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Caros conferencistas,

Em nome da Comissão Organizadora, temos o prazer de apresentar o XVII Congresso Internacional de Patologia e Reabilitação 
de Construções (CiNPAR2021). Pelas circunstâncias extraordinárias em que vivemos, esta nova edição do CINPAR2021 será 
realizada nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2021, virtualmente, organizada pela Universidade Federal do Ceará - Campus de Russas, 
Ceará (Brasil).

Nestes momentos em que a sociedade exige soluções para o enorme desafio da saúde derivado do COVID-19, os engenheiros 
arquitetônicos e demais profissionais da área devem poder apoiar, agora mais do que nunca, o CINPAR 2021 como fórum de 
referência nacional para troca de conhecimentos e experiências e promover P + D + i em Engenharia. Temos a convicção de que 
esta nova edição do CINPAR, em formato virtual, contará com inúmeros trabalhos de alto nível científico. O programa científico 
cobre as importantes áreas de pesquisa, tais como: Ensaios não destrutivos e destrutivos para avaliação de estruturas; Técnicas 
de reabilitação e reforço de estruturas; Durabilidade e manifestações patológicas na construção; Materiais (materiais de reparo, 
materiais inovadores, materiais sustentáveis); Patrimônio histórico e Gerenciamento e padronização. O congresso também contará 
com apresentações e mesas redondas com oradores de prestígio do Brasil, Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Italia e Peru, 
dedicados a analisar e debater temas de pesquisa de ponta em Engenharia e Reabilitação das Estruturas.

Esperamos que esta edição virtual do CINPAR 2021 contribua para aumentar a qualidade do congresso e, apesar da distância, será 
um fórum útil para a troca de conhecimentos e experiências na área da Engenharia. Esperamos vê-lo! Da nossa parte faremos o 
que estiver ao nosso alcance para que o CINPAR 2021 continue a ser o congresso de referência da Engenharia. Por fim, desejamos 
que todos estejam bem nesta situação excepcional provocada pela pandemia COVID-19.

Receba uma saudação cordial.

Prof. Dr. Francisco Carvalho de Arruda Coelho 
Presidente do CINPAR

Apresentação



XVII Congresso Internacional sobre Patologia e
Recuperação das Construções

XVII Congreso Internacional sobre Patología y
Rehabilitación de las Construcciones

XVII International Conference on Pathology and
Constructions Rehabilitation

FORTALEZA (Brasil), 3 a 5 de junho de 2021

Artigos

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR DE TERESINA-PI UTILIZANDO A 
METODOLOGIA DO GRAU DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA (GDE/UNB)

Mariana Silva, Francisco Marques Neto, Ítallo Esrom Alves, Wallison Carlos Barbosa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS EN EL PATRIMONIO CONSTRUIDO CON TIERRA. LA INTRODUCCIÓN DEL CEMENTO 
EN CASOS DE ESTUDIO EN EL NORTE DE ARGENTINA

Jorge Tomasi, Julieta Barada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

DIMENSIONAMENTO AO CISALHAMENTO DE VIGAS REFORÇADAS VIA A TÉCNICA NSM
Luis Henrique Pereira França, André Luís Gamino .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE UM EDIFÍCIO NA CIDADE JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ.
Camile Pereira Taísa Felix Brito, Cicera Adailza Mourão da silva, Miguel Adriano Gonçalves Cirino, Bruno Barbosa de Oliveira, Samuel Bezerra Cordeiro  .  .  .  .  . 29

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ENCONTRADAS NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA 
CAMPUS PIRAJÁ

Raimundo Alencar Beserra, Miguel Adriano Gonçalves Cirino, Bruno Barbosa de Oliveira, Synardo Leonardo de Oliveira Pereira , Ana Veronica Goncalves Borges, 
Maria Regilene Gonçalves de Alcantara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

CORROSÃO NA ARMADURA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DEVIDO AO ATAQUE DE SULFATOS
Henrique Resende Santos, Adriano de Paula e Silva, Eduardo Chahud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

ANALISE POR AMOSTRAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ESCOLAS DO DISTRITO DE QUITAIUS
José Gerislânio Soares Clemente, João Marcos Pereira de Morais, Miguel Adriano Gonçalves Cirino, Eliezio Nascimento Barbosa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS CONSTRUTIVAS EM UM GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE 
VÁRZEA ALEGRE -CEARÁ

Leandro Gonçalves Lima, Miguel Adriano Gonçalves Cirino, Francisco Hermerson Vilar de Brito, Cicero Hugo Ferreira Costa, Francisco Hélio Ferreira Júnior, 
Jefferson Heráclito Alves de Souza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

ANÁLISE DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DE CANA-DE-AÇÚCAR EM MATRIZES CIMENTÍCIAS POR ESPECTROMETRIA 
DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X E DIFRAÇÃO DE RAIOS-X: UMA BREVE REVISÃO

Rafaela Fontana Casanova, Mateus Arlindo da Cruz, Aline Zanchet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

FLUIDEZ DE PASTAS AUTOCOMPACTANTES CON POLVO DE BASALTO
Daniel Pizzutti, Jorge Velázquez, Yanina Flores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE UM EDIFÍCIO EM ANÁPOLIS-GO
Guilherme Teixeira, Juliano Silva, Eder Alves  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

CURRENT PANORAMA OF CONCRETE EVALUATION USING NON-DESTRUCTIVE METHODS
Kevin Tenório Lobo Martins Souza, Kaio Cézar da Silva Oliveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES AO XII CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA 
E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS

Tarcisio Parente, Sandy Cordeiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

DIFERENÇAS NOS PADRÕES DE IDENTIFICAÇÃO TERMOGRÁFICA DE VÁRIOS MATERIAIS E DEFEITOS
Raynnara Lucenas, Elton Bauer, Elier Pavón .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

ANÁLISE COMPARATIVA DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E ABSORÇÃO CAPILAR DE ARGAMASSAS PRODUZIDAS POR 
DIFERENTES TIPOS DE MISTURADORES

Karina H . Tanaka, Pedro H .V . Kira, Paulo P . O . L . Dyer, Julia W . Lencioni, Carlos E . T . Balestra, Gustavo J . L . Coppio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

ESTUDO DO USO DE ARGILA EXPANDIDA PARA A PRODUÇÃO DE CONCRETO LEVE
Michele A . Momberg, Jaquelline S . Feitoza, Paulo P . O . L . Dyer, Julia W . Lencioni, Carlos E . T . Balestra, Gustavo J . L . Coppio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

Sumário



UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE PNEU COMO AGREGADO EM CONCRETO - ANÁLISE DE ENSAIOS MECÂNICOS
André Roloff, David Paim de Matos, Vitor Luis Brinkhus, Bárbara Jordani, David Brandão Nunes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135

ESTUDO DA EVOLUÇÃO DAS PATOLOGIAS CAUSADAS POR UMIDADE NA EDIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO JOÃO DEL REI - CAMPUS ALTO PARAOPEBA

Lorena Aguilar, Marina Brígida, Marina Donato, Débora Santos, José Borba Jr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

REAPROVEITAMENTO DE CASCAS DE MARISCO NA PRODUÇÃO DE CONCRETO
Bianca DA COSTA FERREIRA, Rayssy JARDANNY MIRANDA DA SILVA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151

DEGRADAÇÃO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEVIDO À AÇÃO BIOLÓGICA EM 
RODOVIAS FEDERAIS NA REGIÃO NORTE E NORDESTE DO BRASIL

Rodrigo Pereira, Caroline P . Alves, Pedro H . Lucena, Ana C . V . Salles, Giovana A . de Oliveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FUNDAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS: ESTUDO DE CASO
Rodrigo Pereira, Pedro H . Lucena, Ana C . V . Salles, Caroline P . Alves, Giovana A . de Oliveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

PARÂMETROS DE GESTÃO PARA REABILITAÇÃO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Rodrigo Pereira, Pedro H . Lucena, Ana C . V . Salles, Caroline P . Alves, Giovana A . de Oliveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM LAJES DE OAES DEVIDO AO TRÁFEGO DE CARGAS SUPERIORES ÀS DIMENSIONADAS
Rodrigo Pereira, Vitor Araújo Martins, Pedro Henrique Lucena, Debora Luz Moura, Ana Carolina Vasconcelos Salles,Thomás Henrique de Almeida Brito  .  .  .  .  .  . 183

INFLUÊNCIA DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO SUBSTRATO DE CONCRETO NO DESCOLAMENTO INTERFACIAL 
DE SISTEMAS PRFC LAMINADOS IN SITU.

Mônica Regina Garcez, Abrahão Bernardo Rohden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191

INSPEÇÕES EM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE DRONE: ESTUDO DE CASO DA PONTE 
PEDRA DO CAVALO-BA

Thomas Gonçalves, Vanessa Gonçalves, Bruna Rosa, Willian Pereira, Alexandra Passuello .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199

ANÁLISE DA INFUÊNCIA DO USO DO METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE (MAR) NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS 
DE CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS (CAA)

Lucas Felipe Dassoler, Marinês Langoski, Rafaela Fontana Casanova  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207

ANÁLISE DO ATAQUE QUÍMICO DO CO2 EM MARQUISES DE CONCRETO ARMADO EM TRECHO DA RUA SÃO PEDRO 
NO CENTRO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE - BRASIL

Vanderlúcia Hellen Alves Nobre, Dirceu Tavares Figueiredo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

ANÁLISE DOS EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO MIÚDO POR RESÍDUO DE VIDRO MOÍDO DE TIPO LONG 
NECK MARROM EM BLOCOS DE CONCRETO

Matheus Arthur Bazzan Lotti, Marinês Langoski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

DURABILIDADE DO UHPC E UHPFRC CONTENDO METACAULIM
Luis Henrique Pereira França, Marcelo Silva Medeiros Júnior, Alexandre de Miranda Mont´alverne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231

RESISTIVIDADE ELÉTRICA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO PRESENTES EM AMBIENTE MARINHO: ESTUDO DE CASO 
DA ILHA DOS ARVOREDOS

Thiago A . Reichert, Carlos E . T . Balestra, Lucia Bressiani, Silmara D . Feiber, Fúlvio N . Feiber, Elmagno C . S . Silva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240

ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES ENTRE A DUCTILIDADE COM O GRAU DE CORROSÃO E OS MENORES DIÂMETROS DE 
ARMADURAS CORROÍDAS NATURALMENTE

