
1Introdução

Os materiais de construção são indispensáveis para a realização das estrutu-
ras e dos elementos construtivos. Muitas vezes, porém, seu papel é limitado 
à definição de poucos parâmetros, na fase de projeto, ligados principalmente 
às propriedades mecânicas, e se dedica menos atenção aos aspectos relativos 
à sua interação com o ambiente. Na verdade, o conhecimento do comporta-
mento dos materiais quando em uso é importante em muitas das fases que 
levam à construção de um edifício ou de uma estrutura, à sua gestão e até 
mesmo à sua demolição. A Fig. 1.1 mostra os diversos momentos da vida de 
uma estrutura em que pode ser solicitado um estudo dos seus materiais.

Na fase do projeto, é preciso escolher os materiais mais adequados aos 
diversos elementos estruturais ou construtivos para atender às funções que 
lhes são solicitadas. Em seguida, é preciso definir os parâmetros do projeto que 
exprimam, por exemplo, as propriedades mecânicas (carga versus deformação, 

Fig. 1.1 Fases da vida de uma construção e papel do material



2Degradação e prevenção

A degradação dos materiais é produzida pela interação físico-química 
do ambiente com os materiais; estas interações podem ocorrer apenas 
depois do movimento dos agentes agressivos no interior do ambiente ou do 
material. Neste capítulo, ilustram-se os mecanismos pelos quais os agen-
tes agressivos podem ser transportados, particularmente no interior dos 
materiais porosos. Muitas das transformações sofridas ao longo do tempo 
por um material são influenciadas pela temperatura ou por suas variações.  
Na última parte deste capítulo, trata-se, portanto, também do transporte 
de calor e de suas consequências sobre as propriedades dos materiais.

2.1 Materiais porosos
Os materiais porosos, como os tijolos ou o concreto, têm uma microestrutura 
caracterizada pela presença de um sistema de poros de várias dimensões, 
através dos quais podem penetrar as substâncias presentes no ambiente.  
O transporte de substâncias gasosas ou líquidas está frequentemente na 
base dos fenômenos de degradação que caracterizam estes materiais.

2.1.1 Características dos poros
Nos materiais porosos, uma certa fração do volume ocupado pelo material 
é constituída de vazios (ou poros), que podem ser preenchidos por gases 
ou líquidos. No caso dos materiais de construção, em geral, os poros são 
preenchidos com ar quando o material está seco, mas contêm uma solução 
aquosa quando o material está úmido. A estrutura porosa de um material 
pode ser caracterizada por meio de propriedades como:
 \ o volume porcentual ocupado pelos poros;
 \ a dimensão dos poros;
 \ as conexões presentes entre os poros e o grau de interconexão;
 \ a abertura dos poros na superfície externa.

No caso dos materiais de construção mais comuns, o material poroso 
é caracterizado por poros de várias dimensões, interconectados e comu-
nicantes com a superfície do material. Este tipo de estrutura permite, 
portanto, a penetração do material pelos agentes agressivos presentes no 
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O coeficiente D descreve, portanto, 
a cinética da difusão; depende da espé-
cie que se difunde, do material (particu-
larmente da estrutura de seus poros) e do 
seu teor de umidade. As espécies gasosas 
difundem-se mais rapidamente através de 
poros cheios de ar do que naqueles cheios de 
água (a velocidade de difusão na água é de 
4-5 ordens de grandeza inferior à da difu-
são no ar). As espécies iônicas, ao contrário, 
podem difundir-se só quando dissolvidas 
na água contida nos poros; a difusão é mais 
eficaz nos poros saturados do que naqueles 
apenas parcialmente cheios de água.

Fluxo não estacionário. Nas estruturas 
reais, a difusão ocorre gradualmente através 
da espessura do material e, portanto, não se 
obtém o fluxo constante que caracteriza as 
condições estacionárias. O fluxo (suposta-
mente sempre unidirecional) neste caso é 
regulado pela segunda lei de Fick:
  

  (2.9)

Em muitas aplicações de interesse práti-
co, esta equação é integrada, pressupondo-se 
que a concentração da espécie que se difunde, 
medida sobre a superfície do concreto, per-
maneça constante no tempo e resulte igual 
a Cs (C = Cs para x  = 0 e para qualquer t), 
o coeficiente de difusão D não varie no 
tempo, o material seja homogêneo, razão 
pela qual D não varia em função da profun-
didade, e inicialmente não contenha cloretos 
(C = 0 para x > 0 e t = 0). 

Fig. 2.5 Representação esquemática do fluxo da difusão,
 em função da diferença de concentração (C1-C2)

Fig. 2.4 Principais fatores envolvidos nos fenômenos de transporte no interior dos materiais porosos



3Corrosão

Os materiais metálicos em contato com ambientes agressivos estão sujeitos 
à corrosão. Normalmente, distingue-se a corrosão úmida da corrosão seca 
(Pedeferri, 1978, 2003; Shreir, Jarman e Burnstein, 1995; Schütze, 2000; 
Revie, 2000; Jones, 1991; Pourbaix, 1973). O primeiro tipo ocorre quando os 
materiais metálicos entram em contato com soluções aquosas, como as águas 
doces ou do mar, as soluções ácidas ou alcalinas, ou ainda com ambientes 
que contenham água, como o solo, o concreto, as atmosferas úmidas etc. 
O segundo ocorre sob alta temperatura. Nas condições normais de uso das 
estruturas de edifícios e civis, são importantes apenas os fenômenos de cor-
rosão úmida; nestas notas, portanto, não se considera a corrosão seca.

