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Resumo
As estruturas de concreto aparente utilizadas em pontes e viadutos estão sujeitas às intempéries e aos agentes
ambientais agressivos a qual está alocada. A penetração de água, poluição atmosférica, aparecimento de
eflorescência ou lixiviação podem acarretar em uma série de outras manifestações patologias como corrosão
da armadura e desplacamento do concreto, comprometendo a estrutura quanto a sua durabilidade, vida útil e
seu aspecto estético.
As queimas de óleos combustíveis acarretam elevados níveis de anidrido sulfuroso que formam uma atmosfera
ácida em combinação com a umidade do ar. A água de chuva, com característica ácida, pode produzir reações
químicas como o hidróxido de cálcio e silicatos de cálcio do cimento.
A poluição da atmosfera é um fator que influência na aparência do concreto aparente alterando sua tonalidade
através dos depósitos de fuligem.
Estruturas de pontes e viadutos em localidades de ambiente marítimo podem ser atacadas por substâncias
agressivas ao cimento podendo ocorrer corrosão das armaduras do concreto aparente.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância de proteção das estruturas de concreto
aparente de pontes e viadutos através de pintura com verniz de alto desempenho. Vale ressaltar que os
materiais para proteção das estruturas de concreto aparente, não são empregados de forma especifica para
combater agentes agressivos provocados pela ação de água, vandalismo e entre outros que penetram em seu
substrato.

Figuras 1 e 2 - Viaduto na Av. dos Estados/SA:
Ausência de proteção da estrutura de concreto e pichação por vandalismo. (Acervo do autor)
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1. Introdução
Pontes e viadutos são verdadeiras “Obras de Artes Especiais” (OAE’s) que desafiam a Engenharia de
estruturas quanto a sua funcionalidade, forma e estética, tendo ainda que garantir a sua integridade e
durabilidade, levando em considerações suas variações na composição dos tipos de componentes que a
compõe.
Segundo CEB (1992, p.35) a degradação das estruturas pode ser resultante de uma variedade de solicitações,
sendo sua evolução dependente da interação da construção com o meio ambiente. E quanto mais propicias
forem às condições do ambiente, como exemplo elevada umidade relativa e presença de determinados agentes
na atmosfera, mais rapidamente a degradação pode ocorrer, tanto no concreto como nas barras de aço.
O concreto tem pouca permeabilidade à água quando executado em condições favoráveis de plasticidade,
adensamento e controle de cura. Mesmo sendo um material solido e robusto sofre ao longo dos anos
degradação e consequentemente compromete a durabilidade e vida útil da estrutura de concreto.
O concreto aparente de pontes e viadutos que não são protegidos por uma barreira adequada está exposto ao
meio ambiente e a uma série de agressividades inerentes ao meio, e as características da superfície de
acabamento são porosas e rugosas, portanto, estão sujeitas a penetrações de água, agentes agressivos, bem
como deposição de fuligem, aparecimento de manchas, fungos, que podem acarretar em uma série de
patologias que comprometem seu aspecto estético e sua durabilidade.
Grande parte das patologias do concreto nas Obras de Artes brasileiras estão relacionadas às infiltrações de
água, falta de estanqueidade e problemas nos sistemas de drenagem, causando processo de corrosão das
armaduras e destacamento de partes do concreto, deixando as armaduras expostas ao meio agressivo.

Figura 3 - Ponte “Viaduto Plínio de Queiroz”:
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=208243

Historicamente os vernizes são utilizados como revestimento de acabamento que mantem a superfície do
concreto protegida impedindo das infiltrações e tendo como finalidade a proteção de barreira que assegura a
durabilidade devido à diminuição da sua permeabilidade superficial e melhora o aspecto estético visual destas
estruturas.
Entre os procedimentos para proteger a superfície de concreto quanto às agressões do meio e abrasão são os
vernizes de alto desempenho à base de poliuretano isento de solventes e antipichação.

Figura 4 - Ponte Estaiada.
http://teleseries.com.br/wp-content/uploads/2014/04/FOTO-061.jpg

2. Durabilidade e aparência do concreto
Helene e Andrade (2007), explicam que durabilidade do concreto é determinada como sendo a capacidade de
resistir a intempéries, ataques químicos, abrasão ou outros processos de deterioração; Segundo Helene “As
estruturas de concreto devem ser adequadas para sua correta utilização durante a vida útil de projeto VUP,
mantendo-se seguras, funcionais, resistentes ao fogo, duráveis, bonitas e sustentáveis”
De acordo com os referidos autores e possível afirmar que nenhum material é durável em contato com os
meios naturais e/ou ambientais e que com o tempo as estruturas de concreto se modificam transformando suas
propriedades chegando ao fim da vida útil, ou seja, quando suas propriedades tiveram sido deterioradas e sua
utilização estará comprometida e insegurança para tal uso.
Com o decorrer dos anos a aparência do concreto em pontes e viadutos em função do meio em que se encontra,
acaba sendo alterada com a idade da estrutura. Vale salientar que as estruturas são robustas e que precisam de
manutenção para garantir uma maior longevidade, porém na maioria das vezes não são tratadas
adequadamente ou pela falta de planejamento ou plano de manutenção adequado com materiais que irão
garantir e aumentar a vida útil da estrutura.
Podemos citar diversas pontes e viadutos no Brasil e em SP, que devido à falta de manutenção e ausência de
proteção, tiveram manifestações de patologias consideráveis, causando em alguns casos colapsos dos mesmos,
mas que não vamos entrar em detalhes neste momento.