Thiago A . Reichert, Carlos E . T . Balestra, Gustavo Savaris, Lucas B . Ibrahim, Rodnny J . M . Fakkye, Wagner A . Pansera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 247

ESTUDO DA DOSAGEM DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRA DE COCO
Rafaela Zara, Enio Bolognini, José Armani, Roseane Vilela  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254

ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE VIADUTOS NA CIDADE DE TERESINA-PI UTILIZANDO A METODOLOGIA 
GDE/UNB

Hygor Fernando Coimbra de Sepúlvida, Rondinelle Marinho Monte, Wallison Carlos de Sousa Barbosa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 263

RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO: OBRA DA CASA DO GOVERNADOR JOÃO PESSOA
Luanna Bernardo, Cibelle Guimarães, Valéria Vieira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 271

ABORDAGEM ESTATÍSTICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL SOBRE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DA 
REAÇÃO ÁLCALI-SÍLICA (RAS)

Aloísio Ângelo dos Santos Neto, Kelvya Maria de Vasconcelos Moreira, Ênio Pontes de Deus, Antônio Eduardo Bezerra Cabral  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 279

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN
Lourena Barbosa Cavalcante Paiva, Joice Alves da Costa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 286



IMPACTO DAS INTERVENÇÕES DOS USUÁRIOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DESEMPENHO DE UM EDIFÍCIO 
MODERNISTA

Tatiana Renata Pereira Jucá, Lara Monalisa Alves dos Santos, Catarina Moraes de Oliveira Sombrio, Janes Cleiton Alves de Oliveira, 
Vanda Alice Garcia Zanoni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292

TRATAMENTO DE DADOS DE ENSAIO ULTRASSÔNICO EM ALVENARIAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
Estevão Damasceno Filho, Tálisson Rodrigues, Rosineide Paz, Esequiel Mesquita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300

TERRA CRUA COMO MATERIAL CONSTRUTIVO SUSTENTÁVEL
Karoline Teixeira, Adriano Antunes Monteiro, Jessica Maria Bezerra Leite, Jorgiane Pires Bezerra, Adriane Melo Monteiro, Geovane Santos Borba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 308

ACIDENTES ESTRUTURAIS EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO : UMA REVISÃO DE LITERATURA
Adriano Antunes Monteiro, Tiago Eduardo de Oliveira Bezerra, Daniel Abreu Bezerra, Karoline Teixeira da Silva, Jéssica Maria Bezerra Leite, 
Jorgiane Pires Bezerra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 315

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO POR MEIO DO ENSAIO DE ULTRASSONOGRAFIA
Gabriela Santos de Andrade, Ana Paula Pais Gott, Laura Kaddyjean Oliveira Soares, Rachel Jardim Martini, Thiago Pena Bortone, Marcos de Paulo Ramos  .  .  . 323

PATOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DE CASO DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM FORTALEZA - CE
Raul David de Araújo, Paulo Henrique Bessa Sampaio, Wictor Maia Silveira Rebouças .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 331

USO DA TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA COMO TÉCNICA PARA DETECÇÃO DE INFILTRAÇÕES EM FACHADAS DE 
EDIFÍCIOS - ESTUDO DE CASO EM SALVADOR-BA

Francisco Gabriel Santos Silva, Vinícius Almeida Coelho, Luanne Bastos de Britto Barbosa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 335

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO EM PAVIMENTOS DE GARAGEM - ESTUDO DE 
CASO EM SALVADOR - BA

Francisco Gabriel Santos Silva, Vinícius Almeida Coelho, Luanne Bastos de Britto Barbosa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 344

CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DE ARGAMASSAS CIMENTÍCIAS COM DIFERENTES DOSAGENS DE MATERIAIS DE 
MUDANÇA DE FASE PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Adriano Antunes Monteiro, Karoline Teixeira da Silva, Geovane Santos Borba, Adriane Melo Monteiro, Jorgiane Pires Bezerra, Jessica Maria Bezerra Leite  .  .  .  . 358

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS NO USO DO CONCRETO PERMEÁVEL PARA PAVIMENTAÇÃO
Adriano Antunes Monteiro, Karoline Teixeira da Silva, Geovane Santos Borba, Jessica Maria Bezerra Leite, Jorgiane Pires Bezerra, Adriane Melo Monteiro  .  .  .  . 364

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA- ESTUDO DA MITIGAÇÃO DE CRISTALIZAÇÃO DE SAIS EM FACHADAS DE REVESTIMENTOS 
ARGAMASSADOS

Elton Bauer, Ana Lopes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 372

AVALIAÇÃO DO USO DO CORTE A LASER NA RECUPERAÇÃO DO FORRO DE UMA EDIFICAÇÃO
Ian Liwis Nascimento Silva, Nelson de Oliveira Quesado Filho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380

SINERGIA DOS AGENTES HIGROTÉRMICOS NA DEGRADAÇÃO DE FACHADAS
Daiane Teodoro de Andrade, Thais Isabela Simão Kardec, Elton Bauer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388

A INSPEÇÃO PREDIAL COMO FERRAMENTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 
- ESTUDO DE CASO EM RIO BRANCO, ACRE

Pedro Bonfim Segobia, Késsio Raylen Jerônimo Monteiro, Deborah Maila Rocha Ihuaraqui, Kelvin Queiros Pessoa, Tiago Henrique Costa Viana, 
Michele Tereza Marques Carvalho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 396

OCORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PISCINA NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA
Francisco Gabriel Santos Silva, Luanne Bastos de Britto Barbosa, Vinícius Almeida Coelho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 404

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PISCINA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA
Francisco Gabriel Santos Silva, Luanne Bastos de Britto Barbosa, Vinícius Almeida Coelho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410

COMPONENTES CONSTRUCTIVOS CON AGREGADO DE PLÁSTICO RECICLADO HECHO EN BASE A RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Ariel Cappelletti, Lucas Ernesto Peisino, Rosana Gaggino, Melina Gomez, Belén Raggiotti, Jerónimo Kreiker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 415

EVALUATION OF DEGRADATION OF ABOUT 20-YEARS-OLD PRECAST CONCRETE. A CASE STUDY
Antonio Bossio, Ersilia Biondi, Giuseppe Faella, Giorgio Frunzio, Mariateresa Guadagnuolo, Roberto Serpieri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 423

EFEITO DE ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE BARRAS DE ARGAMASSA 
SUBMETIDAS A ENSAIO DE EXPANSÃO DA RAA

Cláudia Flaviana Cavalcante da Silva, Arnaldo Manoel Pereira Carneiro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 431

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - EDIFÍCIO VILANOVA 
ARTIGAS - FAU-USP

Leonardo Inojosa, João da Costa Pantoja, Márcio Augusto Roma Buzar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 439

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADAS: UM ESTUDO DE CASO NA CENTRAL 
DA BIBLIOTECA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR.

Karinne Martins Batista, Elisângela Pereira da Silva, Arilson de Oliveira Araujo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 447



USO DE VANTS NA ENGENHARIA CIVIL: PANORAMA ACADÊMICO UTILIZANDO A METODOLOGIA PROKNOW- C
Bruna Rosa, Italo Machado, Vanessa Gonçalves, Thomas Gonçalves, Willian Pereira, Alexandra Passuello  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 455

ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO - MUSEU DA CIDADE - BRASÍLIA-DF

Leonardo Inojosa, João da Costa Pantoja, Márcio Augusto Roma Buzar, Iberê Pinheiro de Oliveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 463

CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA ESPÉCIE DE BAMBU BAMBUSA VULGARIS CULTIVADA EM 
REDENÇÃO, CEARÁ-BRASIL

Wanner Kelly Damasceno da Silva, Tallis Deyvide Maia Rubens, Antônio Eduardo Bezerra Cabral .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 471

A SUSTAINABLE MATERIAL FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE: WOOD IN PARASITE ARCHITECTURE
Sergio Rinaldi, Giorgio Frunzio, Mariateresa Guadagnuolo, Luciana Di Gennaro, Luigi Massaro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 481

ESTUDO DIAGNÓSTICO EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NO MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PIAUÍ
Cicero Romário de Souza, Andrea Alves da Silva, Pablo Juan Lopes e Silva Santos, Rebeka Manuela Lobo Sousa, Sávio Torres Melo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187

UTILIZAÇÃO DA TERMOGRAFIA NA IDENTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS EXÓGENAS E FUNCIONAIS NO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO DE CURVELO/MG

Pedro Henrique Leite Soares, Ana Clara Oliveira Nascimento Silveira, Marcos de Paulo Ramos, Thiago Pena Bortone, Rachel Jardim Martini  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 497

PATOLOGIA EM IMÓVEIS ALUGADOS NA ZONA LESTE DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PIAUÍ
Andrea Alves da Silva, Cicero Romário de Souza, Pablo Juan Lopes e Silva Santos, Rebeka Manuela Lobo Sousa, Sávio Torres Melo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 505

ANAMNESE E GESTÃO DE REABILITAÇÃO EM PATRIMÔNIO: ESTUDO DE CASO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO 
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG

Jéssica Lourenço Brandão Silva, Nicole Aparecida de Macedo Souza, Marcos de Paulo Ramos, Thiago Pena Bortone, Rachel Jardim Martini  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 513

MAPA DE DANOS PARA EDIFÍCIOS HISTÓRICOS COM MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: ESTUDO DE CASO DA CATEDRAL 
NOSSA SENHORA DAS MERCÊS EM PORTO NACIONAL (TO)

Caroline Araújo dos Santos, Douglas Freitas Augusto dos Santos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 521

ANÁLISE TERMO-HIGROMÉTRICAS DA CATEDRAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS E SUAS IMPLICAÇÕES NAS 
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

Jackeline Maria Macedo, Douglas Freitas Augusto dos Santos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 529

BAMBUSA VULGARIS: CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO BAMBU CULTIVADO EM REDENÇÃO, 
CEARÁ-BRASIL

Wanner Kelly Damasceno da Silva, Tallis Deyvide Maia Rubens, Antônio Eduardo Bezerra Cabral .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 537

ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL DO CONCRETO A PARTIR DE ENSAIOS DE ESCLEROMETRIA
Laura Kaddyjean Oliveira Soares, Ana Paula Pais Gott, Gabriela Santos de Andrade, Thiago Pena Bortone, Rachel Jardim Martini, 
Marcos de Paulo Ramos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 546

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS VERTICAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB
Cibelle Guimarães Silva Severo, João Antônio Honorato Carvalho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 554

ANÁLISE DA CAPACIDADE DE CAPTURA DE DIÓXIDO DE CARBONO EM PEÇAS DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO.

