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ca, quanto a segurança da edificação. Podendo, 
inclusive, levar a colapsos estruturais, em casos 
mais severos. 

Por esse motivo, é importante tratar o quanto an 
tes para que não corra nenhum risco. 
  

Pois bem, acontece que a película passivante da 
armadura é destruída pela ação combinada de 
umidade, oxigênio e de agentes agressivos, prin-
cipalmente cloretos, que penetram no concreto. 

*Película passivante, de maneira resumida, é a 
“proteção” que o metal possui. Caso ela seja ata-
cada, dá-se início ao processo de corrosão.

A corrosão de armaduras em concreto armado, é 
um problema sério e muito comum dentro das 
edificações. Devido a falhas construtivas, erros 
de projeto, ou até mesmo mau uso das estrutu-
ras. Fatores que, isolados ou combinados, culmi-
narão com a aparição dessa patologia. 

Os danos causados podem afetar, tanto a estéti-

ras de aço aparente, fissuras? Se a res-
posta foi sim, provavelmente você tem 
um problema de corrosão de armaduras.

o seu empreendimento existem 
estruturas de concreto armado 
com manchas de ferrugem, bar-N
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Existem múltiplas estratégias de intervenção pa-
ra recuperação de estruturas de concreto danifi-
cadas pela corrosão. 

A busca pelo melhor método deve considerar di-
versos fatores, como, o nível de comprometi-
mento das peças, o tipo e a profundidade da con 
taminação, a localização da edificação, a vida útil 
residual pretendida, entre outros. 
  
Lembre-se: cada caso é um caso. 

Contudo, para reparos localizados com pontos 
de corrosão em armaduras, que ainda não gera-
ram problemas estruturais, o processo de trata-
mento realizado, normalmente segue as seguin-
tes etapas: 
  
1. A área danificada é demarcada com corte; 
  
2. É feita a escarificação do concreto; 
  
3. Todo o material deteriorado e desagregado 
é retirado do local; 
  
4. O produto da corrosão formado é retirado,  
e todo o metal é limpo; 
  
5. São aplicados neutralizadores, inibidores de 
corrosão na armadura; 
  
6. Depois de tratada a armadura, é feito o pre-
enchimento com argamassa de reparo; 

Recuperação de 
estruturas danificadas 

pela corrosão

  

  
Essa é a dúvida de muito gestor. Como o metal o 
xidado, que fica dentro da estrutura, consegue 
danificar a minha parede, pilar, etc.? 

O que acontece, é que as reações corrosivas 
produzem compostos ferrosos, os quais têm mai 
or volume do que o material original.  

É comum ouvir dizer que o metal oxidado, au-
menta de 7 à 8 vezes o seu tamanho. Essa ex-
pansão causa pressões internas no concreto, 
que levam ao surgimento de fissuras. 

E é um ciclo interminável, porque com o surgi-
mento das fissuras, fica mais fácil para a pene-
tração de agentes agressivos, o que intensifica 
ainda mais o processo.  

De maneira resumida, a própria armadura oxida-
da, é o que faz asestruturas se romperem. 

O processo corrosivo, nada mais é do que a dete 
rioração do aço – que por sua vez tem um papel 
fundamental na estrutura – após iniciada a cor-
rosão, caso não haja intervenções de tratamen 
tos e recuperações, ela irá adquirir uma constan-
te de progressão ininterrupta. 

Ou seja, uma vez que o metal começou a oxidar, 
esse processo continuará até que o material seja 
totalmente deteriorado, ou tratado. 

Como a corrosão 
da armadura danifica 

o concreto?

Por que a corrosão 
de armaduras é 

algo preocupante?

Com a estrutura metálica danificada, há 
uma diminuição da capacidade de resis-
tência aos esforços. De maneira simplis-
ta, a estrutura fica "fraca"

Assim como um médico não consegue 
generalizar os tratamentos das doenças 
com apenas um medicamento. Na Enge-
nharia acontece o mesmo, para cada 
caso há um “remédio”, um tratamento 
uma terapia adequada
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Lembre-se: Manutenção Predial é Coisa Séria, 
não tente fazer esse serviço por contra própria, 
caso não tenha o conhecimento. 

Infelizmente já vimos prédios que desabaram, e 
levaram a morte de diversas pessoas 

Um exemplo foi o Edifício Andrea (Fortaleza) que 
desabou. Na tragédia nove pessoas que estavam 
no local morreram soterradas. 

Em laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) 
apontou que a atuação dos engenheiros e do 
pedreiro foi "determinante" para o desabamen-
to. Ambos foram denunciados pelo Ministério Pú 
blico do Ceará (MPCE) e deverão responder pelo 
crime de homicídio duplamente qualificado e ou-
tros três delitos. 

Vai contratar? Procure por empresas e profissio-
nais especializados. 

Boas Manutenções Prediais para ti. 

Vale destacar que esse é um processo
simplista e resumido do tratamento des-
se tipo de patologia. Caso você tenha 
esse problema no seu empreendimento, 
o primeiro passo é contratar um profis-
sional especializado. E então, com funda 
mentação técnica, seguir com o procedi-
mento adequado de recuperação.

Gostou dessa 
Matéria? 
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