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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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 A desagregação do material é um fenômeno que frequentemente 

pode ser observado nas estruturas de concreto, causado pelos 

mais diversos fatores, ocorrendo, na maioria dos casos, em 

conjunto com a fissuração. 

 Segundo Souza e Ripper (1998), a desagregação do material é 

um fenômeno causado por muitos fatores, ocorrendo, na maioria 

dos casos, em conjunto com a fissuração.   Devendo-se entender 

como desagregação, a separação física de placas de concreto, 

com perda de monolitismo, da capacidade de acomodação entre 

os agregados e da função ligante do cimento. 

Desagregação
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 A desagregação do concreto pode ser provocada por:

 Ataques químicos, como o de sulfatos; 

 Reação álcali-agregado; 

 Águas puras (águas que evaporam e depois condensam) e as águas 

com pouco teor de sais (águas de chuva), que arrancam-lhe sais pelos 

quais são ávidas; 

 Águas servidas (esgotos e resíduos industriais) em dutos e canais, em 

função da formação, dentre outros, do gás sulfídrico (H2S ⇒ bactérias 

⇒ H2SO4); 

 Micro-organismos, fungos, e outros, através de sua ação direta e suas 

excreções ácidas; 

 Substâncias orgânicas como: gorduras animais, óleos e vinho;

 Produtos altamente alcalinos (mais raramente).

Desagregação
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 Ataques químicos, como o de sulfatos; 

Desagregação
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 Águas puras (águas que evaporam e depois condensam) e as 

águas com pouco teor de sais (águas de chuva), que arrancam-lhe 

sais pelos quais são ávidas;

Desagregação
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 Águas servidas (esgotos e resíduos industriais) em dutos e canais, 

em função da formação, dentre outros, do gás sulfídrico (H2S ⇒
bactérias ⇒ H2SO4); 

Desagregação
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 Micro-organismos, fungos, e outros, através de sua ação direta e 

suas excreções ácidas; 

Desagregação


