
De: Paulo.Helene paulo.helene@concretophd.com.br 

Quarta feira,  4 de fevereiro de 2015  

Para: ivan91@terra.com.br 

Caro Ivan 

Sem dúvida. 

Os inibidores de corrosão têm atuação química e como toda reação química depende de um 

equilíbrio entre os compostos químicos do cimento (que são variáveis de um a outro cimento), 

da concentração de cloretos no ambiente e da composição do inibidor. 

Tudo deve respeitar um certo balanço estequiométrico para bem funcionar. 

Concentrações de inibidor abaixo das porcentagens ideais, por exemplo fica bo com 3 a 5% e 

só se usa 1,5%, ou acima de 6% pode funcionar ao revés, ou seja, vai ACELEAR a corrosão. 

Sem falar nos efeitos secundários de reduzir a resistência do concreto à compressão. 

Abraços de 

Prof. Paulo Helene 

Diretor 

tel.:  55-11-7881-4016   ID 86*21024  ou  tel.: 11-2501-4822 

Rua Visconde de Ouro Preto 201 São Paulo  SP 01303-060 

paulo.helene@concretophd.com.br 

www.concretophd.com.br   &   www.phd.eng.br 

 

De Ivan: ivan91@terra.com.br 

Terça feria, 3 de fevereiro de 2015  

Grato pela explicação, professor. 

Mais uma questão, por favor: 

A aplicação de inibidor de corrosão diretamente no concreto, seja por descuido ou por 

desconhecimento, acarreta em danos a este material? 

Atenciosamente, 

Ivan 

 

De Paulo Helene:  paulo.helene@concretophd.com.br 

Terça feira, 3/02/15 17:29 

Caro Ivan 

Diagnóstico: 

mecanismo: ausência de pasta ou argamassa no traço de concreto por deficiência de dosagem, 

ou por lançamento sobre formas e armaduras limpas, ou por falta de vibração 

 

sintoma: ninhos de concretagem 
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origem: procedimento inadequado de concretagem durante a execução 

agentes causadores: operários mal treinados 

prognóstico: acarreta redução da capacidade resistente do concreto e reduz vida útil da 

estrutura. 

ação: precisa corrigir corretamente 

O termo segregação do concreto não se aplica somente a ninhos de concretagem.  

Esse termo também se aplica a excesso de vibração que acarreta uma segregação interna que 

também pode ocorrer nos concretos fluidos e nos auto adensáveis (inclusive tem ensaio 

específico para medir segregação interna). 

De forma ampla a exsudação também é uma forma de segregação particular, ou seja, 

segregação da água de amassamento do concreto. 

Prof. Paulo Helene 

Diretor 

tel.:  55-11-7881-4016   ID 86*21024  ou  tel.: 11-2501-4822 

Rua Visconde de Ouro Preto 201 São Paulo  SP 01303-060 

paulo.helene@concretophd.com.br 

www.concretophd.com.br   &   www.phd.eng.br 

De Ivan:  ivan91@terra.com.br 

Terça feira, 3 de fevereiro de 2015 17:13 

Boa tarde, Prof. Paulo Helene! 

Em inúmeros artigos e em alguns livros relacionados à Patologia do Concreto, observei que os 

autores de tais textos estabelecem a segregação do concreto ( e, por conseguinte, os ninhos 

de concretagem)  como sendo manifestação patológica. A minha dúvida é: as "bicheiras" ou 

"bexigas" podem ser consideradas sintomas de que algo não vai bem na estrutura ou são 

apenas erros de execução/escolha dos materiais? 

Grato pela atenção. 

Atenciosamente, 

Ivan P. Ferro  

Estudante de Engenharia Civil (EEP/FUMEP) 
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