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RESUMO: Postes são equipamentos urbanos de grande porte e sua finalidade 
principal é permitir a passagem de redes aéreas elétricas, servir de suporte à 
iluminação pública, sinalização de trânsito, redes de telefonia e dados, entre 
outros. Portanto, dada à sua importância e disseminação no ambiente urbano, a 
adequação dos postes, quanto ao uso a que se destinam e a segurança dos 
transeuntes, é fundamental. Foi realiza uma inspeção de 15 postes localizados 
na faixa litorânea de São Luís - MA, com o objetivo de demonstrar a situação 
geral dos postes de concreto armado cilíndrico e de tubo “T” localizados na faixa 

litorânea do município de São Luís, avaliar e relatar as patologias encontradas. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na construção civil, em alguns empreendimentos, a rapidez na 

construção e o emprego de novas tecnologias são exigências de mercado, o que 

o torna mais competitivo. Para que as empresas possam competir e sobreviver 

no mercado, existem atualmente habilitações de singular importância, como 

reduzir os custos e os prazos de execução, aumentar as margens de lucro, além 

de produzir peças com qualidade e bom acabamento. Para atender esses 

requisitos surgiram, em um curto período de tempo, as indústrias de pré-

fabricados de concreto. 

Para que as estruturas de concreto armado presentes no ambiente 

urbano tenham uma vida útil favorável e que se possa corrigir eventuais falhas 

decorrentes do uso e exposição aos agentes agressivos, é necessário que sejam 

realizadas inspeções e manutenções constantes. Práticas inadequadas podem 

resultar em peças com aspectos técnicos e estéticos inadequados para 
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estruturas de concreto, podendo futuramente apresentar quaisquer tipos de 

manifestações patológicas, dependendo da qualidade dos materiais utilizados 

na produção, processo de produção e ambiente em que estão localizadas.  

Para que uma estrutura de concreto armado alcance um bom nível, 

com a ausência de manifestações patológicas, todas as áreas envolvidas, desde 

a mão de obra de execução e os projetistas, os materiais utilizados, o 

conhecimento sobre o solo e o ambiente no qual se deseja construir, devem estar 

em harmonia de excelência. Visto isso, torna-se claro que para que não ocorram 

eventuais problemas patológicos, deve-se haver uma boa compatibilização de 

projetos e materiais utilizados de alta qualidade.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
1.1 Insumos 

 

Para que se obtenha um concreto de qualidade, é de fundamental 

importância que se conheça todos os insumos a serem utilizados neste, uma vez 

que estes influenciam diretamente na dosagem do concreto, qualidade da peça 

e durabilidade da estrutura.  

 

1.1.1 Cimento 

 

Segundo GIAMMUSSO (1992), o cimento é dos aglomerantes mais 

utilizados na composição de concretos, sendo, portanto, um dos principais 

elementos utilizados na fabricação de peças estruturais. Uma vez que este for 

dosado de forma errada pode ocorrer o surgimento de patologias como retração 

e falta de resistência. Na produção de concreto, sua maior contribuição é na 

resistência à compressão se comparado aos agregados. 

 

1.1.2 Agregado 

 

De acordo com TERZIAN, 2005, os agregados são caracterizados 

quanto à distribuição granulométrica, à massa específica e à massa unitária. Um 

dos agregados mais utilizados na fabricação de concreto é areia. 



 
 

  

 

   
 

1.1.3 Aditivos e adições 

 

Os aditivos são materiais que possuem interação física ou química 

com o concreto, dependendo da especificação do concreto que se quer produzir. 

Já as adições são materiais com granulometria fina, em forma de pó que são 

adicionados na produção de cimento ou diretamente no momento da preparação 

do concreto, e participam das reações de hidratação do cimento (GIAMMUSSO, 

1992). 

 

1.1.4 Água 

 

A água é um dos compostos mais importante do concreto, assim como 

o cimento. Ela influencia na durabilidade, podendo variar a resistência à 

compressão, aumentar a capilaridade e como consequência a permeabilidade. 

Um erro na dosagem desse insumo pode provocar reações indesejáveis no 

concreto, como falso início de pega ou o seu retardo. Quanto maior o consumo 

desse material, mais chances de as patologias ocorrerem. Caso a quantidade de 

água for insuficiente, a trabalhabilidade do concreto fica comprometida, neste 

caso utiliza-se aditivos superplastificantes (GIAMMUSSO, 1992). 

 

1.2. Principais tipos de patologias em concreto armado 

 

1.2.1 Corrosão das armaduras 

 

Segundo GENTIL (2014), o concreto possui boa resistência à 

compressão, em contrapartida possui baixa resistência à tração, para isso utiliza-

se barras de aço na armadura do poste de modo a resistir os esforços de flexão.  

