caracterização dos concretos utilizados 

como substrato e como camada de recuperação e apresentam-se e discutem-se os 

resultados obtidos dos ensaios de determinação da resistência de aderência sob 

diferentes tipos de esforços, tais como tração por compressão diametral, cisalhamento 

oblíquo a 45°, cisalhamento vertical. São também mostrados os resultados dos ensaios 

que buscaram avaliar influência da aderência entre concreto novo e concreto velho 

sobre a resistência à flexão. Por último, são apresentados os resultados dos ensaios de 

arrancamento entre barras de aço e concreto (pull out). 

 

4.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO ENDURECIDO 

 

4.1.1 Ensaios de resistência à compressão dos concretos original e de recuperação 

Para caracterizar os concretos, de substrato e de recuperação, foram realizados ensaios 

de medida de resistência à compressão, cujos resultados se encontram na Tabela 05.  

 

Tabela 5– Resultados dos ensaios de compressão dos concretos de substrato e de 

recuperação. Fonte: a autora 

Material Parâmetros de resistência à compressão 

Média (MPa) Coef. de variação (%) 

Concreto de substrato 35,55 8,39 

Concreto de recuperação 50,74 13,74 

 

Embora o fck do concreto do substrato tenha sido fixado, na dosagem, em 30 MPa, foi 

medido, em ensaios, um valor 15,6% superior ao esperado. Para o concreto de 

recuperação foi adotado um fck de 35 MPa, porém, devido provavelmente à substituição 

parcial do cimento (12,51%), houve um acréscimo significativo da resistência mecânica, 

com aumento de 45% da resistência à compressão. 

4.1.2 Ensaios de resistência à tração indireta do concreto original 

Os corpos de prova cilíndricos moldados para análise da resistência de aderência, sob 

tração, da ligação entre concreto novo e concreto velho, foram rompidos em ensaio de 

tração por compressão diametral e os valores obtidos serviram como parâmetro de 
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comparação para a análise do desempenho da ligação entre o concreto original e o de 

recuperação, quando sujeita a esforços dessa natureza. 

Foram rompidos dez corpos de prova, resultando no valor médio de 2,88 MPa e 

coeficiente de variação de 15,7%.  

Como o concreto original foi dosado para uma resistência característica à compressão 

(fck) de 30 MPa, o resultado médio obtido no ensaio de tração indireta está próximo do 

esperado, considerando-se que se prevê, geralmente, uma resistência à tração de cerca 

de 10% da resistência  à compressão. 

 

4.2 ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA  

Os resultados obtidos dos ensaios de aderência entre concreto novo e concreto antigo e 

entre concreto e aço foram usados para determinação de valores médios que refletissem 

as propriedades da interface entre os dois materiais.  

Obtiveram-se índices mecânicos que permitiram avaliar o desempenho da ligação entre 

concreto original e o concreto de recuperação, quando essa interface esteve sujeita a 

esforços de tração, cisalhamento vertical e cisalhamento oblíquo. Além disso, foi 

medida e analisada a aderência da ligação, por ensaio de pull out, entre uma barra de 

armadura de reforço ou recuperação, quando inserida no concreto original da estrutura, 

comparando-a com a aderência entre o aço e o concreto, quando a armadura é inserida 

no concreto no estado fresco, ou seja, durante a concretagem da peça estrutural. 

 

4.2.1 Ensaios de determinação da resistência de aderência entre concretos de 

substrato e de recuperação 

 

4.2.1.1 Ensaio de aderência por tração indireta 

Os resultados da resistência de aderência por tração indireta obtidos estão constantes na 

Tabela 06 e Figura 35. 
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Tabela 6- Resultados do ensaio de aderência por tração indireta entre concreto de 

recuperação e de substrato. Fonte: A autora 

Método de tratamento Parâmetros de resistência de aderência 

Média (MPa) Coef. de variação (%) 