Wemerson Abreu, Marisa Leitão, Rafaela Fujita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 560

PANORAMA DA MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE FORTALEZA - CE
Eric Costa Campelo, Marisa Teófilo Leitão  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 568

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: ESTUDO DE CASO DE UMA EDIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG
Débora Santos, Felipe Guerra, Marina Donato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 576

MODELAGEM DO MECANISMO DE CINÉTICA DO CO2 NO PROCESSO DE CARBONATAÇÃO NATURAL DO CONCRETO
Matheus de Souza Silva, Davi Valente Santos, Esequiel Mesquita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 584

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE REVESTIMENTO DE FACHADAS NO PROCESSO DE DEGRADAÇÃO 
POR MEIO DO MÉTODO DE MENSURAÇÃO DE DEGRADAÇÃO

Suzanna Ferreira Pontes, Jéssica Siqueira de Souza, Carla Bozzi Piazzarollo, Alan Ribeiro Santos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 593

INFLUÊNCIA DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO NA DURABILIDADE DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS
Alan Victor Dias, Jéssica Siqueira de Souza, Yuri Sotero Bomfim Fraga, Larissa Carvalho de Sousa, Matheus L . M . Nascimento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 599

ANÁLISE DA RELEVÂNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADA NA SUA 
DEGRADAÇÃO

Alan Ribeiro Santos, Jéssica Siqueira de Souza, Ana Silva, Suzanna Ferreira Pontes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 607

INFLUÊNCIA DAS ESCOLHAS PROJETUAIS SOBRE O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO EM FACHADAS
Larissa Carvalho de Sousa, Jéssica Siqueira de Souza, Alan Victor Dias, Afonso R . Garcez de Azevedo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 617



SISTEMA COMPUTACIONAL PARA IDENTIFICAR NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO EM BARRAS DE AÇO
Alessandra I . P . dos Santos, Eduarda S . Gavião, Kelly Chapla, Carlos E . T . Balestra, Fabio A . Spanhol, Jefferson G . Martins .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 625

HBIM - MODELAGEM DE INFORMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Abner Almeida, Leonardo Inojosa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 633

SISTEMA COMPUTACIONAL BASEADO EM RECONHECIMENTO DE PADRÕES PARA CLASSIFICAÇÃO DE CONCRETOS
Alessandra I . P . dos Santos, Eduarda S . Gavião, Sara R . B . Marin, Carlos E . T . Balestra, Fabio A . Spanhol, Jefferson G . Martins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 642

AVALIAÇÃO DE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS DE RODOVIAS ATRAVÉS DE ENSAIOS LABORATORIAIS
Synardo L . O . Pereira, Suelly H . A . Barroso, Miguel A . G . Cirino, Bruno B . Oliveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650

ANÁLISES DE CAUSAS DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ÁREAS COMUNS E FACHADAS DE CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS VERTICAIS: UMA REVISÃO

Yan Lucas e Silva Vasconcelos, Monike Hellen Loiola Vasconcelos, Gustavo Araújo Vasconcelos, Mikaell Gustavo Farias Gomes, 
Ortência Gabriela Gomes Carvalho, Rita Gabrielly Sampaio Pereira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 658

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE EDIFICAÇÕES DEVIDO À ELEVAÇÃO DO LENÇOL 
FREÁTICO - ESTUDO DE CASO EM SALVADOR - BA

Francisco Gabriel Santos Silva, Vinícius Almeida Coelho, Luanne Bastos de Britto Barbosa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 666

MAPEAMENTO DAS ARMADURAS EXPOSTAS EM EDIFÍCIO ACADÊMICO E PROPOSTA DE CONDUTA - ESTUDO DE 
CASO EM RIO BRANCO (AC)

Kennedy Queiros Pessoa, Kelvin Queiros Pessoa, Gabriela Grotti Silveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 675

ESTUDO SOBRE MANCHAMENTO DE ENGOBE EM REVESTIMENTO CERÂMICO
Francisco Gabriel Santos Silva, Luanne Bastos de Britto Barbosa, Vinícius Almeida Coelho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 683

RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE EM ITABIRA/MG
Fernanda Lelis Marques, Míriam dos Santos Perdigão, Diana Darlen Soares Gangussú  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 690

AVALIAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM DUAS GARAGENS DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 
PELO MÉTODO GDE/UNB

Rafael Rocha Galvão, Francisco Gabriel Santos Silva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 699

TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA PASSIVA COMO FERRAMENTA DE INSPEÇÃO EM UMA IGREJA TOMBADA BRASILEIRA
Cynara Bremer, Gláucia Mello, Hebert Soares Júnior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 707

ENSAIO TERMOGRÁFICO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO: CASA DE JOSÉ DE ALENCAR
Jennifer Braga Luz, Ivna de Oliveira Silveira, Lucas Aziz Carneiro Ary, Marcos Andrew Rabelo Soeiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 715

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE PATOLOGIAS EM PONTES DE CONCRETO: ESTUDO DE CASO EM RIO BRANCO, ACRE
Arquiney Augusto Rodrigues Maia, Nalbhert Albuquerque Viana, Antonia Alana Lima Pacheco .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 723

ENSAIO TERMOGRÁFICO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA: IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ALMOFALA
Jennifer Braga Luz, Ivna de Oliveira Silveira, Marcos Andrew Rabelo Soeiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 731

PROPOSTA E APLICAÇÃO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL COM BASE NO MÉTODO GUT: 
ESTUDO DE CASO EM RIO BRANCO, ACRE

Nalbhert Albuquerque Viana, Arquiney Augusto Rodrigues Maia, Antonia Alana Lima Pacheco .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 739

VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICIOS ESCOLARES: DE LA EVALUACIÓN AL REFUERZO
Victor Roldan, Gustavo Palazzo, Marcelo Guzman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 747

DESEMPENHO HIGROTÉRMICO DE PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO COM CAMADA DE AR DE 3 CM E DIFERENTES 
TIPOS DE REVESTIMENTO

Kennedy Queiros Pessoa, Angela Borges Masuero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 755

CONTRIBUIÇÃO À ANÁLISE DE PASTAS DE CAL HIDRÁULICA E CAL HIDRATADA PARA REPAROS EM REVESTIMENTOS 
DE FACHADAS DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS

Jéssica Deise Bersh, Emili Cappelari, Caroline Giordani, Fernanda Lamego Guerra, Rafaela Falcão Socoloski, Angela Borges Masuero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 763

VIGAS DE GRAN ALTURA DE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE
Viviana C . Rougier, Miqueas C . Denardi, Darío O . Vercesi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 771

APLICAÇÃO DO SOFTWARE EMMA NA ANÁLISE DO EMPACOTAMENTO MÁXIMO DE PARTÍCULAS UTILIZANDO O 
METACAULIM

Raul B . A . S ., Manoel N . C . P ., Vanessa M . B . N ., Gilber A . F . M ., Alyne L . G . L ., Luis H . P . F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 779

ANÁLISE DA UMIDADE E DA SALINIDADE EM PAREDES DE ALVENARIA
Letícia N . C . Cavalcanti, Roberta S . Martins, Anderson H . Barbosa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 787



EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE SUELO-CEMENTO CON LA INCORPORACIÓN 
DE CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ (CCA)

Joaquin Humberto Aquino Rocha, Marialaura Herrera-Rosas, Nahúm Gamalier Cayo-Chileno, Giovana Silvia Cachaca-Tapia, Juan Lucio Bautista-Arratia, Adrian 
Patiño  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 795

PERCEPÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL POR MEIO DE INSPEÇÃO, 
MODELO DE DANO E DEPRECIAÇÃO - TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO

Naiara Porto, Jõao Pantoja, Iberê Oliveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 802

ESTRATEGIAS TÉCNICAS Y DE GESTIÓN INNOVADORAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO EDILICIO. EL 
CASO DEL ORATORIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA FE (ARGENTINA)

Manuel Alfredo Mina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 810

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS PROGRAMAS AGISOFT PHOTOSCAN Y PIX4DMAPPER PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE FALLAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE USANDO VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (VANTS)

Adriana Karen Fernández-Dávalos, Camila Liliana Saavedra-Téllez, José Ramiro Muñoz-Pardo, Juan Pablo Ramos-Machuca, Nahúm Gamalier Cayo-Chileno, 
Joaquin Humberto Aquino Rocha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 818

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM OBRA DE ARTE ESPECIAL APÓS ENCHENTES NA MATA SUL DE PERNAMBUCO - 
ESTUDO DE CASO DA PONTE DE LAJE GRANDE

Valéria Oliveira, Angelo Costa e Silva, Camilla Santos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 828

ESTADO DA ARTE DO ESTUDO DE FRATURA POR FADIGA EM ARGAMASSAS
Guilherme Gomes Nobre, Maykon Vieira Silva, Guilherme Gonzaga Pereira, Gabriel Yves da Silva Oliveira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 836

IMPORTÂNCIA DO CONTROLE NA PRODUÇÃO DO CONCRETO EM OBRAS DE PEQUENO PORTE
Marcelo Silva Ferreira, Fernando Nunes Cavalheiro, Gustavo Savaris, Carlos Eduardo Tino Balestra, Lucia Bressiani, Flavia de Fatima Emi Murakami  .  .  .  .  .  .  . 845

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM OBRA DE ARTE ESPECIAL APÓS ENCHENTES NA MATA SUL DE PERNAMBUCO - 
ESTUDO DE CASO DA PONTE DO ROSÁRIO

Mariana Theml, Angelo Costa e Silva, Camilla Santos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 853

INVESTIGAÇÃO SOBRE A ORIGEM DE ERROS E INCONFORMIDADES EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
Rubia Nunes Vieira, Gláucia Nolasco de Almeida Mello  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 861

APLICAÇÃO DA NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL EM UMA EDIFICAÇÃO DE AUTOCONSTRUÇÃO - ESTUDO DE CASO: 
CURVELO/MG

Flávia Cota Guedes, Isabela Geovana Teixeira Souza, Isabela da Silva Veiga, Marcos de Paulo Ramos, Thiago Pena Bortone, Rachel Jardim Martini  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 869

REDISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇOS EM UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DEVIDO À RECALQUES NAS FUNDAÇÕES
Vinicius Tibes Caetano de Souza, Gustavo Savaris, Flavia de Fatima Emi Murakami, Carlos Eduardo Tino Balestra, Sérgio Antônio Brum Junior, 
Fernando Nunes Cavalheiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 877

ANÁLISE DAS INCIDÊNCIAS DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ORIUNDAS DO RECALQUE DE FUNDAÇÕES: ESTUDO 
DE CASO NA UFERSA-ANGICOS

Larissa Hellen Alves Fernandes, Janielly Kaline de Oliveira Ferreira da Fé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 883

METODOLOGIA GDE/UNB APLICADA NA AVALIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL
Mikhael Ferreira da Silva Santos, Cláudio Vidrih Ferreira, Kelly Cristina Silva Santos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 891

ANÁLISE DAS POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DECORRENTE DA NÃO CONSIDERAÇÃO DA INTERAÇÃO 
SOLO-ESTRUTURA (ISE) EM EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Mikhael Ferreira da Silva Santos, Cláudio Vidrih Ferreira, Kelly Cristina Silva Santos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 899

LEVANTAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS COM APLICAÇÃO DO GUT: ESTUDO DE CASO EM DUAS PONTES 
DE CONCRETO ARMADO EM CAXIAS/MA

Kelly Cristina Silva Santos, Mikhael Ferreira da Silva Santos, Cláudio Vidrih Ferreira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 907

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES PATOLÓGICAS EN EL BLOQUE E DE LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL VALLE, BOLIVIA

Giovana Silvia Cachaca-Tapia, Valeria Coral Rodriguez-Garcia, Nahúm Gamalier Cayo-Chileno, Joaquin Humberto Aquino Rocha, Oscar Aviles-Jimenez, Sergio 
Manuel Rodriguez-Belmonte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 927

ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS PRESENTES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE
Otavio Faustino, Alexandre Porto, Francisco Monteiro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 935

DEGRADAÇÃO TÉRMICA DE CONCRETOS CONVENCIONAIS COM DIFERENTES RELAÇÕES A/C SUBMETIDOS A ALTAS 
TEMPERATURAS

Moacyr Neto, Fernanda Borba, Paulo Roberto, Camilla Caldeira, Marcos Kiyoshi, Flávio Roldão  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 944

INVESTIGAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS FACHADAS DO PRÉDIO DO SETOR AMBULATORIAL DO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS-UFPE

Leonardo Lima Carvalho, Adegilson José Bento, Eliana Cristina Barreto Monteiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 952



APLICAÇÃO SUSTENTÁVEL DA FIBRA DO BABAÇU COMO ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS DE GESSO
Osilene dos Santos Rocha, Adeildo Cabral da Silva, Geny Gil Sá  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 967

INFLUÊNCIA DO TEMPO NAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM RESIDÊNCIAS POPULARES
Gabriel Teles Nolasco, Juliana Barbosa dos Santos, Yuri Sotero Bomfim Fraga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 974

EFEITO DO TEOR DE NANOSSÍLICA NO DESEMPENHO MECÂNICO DO MICROCONCRETO
Rafaella Lins Ribeiro Araújo, Kamyla Hellen Lima Viana, Yuri Sotero Bomfim Fraga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 982

A INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE CINZA PESADA COMO SUBSTITUIÇÃO AO AGREGADO MIÚDO NATURAL EM 
ARGAMASSA

André V . S . Ribeiro, Jéssyca Mendes da Silva, Rafael Dors Sakata, Francine Padilha, Eduardo Nobre Guindani, Julia Beatriz Saugo Milani  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 990

A PONTE DE FERRO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
Eduardo Azambuja, Hillary Britto, João Pantoja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999

REAPROVEITAMENTO DE FIBRA DE COCO COMO ALTERNATIVA DE ADIÇÃO ECOLÓGICA PARA O MELHORAMENTO 
DE PROPRIEDADES MECÂNICAS EM ARGAMASSAS

Júlio César Messias Araruna, Mateus Rodrigues da Costa, Monique Pereira Batista, Gastão Coelho de Aquino Filho, Francisco Lopes Lavor Neto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1007

DESEMPENHO MECÂNICO DO CONCRETO COM MISTURAS BINÁRIAS E TERNÁRIAS DE CIMENTO PORTLAND, SÍLICA 
ATIVA E NANOSSÍLICA

João Paulo Fernandes dos Santos, Ivan Dias Marques Macedo, Yuri Sotero Bomfim Fraga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1015

INTERVENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO EDIFICADO: UM CASO DE ESTUDO NO PORTO, PORTUGAL
Iasmin dos Santos, Rafael dos Santos, João Miranda Guedes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1023

MÉTODO ACOPLADO INTEGRIDADE E SEGURANÇA (MÉTODO MAIS): APLICAÇÃO E COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS 
PARA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

Ana Luiza de Oliveira, João Pantoja, Sara Prado, Humberto Varum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1033

A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DE FACHADAS COM REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PARA PREVENÇÃO DE MANIFESTAÇÕES 
PATOLÓGICAS.

Larissa Hellen Alves Fernandes, Janielly Kaline de Oliveira Ferreira da Fé, Glicéria Emiliana da Fonsêca Morais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1050

MONITORAMENTO ELETROQUÍMICO DE AÇO-CARBONO EM ARGAMASSAS COM DIFERENTES TIPOS DE CIMENTO E 
CONCENTRAÇÕES DE CLORETOS

Wesley Vítor Dantas de Carvalho Bezerra, Mohara Alves de Medeiros, Maria Silva Freitas, Ana Luiza Nóbrega Pereira da Silva, Gracielle Ferreira de Souza, Gibson 
Rocha Meira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1060

EVALUATION OF DEGRADATION AGENTS ON FACADES OF BUILDINGS LOCATED IN BRASÍLIA (DF), AND THEIR 
RELATIONSHIP WITH DEGRADATION

Andréia de Paula .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1068

DEGRADAÇÕES E VIDA ÚTIL EM FACHADAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO
Arthur Harlles, João P . Fernandes, Lucas R . Bezerra, Matheus L . Nascimento, Rafaella L . Araujo, Sarah C . Martins, Virgínia L . Fernandes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1076

INSPEÇÃO PREDIAL EM EDIFICAÇÕES COM MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: ANAMNESE, DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO 
E RESPONSABILIDADES

Lucas Menezes de Farias, Jefferson Luiz Alves Marinho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1083

INVESTIGAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NO SISTEMA CONSTRUTIVO LIGHT STEEL FRAMING: UM 
ESTUDO DE CASO

Lucas Menezes de Farias, Jefferson Luiz Alves Marinho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1091

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATÓLOGICAS DE UM EDIFÍCIO EM BRASÍLIA-DF
Guilherme Teixeira, Fábio Leonel, Leonidas Filho, Juliano Silva, Eder Alves  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1099

ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO PATOLÓGICA E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM PILARES DE CONCRETO ARMADO
Dyaloisio Araújo, Adiláyne Mendes, Matheus Araújo, Caio Diógenes, Douglas Sampaio, Daniela Fernandes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1107

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS OCASIONADAS POR RECALQUE DIFERENCIAL EM UMA FUNDAÇÃO 
DO PO RADIER - ESTUDO DE CASO EM UM EDICIO NA CIDADE DE MARACANAÚ-CE

Dyaloisio Araújo, Matheus Araújo, Adiláyne Mendes, Caio Diógenes, Daniele Fernandes, Douglas Sampaio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1115

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FACHADA DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL UTILIZANDO TÉCNICA DE REVITALIZAÇÃO 
NÃO DESTRUTIVA

Felipe José Meira da Fonte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1123

APLICAÇÃO DA NORMA ABNT NBR 16747 (2020) - INSPEÇÃO PREDIAL EM EMPREENDIMENTOS RURAIS - ESTUDO DE 
CASO

Camilla Cristina Cunha Menezes, Marcos de Paulo Ramos, Thiago Pena Bortone, Rachel Jardim Martini  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1128



MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: ESTUDO DE CASO EM UM PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/
SC.

Gabrieli Guckert, Adrieli Nunes Schons  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1136

PATOLOGIA EM FUNDAÇÕES: ESTUDO DE CASO ACERCA DO ADENSAMENTO DO SOLO NAS LATERAIS DE UMA 
EDIFICAÇÃO.

Gabrieli Guckert, Adrieli Nunes Schons  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1144

ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM IMÓVEIS URBANOS NAS MARGENS DE RODOVIAS
Gregório Beck da Silva Giannakos, Mauricio Mancio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1152

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS - ESTUDO DE CASO EM UM EDIFÍCIO 
NA CIDADE DE FORTALEZA - CE

Dyaloisio Araújo, Caio Diógenes, Douglas Souza, Adiláyne Mendes, Daniele Fernandes, Matheus Araújo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1160

AVALIAÇÃO DE DANOS EM ESTRUTURA PÓS INCÊNDIO. ESTUDO DE CASO: SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Rodolpho M . Frossard, Anna Luiza M . V . Rodrigues, Lara Sandrini, Matheus C . Zani, Warribe L . Siqueira, Geilma L . Vieira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1168

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE ONDA ULTRASSÔNICA EM CONCRETOS COM FIBRAS
Wellington de Macedo, Luiz Carneiro, Mayra Perlingeiro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1176

MECHANICAL PROPERTIES OF TRADITIONAL LIME MORTARS
Anna Tafuro, Marianna Aurilio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1186

BUILDING PATHOLOGIES. ANALYSIS OF THREE CASE STUDIES
Michela Monaco, Immacolata Bergamasco, Antonino Iannuzzo, Antonio Gesualdo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1193

RELAÇÃO ENTRE OS DEFEITOS COMUNS EM SISTEMAS DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA E AS ZONAS CONSTITUINTES 
DAS FACHADAS

Hiago Gomes Pereira, Jessica Siqueira de Souza, Alan Ribeiro Santos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1202

OBSERVAÇÕES ACERCA DO COMPORTAMENTO DE AÇO PATINÁVEL EM AMBIENTE AGRESSIVO
Gustavo Oliveira Daumas, José Geraldo de Araújo Silva, Lucas Teixeira Araújo, Antônio Maria Claret de Gouveia, Hisashi Inoue, André Luiz Candian  .  .  .  .  .  .  .1210