A corrosão do aço nos postes de concreto armado representa a perda, parcial 

ou total, de sua funcionalidade, visto que os esforços de flexão causados pelos 

cabos a eles apensos são muito superiores aos esforços de compressão axial 

ao poste. Ao sofrerem corrosão, as barras perdem parte de sua seção de aço, 

diminuindo sua resistência e, em última análise, podendo chegar a um 

rompimento da estrutural. 



 
 

  

 

   
 

1.2.2 Desagregação e Disgregação 

 

 Souza e Ripper (1998) entendem a desagregação do concreto, como 

a separação física das partículas, quando este perde sua propriedade 

aglomerante, afetando a capacidade de resistência a esforços na região que 

passou por essa desintegração.   

 

1.2.3 Porosidade superficial 

 

Quando o concreto apresenta porosidade superficial, a barreira para 

diminuição do transporte de agentes potencialmente causadores de corrosão 

das armaduras é afetada, pois cria-se “caminhos” para que estes agentes 

possam atuar na estrutura. Normalmente quando se pretende aumentar a 

durabilidade do concreto armado, faz-se uma modificação da porosidade, sendo 

esta considerada uma prática viável e econômica.  

 

1.2.4 Segregação 

 

A segregação do concreto pode ser causada pelo lançamento do 

mesmo de maneira brusca, pois gerar um deslocamento das armaduras de aço. 

Para evita que isto ocorra é proposto que o concreto seja lançado o mais próximo 

de sua destinação final. O adensamento é também um fator que que pode 

auxiliar no surgimento de manifestações patológicas.  

Segundo Souza e Ripper (1998), este processo tem como função 

retirar ou reduzir ao máximo os vazios do concreto, dando a este maior 

resistência mecânica. Porém existe normas que especificam a utilização desse 

processo, uma vez que a mistura é adensada demasiadamente, cria-se vazios e 

a mistura fica segregada, diminuindo a resistência mecânica da peça estrutural. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS OS POSTES INSPECIONADOS 

 

Foi agregada metodologia baseada na realização de pesquisa 

bibliográfica, onde se procurou analisar criticamente as referências encontradas, 



 
 

  

 

   
 

organizando-se de forma coerente os conceitos e informações obtidos, contendo 

assim um estudo sobre as patologias encontradas em estruturas de concreto e 

inspeção de postes realizada “in loco” para obtenção dos tipos de patologias em 

postes cilíndricos e de tubo “T” localizada na cidade de São Luís – MA. 

Tabela 01 - Inspeção realizada na região litorânea 

  

 

2.1 Inspeção do primeiro poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, armadura 

aparente, com corrosão, desagregação, fratura, porosidade superficial, 

segregação e trincas verticais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

   
 

Figura 01 - Primeiro poste analisado. 

 

Fonte: Autor 

 

2.2 Inspeção do segundo poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, 

desagregação, porosidade superficial, segregação, trincas horizontais e 

verticais. 

Figura 02 - Segundo poste analisado 

 

Fonte: Autor 

 

2.3 Inspeção do terceiro poste analisado 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, armadura 

aparente, com corrosão, desagregação, fratura, porosidade superficial, 

segregação e trincas verticais. 

 

 



 
 

  

 

   
 

Figura 03 - Terceiro poste analisado 

 

Fonte: Autor 

 

2.4  Inspeção do quarto poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo de 1,5m, armadura aparente, 

com corrosão, desagregação, porosidade superficial, segregação e trincas 

verticais. 

Figura 04 - Quarto poste analisado 

 

Fonte: Autor 

 

2.5 Inspeção do quinto poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, armadura 

aparente, com corrosão, desagregação, fratura, porosidade superficial, 

segregação e trincas verticais.  

 



 
 

  

 

   
 

Figura 05 - Quinto poste analisado 

 

Fonte: Autor 

 
 

2.6 Inspeção do sexto poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo de 1,5m, armadura aparente, 

com corrosão, desagregação, fratura, porosidade superficial, segregação, 

trincas horizontais e verticais.  

Figura 06 - Sexto poste analisado 

 

. Fonte: Autor 

 

2.7 Inspeção do sétimo poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos acima de 1,5m, desagregação, 

fratura, porosidade superficial, segregação, trincas horizontais e verticais. 

 

 



 
 

  

 

   
 

Figura 07 - Sétimo poste analisado 

 

Fonte: Autor 

 

2.8 Inspeção do oitavo poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, armadura 

aparente, com corrosão, desagregação, fratura, porosidade superficial, 

segregação, trincas horizontais e verticais.  

 

Figura 08 - Oitavo poste analisado 

 

Fonte: Autor 

 

2.9 Inspeção do nono poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, armadura 

aparente, com corrosão, desagregação, fratura, porosidade superficial, 

segregação, trincas horizontais e verticais. 