Escovação 1,94 8,99 

Escovação- argamassa 2,23 9,00 

Escovação - epóxi 2,66 19,49 

 

Figura 35– Resistência de aderência por tração indireta. Fonte: A autora 

 

 

Em relação à interface entre o substrato e o concreto de recuperação que somente 

recebeu escovação, os resultados dos ensaios de aderência por tração indireta mostraram 

que houve um incremento em 15% na aderência, quando se aplicou, além da escovação, 

uma fina camada de argamassa na superfície de contato entre os concretos. Quando 

comparados os valores médios obtidos dos corpos de prova, submetidos somente à 

escovação, com os submetidos à escovação e aplicação de camada de epóxi, verificou-

se um aumento de 37% na resistência de aderência entre concretos dos corpos de prova 

com ponte de aderência de epóxi. 

Como mostrado no item 4.1.2, os resultados dos ensaios por tração indireta dos corpos 

de prova de concreto de substrato tiveram valor médio de 2,88 MPa. Ao comparar esse 

resultado com os valores obtidos nos ensaios de aderência por tração indireta dos corpos 

de prova compostos por concreto de recuperação e de substrato, somente com 

escovação, percebeu-se que houve uma redução de 33% na resistência à compressão 

diametral. Essa redução foi de 23% para os corpos de prova que receberam escovação e 

a camada de argamassa e de 8% para os corpos de prova que receberam escovação e 

camada de epóxi. Isso leva à conclusão de que, sob esforço de tração indireta, a 

aderência entre concreto de substrato e concreto de recuperação não atinge o mesmo 

nível de resistência que aquele esperado para um elemento monolítico, mesmo 

utilizando-se ponte de aderência com adesivo de epóxi. 
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Pôde-se perceber o modo de ruptura na interface entre os materiais (concretos de 

substrato e de recuperação), observando-se onde se deu, preferencialmente, essa ruptura 

dos corpos de prova após o ensaio. Nos corpos de prova onde houve apenas escovação, 

notou-se que a quebra da ligação ocorreu tanto na interface entre os dois concretos, 

quanto, em alguns pontos no concreto do substrato (partes mais claras da Figura 36). 

Nos corpos de prova que receberam escovação e camada de argamassa, o rompimento 

da ligação ocorreu na camada da argamassa (FIGURA 37), observando-se que restaram 

partes da argamassa aderidas ao concreto do substrato e outras partes aderidas ao 

concreto de recuperação.  

Nos corpos de prova que receberam escovação e ponte de aderência de epóxi, houve 

rompimento preferencial entre o epóxi (FIGURA 38) e o concreto de recuperação, 

percebendo-se maior aderência entre o epóxi e o concreto de substrato, que era um 

concreto com maior relação água/cimento, portanto com maior porosidade do que o 

concreto de recuperação. Além disso, o concreto de recuperação continha sílica ativa, o 

que certamente contribuiu para uma menor porosidade. Supõe-se que, por essas razões, 

o epóxi encontrou melhor condição de aderência no concreto de substrato. 

 

Figura 36 - Corpos de prova pós-ensaiados à aderência por tração indireta com 

apenas camada de escovação. Fonte: A autora 
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Figura 37- Corpos de prova pós-ensaiados à aderência por tração indireta com 

camada de escovação e argamassa. Fonte: A autora 

 
 

 

Figura 38 - Corpos de prova pós-ensaiados à aderência por tração indireta com 

camada de escovação e epóxi. Fonte: A autora 
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4.2.1.2 Ensaio de aderência por cisalhamento oblíquo 

Os resultados dos ensaios de aderência por cisalhamento oblíquo são mostrados na 

Tabela 07 e Figura 39. 

