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As manifestações a seguir podem indicar a existência de patologias 

do concreto.

 Fissuras e trincas

 Desagregação

 Erosão e desgaste

 Desagregação (desplacamento ou esfoliação)

 Segregação

 Manchas

 Eflorescência

 Flechas excessivas

 Porosidade

 Permeabilidade

Principais manifestações patológicas 
no concreto 
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 separação dos componentes do concreto fresco de tal forma que 

sua distribuição não seja mais uniforme.

Segregação

Parede de concreto
Pilar

Causas?
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Segregação

- taxas excessivas de armadura

- falhas de dosagem, lançamento e/ou

adensamento
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Segregação
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Segregação
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Manchas

- falta de manutenção (limpeza)

- cimentos com excessivos teores de álcalis

- qualidade das formas e dos desmoldantes

- lixiviação, carbonatação, eflorescências

- proliferação de fungos (pH = 5 a 6),

fuligem ácida, etc
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MANCHAS NO CONCRETO

14
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 DEPÓSITOS SALINOS CARREADOS PELA MIGRAÇÃO DA 

ÁGUA PRESENTE NOS ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO

Eflorescência
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Eflorescência
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Lixiviação

A dissolução, o transporte e a deposição do hidróxido de cálcio Ca(OH)2 (com 

formação de estalactites e estalagmites) dão lugar à decomposição de outros hidratos, 

com o consequente aumento da porosidade do concreto, que com o tempo, se 

desintegra. 
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 ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS

 Esgotamento da capacidade resistente da estrutura 

 como corpo rígido

 Instabilidade dinâmica

 como um todo ou em parte

 considerando efeitos de segunda ordem
 Ocorrência determina paralisação do uso

 ESTADOS LIMITES DE SERVIÇO – “Dia-a-dia”do funcionamento 

da estrutura

 Durabilidade

 Aparência

 Conforto do usuário

 Funcionalidade

 Projeto Estrutural: Impedir que os Estados Limites sejam 

ultrapassados 

 ABNT -NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto regulamenta os 

requisitos exigíveis para as estruturas de concreto

Flechas excessivas
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Flechas excessivas
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Flechas excessivas
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Flecha excessiva
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 Por que limitar o deslocamento nas estruturas?

Flechas excessivas

Techne, 2005
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Flechas excessivas