 
 

  

 

   
 

Figura 09 - Nono poste analisado 

 

Fonte: Autor 
 

2.10 Inspeção do décimo poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, armadura 

aparente, com corrosão, desagregação, fratura, porosidade superficial, 

segregação e trincas verticais.  

Figura 10 - Décimo poste analisado 

 

. Fonte: Autor 

 

2.11 Inspeção do décimo primeiro poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, armadura 

aparente, com corrosão, desagregação, fratura, porosidade superficial.  

 

 

 



 
 

  

 

   
 

Figura 11 - Décimo primeiro poste analisado 

 

. Fonte: Autor 

 

2.12 Inspeção do décimo segundo poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo de 1,5m, armadura aparente, 

com corrosão, desagregação, disgregação, porosidade superficial, segregação. 

 

Figura 12 - Décimo segundo poste analisado 

 

Fonte: Autor 
 

2.13 Inspeção do décimo terceiro poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo de 1,5m, armadura aparente, 

com corrosão, desagregação, disgregação, porosidade superficial. 

 



 
 

  

 

   
 

Figura 13 - Décimo terceiro poste analisado 

 

Fonte: Autor 
 

2.14 Inspeção do décimo quarto poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo e acima de 1,5m, armadura 

aparente, com corrosão,desagregação, disgregação, porosidade superficial, 

segregação.  

Figura 14 - Décimo quarto poste analisado 

 

Fonte: Autor 

 

2.15 Inspeção do décimo quinto poste analisado 

 

Formato tubo, apresenta defeitos abaixo de 1,5m, armadura aparente, 

com corrosão,desagregação, disgregação, porosidade superficial, segregação e 

trincas verticais.  

 



 
 

  

 

   
 

Figura 15 - Décimo quinto poste analisado 

 

Fonte: Autor 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante dos resultados obtidos, foi elaborada uma análise geral 

apontando as patologias mais encontradas, causas e consequência, assim como 

as soluções e prevenção de tais manifestações.  

 

3.1 Patologias mais encontradas 

 

1. Concreto Segregado ou mal vibrado; 

2. Desagregação do concreto, com desplacamento da camada de 

cobrimento; 

3. Corrosão dos postes; 

4. Fissuras ou trincas; 

5. Porosidade do concreto. 

 

 

3.2 Principais causas e consequências 

 

1. O concreto segregado ou mal vibrado é uma manifestação patológica que 

se caracteriza pela formação de vazios que tem como origem a vibração 

(adensamento) incorreta da mistura, processo este que é feito durante a 

concretagem e tem como objetivo a retirada do ar (vazios) que está na 



 
 

  

 

   
 

massa de concreto (Giammusso, 1992). Sua principal consequência é um 

enfraquecimento na área (menor área de contato) e consequentemente 

uma redução da resistência mecânica da estrutura de concreto como um 

todo. Esta patologia também permite a entrada de outros agentes 

agressivos, prejudiciais ao concreto e a armadura, causando corrosão 

deste último. 

2. O problema de desagregação ocorre com a perda da função ligante do 

cimento, ocasionando um desplacamento de parte da camada de 

cobrimento, suas causas são diversas, sendo possível destacar a 

movimentação de fôrmas ou transporte inadequado do concreto, corrosão 

ou calcinação do concreto, ataques biológicos, carbonatação, perda de 

aderência e desgaste do concreto. A principal consequência da 

desagregação, é a perda de capacidade de resistir aos esforços 

solicitados (Ripper, 1998). 

3. Normalmente a corrosão irá acontecer de forma generalizada, com a 

presença de desagregação e armaduras expostas. Tendo como principais 

causas o concreto com resistência baixa e cobrimento insuficiente. 

4. Segundo Giammusso (1992), as fissuras e trincas são normalmente 

influenciadas pela variação da temperatura, insolação, vento e água e tem 

atuação principalmente durante o período da cura no endurecimento do 

concreto. Os efeitos podem variar de acordo com a composição interna 

da estrutura do concreto armado.   

5. O concreto é um material poroso, e essa característica pode comprometer 

a funcionalidade e consequentemente sua durabilidade devido ao ataque 

do meio ambiente em que os postes são localizados, É grande o risco 

nesse caso, pois há presença de gás carbono, influenciando a 

carbonatação e consequentemente o risco de corrosão da estrutura.  

 

3.3. Como prevenir essas patologias 

 

1. Para que o concreto fique liso, sem vazios, deve-se fazer o adensamento 

do concreto de forma correto. Vale ressaltar que um excesso de vibração 

pode ser pior do que a falta de deste, pois pode provocar uma segregação 



 
 

  

 

   
 

dos agregados e afloramento superficial da água de hidratação do 

cimento.  

2. Quando a superfície da estrutura estiver com aspecto áspero, utiliza-se a 

técnica de polimento do concreto. Agindo, portanto, como redutor da 

aspereza da superfície, deixando a textura da mesma a mais lisa possível, 

evitando que partículas se desagreguem da estrutura com o passar do 

tempo. 