 

Tabela 7– Resultados do ensaio de aderência por cisalhamento oblíquo entre 

concreto de recuperação e de substrato. Fonte: A autora 

Método de tratamento Parâmetros de resistência de aderência 

Média (MPa) Coef. de variação (%) 

Escovação 20,88 17,83 

Escovação- argamassa 21,71 14,07 

Escovação - epóxi 23,38 8,07 

 

Figura 39- Resistência de aderência por cisalhamento oblíquo. Fonte: A autora 

 

Observou-se que, em relação aos corpos de prova de concreto de recuperação e de 

substrato, apenas com escovação, a média de valores de resistência de aderência dos 

corpos de prova, que receberam escovação e uma camada intermediária de argamassa, 

foi superior em 4%. Para os corpos de prova com ponte de aderência de epóxi, a 

resistência de aderência média foi superior em 12%. A Figura 40 mostra o aspecto da 

ruptura dos corpos de prova, apenas com escovação e com ponte de aderência de epóxi.  

Notou-se que os corpos de prova, com quaisquer dos tipos de tratamento da interface, 

apresentaram um esfacelamento na parte relativa ao concreto de substrato, porém a 

ruptura se iniciou e propagou na interface entre os dois concretos. 
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Figura 40– Corpos de prova ensaiados a resistência de aderência por cisalhamento 

oblíquo. Fonte: A autora 

 

4.2.1.3 Ensaio de aderência por cisalhamento vertical 

A Tabela 08 e a Figura 41 refletem os valores obtidos no ensaio de aderência por 

cisalhamento vertical. 

 

Tabela 8– Resultados do ensaio de aderência por cisalhamento vertical entre 

concreto de recuperação e de substrato. Fonte: A autora 

Método de tratamento Parâmetros de resistência de aderência 

Média (MPa) Coef. de variação (%) 

Escovação 1,43 6,68 

Escovação- argamassa 2,97 4,58 

Escovação - epóxi 3,97 25,48 

 

 

Figura 41– Resistência de aderência por cisalhamento vertical. Fonte: A autora 
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Comparando o desempenho de aderência por cisalhamento vertical entre concreto de 

substrato e de recuperação, foi observado que, para os corpos de prova que receberam a 

camada de argamassa na interface, a resistência de aderência foi superior ao dobro da 

resistência de aderência dos corpos de prova que receberam apenas escovação na 

interface. Esse aumento correspondeu a 108%. Para os corpos de prova que receberam 

camada de epóxi na interface, esse aumento da resistência de aderência foi de 178%.  

Pôde-se observar que a ruptura ocorreu nas duas faces de contato entre os concretos 

(Figura 42), sendo que nos corpos de prova que receberam escovação e camada de 

argamassa, houve rompimento, preferencialmente, da camada de argamassa. Já os 

corpos de prova que receberam escovação e ponte de ligação epóxi, notou-se que a 

camada de epóxi ficou aderida ao concreto de substrato, supondo-se que isso se deu 

pelo mesmo motivo citado no item 4.2.1.1. 

Figura 42– Corpo de prova após ser submetido à compressão axial para ensaio de 

aderência por cisalhamento vertical. Fonte: A autora 

 

 

4.2.1.4 Análise comparativa entre os métodos de ensaio de aderência entre concretos de 

substrato e recuperação 

Sendo a interface entre os dois tipos de concreto uma ligação bastante fraca, torna-se, 

preferencialmente, a zona mais passível de ruptura. Assim, reforçando-se essa ligação 

com pontes de aderência (argamassa ou epóxi), os ensaios mostram resultados 

superiores aos que não têm esse elemento.  
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Comparando-se os métodos de ensaios, por tração indireta, por cisalhamento vertical e 

por cisalhamento oblíquo, percebeu-se que esse último apresentou valor médio de 

resistência de aderência muito superior aos obtidos nos demais ensaios. Enquanto que 

os valores, obtidos nos ensaios de resistência de aderência por tração indireta e por 

cisalhamento vertical, variaram de cerca de 2 a 4 MPa, os obtidos no ensaio por 

cisalhamento oblíquo ficaram no intervalo entre 21 a 23 MPa. Essa discrepância entre 

os resultados de ensaios de resistência de aderência se devem, principalmente, aos 

estados de tensão que preponderam nos corpos de prova.  