3.1 Consequências
Os materiais metálicos são empregados no setor das construções para 
aplicações muito diferentes (por exemplo, as estruturas em aço, as esqua-
drias em liga de alumínio, os elementos de descarga da água em cobre etc.). 
Em relação ao material metálico e à função do elemento estrutural, a cor-
rosão pode ter vários efeitos:
 \ pode influir na segurança estrutural, reduzindo a seção resistente dos 

elementos de suporte ou dos elementos de junção (Fig. 3.1);
 \ quando o componente é vinculado ou mesmo completa ou parcialmente 

imerso em um material rígido e frágil, a ação expansiva dos produtos de 
corrosão pode induzir distorções ou fissurações (Fig. 3.2);
 \ quando o ataque é localizado, a corrosão pode determinar a perfuração 

do componente; no caso de tubulações ou recipientes, há, portanto, o 
risco de perda de líquidos ou gases (Fig. 3.3);
 \ para combinações específicas de material metálico, ambiente e con-

dições de solicitação mecânica, podem formar-se fissuras que podem 
levar a perigosas rupturas imprevistas, mesmo nos materiais mais 
tenazes (Fig. 3.4);
 \ enfim, a corrosão pode simplesmente alterar o aspecto exterior.

3.1.1 Formas de corrosão
As consequências da corrosão estão ligadas ao modo como ocorre o ataque.  
O Quadro 3.1 classifica os principais tipos de ataque produzidos pela corrosão.
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Corrosão uniforme. A corrosão uniforme 
ocorre com uma velocidade semelhante sobre 
toda a superfície do material metálico. A 
consequência deste ataque é o adelgaçamento 
da parede do elemento metálico (Fig. 3.1). Se for 
considerado o número de estruturas vulnerá-
veis, o adelgaçamento é a forma de ataque mais 

difundida. Não é, porém, a mais perigosa, já 
que sua velocidade de penetração é, geralmente, 
limitada (na maior parte das vezes, não passa 
de 100 µm/ano); além disso, nos casos em que 
esta corrosão não pode ser evitada por meio das 
proteções adequadas (como os implantes quí-
micos), é fácil prever, ainda na fase do projeto, o 

Fig. 3.1 Efeitos da corrosão em uma estrutura em aço

Fig. 3.3 Perfuração de uma tubulação como decor-
 rência de corrosão localizada

Fig. 3.4 Gasoduto explodido como resultado de cor-
 rosão sob tensão (Pedeferri, 2003)

Fig. 3.2 Efeitos da ação expansiva provocada por produtos de corrosão



4 Estruturas de aço

A maior parte das estruturas metálicas utilizadas no setor de construção 
são expostas à atmosfera. Neste capítulo, considera-se a corrosão dos aços 
estruturais comuns expostos a este ambiente. Depois de uma descrição dos 
principais fatores de corrosão, analisam-se os métodos de proteção mais 
difundidos: a pintura, a galvanização e o uso de aços patináveis.

4.1 Corrosão atmosférica dos aços
A corrosão atmosférica pode ocorrer somente quando a superfície do metal 
está molhada; todavia, é suficiente a formação de um véu de água pro-
duzido pela condensação de umidade no ambiente. A corrosão atmosfé-
rica não ocorre, portanto, em ambientes secos ou quando a temperatura 
é suficientemente baixa para congelar a água. Nos processos de corrosão 
dos metais expostos à atmosfera, o ambiente é constituído de uma camada 
finíssima de líquido. A pequena espessura do véu líquido pode ter impor-
tantes consequências sobre a velocidade de corrosão, já que introduz uma 
resistência de tipo ôhmico na circulação de corrente entre as zonas anódi-
cas e catódicas (Aprofundamento 4.1). Encontram-se as piores condições 
de corrosão quando se forma um véu líquido de espessura suficientemente 
grande para favorecer o transporte de corrente e suficientemente pequena 
para não atrapalhar o aporte de oxigênio para a superfície metálica; com 
frequência, a velocidade máxima de corrosão é alcançada com espessuras 
da ordem de 0,1-0,2 mm.

Os efeitos da corrosão dependem da duração da permanência do filme 
líquido sobre a superfície metálica, que, por sua vez, depende, antes de 
tudo, das condições de umidade e temperatura. A presença de poluentes 
pode piorar os efeitos da corrosão, seja porque muda a composição química 
do líquido em contato com o metal, seja porque pode favorecer a conden-
sação. Até a natureza dos produtos de corrosão pode ter um papel impor-
tante: em alguns casos, estes são solúveis, são facilmente lavados e expõem 
novamente a superfície do metal ao ambiente; em outros, podem formar 
camadas de óxido aderente, que blinda a superfície do metal, desaceleran-
do o avanço do fenômeno (Leygraf e Graedel, 2000).



5 Estruturas de aço 
enterradas ou imersas

5.1 Corrosão nos solos

Diversas estruturas de aço são enterradas, como as tubulações (aquedutos, 
oleodutos, metanodutos) ou os reservatórios. Nestes casos, o ambiente 
agressivo em contato com o metal é constituído pelo solo. Um solo é cons-
tituído de partículas sólidas, formadas por desagregação e maturação das 
rochas sob a ação física, química e biológica exercida pelo ambiente; em 
geral, além disso, contém substâncias orgânicas. Nos vazios presentes 
entre as partículas que constituem o solo, está contida uma solução aquosa.

A agressividade de um solo em contato com o aço depende, antes de 
mais nada, da sua retenção de água, ou seja, a capacidade de reter uma 
solução líquida no seu interior. A capacidade de um solo para reter a água 
depende das dimensões das partículas que o constituem. As partículas de 
um solo são diferenciadas em: pedrisco ou cascalho, quando sua dimensão 
média é de 2-20 mm; areia, quando é de 0,07-2 mm; silte, se é de 5-70 µm; 
argilas, se a dimensão média é inferior a 5 µm. Entre as partículas de 
dimensões maiores, criam-se vazios de grandes dimensões que não retêm 
água por capilaridade; os solos constituídos por estas partículas permi-
tem, portanto, a drenagem da água (como no caso de cascalho e pedrisco).  
À medida que diminui a dimensão das partículas, aumenta a capacidade 
do solo para reter água. No caso dos siltes e das argilas, o conteúdo de água 
pode ser elevado; neste caso, são possíveis até fenômenos de elevação capi-
lar, que vão buscar a água de zonas mais profundas. 

