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Principais causas
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 O concreto armado é um material não inerte e está sujeito a 

alterações ao longo do tempo em função de interações entre 

os elementos que o constituem (cimento, areia, brita, água e 

aço), com os aditivos e com agentes externos, como ácidos, 

bases, sais, gases, vapores e micro-organismos.

 Só quando o desempenho da estrutura está ameaçado ou 

comprometido é que ficam caracterizadas as ‘enfermidades’ 

do concreto ou da estrutura, que podem ser congênitas –

nascem com a estrutura – ou são adquiridas ao longo de sua 

vida, devido à ação direta de inúmeros agentes externos, 

incluindo usuários, ou ainda fenômenos físicos, entre eles, 

choques, terremotos, incêndios, enchentes, explosões, 

recalques e variações de temperatura.

Principais manifestações patológicas 
no concreto 
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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

 Calcinação

 Flechas exageradas

 Perda de aderência entre concretos (nas juntas de concretagem)

 Porosidade

 Permeabilidade

Principais manifestações patológicas 
no concreto 
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Fissuras – ativas ou inativas

A checagem pode ser feita com 

a utilização de ‘selos’ rígidos 

(gesso ou plaquetas de vidro 

coladas), que se rompem caso 

a fissura apresente variação de 

abertura, ou por meio da 

medição direta (fissurômetro) 

dessa variação. Para dar 

tratamento correto à fissura 

também é importante identificar 

o agente causador.
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Material Causa

No concreto

fresco

•Assentamento plástico

•Movimentação das formas

•Dessecação superficial

•Vibrações

Fissuras – ativas ou inativas
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Material Causa

No concreto

endurecido

•Retração hidráulica

•Variações térmicas

•Esforços solicitantes excessivos, principalmente flexão e 

cisalhamento

•Concentração de tensões

•Recalques de fundação

•Corrosão de armaduras

•Retração hidráulica

Fissuras – ativas ou inativas
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Material Causa

No concreto

endurecido
•Retração hidráulica

Fissuras – ativas ou inativas
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Material Causa

No concreto

endurecido

•Variações térmicas

Fissuras – ativas ou inativas
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Material Causa

No concreto

endurecido
•Esforços solicitantes excessivos, principalmente flexão e 

cisalhamento.

Fissuras – ativas ou inativas
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Material Causa

No concreto

endurecido

•Concentração de tensões

Fissuras – ativas ou inativas
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Material Causa

No concreto

endurecido
•Recalques de fundação

Fissuras – ativas ou inativas
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Material Causa

No concreto

endurecido •Corrosão de armaduras

Fissuras – ativas ou inativas
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A origem de uma patologia está relacionada com a etapa da vida da 

estrutura em que foi criada a predisposição para que agentes 

desencadeassem seu processo de formação. Conheça as origens das 

enfermidades do concreto:

 Defeitos de projeto

 Defeitos de execução

 Erosão e Desgaste

 Má qualidade dos materiais ou uso inadequado

 Sinistros ou causas fortuitas (incêndios, inundações, acidentes 

etc.)

 Uso inadequado da estrutura

 Manutenção imprópria

 Outras, incluindo origens desconhecidas 

Fissuras – ativas ou inativas
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Fissuras – limites normativos 
(NBR 6118)
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Fissuras – limites normativos
(NBR 6118)
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Fissuras – viga sub armada
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Fissuras – viga sub armada
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Fissuras – viga super armada ou concreto 
com concreto de baixa resistência
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Fissuras – erro na sequência de 
descimbramento
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Fissuras – flexão em lajes
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Fissuras – flexão em lajes
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Fissuras – flexão em lajes
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Fissuras – flexão em lajes
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Fissuras – torção
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Fissuras – compressão
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Fissuras – compressão
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Fissuras – punção
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Fissuras – recalque de fundação
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Fissuras – recalque de fundação
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Fissuras – recalque de fundação



Reparos em fissuras no 
concreto

Métodos usuais
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 Fissuras inativas ou passivas – implicam na restauração da 

monoliticidade do concreto. 

 Consistem, portanto, na aplicação de produtos (adesivos) capazes 

de promover a aderência entre os concretos de suas duas faces. 

 Pode ser feito por gravidade ou por injeção sob pressão (ar 

comprimido), conforme o caso.

Recuperação das fissuras
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 Reparos nas ativas (ou inativas com monoliticidade não 

exigida) – feitos por juntas de dilatação. “Para impedir a 

penetração de materiais que impeçam sua livre movimentação (pó, 

areia, brita etc.) ou que sejam deletérios ao concreto (água, óleos, 

fuligens etc.), as ‘novas juntas’ devem ser vedadas com mastiques

ou outros materiais elásticos”.

Recuperação das fissuras
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Reparos especiais – são aqueles nos quais é inviável a execução de 

técnicas padronizadas. Nesses casos, são empregadas combinações 

de técnicas, algumas delas com adaptações. Procedimentos 

alternativos são também utilizados.

 Pintura

“Com o objetivo de uniformizar a cor da estrutura, após o reparo, pode 

ser feita a pintura estética à base de tinta pva, acrílica, epoxídica ou 

cimentícia, utilizando ou não argamassa de estucamento. No caso de 

intervenções devidas à corrosão de armaduras, é recomendável a 

aplicação de pinturas que visem proteger o concreto contra penetração 

de água e gases”, diz o professor, que continua: “é importante salientar 

que elementos estruturais, que possam receber umidade por uma ou 

mais de suas faces, só devem receber pinturas ou revestimentos nas 

demais faces, se forem permeáveis ao vapor d’água. Caso tal regra não 

seja observada, estará criada situação favorável para acelerado processo 

de oxidação de armaduras”.

Recuperação das fissuras
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Reparos especiais

 Polimento

O polimento do concreto, recurso protetor e estético, raramente é adotado por 

engenheiros e arquitetos. No entanto, é um bom mecanismo de proteção, pois 

reduz a área de absorção pela diminuição da área desenvolvida da superfície 

exposta do concreto, e reduz o tempo de absorção, pelo aumento da 

velocidade de escorrimento da água. O tratamento é extremamente 

otimizado, quando, antes do polimento do concreto, são aplicados em sua 

superfície produtos impermeabilizantes que atuam obturando os capilares do 

concreto, através de formações cristalinas insolúveis. “Com um simples, mas 

adequado tratamento, o concreto convencional pode se tornar um ‘granito 

raro e impermeável’”.

Recuperação das fissuras


