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Motivos

 Desempenho estrutural comprometido;

 Estabelecer ou restabelecer as características originais de projeto.



Desafios

 Estrutura em uso;
 Compatibilidade de materiais;
 Inexistência de documentação;
 Acesso difícil;
 Preço;
 Questões ambientais;
 Serviço lento.



Desafios



Desafios



 Falhas de projeto

 Erros de execução
 Baixa capacitação dos profissionais;
 Baixa qualidade dos materiais
 Deficiência na confecção de formas;
 Posicionamento das armaduras

Origens



 Deficiência no uso e manutenção
 Sistemas de impermeabilização;
 Uso inadequado

 Desastres
 Naturais
 Acidentes
 Incêndios

Origens



Fonte: AECWeb

Origens



 Estéticas

 Segurança

Consequências



1. Flecha  Excessiva 
2. Fissura 
3. Manchas Superficiais 
4. Corrosão das Armaduras 
5. Desagregação  do concreto

As lesões são evolutivas!!!



Custos da Intervenção



As perdas financeiras totais ocasionadas pelos processos de degradação e
corrosão das estruturas metálicas e de concreto são, em geral, muito
elevadas e variam de 3 a 4% do PIB. (US$ 2,2 trilhões - US$ 80 bilhões–
Fonte: FMI)

Fonte: PORTELLA, K.F.; GARCIA, C.M.; VERGÉS, G.R.; JOUKOSKI, A.;
FREIRE, K.R.R.; CORRÊA, A.P. - Desempenho físico-químico de metais e
estruturas de concreto de redes de distribuição de energia: Estudo de
caso na região de Manaus. Quím. Nova, vol.29, nº 4, 724-734, 2006.

Custos da Intervenção



Reforço Estrutural



Principais Manifestações 
Patológicas



Principais Manifestações Patológicas

Fissuras



Principais Manifestações Patológicas

Manchas Superficiais



Principais Manifestações Patológicas

Nichos/Bexigas do Concreto



Principais Manifestações Patológicas

Nichos/Bexigas do Concreto



Principais Manifestações Patológicas
Corrosão das Armaduras



Principais Terapias



Principais Terapias

 Serviços Iniciais;
 Reparos Superficiais com Argamassa;
 Reparos Profundos com microconcreto;
 Tratamento de Fissuras Abertura <0,2 mm;
 Tratamento de Fissuras Abertura > 0,2 mm;
 Tratamento Superficial do Concreto;



Serviços Iniciais



 Mobilização e instalação de canteiro, isolamento da área, criação dos
acessos necessários, escoramentos e transferências de carga e montagem
de plataformas de trabalho;

 Inspeção das estruturas, localizando e identificando as regiões da estrutura
que estejam apresentando manifestações patológicas como insuficiência
de cobrimento de concreto às armaduras, destacamento do concreto de
cobrimento, concreto segregado (falhas, ninhos ou bicheiras), fissuras,
manchas de corrosão, armaduras corroídas expostas, entre outras
anomalias, através de exame visual, de percussão com marreta leve e de
ensaios de laboratório quando julgados necessários;

Serviços Iniciais



Identificação das manifestações patológicas

Serviços Iniciais



 Demarcação com giz de cera (ou escolar) das regiões com anomalias a
serem reparadas, criando figuras geométricas (poligonais, com cantos em
ângulos iguais ou superiores a 90º) que envolvam com folga estas áreas;
não utilizar demarcações em figuras circulares ou onduladas;

Serviços Iniciais



Demarcação de áreas

Serviços Iniciais



 Delimitação das regiões a serem reparadas com serra elétrica circular
dotada de disco de corte diamantado, tipo Makita, com a profundidade de
aproximadamente 1,0 cm. Esta medida pode variar em função do
cobrimento das armaduras (estribos), no entanto deve apresentar no
mínimo 0,5 cm.

Serviços Iniciais



Delimitação de áreas por corte

Serviços Iniciais



 Remoção do concreto deteriorado (e parte do são), dentro da área
delimitada, até o friso formado pelo disco de corte, através de
apicoamento manual (preferencialmente) ou mecânico, evitando-se o
rompimento das bordas do friso.

Serviços Iniciais



Remoção do concreto deteriorado

Serviços Iniciais



 Limpeza das armaduras (todas as barras, em trechos corroídos), através
escovas com cerdas de aço, deixando-as na condição de metal cinza com
cor uniforme.

 Caso se verifique, em decorrência da oxidação da armadura longitudinal
e/ou transversal, uma redução de seção da barra de aço superior a 20% da
nominal e/ou redução do diâmetro em 10% em relação a barra original,
deverá ser adicionada para reforço outra barra de mesmo tipo e bitola da
existente, observando-se os transpasses mínimos estabelecidos pela norma
ABNT NBR 6118:2004.

 Limpeza das superfícies de aço e concreto, com jato de ar comprimido
filtrado (isento de óleos, graxas, água, etc.).