À medida que aumenta o conteúdo de água, tende a diminuir a quanti-
dade de oxigênio presente em um solo, já que sua difusão através dos poros 
saturados é muito lenta. Em consequência, na superfície de um aço imerso 
em solos com partículas muito finas (argilas e siltes) a disponibilidade de 
oxigênio é reduzida; muitas vezes, criam-se condições anaeróbicas.

Já que as condições de corrosão dependem da presença de água e de 
oxigênio, a dimensão do ataque é, em geral, modesta nos solos com boa 
drenagem (pela ausência de água) e nos solos saturados de água (pela 
ausência de oxigênio). Todavia, as efetivas condições de corrosão depen-
dem da composição da solução presente no solo – do seu pH ou dos sais 
nele dissolvidos, por exemplo. A velocidade de corrosão dos aços nos solos 
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No ponto onde a corrente abandona a 
tubulação, verifica-se uma reação anódica 
que determina a corrosão da tubulação. Em 
geral, a tubulação é revestida e, portanto, 
o ataque pode concentrar-se em pequenas 
áreas onde há defeitos no revestimento, deter-
minando elevadas velocidades de penetração. 
O processo anódico nos trilhos não produz 
danos significativos, já que o movimento do 
trem distribui estes efeitos ao longo de toda 
a ferrovia.

Os efeitos da interferência na zona anó-
dica estão ligados à dimensão da corrente I 
que atravessa a tubulação e a área A, sobre a 
qual se distribui a reação anódica (e, portan-
to, a densidade da corrente anódica ia = I/A).

A corrente I, em primeira aproximação, 
pode ser calculada igualando a queda de tensão 
V ao longo dos trilhos (caracterizado pela cir-

culação da corrente Iferrovia e pela resistência elé-
trica Rferrovia) e ao longo do percurso alternativo 
(caracterizado pela corrente I e pela resistência 
elétrica Rsolo,1 + Rtubulação + Rsolo,2):

 (5.2)

A corrente de interferência I pode ser 
mitigada mediante a redução da resistência 
elétrica da ferrovia (isto é, garantindo um bom 
contato elétrico entre os trilhos) e o aumento 
da resistência elétrica em direção ao solo (por 
exemplo, isolando a ferrovia do solo).

5.1.5 Corrosão bacteriana
Nos solos saturados, instauram-se condições 
anaeróbicas e, assim, não pode surgir a reação 
catódica de redução de oxigênio. Quando se 
instauram condições anaeróbicas, todavia, a 

Fig.5.8 Interferência de uma tubulação enterrada por efeito da corrente de fuga por uma ferrovia e circuito elétrico 
 equivalente (Pedeferri e Bertolini, 1996)



6 Aços inoxidáveis e 
metais não ferrosos
No setor das construções civis e de edifícios, utilizam-se com frequência, 
sobretudo para aplicações não estruturais, materiais metálicos com uma 
resistência à corrosão maior que a dos aços-carbono comuns. Neste capí-
tulo, analisa-se o comportamento sob corrosão dos aços inoxidáveis e das 
ligas não ferrosas empregadas em edificações.

6.1 Aços inoxidáveis
Os aços inoxidáveis são aços caracterizadas por um conteúdo elevado de 
cromo ( 13%), que permite atingir a passividade em muitos ambientes. 
A proteção da corrosão é garantida justamente pela formação, sobre a 
superfície,  de um filme de óxidos de cromo.

O conteúdo de carbono nos aços inoxi-
dáveis é, em geral, muito baixo. Outros ele-
mentos de liga (como Ni, Mo, N, Cu) podem 
contribuir para melhorar a estabilidade do 
filme de passividade. Na Fig. 6.1, mostra-se, 
de modo esquemático, o efeito de diversos 
elementos metálicos na curva de polarização 
anódica de um aço inoxidável. Pode -se obser-
var como, com os vários elementos de liga, é 
possível diminuir a densidade de corrente de 
passividade (ip) e, sobretudo, a corrente crí-
tica de passivação (icp); além disso, é possível 
alargar o campo de potenciais de passividade, 
diminuindo o potencial de passivação (Ep) e 
aumentando o potencial de pites (Epit).

Os elementos de liga determinam 
também a microestrutura do aço. Em função do conteúdo dos elemen-
tos de liga ferritizantes (Cr, Mo, Si, Nb) e austenitizantes (Ni, Mn, C), os 
aços inoxidáveis podem assumir uma microestrutura austenítica, ferrítica, 
martensítica ou duplex austeno-ferrítica.

As características de um aço inoxidável, seja em relação à resistência à 
tração ou em relação à resistência à corrosão, dependem da específica com-
posição química e dos tratamentos aos quais foi submetido. Pode-se, no 

Fig. 6.1 Efeito de alguns elementos de liga sobre a 
 curva de polarização anódica dos aços 
 inoxidáveis



7Degradação das obras em 
concreto armado e protendido

No passado, era opinião comum que as estruturas de concreto armado 
(CA) fossem intrinsecamente duráveis e – mesmo quando feitas sem cui-
dados particulares e expostas a ambientes agressivos – imunes à degrada-
ção. A partir dos anos 1980, diante dos crescentes casos de degradação, 
riscos de segurança e altos custos de manutenção, a perspectiva mudou 
drasticamente e se compreendeu a importância de prevenir a degradação 
do concreto e, sobretudo, a corrosão das armaduras (Bertolini et al., 2004; 
Pedeferri e Bertolini, 2000).