Isso pode estar refletindo uma maior aptidão à resistência de aderência para o ensaio de 

cisalhamento oblíquo, pelo fato de que, na realidade, o estado de tensão que predomina 

nesse ensaio é um estado combinado de tensão de compressão e de cisalhamento, sendo 

a tensão de compressão aquela para a qual o concreto apresenta melhor resistência 

mecânica.  

Percebeu-se, também, que as variações entre os resultados dos ensaios com corpos de 

prova com tratamentos diferenciados na interface, para um mesmo tipo de ensaio, foram 

bastante díspares. Enquanto que, para o ensaio de aderência por cisalhamento oblíquo, 

houve um aumento da resistência, entre os corpos de prova com tratamento de epóxi e 

os corpos de prova somente com escovação, de 12%, no ensaio de aderência por 

cisalhamento vertical esse aumento foi de 178%. Assim, pode-se indicar que, para os 

diferentes tipos de ensaio, foi mostrado que a importância do tratamento aplicado à 

interface entre os concretos é variável. Ou seja, para o ensaio de aderência por 

cisalhamento vertical, o efeito do tratamento aplicado à interface foi mais intenso do 

que para os demais ensaios. 

 

4.2.2 Influência da aderência entre concreto de substrato e de recuperação na 

resistência à flexão 

Para o corpo de prova constituído de uma camada de concreto de substrato e outra de 

recuperação, somente com escovação como tratamento da interface, não foi possível a 

submissão à flexão, pois o mesmo, quando foi transportada para a fixação na máquina 

universal de ensaios, teve as duas camadas desprendidas, conforme mostrado na Figura 

43. 
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Figura 43- Corpo de prova de resistência à flexão, rompido antes do ensaio. Fonte: 

A autora 

 
 

Os resultados dos ensaios dos dois corpos de prova restantes, onde um deles recebeu 

escovação e camada de argamassa e outro escovação e ponte de aderência de epóxi, 

foram, respectivamente, 5,36 MPa e 7,56 MPa, sendo o resultado da resistência à flexão 

do corpo de prova que recebeu escovação e ponte de aderência de epóxi 41% superior 

ao que recebeu escovação e argamassa. As curvas de módulo de ruptura à flexão versus 

deflexão dos dois corpos de prova estão mostradas na Figura 44. Os resultados 

mostraram que a ponte de ligação com epóxi mostrou-se mais contributiva para a 

resistência à flexão, como reflexo da maior aderência entre as camadas de concreto, 

promovida pela presença do epóxi. 

 

Figura 44- Curvas de módulo de ruptura à flexão versus deflexão. Fonte: A autora 
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Ao observar os dois corpos de prova restantes após o ensaio, percebeu-se que houve 

aparecimento de fissuras perpendiculares ao comprimento da viga, entretanto não houve 

descolamento entre as camadas de concretos, como se pode observar na Figura 45. 

Figura 45 - Vigas de concreto submetidas à flexão com ponte de aderência de epóxi 

e camada de argamassa. Fonte: A autora 

 

 

4.2.3 Ensaios de aderência entre aço e concreto 

Os resultados dos ensaios de arrancamento da barra de aço, inserida no concreto, são 

mostrados na Tabela 09. Notou-se que, praticamente, não houve diferença entre a 

aderência aço-concreto, nas condições do aço ter sido inserido no concreto ainda fresco 

e a inserção de uma barra de reforço ou recuperação no concreto após 90 dias de 

envelhecimento. Pode-se afirmar que a ancoragem de barras de aço, em recuperação de 

estruturas, usando ponte de aderência de epóxi se aproxima, em desempenho, a barra de 

aço originalmente inserida no concreto.  