ADEQUAÇÃO DE TRELIÇA EM AÇO FRENTE A UMA NOVA FINALIDADE
Gustavo Oliveira Daumas, José Geraldo de Araújo Silva, Lucas Teixeira Araújo, Antônio Maria Claret de Gouveia, Hisashi Inoue, André Luiz Candian  .  .  .  .  .  .  .1216

REFORÇO DAS LONGARINAS DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO POR MEIO DE ENCAMISAMENTO EM CONCRETO 
ARMADO

Rafaela Guimarães, Mayra Perlingeiro, Luiz Carneiro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1222

ANÁLISE DE DANOS EM EDIFICAÇÕES LINDEIRAS A ÁREA DE DESMONTE DE ROCHA: ESTUDO DE CASO DE UMA 
MINEIRADORA ANÔNIMA NO BRASIL

Marcus Vinícius Fernandes Grossi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1237

MAPA DE DANOS GERADO AUTOMATICAMENTE À PARTIR DA NUVEM DE PONTOS DE MÚLTIPLOS SENSORES PARA 
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO - UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Osvaldo Sélos Rodrigues, Eloisa Dezen Kempter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1245

ANÁLISE DO EFEITO DA ADIÇÃO DE ADITIVO CRISTALIZANTE NA AUTOCICATRIZAÇÃO DO CONCRETO
Pedro Henrique de Carvalho Leão, Abrahão Bernardo Rohden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1254

CARACTERIZAÇÃO DE PERFIS DE UMIDADE ASCENSIONAL EM REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS TRADICIONAIS
Francisco Lucas de Oliveira Freire, Luis Marcelo Gomes de Oliveira, Esequiel Fernandes Teixeira Mesquita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1262

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DE ENSAIO MORFOLÓGICO APLICADO A ARQUITETURA HOSPITALAR COM 
FOCO NA AVALIAÇÃO TÉCNICA

Alyria Donegá, João Pantoja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1270

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA CORROSÃO POR PITES NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS BARRAS DE AÇO CA-50
Késsio Raylen Jerônimo Monteiro, Pedro Bonfim Segobia, Jardel Borges Bezerra, Michelly Queiroz Correia Souza, Ítalo Almeida Lopes, 
Michele Tereza Marque Carvalho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1278

INSPEÇÃO PREDIAL EM EMPREENDIMENTOS RURAIS APLICABILIDADE DA NBR 16747
Camilla Cristina Cunha Menezes, Marcos de Paulo Ramos, Thiago Pena Bortone, Rachel Jardim Martini  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1285

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM UMA EDIFICAÇÃO HISTÓRICA: A CAPELA DE SANTA LUZIA EM 
CARNAUBAIS/RN

Antunes França Eduardo, Juliana Estefanie da Silva Santos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1293

SELF-HEALING EVALUAON BY OPCAL MICROSCOPE: AN APPROACH TO IMAGE ACQUISION, PROCESSING AND ANALYSIS
Thaís Machado Garay, João Vitor Bitencourt Borowski, Deividi Maurente Gomes da Silva, Natália dos Santos Petry, Angela Borges Masuero, 
Denise Carpena Coinho Dal Molin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1298



MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NOS PRODUTOS CERÂMICOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Juscelino Chaves Sales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1307

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA IGREJA DE SANTA EDWIRGES NA CIDADE DE FORTALEZA NO 
ESTADO DO CEARÁ NO BRASIL

Juscelino Chaves Sales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1314

CONSIDERAÇÕES DE INTERESSE SOBRE A AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM SITUAÇÃO 
DE INCÊNDIO: RESISTÊNCIA AO FOGO

Camila Simonetti, Nicolas Gomes Laurentino, Vanessa Oerle Kautsmann, Bernardo Fonseca Tutikian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1322

INVESTIGAÇÃO DE FISSURAS DE FACHADAS COM A TERMOGRAFIA DE INFRAVERMELHO - ESTUDOS DE LABORATÓRIO
Elton Bauer, Patrícia M . Milhomem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1330

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMO CRITERIO DE ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PARA PAVIMENTOS DRENANTES
Dayana P . Rautenberg, María J . Positieri, Ángel Oshiro, Carlos E . Baronetto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1338

PUESTA EN VALOR: SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “UNIONE MERIDIONALE”
María Alejandra Arq . Bruno, Exequiel Ing . Caseres, Rocío Olivera, Jorge Daniel Prof . Sota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1346

Índice

AUTORES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1348



Análise das manifestações patológicas em edificação unifamiliar de Teresina-PI 
utilizando a metodologia do Grau de Deterioração da Estrutura (GDE/UnB) 

Analysis of pathological manifestations in single-family building in Teresina-PI 

using the Degree of Structure Deterioration methodology (GDE/UnB) 
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Resumo: As patologias correspondem ao conjunto de deformidades da construção civil, as quais podem 
comprometer a segurança da estrutura e reduzir drasticamente a sua vida útil. Este problema afeta diversas 
edificações localizadas na cidade de Teresina-PI, podendo ocasionar consequências graves para a 
estabilidade estrutural das edificações. Este trabalho objetiva identificar e analisar as manifestações 
patológicas presentes em uma edificação unifamiliar na cidade de Teresina, indicando as causas e 
intensidade das mesmas. Ademais, este estudo visa à apresentação do diagnóstico das manifestações 
patológicas e à elaboração de intervenções capazes de solucionar o problema, garantindo o desempenho 
satisfatório da edificação quanto ao uso, estética e segurança. Os objetivos foram alcançados através da 
utilização da Metodologia do Grau de Deterioração da Estrutura (GDE/Unb), que quantifica o grau de 
deterioração de cada elemento estrutural que compõe a edificação, assim como da estrutura como um todo, 
utilizando parâmetros que levam em consideração o grau de agressividade ambiental, a frequência e a 
intensidade das manifestações patológicas existentes.  

Palavras-chave: Patologias, Construção Civil, Edificação, Estrutura, Segurança. 

Abstract: Pathologies are a set of civil construction’s deformities, which can compromise the security of the 
structure and reduce drastically your life span. This problem affect many buildings located in the city of 
Teresina-PI, which can occasion serious consequences for the structural stability of buildings. This work aims 
to identify and analyse the pathological manifestations present in a single-family building in the city of 
Teresina, indicating the causes and intensity of them. Furthermore, this study aims to present the diagnosis 
of pathological manifestations and to develop interventions capable of solving the problem, guaranteeing 
the satisfactory performance of the building in terms of use, aesthetics and security. The goals were achieved 
through the use of the Methodology of the Degree of Deterioration of the structure (GDE/UnB), which 
quantifies the deterioration degree of each structural element that makes up the building, as well as the 
structure as a whole, using parameters that take into account the degree of environmental aggressiveness, 
the frequency and the intensity of existing pathological manifestations. 

Keywords: Pathologies, Civil Construction, Building, Structure, Security. 

1. Introdução
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Análise das manifestações patológicas em ed. unifamiliar de Teresina-PI utilizando a met. GDE/UnB 

A cidade de Teresina, por ser o município mais populoso do estado do Piauí, atrai novos moradores de 
diversas cidades e estados, já que possui centros de educação de grande destaque nos níveis médio e 
superior, é considerada um importante centro de atendimento médico do Brasil, além de outros serviços de 
qualidade que o município oferece. Entretanto, observa-se que uma quantidade significativa de edificações 
residenciais e comerciais tem apresentado manifestações patológicas preocupantes. 

Um fator de grande relevância na evolução das patologias é a falta de manutenção periódica nas estruturas, 
motivada pela quantidade reduzida de normas que regulamentam os programas de manutenção e pela 
crença equivocada de que as estruturas de concreto possuem durabilidade infinita. Contudo, o desempenho 
de uma estrutura não é definido apenas pelas cargas que a mesma recebe, mas também, é o resultado da 
sua interação com os agentes externos, os quais a tornam suscetível à deterioração.  

Segundo Rostam (1991), o maior obstáculo não é a deterioração, mas a forma como ela ocorre e com qual 
intensidade. Este argumento corrobora a necessidade da realização de inspeções que permitam identificar, 
precocemente, manifestações patológicas, como forma de garantir que as estruturas desempenhem, de 
modo eficiente, a função para a qual foram projetadas.  

Sitter (1984), propôs a “Lei dos 5”, a qual demonstra que a evolução dos custos de reparo em estruturas 
ocorre segundo uma projeção geométrica de razão 5, isto é, toda medida tomada ainda durante a fase de 
projeto implica em um custo 125 vezes inferior a uma medida tomada durante a fase de manutenção 
corretiva. Portanto, quanto mais cedo os reparos forem realizados, menores serão os custos.  

Dessa forma, a importância deste trabalho está na necessidade de expandir o acervo bibliográfico a respeito 
das manifestações patológicas em estruturas de concreto armado, através da realização de um levantamento 
e análise das patologias presentes em uma edificação residencial unifamiliar na cidade de Teresina-PI, assim 
como a identificação das suas causas e elaboração de medidas de intervenção que solucionem este problema 
e garantam a manutenção dessas estruturas, com baixos custos de reparo.  

2. Metodologia

A metodologia a ser empregada para a análise da estrutura de concreto armado se baseia no trabalho de 
Castro (1994), estruturado no Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil da Universidade 
de Brasília (PECC-UnB) e aprimorado por Lopes (1998), Boldo (2002) e Fonseca (2007), os quais tornaram a 
sua aplicação mais abrangente e prática. O método consiste na realização de uma análise dos projetos 
estrutural e arquitetônico e de uma inspeção visual na edificação onde as patologias se encontram, com o 
objetivo de obter informações e capturar imagens que permitam o cálculo do grau de deterioração dos 
elementos estruturais. 

Além disso, tal metodologia também permite classificar os elementos quanto à necessidade de intervenção, 
norteando os profissionais durante a tomada de decisões. Ademais, outros estudos foram realizados acerca 
das patologias com o objetivo de analisar os outros subsistemas da edificação, tais como, forros e alvenarias 
de vedação.  