A ação do ambiente nas estruturas de concreto armado pode deter-
minar um dano progressivo da estrutura, tanto no próprio concreto como 
nas armaduras (Fig. 7.1). Pode ser do tipo físico (por exemplo, devido ao 
efeito da temperatura), químico (por causa das substâncias presentes no 
ambiente), biológico ou mecânico (por exemplo, como efeito da abrasão 
ou das cargas aplicadas à estrutura). No primeiro caso, há uma degra-
dação direta do concreto, que pode ocorrer 
tanto na pasta de compostos de cimento 
como nos agregados, dependendo da causa; 
em seguida, a degradação do concreto pode 
induzir também a corrosão  das armaduras. 
Em outros casos, ao contrário, o ambien-
te determina a corrosão das armaduras e o 
concreto pode ser afetado somente em um 
segundo momento. A experiência demons-
tra que a corrosão das armaduras é a causa 
mais frequente da degradação das obras de 
concreto armado. Neste capítulo, analisam-
se as principais causas de degradação direta 
do concreto e de corrosão das armaduras. 
No capítulo subsequente, tratar-se-á dos 
métodos  de prevenção.

7.1 Degradação do concreto
A degradação direta do concreto pode ser consequência de vários fenô-
menos (Pedeferri e Bertolini, 2000; Neville, 1995; CEB, 1992; Collepardi, 

Fig. 7.1 Ação do ambiente em uma estrutura de 
 concreto armado 
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Prevenção nas estruturas 
em concreto armado 
e protendido

Os recentes códigos de projeto europeus requerem que, na fase do pro-
jeto de uma estrutura de concreto armado, sejam adotadas as providências 
necessárias para que cada elemento estrutural de concreto armado possa 
garantir os requisitos de funcionalidade, resistência e estabilidade ao longo 
da vida útil atingida, sem que haja uma perda significativa da utilidade ou 
que seja necessária uma excessiva manutenção não programada (UNI EN 
1990, 2004). Assim, é necessária uma definição preliminar da vida útil da 
obra; esta pode ser requerida diretamente pelo cliente ou pode-se fazer 
referência a valores normalmente atingidos.

Hoje, considera-se que os valores razoáveis para a vida útil atingi-
da sejam iguais a pelo menos 50 anos para obras comuns; estes podem 
aumentar para 75-100 anos no caso de obras de relevância social e eco-
nômica (pontes, por exemplo) e, em casos particulares, podem também 
ser solicitadas vidas úteis ainda mais longas. Definida a vida atingida, será 
necessário garantir que os efeitos da degradação sobre a estrutura conti-
nuem irrelevantes pelo menos nesse período. As recentes Norme tecniche 
sulle costruzioni (normas técnicas das construções), pela primeira vez em 
uma regulamentação italiana, atribuem responsabilidade ao projetista com 
relação à durabilidade e requerem expressamente a definição de uma vida 
útil do projeto, em comum acordo entre o projetista e o cliente. Segundo 
estas normas técnicas, prevê-se uma vida de projeto de 50 anos (classe 1) ou 
de 100 anos (classe 2). O projetista deve prever todas as ações que ocorrem 
sobre a estrutura, inclusive as advindas do ambiente de exposição, e adotar 
soluções adequadas de projeto para garantir a vida útil dele, como ilustrado 
no Aprofundamento 8.1.

A prevenção da degradação começa no projeto da obra, continua duran-
te a construção e pode prosseguir durante sua vida útil com intervenções 
programadas de inspeção e manutenção. Neste capítulo, ilustram-se as 
abordagens possíveis para o projeto de estruturas duráveis, com particular 
atenção para a prevenção da corrosão das armaduras.



9 Alvenaria

As paredes são elementos estruturais complexos, caracterizados pela 
presença de diversos materiais (tijolos, pedras, argamassas etc.). A sua 
degradação pode ser devida a ações de natureza mecânica ou ao efeito 
do ambiente (Massari e Massari, 1985; Binda, Anti e Baronio, 1991; Lal 
Gaury e Bandyopadhyay,  1999; Feiffer, 1990; Amoroso, 1996; Blanco, 
1991; Gasparoli,  1992; Collepardi e Coppola, 1996; Associazione Italiana 
di Ingegneria dei Materiali, 2004; Scherer, 2004). Os fenômenos de degra-
dação físico-química da alvenaria, com poucas exceções, podem ocorrer só 
na presença de água ou se o teor de umidade na alvenaria é elevado. Assim, 
a permanência de água na alvenaria não só pode comprometer a funciona-
lidade dos edifícios, mas é também a principal causa de sua degradação. 
Neste capítulo, após uma revisão dos materiais utilizados para alvena-
ria, serão analisadas as causas da umidade e serão descritos os principais 
mecanismos de degradação.

9.1 Materiais para a alvenaria
As paredes são, em geral, constituídas de elementos de dimensão regular 
(tijolos ou blocos) unidos por uma argamassa; a sua superfície é normal-
mente revestida com argamassa (reboco).