 

Tabela 9 -Resultados do ensaio de aderência entre aço e concreto. Fonte: A autora 

Condição de aderência Parâmetros de resistência de aderência 

Média (MPa) Coef. de variação (%) 

Barra inserida durante a concretagem 13,47 16,8 

Barra inserida com ponte de epóxi 13,40 12,5 
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Após o ensaio, percebeu-se que os corpos de prova que não receberam ponte de 

aderência de epóxi apresentaram esfacelamento do concreto (FIGURA 46), enquanto os 

que receberam ponte de aderência de epóxi apresentaram fissuras que se propagaram a 

partir do ponto de inserção da barra no concreto (FIGURA 47). Pode-se supor que, no 

aço que foi inserido no concreto ainda fresco, quando há o arrancamento da barra, o 

concreto no entorno da barra é cisalhado, criando-se um estado de tensão de tração a ser 

suportado pelo concreto. Havendo a inserção da barra, com ponte de aderência de epóxi 

e sendo esse polímero dotado de maior resistência à tração do que o concreto, o dano ao 

concreto causado pelo ensaio de arrancamento da barra é minimizado, não havendo 

disgregação do concreto. 

 

Figura 46 - Corpo de prova sem ponte de aderência de epóxi pós ensaio pull out. 

Fonte: A autora 
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Figura 47 - Corpo de prova com ponte de aderência de epóxi pós ensaio pul out. 

Fonte: A autora 
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5. CONCLUSÃO 

Para atingir o objetivo da avaliação da aderência entre concretos de diferentes idades e 

entre aço-concreto, foram feitos três tipos de ensaios de aderência entre concretos de 

recuperação e de substrato (aderência por tração indireta, aderência por cisalhamento 

oblíquo e aderência por cisalhamento vertical). Também foram realizados ensaios de 

resistência à flexão, em corpos de prova compostos por camadas de concreto de 

substrato e concreto de recuperação, cuja interface recebeu tratamentos diferenciados. 

Além desses, mediu-se, também, a aderência entre aço-concreto, através de ensaios de 

arrancamento (pull out). 

 Os corpos de prova submetidos aos ensaios de aderência entre concretos e flexão 

receberam três tratamentos distintos: escovação; escovação e camada de argamassa e 

escovação e camada de epóxi. Os corpos de prova submetidos a ensaio pull out foram 

comparados, em duas situações. A primeira situação foi da barra inserida no concreto 

ainda no estado fresco e a segunda, no concreto endurecido, inserindo-se a barra por 

furação com ponte de aderência de epóxi. 

Os ensaios de aderência por tração indireta demonstraram que, mesmo com o uso de 

tratamentos na interface entre os concretos de substrato e de recuperação, a aderência 

entre concreto de recuperação e concreto de substrato não se iguala ao valor de 

resistência à tração do elemento composto pelo concreto original. Comparando-se a 

aderência entre os concretos de recuperação e de substrato e a resistência à tração por 

compressão diametral do corpo de prova de concreto de substrato, notou-se uma 

redução da resistência de cerca de 8%, para a interface entre os dois concretos, quando 

foram aplicadas a escovação e ponte de aderência de epóxi. 

Comparando-se os resultados obtidos nos ensaios de aderência por tração indireta entre 

concreto de recuperação e de substrato, percebeu-se que houve um aumento de 15% na 

aderência, quando além de simplesmente fazer a escovação, aplicou-se uma fina camada 

de argamassa na interface entre os concretos. Quanto o tratamento constou de escovação 

e ponte de aderência, esse incremento foi de 37%, comparado à aderência entre os 

concretos, com apenas escovação na interface. 

Nos ensaios de resistência de aderência, por cisalhamento oblíquo entre concreto de 

recuperação e de substrato, percebeu-se uma menor variação nas resistências de 

aderência, entre os três tipos de tratamento aplicados. Os corpos de prova que 
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receberam escovação e camada de argamassa tiveram resistência média de aderência 

superior em apenas 4%, em relação àqueles que receberam somente escovação na 

interface. Já os corpos de prova que receberam, além a escovação, a camada de epóxi, 

tiveram aumento de aderência média de cerca de 12%, em relação aos que receberam 

apenas escovação. 

