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TECNOLOGIA DE CONCRETOS ESPECIAIS PARA AUMENTO DA 

DURABILIDADE 

a palestra será sobre a tecnologia de concretos especiais que visam 

aumentar a durabilidade de estruturas de concreto armado, como 

o concreto têxtil, o concreto autorregenerante e o concreto flexível 

(ECC). A corrosão das estruturas é o fenômeno patológico que mais 

afeta a durabilidade das estruturas, segurança dos usuários e traz 

custos aos proprietários. Estes concretos especiais, com exemplos de 

uso no Brasil e mundo, vêm para melhorar este cenário. 

 