A degradação das paredes pode advir de quaisquer dos diversos mate-
riais que as constituem. Estes materiais têm uma microestrutura porosa, 

através da qual a água pode penetrar. 
Como já se ilustrou no Cap. 2, diver-
sos parâmetros definem a estrutu-
ra porosa de um material. Os mais 
importantes são: o volume porcentu-
al dos poros, que mede a fração de 
volume ocupada por vazios; a dis-
tribuição dimensional, que define a 
repartição dos poros em função da 
sua amplitude; o grau de intercone-
xão, que especifica a presença de 
coligações entre os poros e, assim, 
a possibilidade de realizar um per-Fig. 9.1 Exemplos de alvenaria realizada com diversos materiais
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A degradação das obras em madeira ocorre, em geral, em condições aeró-
bicas, por causa dos fatores climáticos e, sobretudo, dos organismos ani-
mais ou vegetais (insetos, fungos, bactérias) (Tsuomis, 1991; Liotta, 2003; 
Villari, 2004; Tampone, 1996; Unger, Schniewind e Unger, 2001; Tampone, 
Manucci e Macchioni, 2002). Em condições anaeróbicas, que se instauram 
quando a madeira está enterrada ou imersa em água, ocorre somente uma 
lenta decomposição da camada superficial. Neste capítulo, ilustram-se os 
mecanismos de degradação das obras e das estruturas em madeira, anali-
sando particularmente o papel da umidade e a ação dos agentes biológicos 
(bactérias, fungos e insetos). Além disso, abordam-se brevemente os méto-
dos de proteção e, em particular, os tratamentos superficiais  da madeira.

10.1 Umidade e variações dimensionais
A madeira é um material higroscópico que pode absorver umidade tanto da 
água líquida diretamente como da atmosfera. As suas células podem conter 
água na sua cavidade (água livre no cerne) e nas paredes (água absorvida).  
A água nas paredes das células da madeira, além de influir sobre as pro-
priedades mecânicas e físicas (Bertolini, 2006), tem um papel impor-
tante no comportamento em uso da madeira, já que regula suas variações 

dimensionais e é determinante para o ataque 
biológico (item 10.2).

Depois do corte, a umidade da madeira  
verde diminui para chegar a um valor de 
equilíbrio com o ambiente; este processo 
ocorre durante a cura e, se não é completa-
do, prossegue mesmo durante a exposição 
subsequente ao ambiente em uso. O teor de 
umidade da madeira, em geral definido como 
porcentual em massa Um segundo a Eq. (2.5), 
em condições de equilíbrio e na ausência de 
água de molhagem, depende da umidade rela-
tiva do ambiente e da temperatura, como ilus-
trado na Fig. 10.1. Por exemplo: em condições 
protegidas da chuva e em um ambiente com 

Fig. 10.1 Umidade na madeira em equilíbrio com um 
 ambiente em função da temperatura e da  
 umidade relativa (Tsuomis, 1991)



11Degradação dos polímeros

Ao contrário do que se pensa, os polímeros não são materiais estáveis em 
todos os ambientes; certos polímeros seriam inutilizáveis mesmo em con-
dições ambientais normais se não se acrescentassem a eles substâncias que 
previnam a sua degradação. Os materiais poliméricos comerciais são for-
mulações complexas, que contêm muitos tipos de aditivos com a finalidade 
de melhorar os desempenhos mecânicos do produto, favorecer sua mani-
pulação, prolongar sua vida útil, protegê-lo de situações extremas como 
o fogo etc. Todavia, mesmo os materiais poliméricos comerciais podem, 
com o tempo, sofrer alterações na sua estrutura e nas suas propriedades, 
que podem comprometer sua utilização (Rink, 2002; Strong, 1996; Callis-
ter, 1997). Antes de mais nada, são muito mais sensíveis à temperatura do 
que todos os outros materiais usados nas construções; as variações normais 
de temperatura ambiental podem modificar substancialmente o desempe-
nho de certos materiais poliméricos (por exemplo, porque passam de um 
comportamento vítreo a um comportamento viscoso). Mesmo as subs-
tâncias presentes no ambiente ou as demandas mecânicas podem levar a 
uma degradação dos polímeros. Uma consequência típica da degradação 
dos polímeros é a alteração da cor, com um amarelecimento dos políme-
ros transparentes ou a variação de cor dos opacos. Um segundo efeito 
importante é o aumento da rigidez (e, portanto, a perda da flexibilidade), 
geralmente acompanhado da perda de tenacidade; estes dois efeitos podem 
levar à formação de crazing superficial (isto é, uma rede de microfissuras e 
vazios) e à ruptura da peça.

As propriedades dos polímeros derivam da estrutura das suas macro-
moléculas e das interações que se instauram entre elas. Os fatores que 
alteram a estrutura das macromoléculas, a sua conformação e as ligações 
intermoleculares influem nas propriedades dos polímeros. Mesmo a perda 
de substâncias de baixo peso molecular, acrescentadas para modificar as 
propriedades físicas  dos polímeros comerciais (plasticizantes, estabilizantes, 
agentes antiestáticos etc.), ou sua degradação química podem alterar, com o 
tempo, as propriedades do material polimérico. Variações do comportamen-
to podem derivar também do contato com substâncias de baixo peso mole-
cular (em forma líquida). Portanto, as propriedades do material podem variar 
mesmo na ausência de reações químicas e de variações de temperatura.



12Comportamento dos 
materiais ao fogo (incêndio)
Os incêndios são eventos excepcionais, que podem ter consequências 
muito graves nos edifícios. Os materiais de construção sujeitos à ação do 
fogo podem amolecer, fundir-se, decompor-se ou carbonizar-se; além 
disso, podem agravar as consequências do incêndio por entrarem em com-
bustão, produzirem calor, desenvolverem chamas, emitir fumaças ou subs-
tâncias tóxicas (Harper, 2004). Neste capítulo, analisam-se os principais 
efeitos do fogo sobre diferentes tipos de materiais e as suas consequências 
com relação à segurança das pessoas e à estabilidade das estruturas.

12.1 Riscos de incêndio
A prevenção dos riscos ligados aos incêndios concentra-se sobretudo em 
três objetivos: a) reduzir a probabilidade de ocorrência de processos de 
combustão; b) assegurar-se de que, caso ocorra uma combustão, esta seja 
delimitada e não possa propagar-se em ambientes diferentes daquele em 
que se ativou; c) permitir o abandono seguro do edifício para as pessoas 
presentes nos ambientes incendiados.

