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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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 É a sua propriedade de apresentar poros ou vazios.

 É representada pela fração do volume total de uma amostra 

porosa, que é ocupada por poros ou por espaços vazios.

Porosidade
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 De acordo com Neville (1997) a 

porosidade de um material é 

representada por:

 Quantidade

 tamanho e formas 

 distribuição por tamanhos 

(diâmetros )

Porosidade
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Porosidade
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Porosidade
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 A taxa de penetração de agentes 

deletérios no concreto, está 

diretamente ligada à porosidade 

da pasta de cimento no 

concreto,KHATRI (1997).

 Quanto maior a relação 

água/cimento, maior a quantidade 

de poros e maior o volume de 

poros de diâmetros maiores, 

REINHARDT (1992).

 Mais importante do que o 

tamanho, diâmetro e quantidade  

dos poros, é a sua distribuição e 

a sua intercomunicabilidade, 

HELENE (1993).

 Entre as partículas do agregado e 

a pasta, é encontrada uma região 

de grande porosidade, MEHTA 

(1995).

 A porosidade da zona de 

transição é da ordem de 02 a 03 

vezes a porosidade da pasta de 

cimento, OLLIVIER (1998).

 A microestrutura da zona de 

transição é determinada pelo 

empacotamento de grãos de 

cimento anidro próximos às 

partículas de agregado que, pelo 

“efeito parede” resulta em teor 

próximo de zero, SCRIVENER et 

al. (1986).

Porosidade - afirmações
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Porosidade

Monteiro(1985)
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Porosidade

CEB 166 (1985)
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 É a propriedade que governa a taxa de fluxo de um fluido para o 

interior de um sólido poroso.

Permeabilidade
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 A permeabilidade do concreto à água é uma das principais 

propriedades do concreto que determina a sua durabilidade, pois 

somente há migração e movimentação de agentes deletérios no 

concreto quando os seus poros capilares estão saturados. 

 A permeabilidade do concreto à água depende da relação 

água/cimento utilizada na mistura, a qual determina o tamanho, 

volume e continuidade dos poros capilares, como depende 

também, da dimensão máxima dos agregados, que influencia nas 

microfissuras da zona de transição (MEHTA & MONTEIRO, 2008).

 A permeabilidade aos gases do concreto não é um mecanismo 

muito comum em estruturas de concreto, no entanto, por meio 

desses ensaios, tem se buscado caracterizar a sua porosidade e 

correlacioná-la com os mecanismos de difusão de dióxido de 

carbono, de oxigênio e se estabelecer parâmetros de durabilidade 

(NEPOMUCENO, 2005). 

Permeabilidade
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Permeabilidade

Pereira (2011)
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Permeabilidade

Pereira (2011)
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Permeabilidade

Pereira (2011)
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Permeabilidade

Se é permeável

Se tem oxigênio

Se tem água

Corrosão das armaduras

Corrosão:

É a transformação de um metal em íon metálico pela sua 

interação química ou eletroquímica com o meio em que se 

encontra . CASCUDO (1997)   
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Corrosão de armaduras
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Corrosão de armaduras

Quando houver a perda de elétrons tem-se íon positivo ou cátion, e quando houver o 

ganho de elétron, íon negativo ou ânion.  

Como os elétrons se localizam externamente ao átomo, somente haverá a formação de 

íon pela variação de elétrons.  

Fe  Fe2+ +  2e ( Oxidação do ferro)  

Cl2 + 2e          2Cl- (redução do cloro) 
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Corrosão de armaduras
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Corrosão de armaduras


