
Norma Europeia EN 1504
Produtos e Sistemas para Reparação e Proteção de Estruturas de Betão 

Vigência na Europa  a partir de jan/2009
Objetivo desta apresentação: socializar conhecimentos!

FONTE:
Um guia ilustrado, simplificado para todos os intervenientes na 

reparação do betão



Norma Europeia EN 1504
Considerações Preliminares da apresentação

• No Brasil ainda não dispomos adequadamente de normas técnicas relativas aos
sistemas de Recuperação e Proteção de Estruturas de Concreto;

• Também, ainda, não dispomos de normas para os projetos de recuperação e
reforço de estruturas, muito embora as teorias normativas existentes
apresentem condições de conceber soluções, porém, existe uma enorme
experiência acumulada de soluções mais adequadas, técnicas/econômicas, nas
normas europeias existentes há muitos anos, inclusive nos aspectos de segurança
aos novos usos;

• Nossos trabalhos de recuperações, reforços, retrofits de obras idosas, etc.
seguem o ânimo competente do projetista estrutural convencional que conhece
bastante as propriedades mecânicas e térmicas dos concretos novos, mas pouco
conhece das propriedades químicas, eletroquímicas, etc., enfim, da ciência e
engenharia dos materiais, particularmente, da engenharia de corrosão, sempre
presente nas obras geriátricas e um dos maiores vilões da nova vida útil a ser
juridicamente demandada;
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Norma Europeia EN 1504
Considerações Preliminares da apresentação

• A EN1504 lida com todos os aspectos do processo de recuperação e/ou proteção incluindo*:

• definições e princípios de reparação;

• a NECESSIDADE de DIAGNÓSTICOS PRECISOS das causas da deterioração antes da especificação do método de
reparação;

• compreensão detalhada das necessidades do cliente;

• requisitos de desempenho dos produtos e métodos de ensaios:

• controle de produção na fábrica e avaliação das conformidades;

• métodos de aplicação e controle de qualidade dos trabalhos.

• A nova norma Europeia EM 1504 representa o culminar de mais de 15 anos de trabalhos da parte de
profissionais de todos os setores da indústria de reparação do concreto.

*Obs.: texto da fonte BASF
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Norma Europeia EN 1504

• Um projeto de pesquisa independente e anônimo, de grande escala e 
recente, demonstrou o nível de insatisfação que existia.

4



5

A norma Europeia EM 1504/2009: UMA RECEITA PARA O SUCESSO!*

Normaliza as atividades de reparação e/ou proteção com 
intervenções duradouras e eficazes.

Diagnóstico preciso e soluções integradas.

Quando seguida, assegurará uma boa qualidade dos trabalhos de 
recuperação e proteção, aumentando a nova vida útil colimada.

Esta norma potencializa proporcionar um maior nível de confiança ao 
cliente, face todas as questões relacionadas às recuperações e 

proteções dos concretos estarem contempladas por uma norma única 
e integrada para toda Europa.

*Obs. Nível de confiança esperado na época do início da vigência, janeiro/2009.
Será que a indústria da construção civil europeia é também muito refratária às mudanças quanto a nossa?



EN 1504 – Os Documentos
• A norma Europeia EM 1504 consiste em 10 partes, cada qual representada por um documento individual. É 

um recurso que auxilia inspetores, projetistas, empresas especializadas  e fabricantes.
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EN 1504 Parte 9 – Princípios e Métodos

• Esta parte da norma EM 1504 especifica os PRINCÍPIOS básicos que
serão usados, separadamente ou combinados, onde haja necessidade
de proteger ou reparar estruturas de concreto, acima ou abaixo do
solo ou da água.

• Reparação bem-sucedida de uma estrutura começa com a correta
determinação dos nexos causais das degradações. Todo o processo é
refém dessa etapa que exige competência multidisciplinar.

• O documento ENV 1504-9 enfatiza explicitamente a importância
dessas questões, identifica etapas fundamentais, metas e objetivos
dos clientes antes do início dos trabalhos, incluindo vida útil,
utilização futura e aspectos econômicos.
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EN 1504 Parte 9 – Princípios e Métodos
• Etapas fundamentais do processo: 

• Determinação competente das condições da estrutura;
• Identificação competente dos nexos causais das deteriorações;
• Definição dos objetivos de proteção e recuperação em conjunto com o

cliente;
• Seleção dos PRINCÍPIOS de proteção e recuperação apropriados;
• Seleção dos métodos;
• Definição das propriedades dos produtos e sistemas (descritos em EN 1504-

2 a 7);
• Especificação dos requisitos de manutenção posteriores à proteção e

recuperação.
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EN 1504 Parte 9 - Princípios e Métodos

• Os MÉTODOS e PRINCÍPIOS descritos na norma baseiam-se em boas
práticas que apresentam um histórico de sucesso de muitos anos.

• Os MÉTODOS para recuperação e proteção de estruturas de concreto
detalhados na norma EM 1504 Parte 9, estão agrupados em 11
princípios que se correlacionam com :

• a degradação da matriz de concreto
• ou defeitos causados pela corrosão das armaduras
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*Obs. Produtos recomendados pela BASF
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Fonte dos slides
Bom produto 

didático da BASF
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OBRIGADO!

Prof. Eng. Civil Carlos Henrique de Carvalho

E-mail: consvalho@gmail.com

www.asec.eng.br