Durante um incêndio, os danos aos materiais podem causar uma defor-
mação estrutural ou permitir a propagação do fogo. A estabilidade de um 
elemento construtivo ou estrutural específico, em função do tempo de expo-
sição ao fogo, é portanto uma propriedade importante tanto para os materiais 
estruturais como para os materiais que dividem os ambientes. Esta proprie-
dade depende essencialmente da geometria do elemento estrutural e dos 
materiais que o constituem. A resistência ao fogo é definida como a atitude de 
um elemento de construção que conserva, por um tempo definido durante 
um incêndio, a estabilidade, a capacidade resistente ou a vedação e o isola-
mento térmico. Para garantir a estabilidade, é necessário que as variações das 
propriedades do material e a modificação das seções resistentes sejam capazes 
de conservar a resistência mecânica e prevenir o colapso. A vedação é assegu-
rada se as chamas, vapores ou gases quentes não atingem o lado não expos-
to ao fogo, seja porque não podem atravessar o elemento construtivo, seja 
porque são emitidas pelos materiais que o constituem. O isolamento térmico 
é importante para garantir que o calor produzido na zona do incêndio não 
seja transmitido aos ambientes circunstantes. As normas de prevenção  dos 
incêndios preveem  os tempos mínimos durante os quais as estruturas  devem 
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Métodos de estudo  
dos materiais

Os métodos analíticos utilizados para a caracterização de um material 
são muitíssimos e podem ser subdivididos em função das propriedades 
que estudam e do princípio em que se baseiam (Cahn, Haasen e Kramer, 
1994). Além dos ensaios mecânicos, pode-se fazer ensaios químicos ou 
físico-químicos,  que permitem especificar os elementos químicos ou os 
compostos presentes no material; análises microestruturais, que permitem 
analisar a microestrutura do material e os constituintes microestruturais; e 
ensaios físicos, que avaliam os efeitos da umidade e da temperatura. Pode-
-se também fazer ensaios para estimar os efeitos do ambiente; estes pre-
veem a exposição do material ao ambiente de exercício ou em ambientes 
mais agressivos e o monitoramento dos parâmetros ligados à evolução da 
sua degradação.

Os métodos de análise não são úteis apenas para o desenvolvimento 
de novos materiais, mas podem ser importantes também para quem opera 
no setor das construções, já que permitem efetuar controles de qualidade 
sobre o fornecimento de materiais ou estudar os materiais presentes em 
uma estrutura existente, para especificar, por exemplo, as causas da degra-
dação ou para o projeto das intervenções de restauração. Neste capítulo, 
recordam-se alguns dos métodos mais difundidos para o estudo dos mate-
riais de construção, ilustrando seu princípio de funcionamento e as infor-
mações que se podem obter.

13.1 Análises físico-químicas
O estudo de um material, seja para a realização de uma nova estrutura 
ou para intervenção em uma estrutura existente, em geral, começa com a 
avaliação da sua composição química. Estão disponíveis diversos métodos 
de análise química ou físico-química, com os quais se efetuam avaliações 
para especificar os constituintes químicos de um material (Cahn, Haasen 
e Kramer, 1994; Skoog e Leary, 1995).

Alguns permitem especificar os elementos químicos presentes no mate-
rial, outros revelam determinados compostos. Além disso, estes métodos 
dividem-se em qualitativos e quantitativos: os primeiros permitem indicar 
simplesmente a presença de determinados elementos ou constituintes, os 
segundos fornecem uma medida da sua quantidade (em geral, expressa em 



14 Procedimentos 
de inspeção

A inspeção é necessária para o diagnóstico do estado de conservação das 
construções, a verificação da estabilidade e da segurança das estruturas, 
a previsão da vida residual e o projeto das intervenções de restauração.  
O estudo deveria compreender a avaliação tanto das características ori-
ginais dos materiais utilizados como do seu estado de conservação atual. 
Para chegar a um diagnóstico correto, podem ser empregadas várias meto-
dologias de ensaio, em função do seu objetivo e dos materiais aos quais são 
aplicadas. Neste capítulo, ilustram-se os principais procedimentos utiliza-
dos para avaliação das características dos materiais na obra, ilustrando os 
princípios nos quais se baseiam, as modalidades de aplicação e o signifi-
cado dos parâmetros coletados. Se, junto com a investigação sobre os mate-
riais, deve ser feita também uma avaliação do comportamento estrutural, 
serão necessárias observações geométricas, que permitam especificar as 
dimensões efetivas dos elementos estruturais. Além disso, para verificar 
o comportamento estrutural, pode-se fazer ensaios de prova de carga, que 
permitam avaliar o comportamento da estrutura quando é aplicada uma 
carga conhecida; estes ensaios não são considerados neste capítulo.

14.1 Programação da inspeção
A avaliação é, geralmente, realizada em duas fases. Com uma investiga-
ção preliminar, faz-se uma primeira avaliação global da obra e da extensão 
do dano, com base na qual se pode formular hipóteses sobre as possí-
veis causas da degradação. Em seguida, efetuam-se as investigações com 
diversos graus de aprofundamento (medidas não destrutivas na própria 
estrutura ou coleta de amostras de material, a serem submetidas a análise 
de laboratório), que podem fornecer parâmetros úteis para o diagnóstico 
(The Concrete Society, 1982; Bungeym e Millard, 1996; Malhotra, 1994; 
The Concrete Society, 1989).