Figura 5 e 6 - Queda de Viaduto do Eixão Sul – Brasília – 06/02/2018 (Acervo do Autor).

3. Atuação dos agentes agressivos e do intemperismo nas estruturas de concreto
A aparência do concreto em pontes e viadutos acaba sendo alterada com a idade da estrutura e o meio em que
foi projetada, acarretando na necessidade das manutenções periódicas, de forma a renovar seu aspecto visual,
bem como corrigir patologias de magnitudes variáveis que possam ter surgido.
Alguns agentes agressivos são prejudiciais ao concreto aparente, sendo nos locais de maior incidência da ação
combinada do vento, chuva, elementos agressivos e poluição, maior serão os riscos de consequências, como
eflorescências, surgimento de manchas provocadas pela umidade, etc.
A durabilidade das estruturas expostas às intempéries está relacionada a um adequado projeto e execução,
tomando-se todos os cuidados possíveis, de tal forma que se obtenha um concreto armado que conserve as
propriedades de segurança e adequada vida útil. Deve-se respeitar o cobrimento mínimo das armaduras
relacionadas nas tabelas da norma ABNT 6118-2014 – Projeto de estruturas de concreto. É importante
conhecer já na fase de projeto o microclima que o concreto estará exposto.
A norma ABNT NBR 6118:2014 define as condições ambientais a que o concreto armado será submetido,
auxiliando o projetista e ao executor a tomada de procedimentos mínimos de qualidade. Por exemplo, a tabela
6.1 classifica de forma simplificada as condições de exposição do concreto armado frente a agressividade do
meio ambiente

Figura 7 – Tabela 6.1 – da Norma ABNT NBR 6118:2014

A durabilidade em função da classe de agressividade estabelece os parâmetros mínimos de relação
água/cimento e a resistência à compressão, devendo ser respeitados os valores mínimos da tabela 7.1:

Figura 8 – Tabela 7.1 – da Norma ABNT NBR 6118:2014

A tabela 7.2 define os cobrimentos mínimos das armaduras, em função do tipo de meio ambiente a que o
concreto armado ficará exposto.

Figura 9 – Tabela 7.2 – da Norma ABNT NBR 6118:2014

Outros fatores intrínsecos também influenciam na ocorrência de manchas, como por exemplo, a porosidade
da superfície está diretamente relacionada; a textura dos materiais utilizados, que podem reter mais água de
chuva e partículas em suspensão e a geometria do concreto, formação de canais ou planos contínuos que
alteram o regime de escoamento d’água, potencializando os efeitos em pontos localizados.

Figura 10 - Falhas de concretagem de estrutura de uma ponte (Acervo do Autor).

Figura 11 - Ponte em viga:
http://www.tribunadovale.com.br/cidades/2015/12/nivel-de-reservatorio-esta-em-94-da-capacidade-mas-usinaafasta-riscos-de-cheias/2039458/

Figura 12 - Ponte “Carvalho Pinto”
http://br.worldmapz.com/photo/179197_ja.htm

4. Proteção superficial do concreto aparente com verniz de alto desempenho
Não temos no Brasil normas relacionadas a sistemas de proteção de concreto aparente, porém pode ser adotado
como referência os requisitos na norma EN 1504 – 2 Produtos e sistemas para proteção e reparo de estruturas
de concreto. Definições, requisitos, controle de qualidade e avaliação de conformidade - Sistemas de proteção
de superfície para concreto.
Esta parte da EN 1504 (Parte2) especifica os requisitos para a identificação, desempenho (incluindo aspectos
de durabilidade), segurança e avaliação da conformidade de produtos e sistemas a serem usados para proteção
de superfície de concreto, para aumentar a durabilidade de estruturas de concreto e concreto armado, bem
como para concreto novo e para trabalhos de manutenção e reparo. Os métodos de proteção de superfície
cobertos por esta norma são impregnação hidrofóbica e revestimento.

