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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta a pesquisa de técnicas de recuperação e reforço de estruturas de 
concreto armado, identificando as origens das manifestações patológicas: mecânica, física 
ou química. As manifestações patológicas podem ser associadas a falhas de projeto e/ou de 
execução, afetando a vida útil de projeto da edificação, principalmente quando somadas as 
condições e meio externo que a cerca. O surgimento de manifestações patológicas na 
engenharia civil é muito comum, e tem sido uma das principais preocupações e discussões 
atualmente. Através da revisão bibliográfica foi possível diagnosticar e prognosticar as 
anomalias identificadas e definir as técnicas usuais mais adequadas para o tipo de estrutura 
analisada. Como a hipótese trata-se da necessidade de utilização ou não de adesivos 
estruturais, devemos entendê-los um pouco antes de utiliza-lo. A finalidade do adesivo 
estrutural é de permitir a completa união entre o concreto novo e o concreto velho, 
permitindo que a peça estrutural trabalhe integralmente como foi inicialmente projetada. 
Contudo este estudo procurou identificar métodos e técnicas para a escolha mais adequada. 
Palavras-chave: Reparo; Concreto armado; Adesivo estrutural. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a utilização cada vez mais frequente do concreto armado nas construções, 

percebeu-se que no decorrer de sua vida útil de projeto, manifestações patológicas surgiam 

nas estruturas e edificações. Tais manifestações podem comprometer o desempenho 

estrutural das edificações. 

A patologia é o estudo que procura identificar tais manifestações patológicas, suas 

origens e causas, que tem como origem desde um projeto mal planejado, materiais de má 

qualidade, falhas de execução, e também na má utilização dos proprietários, tanto no 

excesso de carga, quanto na alteração de projeto. A patologia também nos apresenta as 

melhores formas de se tratar, recuperar e reforçar edificações abaladas estruturalmente. 

Na elaboração de um diagnóstico ideal, é importante também saber a durabilidade 

da estrutura, com ensaios, e determinar também a espessura de cobrimento das armaduras. 

Após a realização destas avaliações pode-se definir se a estrutura passará por reforço, 

recuperação ou por ambos os processos. 

Reforço: é a intervenção no elemento estrutural que visa principalmente o aumento 

da capacidade de resistir às solicitações que a estrutura está sendo submetida. Pode ser de 

um aumento de carregamento ou para corrigir um projeto mal calculado. 

Recuperação: a recuperação está vinculada a necessidade de se reestabelecer a 

integridade física de um elemento estrutural, buscando restituir as características mecânicas 

originais. Pode ser de choque em geral ou após sofrer danos violentos, como o incêndio. 

 
 



3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho foi pesquisar as técnicas de recuperação e reforço de estruturas de 

concreto armado; e o preparo das peças danificadas de acordo com a origem da lesão. 

 

4. METODOLOGIA 

A Pesquisa à bibliografia específica foi executada em duas partes: examinaram-se as 

técnicas de recuperação e reforço em estruturas de concreto armado; e compararam-se os 

resultados obtidos anteriormente pelos autores estudados para enfim concluir nossa 

hipótese proposta. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após a etapa de levantamento bibliográfico, foram feitas entrevistas com 

profissionais que trabalham no ramo de reformas e tratamento patológico de estruturas, 

refinando as informações obtidas. 

Como nossa hipótese se trata de quando haverá necessidade do uso de adesivo 

estrutural em reforços ou reparos, é de fundamental importância o estudo das origens, 

sintomas e consequências das patogenias que comumente atingem os diversos tipos de 

materiais utilizados na construção civil, entre eles o concreto, madeira, alvenaria, pintura, 

entre outros. Isso porque os materiais envelhecem naturalmente com o passar dos anos, e 

eventualmente podem exigir reparos para que possam ser reabilitados, principalmente se 

não houver um programa de manutenção com a finalidade de adiar ou evitar a manifestação 

dos problemas de deterioração da estrutura. 

O ideal é que, assim que uma estrutura apresente desempenho insatisfatório seja 

feita uma avaliação que possibilite a análise da situação e, caso haja a necessidade de uma 

intervenção técnica, que ela seja feita de forma imediata para que a reabilitação da 

estrutura seja bem sucedida, abordando de maneira científica o comportamento estrutural 

com o tempo, identificando-as com as etapas de projeto e execução (MOREIRA; RIPPER, 

1998, p. 14 e 18). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através de resultados obtidos em pesquisas bibliográficas e respostas formadas por 

engenheiros profissionais da área, o uso do adesivo estrutural será necessário sempre que 

houver uma recuperação ou reforço estrutural em estado crítico (espessuras acima de 

quatro centímetros). O uso do adesivo estrutural epóxi é necessário para reconstituir 

integralmente o elemento reparado, pois o adesivo permite uma união perfeita entre o 

concreto antigo e o concreto novo, permitindo que os elementos trabalhem igualmente. 

Este produto tem grande resistência à tração e de aderência entre as partes coladas. 



O adesivo estrutural, devido a sua grande fluidez, capaz de penetrar em locais de difícil 

acesso onde outros produtos não conseguiriam penetrar, e a sua grande resistência a tração, 

sempre são utilizados para reparos e preenchimento de fissuras, trincas ou rachaduras 

estruturais. 

No caso da ancoragem, que é um reforço de armadura onde se deve chumbar uma 

armadura nova ao concreto, também será necessário o uso do adesivo estrutural, para 

garantir total aderência entre o concreto e a nova armadura. 

A escolha do adesivo deve ser feita de acordo com as características e propriedades do 

reparo a ser realizado. Os dados fornecidos pelos fabricantes, nos catálogos dos produtos, 

auxiliam na escolha do adesivo. Vale ressaltar que será necessário fazer o reparo usando 

concreto com as características fornecidas pelo calculista. 

Para casos que forem necessários tratar espessuras menores ou iguais a três 

centímetros, reparo superficial, utilizar apenas uma argamassa polimérica para reparo 

estrutural.  
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