14.1.1 Coleta de dados
Antes de fazer qualquer análise são necessárias avaliações preliminares, 
baseadas na coleta das informações disponíveis na obra e na inspeção visual. 
A coleta de dados sobre a história da construção, junto com os elementos 
recolhidos durante a análise visual, pode ser muito útil para a especificação 



Procedimentos de inspeção 289

Fig. 14.1 Exemplos e causas de fissuras em estruturas de concreto (The Concrete Society, 1982)

Tipo de 
fissuração

Subdivisão
Posição mais 

provável
Fator 

principal
Fatores 

secundários
Tempo de 

aparecimento

Assentamento 
plástico

A acima das 
armaduras

secções espessas
exsudação
elevada

rápida 
evaporação

de 10 minutos 
a 3 horas

B horizontal alto das pilastras

C variação da 
espessura

lajes finas

Retração 
plástica

D diagonais pavimentações secagem 
rápida

exsudação de 30 minutos 
a 6 horas

E casuais lajes c.a.

F acima das 
armaduras

lajes c.a.
secagem 
rápida, baixo 
cobrimento

Contrações 
térmicas 
prematuras

G vínculos externos
muros de grande 
espessura

elevado calor 
de hidratação

rápido 
resfriamento

de 1 dia 
a 3 semanas

H vínculos internos
lajes de grande 
espessura

elevada 
diferença de 
temperatura

Retração 
higrométrica

I muros e lajes 
finos

juntas 
ineficazes

forte retração, 
cura insuficiente

várias semanas 
ou meses

Microfissuras
J contra a forma

concreto 
aparente

formas 
impermeáveis mistura rica em 

cimento, má cura

1 a 7 dias, às 
vezes muito 
depoisK concreto 

segregado
lajes

excesso de 
acabamento

Corrosão das 
armaduras

L natural pilares e vigas
pouco 
cobrimento concreto de má 

qualidade
após mais 
de 2 anos

M cloreto de cálcio
obras 
pré-fabricadas

excesso de 
CaCl2

Reação álcali- 
-agregado

N zonas úmidas
agregados reativos, elevado 
conteú do de álcalis

após mais
de 5 anos



15Procedimentos
de intervenção

Nos países industrializados, os investimentos no patrimônio de edificações 
e na infraestrutura existentes continuam a aumentar e estão progressiva-
mente superando os investimentos em novas obras. As intervenções de 
reabilitação, necessárias quando um edifício ou uma estrutura sofreram 
fenômenos de degradação capazes de comprometer sua segurança ou 
funcionalidade, devem ter o objetivo de colocar a obra em condições de 
segurança e funcionalidade adequadas ao uso e de sanar os fenômenos 
que determinaram a degradação. O projeto de uma intervenção de reabi-
litação é mais complexo do que o projeto de uma nova obra; com efeito, é 
necessário operar sobre uma estrutura existente, sobre a qual, na maioria 
das vezes, sabe-se muito pouco. É, assim, necessária uma fase prelimi-
nar de inspeção da estrutura para conhecer os materiais utilizados e fazer 
um diagnóstico sobre o estado de conservação integral da obra (Cap. 14).  
Os resultados desta inspeção são essenciais para definir de maneira correta 
as técnicas e as modalidades de intervenção corretiva e protetiva.

Dentro de certos limites, para a reabilitação pode-se utilizar os proce-
dimentos de proteção e de prevenção descritas na parte I. Todavia, existem 
procedimentos de intervenção específicos para a reabilitação, que têm o 
objetivo de sanar os danos sofridos pelos materiais e pela estrutura, além 
de prevenir sua futura propagação. Este capítulo trata das abordagens e 
dos procedimentos de reabilitação de diferentes classes de materiais.  
As intervenções em estruturas de concreto armado danificadas pela corro-
são são analisadas no Cap. 16.

15.1 Estruturas metálicas
As intervenções de reabilitação em obras metálicas, em geral, não são 

muito diferentes das intervenções de proteção nos novos empreendimen-
tos. O método de proteção mais adequado depende do tipo de metal e do 
ambiente de proteção. Para as estruturas em aço expostas à atmosfera, é 
possível recorrer a revestimentos orgânicos, segundo os procedimentos 
ilustrados no item 4.3; outros tipos de proteção, como a galvanização (com 
a única exceção da galvanização a frio) não podem ser aplicados a estrutu-
ras existentes. No caso de estruturas existentes e danificadas pela corrosão, 



16Recuperação/reabilitação
das estruturas

de concreto armado
Quando a degradação do concreto ou a corrosão das armaduras tornam 
inaceitáveis as condições de segurança ou funcionalidade, é preciso fazer 
uma intervenção de restauração nas estruturas de concreto armado (Rilem 
Technical Committee, 1994; Serie EN 1504; Building Research Establish-
ment, 2000; American Concrete Institute, 1996; Campbell-Allen e Roper, 
1991; Mailvaganam, 1992; Babaei, Clear e Weiyers, 1996). Nos últimos 
anos, diversas organizações redigiram recomendações e normas orientadas 
sobretudo para a recuperação de estruturas danificadas pela corrosão das 
armaduras. É de particular interesse o trabalho do comitê técnico 124-SRC 
do Rilem (Rilem Technical Committee, 1994) [N. da T.: do francês Réseau 
International des Laboratoires pour l’Étude des Matériaux (Rede Interna-
cional de Laboratórios para o Estudo de Materiais); a sigla foi mantida, mas 
o nome da organização é, hoje, Associação Internacional de Laboratórios e 
Especialistas em Materiais de Construção, Sistemas e Estruturas], retomado 
em boa parte também pelo CEN, que está formulando as normas europeias 
sobre a recuperação das estruturas de concreto (série EN 1504). Como para o 
projeto da durabilidade das estruturas novas (Cap. 8), também para o projeto 
das intervenções de recuperação é necessário definir objetivos claros a priori. 
Deve-se especificar uma vida residual requerida, durante a qual a estrutura 
restaurada não deverá atingir um determinado estado-limite de referência, 
que determine a perda da funcionalidade da estrutura em virtude, por exem-
plo, da fissuração, descolamento ou delaminação do cobrimento e/ou uma 
redução inaceitável da secção resistente das barras de armadura. 