Serviços Iniciais



Recomposição das armaduras

Serviços Iniciais



Recomposição das armaduras

Serviços Iniciais



 Aplicação de pintura passivadora das armaduras, composta de primer rico 
em zinco (zinco metálico puro, com teores superiores a 55% em peso), 
devendo ser utilizado um dos seguintes produtos, preparado conforme 
instruções do fabricante:

 NITOPRIMER ZN de fabricação da ANCHORTEC-FOSROC
 MASTERSEAL ZINCO PRIMER de fabricação da BASF-MBT
 DENVERPRIMER ZINCO de fabricação da DENVER GLOBAL.
 TRAFIX EP ZN de fabricação da BAUTECH
 VIAPLUS FERROPROTEC de fabricação da VIAPOL

 Recomposição da seção dos elementos

Serviços Iniciais



Serviços Iniciais



Reparos Superficiais



 Após a execução dos serviços iniciais, proceder à saturação do substrato de concreto com
água limpa, deixando-o na condição de “saturada superfície seca” (poros saturados, sem
excesso de água na superfície do concreto);

 Aplicação, com pincel ou trincha, de ponte de aderência à base de pasta de cimento
aditivada com polímero (emulsão) acrílico, na proporção de 1 parte de água, 1 parte de
emulsão acrílica e 3 partes de cimento (em volume). Deverá ser utilizado um dos seguintes
produtos, preparado conforme instruções do fabricante:

- NITOBOND AR de fabricação da ANCHORTEC-FOSROC.
- REOMIX 104 de fabricação da BASF-MBT.
- DENVERFIX ACRÍLICO de fabricação da DENVER GLOBAL.
- TRAFIX ACRÍLICO de fabricação da BAUTECH.
- ZENTRIFIX KMH de fabricação da MC-BAUCHEMIE.

 A ponte de aderência deverá ser aplicada somente nas áreas que receberão a aplicação da
argamassa imediatamente em seguida, ou seja, deverá ser evitada a aplicação em grandes
áreas.

Reparos Superficiais



 Imediatamente após a aplicação da ponte de aderência, executar a reconstituição da seção transversal
do elemento estrutural nas áreas de reparo previamente preparadas, com a aplicação de argamassa
polimérica (argamassa de base cimentícia modificada por polímeros, pré-formulada industrialmente),
devidamente misturada e homogeneizada em misturador de ação forçada ou utilizando-se de uma haste
metálica dotada de hélice helicoidal acoplada a uma furadeira de baixa rotação.

 Aplicar a argamassa de reparo em camadas de no máximo 2,0 cm de espessura (observar
recomendações específicas para cada fabricante), deixando ranhuras na superfície para facilitar a
aderência das camadas subseqüentes, com acabamento final dado por desempenadeira metálica.
Deverá ser utilizado um dos seguintes produtos, preparado conforme instruções do fabricante:

- RENDEROC S2 de fabricação da ANCHORTEC-FOSROC.
- EMACO S168 de fabricação da BASF-MBT.
- SIKATOP 122 de fabricação da SIKA.
- OBE 250 de fabricação da OTTO BAUNGART.
- DENVERTEC 700 de fabricação da DENVER GLOBAL.
- TRAFIX S2 de fabricação da BAUTECH.
- VIAPLUS ST de fabricação da VIAPOL.
- ZENTRIFIX GM 2 de fabricação da MC-BAUCHEMIE

Reparos Superficiais



Aplicação de Argamassa

Reparos Superficiais



 Imediatamente após a reconstituição das áreas de reparo com a 
argamassa de reparo, promover a cura úmida com água limpa.

Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Superficiais



Reparos Profundos



 Montagem de fôrmas lisas (plastificadas), estanques e indeformáveis,
dotadas de “cachimbos” (com largura mínima de 15,0 cm), distribuídos a
espaços regulares (máximo de 60,0 cm no caso de vigas);

Reparos Profundos



Reparos Profundos



 Saturação do substrato de concreto com água limpa, deixando-o na
condição de “saturado superfície seca” (poros saturados, sem excesso de
água na superfície do concreto);

 Após a saturação do substrato de concreto, aguardar cerca de 30 minutos
para evaporação e secagem da superfície e, proceder ao lançamento
do graute de base cimentícia pré-formulado de elevada fluidez
(autonivelante e autoadensável).

Reparos Profundos



 Imediatamente após a reconstituição das áreas de reparo com graute, e
após a desforma, promover a cura úmida, ininterrupta, com água limpa,
durante 7 (sete) dias.

 Após a cura do graute, remover os cachimbos salientes procedendo ao
corte de baixo para cima, utilizando-se disco rígido de corte acoplado a
politriz elétrica. Evitar o uso de ponteiros manuais ou mecânicos e, caso
seja necessário, dar acabamento superficial com argamassa polimérica.