3. Análise das manifestações patológicas na residência

A edificação residencial estudada foi construída no ano de 2012, em concreto armado, sendo constituída apenas 
de pavimento térreo. A residência é composta por 1 garagem, 1 banheiro social, 1 sala de estar, 1 cozinha, 1 
despensa, 1 área de serviço, 1 suíte e 3 quartos, totalizando uma área construída de 110 m2. Durante a execução 
da sua estrutura, alguns erros foram cometidos, como a falta de um profissional qualificado para o 
acompanhamento da obra, a não execução do telhado metálico previsto em projeto e a não impermeabilização 
adequada das lajes. Os elementos estruturais que a compõe estão dispostos de acordo com a Figura 1.  
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 Figura 1 – Planta de fôrma 

3.1 Exposição e corrosão da armadura e desagregação do concreto 

Nas Figuras 2 e 3, nota-se a desagregação do concreto na laje treliçada da sala de estar, que corresponde à 
desintegração do material, comprometendo e reduzindo as propriedades ligantes dos aglomerantes, que 
permitem a união dos grãos de agregados. A NBR 6118/2014 (tabela 7.2) sugere que as seções de concreto 
apresentem cobrimento mínimo de 25 mm, para Classe de Agressividade Ambiental II em lajes, garantindo a 
proteção das seções de aço. Assim, foi possível observar inúmeros sinais de deficiência estrutural nas lajes 
devido à insuficiência dos cobrimentos, ocasionando a exposição e corrosão da armadura, assim como o 
comprometimento da estética, desempenho e vida útil da estrutura. 

Figura 2 – Laje 102 
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Figura 3 – Desagregação do concreto e corrosão da armação na laje 102 

3.2 Fissuras 

Fissuras são rupturas na superfície do concreto ocasionadas pelo excesso de cargas sobre a estrutura, erros 
de execução, recalque das fundações, dentre outros. Este tipo de patologia afeta de forma significativa a 
estabilidade estrutural, a estética e a durabilidade da estrutura, além de facilitar a entrada de agentes 
agressivos que podem prejudicar a armadura de elementos estruturais.  

Na estrutura da residência analisada foi possível observar a presença de fissuras nas vigas. Para a obtenção 
das medidas referentes às aberturas das fissuras nesses elementos, utilizou-se um fissurômetro. As medidas 
encontradas estão apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Medidas das fissuras 

Vigas V111A V111B V111C V111D V112A V112B V112C 

Fissura (mm) 0,30 0,30 0,30 0,20 0,40 0,30 0,30 

De acordo com a NBR 6118/2014, para elementos expostos em ambiente urbano, as fissuras são 
consideradas agressivas quando a sua abertura ultrapassa 0,30 mm. Portanto, a viga V112A possui fissuras 
consideras agressivas. A principal causa dessa patologia nesses elementos foi a má execução, ocasionada 
pela falta de acompanhamento de um profissional qualificado.   

Para o caso em estudo haviam, ainda, fissuras nos pilares, alvenarias e na região superior das lajes, 
ocasionadas pela exposição às chuvas e à radiação solar, provocando dilatações e contrações diárias nesses 
elementos estruturais, como mostrado nas Figuras 4 e 5. 

Figura 4 – Fissuras na região superior das lajes 
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Figura 5 – Fissuras na fachada 

3.3 Infiltração 

A infiltração corresponde ao processo em que a água atravessa a superfície de um determinado material. 
Nas estruturas de concreto armado, essa manifestação patológica provoca carbonatação do concreto, 
corrosão da armadura, eflorescências provenientes da lixiviação do concreto, entre outros. Essa patologia 
possui o maior nível de incidência na residência, uma vez que foi observada em todos os elementos 
estruturais da edificação, assim como nos elementos de composição arquitetônica, como exemplificado na 
Figura 6. 

Figura 6 – Infiltração na conexão laje-viga 

3.4 Mofo 

O mofo e água presentes no forro e alvenaria, como mostrado nas Figuras 7 e 8, são resultados da 
insuficiência de ventilação e iluminação, assim como do alto teor de umidade presente nas paredes e 
elementos da residência. Além disso, a ausência do sistema de drenagem de águas pluviais agravou a 
infiltração na estrutura global, causando desconforto visual e comprometendo drasticamente a segurança 
dos moradores. 
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Figura 7 – Mofo, fissuras e infiltração no forro e alvenaria 

Figura 8 – Mofo e infiltração no forro 

4. Resultados

Para o cálculo do Grau de Deterioração dos Elementos, a edificação foi dividida em 3 famílias de elementos 
estruturais (lajes, vigas e pilares), para as quais foram atribuídos fatores de ponderação (Fp), que medem o 
nível de relevância, e fatores de intensidade (Fi), que medem o nível de severidade dos danos existentes em 
cada família. Em seguida, foram calculados o grau de dano (D), com o objetivo de determinar a manifestação 
da patologia em cada peça, o grau de deterioração do elemento isolado (Gde) e, por fim, determinou-se o 
nível de deterioração para cada um deles. Após a realização desse procedimento de cálculo, os resultados 
obtidos estão apresentados nos Quadros 2, 3 e 4. 
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Quadro 2 – Grau de deterioração das lajes 

Elemento 
Grau de Deterioração do 

Elemento (Gde) 
Nível de 

deterioração 

L101 = L103 = L104 = L105 = L106 
= L107 = L108 

15,81 Médio 

L102 131,12 Crítico 

Quadro 3 – Grau de deterioração das vigas 

Elemento 
Grau de Deterioração do 

Elemento (Gde) 
Nível de 

deterioração 

V101 = V102 0 Baixo 

V103 = V104 = V106 = V107 = 
V108 = V109 = V110 = V111 

20 Médio 

V105 = V112 96 Sofrível 

Quadro 4 – Grau de deterioração dos pilares 

Elemento 
Grau de Deterioração do 

Elemento (Gde) 
Nível de 

deterioração 

P7 = P10 = P11 = P14 = P15 = P16 
= P20 

20 Médio 

P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P8 
= P9 = P12 = P13 = P17 = P18 = 

P19 
30 Médio 

A partir dos resultados presentes nos Quadros 2,3 e 4, observou-se que alguns elementos apresentaram nível 
de deterioração preocupante (sofrível ou crítico). Para os elementos em estado sofrível, é recomendável 
planejar intervenção em curto prazo (no máximo em 6 meses), enquanto para o elemento em estado crítico, 
é recomendável realizar inspeção especial emergencial, assim como intervenção imediata. Para os elementos 
com nível de deterioração baixo, por sua vez, recomenda-se apenas a realização de manutenção preventiva 
e para os elementos com nível de deterioração médio, é necessário planejar uma intervenção a longo prazo 
(no máximo em 2 anos). 

5. Conclusões

Após a análise dos projetos arquitetônico e estrutural e do acervo fotográfico, foi possível identificar as 
principais patologias existentes na residência. Nas lajes, as manifestações patológicas existentes são: 
infiltrações, fissuras, cobrimento insuficiente, desagregação do concreto e corrosão da armadura. Nas vigas 
e pilares, por sua vez, foram encontradas infiltrações e fissuras e nos elementos de composição arquitetônica 
(alvenarias de vedação e forros) foram identificadas fissuras, infiltrações e a presença de mofo. 

A partir da realização de estudos a respeito das patologias da construção e da coleta de informações 
relacionadas à execução da residência, foi possível listar as causas para cada uma das manifestações 
patológicas encontradas. A infiltração de água na estrutura da edificação foi ocasionada pela ausência de 
sistema de drenagem nas lajes e/ou impermeabilização inadequada desses elementos, além da ausência de 
telhado com beiral, o que impossibilita a proteção das fachadas contra chuvas.  

A presença de fissuras, desagregação do concreto, falta de cobrimento suficiente, exposição e corrosão das 
armaduras, por sua vez, foram ocasionados por conta dos erros de execução cometidos durante a fase 
construtiva, a qualidade duvidosa dos materiais e a ausência de manutenção preventiva. Além disso, as 
fissuras encontradas nas alvenarias também estão relacionadas com a ausência de vergas e/ou contravergas 
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nas aberturas das portas e janelas, o que provoca a concentração excessiva de cargas nos vértices das 
aberturas, gerando trincas e fissuras nesses locais.  

Portanto, é possível concluir que a estrutura da edificação atingiu o Estado Limite de Serviço (ELS), uma vez 
que a presença das manifestações patológicas e o nível de deterioração causado por elas, principalmente na 
laje 102 da sala de estar e nas vigas que a sustentam, afetaram significativamente o conforto dos moradores, 
a aparência e a boa utilização da estrutura. 
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Resumen: La conservación y restauración del patrimonio construido con tierra ha estado sujeto a profundas 
revisiones técnicas y conceptuales en las últimas décadas en pos del establecimiento de consensos en torno 
al uso de materiales y procedimientos coherentes con las materialidades existentes. De todas maneras, 
persisten intervenciones en las que además de afectarse la autenticidad se generan diversos daños y 
degradaciones. Particularmente en el caso de Argentina, entre las décadas de 1940 y 1970 numerosos 
patrimonios construidos con tierra fueron intervenidos utilizando refuerzos de hormigón armado en diversos 
sectores de su mampostería de adobe con el objetivo mejorar su comportamiento estructural. Estas prácticas 
estaban vinculadas con el desconocimiento, pero también con los prejuicios asociados con estas técnicas 
constructivas. Si bien este tipo de intervenciones no persisten masivamente en la actualidad, su impacto en 
las estructuras es una problemática a abordar en los proyectos de conservación. Por su parte, el impacto que 
este tipo de prácticas ha tenido sobre las arquitecturas patrimoniales se ha extendido en la actualidad, al uso 
del cemento sobre otras construcciones de adobe. 

En esta presentación se analizarán las patologías surgidas dese el uso de cemento para la restauración de la 
Iglesia de Uquía, en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina. El material a presentar surge 
del diagnóstico y proyecto realizados en los últimos años. Este trabajo ha mostrado los distintos deterioros 
producto de estas intervenciones, incluyendo sus consecuencias estructurales. De esta manera, se podrán 
analizar las implicancias que han tenido en el tiempo estas alteraciones. Al mismo tiempo, se analizará cómo 
estas intervenciones con cemento y hormigón armado en el patrimonio, se han multiplicado en otras 
construcciones de adobe contemporáneas y sus implicancias en las prácticas constructivas actuales y la 
sustentabilidad del patrimonio en la región.  