16.1 Opções
As Figs. 16.1 e 16.2 mostram as principais fases da decisão entre as opções 
de restauração sugeridas pela recomendação Rilem 124-SRC. É necessário 
partir de uma análise das condições da estrutura, das causas da corrosão 
e da extensão da degradação. Além disso, deve-se considerar os processos 
de degradação que poderiam indiretamente contribuir para a corrosão das 
armaduras (gelo-degelo, ataque por sulfatos etc.). Depois desta análise, 
pode-se dividir os diversos elementos estruturais em três classes, segundo 
estas condições:
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Ciclo de vida dos materiais

Quando se enfrentam as problemáticas que concernem os materiais de 
emprego tecnológico, isto é, destinado a realizar artefatos e componentes, 
quase sempre se dedica a maior parte da atenção à fase de emprego dos pró-
prios materiais, negligenciando as fases precedentes de coleta e transforma-
ção dos recursos, os aspectos relativos ao ser humano e ao ambiente no que 
se insere a transformação dos materiais e a fase subsequente de disposição 
de resíduos. O território, ou seja, o ambiente natural, é utilizado: a) como 
suporte das atividades agrícolas, produtivas, habitacionais, de transferência e 
de relação; b) como fornecedor dos recursos, das matérias-primas, dos recur-
sos hídricos, dos recursos energéticos (aqui não se examina o papel, funda-
mental, dos recursos alimentícios). Ao desempenho tecnológico e estrutural 
dos diversos materiais é possível associar algumas propriedades ambientais, 
que deveriam ser consideradas na sua escolha. Este capítulo propõe uma 
abordagem que leva em conta todo o ciclo de vida dos materiais (Lorenzelli, 
1988; Pearce e Turner, 1991; Immler, 1996; Appenzeller, 2004; Giovanelli, 
Di Bella e Coizet, 2005; Baldo, Marino e Rossi, 2005; Ashby e Johnson, 
2002; ISPRA (website) APAT (website); Associazione Italiana degli Igienisti 
Industriali, 2006; Organização Mundial de Saúde, 2000; IARC (website); 
Sommons e Lewis, 1997), na expectativa de que motivações sociais, eco-
nômicas e ambientais imponham um equilíbrio que não use como referên-
cia exclusiva a otimização do desempenho dos materiais apenas na fase do 
emprego.

17.1 Ambiente, fonte de recursos
Um breve exame do ciclo de vida de um material permite observar que 

o ambiente é o reservatório no qual se obtêm os recursos que serão subme-
tidos a sucessivas transformações (Fig. 17.1). Tratam-se de recursos renová-
veis, que se distinguem em recursos ligados aos ciclos naturais e recursos 
biológicos. Os primeiros caracterizam-se por fluxos contínuos no tempo; 
particularmente a radiação solar, fonte de energia utilizada na fotossíntese 
dos vegetais, mas também a gravidade, o fluxo de calor geotérmico, a cir-
culação atmosférica, os movimentos da água; são todos recursos aproveita-
dos pelas pessoas, de modo esporádico, para uso energético.
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Tab. 17.1  Custos energéticos dos materiais (expressos em MJ/kg)
Classe Material Energia (MJ/kg)

Metais(1) Aços (metalurgia primária, ou seja, a partir do minério) 25,6(2) 

Aços (metalurgia secundária, ou seja, a partir de sucata) 10,7(2)

Ligas de alumínio (metalurgia primária) 199,8(2)

Ligas de alumínio (metalurgia secundária) 11,7(2)

Ligas de magnésio (metalurgia primária) 410-420

Ligas de cobre (metalurgia primária) 95-115

Ligas de cobre (metalurgia secundária) 12,5(2)

Ligas de zinco (metalurgia primária) 67-73

Ligas de zinco (metalurgia secundária) 52(2)

Ligas de chumbo (metalurgia primária) 28-32

Ligas de chumbo (metalurgia secundária) 25,4(2)

Polímeros Polietileno de baixa densidade (LDPE) 80-104

Polietileno de alta densidade (HDPE) 103-120

Polipropileno (PP) 108-113

Poliestireno (PS) 96-140

Cloreto de polivinila (PVC) 67-92

Náilon 66 (PA) 170-180

Borracha natural 5,5-6,5

Borracha sintética 120-140

Cerâmicas e 
vidros

Vidros 13-23

Fibras de vidro 38-64

Cerâmicas 6-15

Tijolos 3,4-6

Refratários 1-50

Compostos Polímeros reforçados com fibra de vidro (GFRP) 90-120

Polímeros reforçados com fibra de carbono (CFRP) 130-300

Outros materiais 
e inputs

Cimento 4,5-8

Concreto 3-6

Concreto armado 8-20

Brita, cascalho 0,1

Pedras de construção 1,8-4

Madeiras duras, madeiras macia 1,8-4

Solventes 9,8

Óleos 44

Papel, papelão 8

Água 1,4 (MJ/m3)(3)

(1) Estes dados justificam-se pelo fato de que, na metalurgia primária, é necessário aplicar energia (fase de redução) para extrair 
o metal do minério onde está em forma oxidada e, em seguida, fazer as correções adequadas (fase de afinação). Na metalurgia 
secundária, a matéria-prima (sucata) trabalha com o metal sujo e parcialmente degradado, mas já na forma metálica; há, assim, 

basicamente uma fase de refundição que demanda menos energia. (2) Situação italiana em 1990. (3) Aqueduto da cidade de Milão.
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