Figura 13 - Viaduto na Av. dos Estados/SA:
Ausência de proteção da estrutura de concreto e pichação por vandalismo. (Acervo do Autor)

5. Exigências de desempenho
O material para a proteção do concreto aparente deve cumprir algumas exigências de funcionalidades que são
fundamentais para que o concreto tenha uma maior durabilidade ao longo do tempo para que se foi projetada,
tais como:
• impermeabilização, para evitar a penetração de água e/ou agentes agressivos;
• minimizar ou evitar a deposição e incrustação de partículas em suspensão;
• garantir a durabilidade da estrutura frente à agressividade do meio ambiente que a envolve;
• permitir um acabamento estético adequado e agradável;
• boa resistência à foto-decomposição;
• evitar o desenvolvimento de microrganismos;
• possibilitar manutenções periódicas de limpeza com custo compatível;
• possibilitar o reaplique em um período mais prolongado de tempo;
• alterar o mínimo possível o aspecto do concreto ao longo do tempo.
6. Quanto a formulação do verniz de poliuretano antipichação.
Vernizes são produtos à base de resinas do tipo acrílico puro (sem estireno) ou de poliuretano alifático, que
formam uma película quando aplicados em superfícies lisas, normalmente de aspecto brilhante, embora
encontrados em acabamento fosco e acetinado (semibrilho) alteram ligeiramente a aparência do substrato,
devido à formação da película do verniz.
Os vernizes de poliuretano à base de água e antipichação são os mais indicados e são resistentes às intempéries
e aos raios UV é são utilizados como barreira protetora contra os meios agressivos e na prevenção da pichação
e embelezamento de estruturas de concreto.
O mercado dispõe de uma variedade de produtos, sendo necessários alguns cuidados na escolha do verniz
mais adequado para cada necessidade, eliminando diversos que não são recomendados para uma proteção
durável e estética para as estruturas de pontes e viadutos que são obras de baixa manutenção.
Buscando as melhores características de desempenho dos produtos, relacionam-se abaixo os principais
requisitos:
• Elevada aderência ao substrato;
• Boa impermeabilidade a água, mesmo quando submetido à ação de pressão hidrostática baixa e a
vapores agressivos;
• Baixa permeabilidade ao vapor d’água;
• Resistente à alcalinidade do substrato;
• Resistente à foto-decomposição por ação dos raios ultravioletas;

•
•
•
•
•

Manutenção simples e de baixo custo;
Não possuir substâncias pegajosas que venham a permitir a aglutinação de pó ou fuligem em
suspensão;
Resistente ao ataque de micro-organismos;
Resistente ao ataque químico quando aplicado em condições de microclima agressivo;
Produzir um aspecto uniforme e estético.

7. Ensaios para determinação da composição e caracterização do verniz de poliuretano antipichação.
Como todo material o mesmo deve atender aos requisitos mínimos de norma técnica, sendo nacional ou
estrangeira, estes materiais devem passar pelos ensaios que garantam sua caracterização de desempenho ao
qual foram formulados.
Os principais ensaios de caracterização do verniz são:
• Identificação da resina
• Massa especifica;
• Teor de sólidos por massa;
• Teor de sólidos por volume;
• Permeabilidade ao vapor de água;
• Permeabilidade ao dióxido de carbono;
• Viscosidade;
• Tempo de secagem;
• Espessura do filme úmido;
• Espessura do filme seco;
• Porosidade;
• Aderência;
• Aspecto-brilho;
• Flexibilidade.
Os principais ensaios de desempenho do verniz são:
• Ensaio acelerado de exposição aos raios ultravioletas e umidade;
• Ensaio acelerado de exposição aos íons cloreto;
• Ensaio de abrasão com lixa;
• Remoção da pichação, neste caso quantas vezes se consegue fazer a limpeza sem afetar o verniz ao
longo do tempo.
Ensaio de remoção do verniz antipichação.

Figura 14 - Ensaio realizado sobre o verniz de poliuretano disperso em água (Acervo do Autor).

8. Obra de referência
Para demostrar a eficácia dos vernizes como meio de proteção das estruturas no Município de São Paulo na
Ponte Laguna, na Marginal de Pinheiros que foi inaugurada em maio de 2016, foi utilizado tratamento com
verniz à base de poliuretano sem solvente e antipichação para concreto exposto ao meio ambiente, garantindo
a durabilidade da estrutura.
Toda a estrutura de concreto expostas ao meio ambiente da Ponte Laguna recebeu a aplicação de verniz à base
de poliuretano e antipichação, num total de 25.000 m2. Este verniz, além de proteger a estrutura contra o
ingresso de água e gases agressivos, como o gás carbônico, sulfatos etc., também atua como um sistema
antipichação e uma previsão de manutenções preventivas a cada 10 anos garantirão uma elevada vida útil,
além de evitar as pichações, colaborando com o programa “São Paulo Cidade Linda” implantado pelo Prefeito
João Dória.

Figura 15 e 16 – Preparo do concreto e aplicação do verniz (Acervo Viapol).

Figura 17 – Verniz aplicado em toda a estrutura do concreto da Ponte Laguna (Acervo Viapol)

9. Conclusão
E muito importante que as estruturas de concreto aparente de pontes e viadutos recebam um procedimento de
proteção quanto às intempéries e aos agentes ambientais agressivos a qual está alocada.
Entretanto é importante destacar a evolução de novas tecnologias de materiais de proteção das estruturas que
vem constantemente surgindo no mercado, porém deve-se ter muito cuidado na hora de especificar, pois há
muitos produtos que não atendem nenhuma norma técnica, seja nacional ou internacional, como também o
desempenho esperado para tal finalidade.
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