Palabras clave: Área Andina, Mampostería de adobe, Hormigón armado 

1. Introducción

Durante las primeras décadas del siglo XX en la Argentina comenzó la formalización de las acciones de 
protección de determinadas arquitecturas históricas desde las políticas estatales. Estas arquitecturas se 
asociarían con determinados valores relevantes en términos de la consolidación del ideario de un cierto 
proyecto nacional, en lo que sería el inicio del proceso de patrimonialización de numerosos bienes históricos. 
En este marco, también se comenzaron a desarrollar iniciativas más o menos sistemáticas, desde el mismo 
estado, para su conservación y restauración. En el marco de la primeras declaratorias como Monumento 
Histórico Nacional (MHN), las arquitecturas construidas con tierra, particularmente con adobe, tendrían una 
alta relevancia, con numerosos edificios reconocidos en torno a la década de 1940 (Herr, Rolón 2018). Esto 
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estuvo vinculado con la importancia que esta técnica tuvo en momentos coloniales en buena parte del actual 
territorio argentino. 

Mientras se reconocían los valores de algunas de estas construcciones a través de su declaratoria como MHN, 
el adobe era estigmatizado en torno a su asociación con la pobreza, el atraso, la falta de higiene o la 
precariedad estructural, en un proceso que comenzó a mediados del siglo XIX. Esta aparente contradicción 
se comprende al observar que el reconocimiento de los MHN se basaba en una valoración histórica, en 
relación con su antigüedad o los sucesos ocurridos en estos edificios, y no necesariamente por sus 
características técnicas específicas. El uso del adobe, entonces, no se constituía como un valor en sí mismo 
para justificar su declaratoria. En este contexto, de la mano con los prejuicios, existía un importante 
desconocimiento respecto a las mejores formas de intervenir en construcciones de adobe, que llevaron a la 
introducción de resoluciones técnicas incoherentes con los sistemas constructivos existentes y la 
incorporación de otras materialidades. El uso extensivo del cemento fue uno de los rasgos de estas 
intervenciones, considerando tanto su empleo en revoques, techos y también en estructuras de refuerzo de 
hormigón armado de distintas características. Si bien su utilización comenzó a mediados del siglo XX, 
continuó en las décadas subsiguientes e incluso en la actualidad. Pese a que el uso del cemento en 
construcciones de adobe se ha extendido en numerosos países y que se ha indicado la gravedad de las 
patologías asociadas (Rainer 2008), la interacción entre estas tecnologías no ha sido suficientemente 
estudiado. 

El objetivo de esta presentación es precisamente describir los distintos modos en que se ha utilizado el 
cemento para la restauración de construcciones históricas en adobe, y analizar las patologías y daños 
asociados con su empleo, considerando las complejas interacciones emergentes entre estas materialidades 
y sus posibles remediaciones. El análisis se realizará a partir del trabajo de consolidación estructural y 
restauración integral realizado en la Iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula de Uquía, en la provincia 
de Jujuy, en el noroeste de Argentina. Este templo fue construido a finales del siglo XVII, declarado como 
Monumento Histórico Nacional en 1941, y fue objeto de una serie de acciones de restauración desde 
mediados del siglo XX que implicaron diferentes incorporaciones de cemento en distintas partes del edificio. 
Si bien el análisis se centrará en la Iglesia de Uquía, también se considerarán otros casos, con trabajos en 
distintos grados de avance, como la Casa del Marques en la localidad de Yavi y la Iglesia de Tabladitas, ambos 
edificios en las tierras altas también de la provincia de Jujuy (Figura 1).  

Figura 1 – Ubicación de los casos de estudio mencionados en el texto 

El trabajo realizado en todos los casos implicó el registro y relevamiento de las construcciones, el diagnóstico 
de las patologías, el desarrollo de los proyectos y, en algunos de los casos, el seguimiento de las obras en 
terreno, a través de la asociación con organismos públicos y comunidades locales. En términos 
metodológicos, los proyectos se basaron en la articulación entre el trabajo de campo, estudio de 
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documentación en archivo, análisis de materiales en laboratorio, evaluaciones estructurales a través del 
Método de Elementos Finitos (MEF) y el trabajo con técnicas participativas con las comunidades locales 
(Tomasi, Barada 2020).  

2. La conservación del patrimonio construido con tierra en la Argentina del siglo XX

Si bien el registro de los edificios históricos, desde ámbitos académicos y gubernamentales, comenzó algunas 
décadas antes, la creación en 1938 de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos (Actualmente 
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos - CNMLyBH) implicó la formalización 
e integración de una política orientada a la protección y conservación de estas arquitecturas en todo el país. 
Dentro de las primeras declaratorias, entre 1938 y 1946, un total 122 MHN, el 45% correspondía a 
arquitecturas construidas con tierra, mayormente adobe (Herr, Rolón 2018). Estas cifras dan cuenta de la 
relevancia que estás tecnologías tenían dentro del universo de los edificios valorados en las políticas de 
patrimonialización, correspondiendo en su mayoría a construcciones correspondientes a momentos 
coloniales emplazadas en el noroeste de Argentina y en la región de Cuyo, hacia el oeste. Tal como se indicó 
en la introducción, estas valoraciones estaban atravesadas por un criterio histórico, por lo que la tecnología 
constructiva no se presentaba como un elemento particularmente relevante. El foco puesto en las 
construcciones coloniales, como la propia Iglesia de Uquía, estaba estrechamente vinculado con las 
reivindicaciones nacionalistas de principios del siglo XX (Tomasi 2012). Las primeras intervenciones sobre 
estos MHN, de hecho, más que guiarse por criterios de autenticidad, se orientaron a la creación de imágenes 
idealizadas de las arquitecturas coloniales en el país, con transformaciones relevantes en su materialidad 
(Figura 2). 

En el caso de los MHN construidos con tierra, los prejuicios asociados con la capacidad estructural de estas 
técnicas y su durabilidad, sumado al desconocimiento general sobre los mejores criterios a aplicar para su 
conservación, llevaron a la introducción de otras materialidades para la consolidación estructural de los 
edificios, como el cemento y las estructuras metálicas. El uso del cemento, particularmente, se extendió tanto 
para el reemplazo de los revoques de barro, los cambios en los techos de tierra y la introducción de elementos 
estructurales de hormigón armado. Más allá de las particularidades del uso de este material en los distintos 
elementos constructivos, en todos los casos existe un factor común asociado a la idea de que tanto el barro 
como el adobe en sí se constituían como materiales de escasa durabilidad y de extrema debilidad frente al 
agua. Esta idea, sumada al desconocimiento sobre las técnicas convergió en el uso del cemento como 
material de reemplazo, considerando su supuesta durabilidad e impermeabilidad como factores sustanciales. 

Figura 2 – La Iglesia de Uquía en 1939, previo a su declaratoria como MHN (ANBA 1939) 

El sismo de 1944 en la ciudad de San Juan (7.4 en la escala de Richter), en la región de Cuyo al oeste del país, 
provocó una destrucción generalizada, afectando particularmente a las construcciones de adobe que no 
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contaban con elementos de refuerzo. Este evento contribuyó al incremento de los prejuicios y el rechazo al 
uso del adobe, tanto por razones estructurales como sanitarias, y al mismo tiempo el aliento al uso de 
estructuras de hormigón armado como única solución viable para la construcción en zonas sísmicas (Healey 
2009). Entre las décadas de 1940 y 1950, incluso, se extendió el uso del hormigón armado para el refuerzo 
de numerosas construcciones de adobe (Viñuales 2011). En este marco, durante esos años, un porcentaje 
relevante de los MHN construidos con adobe tuvieron intervenciones generalizadas que implicaron 
alteraciones en sus sistemas constructivos, afectando su autenticidad, pero a la vez generando diversas 
problemáticas técnicas, siendo la Iglesia de Uquía uno de los casos más relevantes. 

Si bien la incorporación de cemento en construcciones con tierra no ha sido una temática particularmente 
trabajada, sí se han documentado casos en distintos países involucrando edificios de adobe o de cob, como 
Brasil, Inglaterra o México (Pecoraro 1993; Keefe et al. 2000; Guerrero Baca 2019), donde se observaron 
problemáticas similares a las referidas en este trabajo. En el caso de Nuevo México, Estados Unidos, se ha 
referido que el cemento comenzó a incorporarse como material para los revoques en la década de 1930 
(Cornerstone 2006), coincidente con los procesos referidos en el caso de Argentina. 

3. La Iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula. Materialidades e intervenciones

La Iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula se construyó en torno a 1691 (Viscontini 1968), en el 
poblado de Uquía, en el marco de los procesos de consolidación del control colonial y las políticas de 
evangelización de la Quebrada de Humahuaca (Sica 2014), en el noroeste del actual territorio argentino, 
dentro de una red de poblados destinados a la reducción de la población indígena. La capilla, que se constituía 
como el eje del poblado, responde en términos arquitectónicos-constructivos a las características generales 
de los templos de la región, aunque con una serie de particularidades técnicas. Se conforma a partir de una 
nave única de 17,5 m x 7,15 m, orientada hacia el este, con una cubierta a dos aguas y una altura interior de 
8 m hasta la cumbrera. En el lado norte tiene una sacristía adosada de 6 m de lado (Figura 3). A diferencia de 
otros casos cuyas cubiertas conforman capillas abiertas en el frente, la Iglesia de Uquía tiene una fachada 
telón, plana, con un remate triangular que cubre la estructura del techo. El muro perimetral delimita un atrio 
de 24 m de frente por 34 m de profundidad, con la única torre exenta de la nave, ubicada en la esquina 
noreste. La torre tiene una base de 4 m de lado, y una altura de 9,9 m (Figuras 4 y 5).  

Figura 3 – Planta y vistas de la Iglesia de Uquía 

En términos constructivos, la capilla presenta muros de adobe, de 60 x 30 x 10 cm, en muros de 1 m de 
espesor en la nave, y de 65 cm en la sacristía. El sobrecimiento alcanza los 80 cm de altura y es de piedras 
medianas a grandes asentadas con mortero de barro con cal agregada. La Iglesia de Uquía presenta 

12



Alteraciones y patologías en el patrimonio construido con tierra 

elementos significativos en la estructura de madera del techo, conformada por cerchas de par y nudillo. En 
el coronamiento de los muros presenta una doble viga continua de madera, sobre la que se apoyan las 
cerchas, que recorre todo el perímetro tomando la totalidad del espesor, con las dos piezas a filo del muro. 
Este sistema de viga collar no solo contribuye a la estabilidad general, sino que además mejora el apoyo de 
la estructura de la cubierta y su vinculación con el muro. Sobre la viga collar se apoyan los canes que soportan 
8 cerchas con tensor inferior, y sobre éstas se ubican las alfajías que a su vez soportan el entablonado de 
madera de cardón, sobre el que se ejecutó la terminación con una torta de barro de alrededor de 10 cm de 
espesor. La presencia de la viga collar es una cuestión relevante en relación con la solidez estructural general 
del edificio, particularmente considerando que se encuentra en una zona de riesgo sísmico 2 (moderada).  