Reparos Profundos



Reparos Profundos



Fissuras < 0,2mm



 Hidrojateamento da superfície, especialmente nos pontos onde apresentar
manchas devido às infiltrações.

 Demarcação da área de corte sobre a fissura existente com giz estaca.

 Abertura de sulco sobre e ao longo da fissura com seção retangular sendo 10,0mm
de espessura e 5,0mm de profundidade, com utilização de disco de corte e
ferramenta manual dotada de ponta de vídia. Neste caso deve-se fazer dois cortes
com o disco de corte, um de cada lado da fissura há 5,0mm da fissura e com
5,0mm de profundidade.

Fissuras < 0,2mm



 Jateamento de ar comprimido para eliminação do pó proveniente do corte.

 Aplicação de pasta epóxi (superfícies secas) ou poliéster (superfícies úmidas) 
ao longo da fissura, de forma a criar uma faixa de pelo menos 10,0mm de 
largura e 5,0mm de espessura. Deverá ser utilizado um dos seguintes 
produtos, preparado conforme instruções do fabricante:
 Base epóxi:

- COMPOUND ADESIVO de fabricação da OTTO BAUNGART.
- DENVERPÓXI MAX de fabricação da DENVER GLOBAL.
- MC-DUR 1300 TX de fabricação da MC-BAUCHEMIE.
- TRAFIX EP TIX de fabricação da BAUTECH.

 Base poliéster:
- LOKFIX MP de fabricação da ANCHORTEC-FOSROC.
- DENVER ANCOR de fabricação da DENVER GLOBAL.

Fissuras < 0,2mm



Fissuras > 0,2mm



 Limpeza da fissura, através de raspagem superficial

 Limpeza das fissuras com jato de ar comprimido filtrado (isento de 
óleos, graxas, água, etc.).

Fissuras > 0,2mm



 Fixação dos bicos de injeção

Fissuras > 0,2mm



 Após a distribuição e fixação dos bicos injetores, calafetar superficialmente os
trechos de fissuras compreendidos entre bicos, com resinas epóxi (áreas secas) ou
argamassa hidráulica de pega rápida (áreas úmidas);

 Uma vez curada a resina / argamassa de calafetação da fissura, realizar teste de
intercomunicabilidade entre bicos injetores. Caso não esteja ocorrendo a
comunicação entre os bicos, instalar mais um bico intermediário;

Fissuras > 0,2mm



 Injeção de sistema de base mineral (calda de cimento em suspensão, bi-
componente), pré-formulado e de baixa viscosidade,

 Após 24 hs, retirar os bicos de injeção e a resina de colmatação, utilizando-se
politriz dotada de disco rígido; dar acabamento com estuque de base cimentícia
aditivado com polímero acrílico;

Fissuras > 0,2mm



Fissuras > 0,2mm



Fissuras > 0,2mm



Fissuras > 0,2mm



Tratamento Superficial



 Lixamento superficial do concreto aparente utilizando-se politriz. A lixa deve ser
mantida paralela à superfície em tratamento, procurando-se fazer movimentos
circulares, uniformizando ao máximo a superfície, substituindo-se a lixa sempre que
necessário, evitando-se a ocorrência de manchas e “queima” superficial do
concreto;

 Retirada das partículas soltas e pulverulentas da superfície de concreto, através de
hidrojateamento;

 Após a limpeza das superfícies, promover a saturação do concreto, através de
hidrojateamento de água;

Tratamento Superficial



 Aplicação de estuque “raspado” (pasta de cimento), em toda a superfície de
concreto (já na condição de “saturada superfície seca”), tamponando-se os poros e
regularizando a superfície do concreto, de modo que somente os poros e pequenas
irregularidades sejam preenchidas e não haja formação de camada ou película
sobre a superfície (estuque raspado).

 A aplicação poderá ser feita com espátula, desempenadeira metálica, betumadeira
ou espuma, e o estuque poderá ser dosado em canteiro (pasta de cimento
aditivada com emulsão acrílica) ou pré-formulado (industrializado). O estuque deve
ser formulado na cor do concreto aparente, combinando-se cimento Portland e
Cimento Branco Estrutural para atingir a tonalidade;

Tratamento Superficial



 Decorridas cerca de 2 horas, deverá ser iniciado o processo de cura do estuque,
através de aplicação de borrifos de água sobre a superfície, utilizando-se
pulverizador manual de água, mantendo-se esta cura por no mínimo 3 dias;

 Após a cura do estuque, retirar os excessos (camadas superficiais) através de
lixamento manual com lixa nº 100, deixando apenas o material depositado nos
poros e pequenas cavidades;

 Limpeza das superfícies lixadas através de hidrojateamento, retirando todo o
material pulverulento;

 Aplicacação de pintura acrílica.

Tratamento Superficial



Marcelo Lafayette

71 9 8777-5374

contato@jopolengenharia.com.br
www.jopolengenharia.com.br

OBRIGADO!!!