3. Para evitar que ocorra o processo de corrosão das armaduras, especifica-

se no projeto o valor do cobrimento que as armaduras deverão possuir, 

devendo obedecer a ABNT, caso contrário pode facilitar que ocorra a 

desintegração do concreto.  

4. Para evitar a fissuração plástica, deve-se utilizar algum procedimento que 

que permita que a água em excesso saia com mais facilidade, como por 

exemplo, a adição de fibras sintéticas em pequena quantidade produz um 

benefício neste aspecto. 

5. Neville (2013) afirma que para chegarmos a um concreto que possua 

baixa porosidade e seja pouco permeável deve-se estar atento à relação 

água /cimento, para que esta seja baixa e densa, utilizando uma 

granulometria bem graduada. 

6. Segundo Giammusso (1992), para combater as patologias mais comuns 

aos postes de concreto influenciadas pela classe de agressividade 

ambiental a qual pertencem, que neste caso são ataques químicos 

(cloretos, sulfatos), abrasão e RAA (Reação álcali agregado). O 

cobrimento adequado da armadura, conforme especificado pela norma 

ABNT NBR 8451:2011 é um dos procediementos utilizados para evitar os 

taques químicos no concreto. Já a reação álcali agregado pode ser 

evitada por meio do uso de aditivos minerais, como 

a pozolana e microsílicas ou sílica.  O objetivo é proteger as armaduras 

da deterioração e, consequentemente, o rompimento do concreto por 

trincas, geradas por retração. 

 

 

 



 
 

  

 

   
 

 

3.4 Classe de agressividade ambiental  

 

De acordo com o item 6.4.2 da norma NBR 6118:2014, a 

agressividade ambiental de uma estrutura em projeto deve ser classificada de 

acordo com a Tabela 02 (abaixo). Esta classificação está relacionada às ações 

físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de concreto. 

Tabela 02 – Classes de agressividade ambiental 

 

Fonte: NBR 6118:2014 

 

A definição desta classe de agressividade ambiental (CAA) é 

fundamental na concepção do projeto estrutural, pois influencia diretamente nos 

valores mínimos de resistência mecânica que devem ser respeitados, levando 

em consideração o valor mínimo do cobrimento de armadura (de modo a evitar 

a oxidação da armadura) e na máxima abertura de fissura permitida 

(normalmente influenciada pela retração do concreto).  

Verifica-se que a inspeção realizada foi em zona de atmosfera 

marinha, logo irá ser considerada CAA III, o que corresponde a agressividade 

forte e grande risco de deterioração. No ambiente de atmosfera marinha, os pré-

moldados podem sofrer pela presença de sais, tanto na forma de partículas 

sólidas quanto solução salina. Conforme a distância do mar, a quantidade de 

sais presente vai diminuindo, sendo está influenciada pela velocidade e direção 

dos ventos predominantes. 

 

 



 
 

  

 

   
 

3.5 Relação a/c e a classe do concreto sugerida. 

  

     Na tabela 03, estabelecem-se os requisitos mínimos de qualidade de 

concreto especificamente a relação água/cimento máxima e o tipo e a classe 

de resistência do concreto em função da classe de agressividade 

ambiental. Nesta encontra-se marcada a qualidade do concreto de acordo com 

a classe de agressividade ambiental dos postes em que foi realizada a inspeção. 

Tabela 03 – Correspondência em classe de agressividade e qualidade do concreto. 

 

   Fonte: NBR 6118:2014. 

 

 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente artigo apresentou um estudo de caso sobre o surgimento 

de patologia do concreto armado, assim como possíveis soluções. Foi realizado 

um levantamento das principais manifestações patológicas que agem 

prejudicando estruturas de concreto pré-moldado, localizados na região 

litorânea. Como foi visto, são inúmeras as causas e origens que levam uma 

estrutura a problemas patológicos.  

Foram analisados quinze postes, todos localizados na faixa litorânea 

de São Luís - MA.  Dos postes analisados, treze apresentaram algum tipo de 

patologia, ou seja, 86,66%; muitas delas críticas, distanciando-se dos critérios 

de aceitação das normas vigentes. Com base nisto, foram apresentadas as 

causas, consequências e soluções, para que assim possa haver um melhor 

entendimento de que uma manifestação patológica pode se originar devido a 

fatores externos, internos ou ainda da combinação de ambos.  



 
 

  

 

   
 

Ficou claro que as causas são inúmeras, como os postes são 

localizados em região litorânea fica mais suscetível a ataques biológicos e 

agentes agressivos às armaduras e ao concreto, devendo, portanto, ser avaliado 

a classe de agressividade ambiental antes da fabricação do pré-moldado.  
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