Nos ensaios de aderência por cisalhamento vertical, os resultados mostraram uma 

variação bastante significativa entre os corpos de prova com diferentes tratamentos na 

interface. Essa variação atingiu 178%, entre os corpos de prova que receberam camada 

de epóxi na interface e os que receberam apenas escovação. Entre os que receberam 

argamassa e os que receberam apenas escovação, esse aumento foi de 108%. 

Momayez et al (2005) afirmaram que o dentre os ensaios de aderência entre concretos 

citados neste trabalho, o que apresentou maior confiabilidade, baseado nos coeficientes 

de variação, foi o de cisalhamento oblíquo. Entretanto, ao avaliar as médias dos ensaios 

de aderência entre concretos, entre os três tipos de ensaios realizados, percebeu-se que o 

ensaio de aderência por cisalhamento oblíquo apresentou os maiores valores médios, 

para essa propriedade, num intervalo entre 20 e 24 MPa. Já para os ensaios de aderência 

por tração indireta e cisalhamento vertical, os valores médios de aderência ficaram na 

mesma ordem de grandeza, variando entre cerca de 1,5 e 4,0 MPa.  

Assim, nesse trabalho, podemos concluir que os ensaios de aderência por tração indireta 

e cisalhamento vertical provocaram estados de tensão nos corpos de prova que 

solicitaram mais intensamente a interface entre concreto de substrato e concreto de 

recuperação. Pode-se supor que as maiores médias de resistência de aderência 

observadas no ensaio de cisalhamento oblíquo foram consequência do estado de 

tensões, ao qual os corpos de prova estiveram submetidos durante o ensaio, com 

prevalência de esforços de compressão no concreto. Sendo o esforço de compressão 

melhor resistido pelo concreto, pode-se concluir que esse fator colaborou para a 

determinação de maiores valores obtidos para a resistência, nesse ensaio. 

Os resultados dos ensaios de flexão em corpos de prova prismáticos, com camadas de 

concreto de substrato e de recuperação, aplicando-se os tratamentos na interface de 

escovação e camada de argamassa e escovação e camada de epóxi, mostraram a 

influência do tipo de ponte de aderência entre as camadas. Para o segundo tipo de 

tratamento (epóxi), houve aumento de 41% da resistência à tração na flexão, em relação 

ao corpo de prova com o primeiro tipo de tratamento. A importância do uso de 
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elementos como ponte de aderência mostrou-se tão evidente, que em alguns casos, 

como no ensaio de flexão, o corpo de prova que não recebeu ponte de aderência nem se 

quer foi submetido a esforços de ensaios e teve descolamento entre as camadas de 

concreto. 

A aderência entre concreto e aço foi medida, notando-se que houve quase nenhuma 

diferença entre a resistência na interface entre esses dois materiais, quando o aço foi 

inserido ainda no concreto fresco e quando o aço foi inserido por furação no concreto 

endurecido, com ponte de aderência de epóxi. Isso mostra a grande aderência do epóxi, 

tanto ao concreto quanto ao aço, a ponto de igualar-se em desempenho, em relação à 

capacidade de ancoragem. 

Chegou-se à conclusão que o tratamento de interface que apresentou melhores 

resultados, na aderência entre concreto de substrato e concreto de recuperação, entre os 

três tipos de tratamento estudados, foi a escovação da superfície e posterior aplicação de 

ponte de aderência de epóxi. Esse tratamento pode ser tomado como a melhor 

alternativa de reparo ou reforço de estrutura de concreto, dentre os tratamentos 

estudados, chegando a superar em até 178% (como no ensaio de cisalhamento vertical) 

a resistência de aderência entre concretos, quando relacionado aos corpos de prova que 

receberam apenas camada de escovação. 
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