Figura 4 – Vista del frente de la capilla, con su torre exenta, antes de la intervención actual 

Figura 5 – Vista posterior, con el encuentro de la nave y la sacristía, antes de la intervención actual 

Si bien desde comienzos del siglo XX la Iglesia de Uquía fue estudiada por su valor histórico, desde el campo 
académico en el marco de reivindicaciones del pasado colonial (Tomasi 2012), su declaratoria como 
Monumento Histórico Nacional en 1941 implicó la formalización de su proceso de patrimonialización. Si hasta 
ese momento la conservación del edificio había sido responsabilidad de la comunidad local, a partir de ese 
momento se iniciaron las intervenciones basadas en la acción de los organismos públicos. La primera de estas 
intervenciones, y probablemente la más importante, se realizó durante la década de 1940. Dada la falta de 
documentación, los trabajos realizados debieron reconocerse a partir de la comparación de fotografías. Esta 
restauración es muy relevante para los objetivos de este texto puesto que implicó la incorporación de los 
refuerzos de hormigón armado que se analizarán, junto con cambios morfológicos en la torre, entre otras 
alteraciones (comparar las figuras 2 y 4 para observar la modificación de la torre). Si bien existen referencias 
a otras intervenciones en la década de 1960 (Viscontini 1968), la siguiente restauración documentada se llevó 
adelante a finales de la década de 1980, con modificaciones en las características del techo de la nave, que 
implicaron la incorporación de materialidades ajenas a la técnica de la torta de barro. Entre el 2012 y el 2018 
se volvieron a realizar trabajos sobre el techo de la iglesia, con nuevos cambios en la técnica ejecutada, que 
tampoco lograron mejorar su impermeabilidad y durabillidad. 

4. Las presencias del cemento y sus patologías

Dados los daños generales que se registraban en la iglesia, en el 2019 se comenzó a realizar un trabajo de 
registro y diagnóstico del estado que presentaba el edificio para la elaboración de un proyecto de 
intervención para su consolidación y restauración, que finalizó en el 2021. El diagnóstico mostró una serie de 
daños estructurales en los muros de adobe, con cuatro grietas verticales escondidas detrás de los revoques, 
y problemas de humedad generales producto de las filtraciones en el techo (Barada, Tomasi 2020; Tomasi, 
Barada 2020). El estudio del mecanismo de los daños mostró que, si bien los problemas estructurales estaban 
asociados con defectos constructivos propios del templo, las intervenciones con materiales ajenos a la 
materialidad existente no solo no dieron resultados adecuados, sino que provocaron nuevas patologías. El 
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uso de cemento fue uno de los rasgos principales de las intervenciones desde mediados del siglo XX y 
comienzos del XXI, mostrando la continuidad hasta el presente de este tipo de resoluciones. Esta presencia 
del cemento puede clasificarse en torno a su uso en elementos estructurales, como los refuerzos de 
hormigón armado en los muros de adobe, la aplicación de revoques de cemento en reemplazo de los 
originales de tierra, y la aplicación de morteros de cemento en la torta de barro del techo con el objetivo de 
aumentar su durabilidad.  

4.1 Elementos estructurales 

Si bien el estudio de la documentación contenida en la CNMLyBH mostró la existencia de intervenciones 
previas sobre el edificio, no existían referencias a la introducción de elementos de hormigón armado, más 
allá del cambio del remate de la torre. Los cateos preliminares mostraron la existencia de elementos de 
hormigón armado en los muros, aunque al retirar los revoques se pudo registrar la incorporación de una 
estructura integral conformada por columnas y vigas (encadenado superior e inferior) que recorre la nave de 
la iglesia y la sacristía, y que se encuentran empotradas en los muros desde el exterior (Figuras 6 y 7).  

Figure 6 – Esquema de la Iglesia con la estructura de hormigón armada indicada en rojo 

Figura 7 – Vista y detalle de la estructura de hormigón armado en los muros laterales 

La viga de encadenado superior, de 30 cm x 30 cm, se encuentra ubicada debajo de la viga collar de madera, 
mientras que la inferior se encuentra a 0,71 m desde el nivel del suelo, por encima del sobrecimiento de 
piedra, estando ausente en el muro frontal. Las 10 columnas se ubican a una distancia aproximada de 4 m en 
los muros laterales, a las que se suman dos en las esquinas de la sacristía. También tienen una sección de 30 
cm x 30 cm, a excepción de las dos localizadas en el frente, donde sobresalen como pilastras, con una sección 
de 40 cm x 40 cm. En todos los casos las columnas alcanzan una profundidad de 1,30 m, sin otra fundación 
observable. Las vigas y columnas presentan una armadura con 4 hierros de 10 mm, lisos, que en distintos 
sectores por el deterioro en el hormigón presentan un estado de oxidación avanzado. 
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Como se mencionó, el diagnóstico realizado permitió detectar cuatro grietas pasantes verticales en los muros 
laterales, probablemente surgidas por el asentamiento del frente de la nave, y que podrían corresponder a 
las grietas referidas en un documento de 1912. En ese caso, esta estructura de hormigón armado, 
probablemente, fue incorporada a los efectos de consolidar estructuralmente un edificio que presentaba 
ciertos daños, aunque con una intervención sumamente invasiva, que no habría dado respuesta al problema 
de base, que ya se encontraba estabilizado. Debe considerarse que se trata de elementos estructurales de 
una sección reducida (30 cm x 30 cm) insertos en uno de los lados de muros de hasta 1 m de espesor, por lo 
que su aporte en la consolidación del edificio es muy limitado. De hecho, el modelado a través del MEF 
mostró que la estructura de hormigón armado y la mampostería de adobe en la actualidad tienen un 
comportamiento independiente y autoportante, aunque la primera podría amplificar las debilidades del 
muro de adobe producto de las rigideces disímiles, particularmente frente a un evento sísmico.  

La Casa del Marqués, también una construcción colonial del siglo XVII ubicado en la localidad de Yavi, y MHN 
desde el 2001, también fue objeto de intervenciones que implicaron la incorporación de elementos 
estructurales de hormigón armado, aunque en este caso se trató de una viga de encadenado superior de una 
sección de 50 cm x 25 cm sobre muros de adobe de 1 m de espesor. Dados los daños existentes, en este caso 
se pudo observar cómo el apoyo de esta viga generó efectos de corte en el interior del muro, con grietas 
internas que podían provocar colapsos parciales en el muro (Barada, Tomasi 2020). Las intervenciones 
realizadas implicaron la toma de decisiones respecto de la permanencia de estos elementos, que no implican 
un criterio uniforme. En el caso de Yavi, al tratarse de un elemento colocado sobre el muro, el hormigón 
armado pudo reemplazarse por una viga continua de madera, mientras que la Iglesia de Uquía, al tratarse de 
una estructura integral, cualquier procedimiento de retiro hubiera implicado mayores daños, por lo que 
debió consolidarse la mampostería de adobe. 

Más allá de estas incorporaciones estructurales generales, tanto la Casa del Marqués como la Iglesia de Uquía 
presentan, además, elementos de hormigón armado puntuales, colocados a modo de refuerzo, en ciertos 
sectores de la mampostería de adobe. En el caso de la Iglesia se registró un dintel aislado, con una sección 
de 30 cm x 30 cm, sobre los confesionarios, sin vinculación alguna con el resto del muro (Figura 8). Producto 
de las diferencias en la rigidez entre los elementos y sus frecuencias de vibración, sus interacciones durante 
un sismo pueden provocar el colapso del muro de adobe, tal como surge de investigaciones desarrolladas en 
Perú (MVCyS 2014). También en la Iglesia, se debe considerar el cambio del remate de la torre. La cúpula de 
adobe que se observa en las primeras fotografías, fue reemplazada por una pieza piramidal de hormigón 
armado que está simplemente apoyada sobre los muros de adobe (Figura 9). Para el análisis de este elemento 
también se realizó un modelado que mostró que, si bien este remate y el muro de adobe tendrán un 
comportamiento independiente frente a los esfuerzos en un sismo, su retiro podía generar daños mayores.  

Figura 8 – Dintel de hormigón armado sobre los confesionarios en la nave de la iglesia 

Figura 9 – Vista del interior del remate piramidal sobre la torre 
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4.2 Revoques 

El reemplazo de los revoques de barro por otros de cemento en construcciones de adobe, históricas y 
contemporáneas, es una práctica que se ha masificado en distintos lugares del mundo. Esto ha estado 
también vinculado con los prejuicios asociados con la tierra como material, pero específicamente con una 
búsqueda de aumentar la durabilidad de los revoques frente a la incidencia de los agentes ambientales, 
particularmente el agua. Sin embargo, distintas investigaciones han mostrado cómo el uso del cemento es el 
origen de distintas patologías que pueden incluir el desarrollo de daños estructurales graves en las 
construcciones de adobe (Cornerstone 2006; Rainer 2008; Tomasi, Barada 2020). Una de las propiedades de 
las diversas técnicas de construcción con tierra, incluyendo al adobe, es su capacidad para intercambiar vapor 
con el ambiente. Esto tiene una incidencia importante en relación con sus propiedades térmicas, pero 
también permite la evaporación del agua que pudo haber ingresado en los muros producto de la capilaridad, 
la incidencia directa de las lluvias o las filtraciones en los techos. Al cubrir los muros con revoques de 
cemento, la humedad tiende a encapsularse en el interior, al no poder evaporarse, sosteniendo su acción en 
el tiempo. Producto de esto, la humedad por capilaridad podrá alcanzar una altura mayor en el muro, dada 
la imposibilidad de evaporarse. La acción sostenida de la humedad puede llevar a la disgregación del material 
en los adobes, reduciendo su resistencia en forma significativa, particularmente en la base de los muros. En 
este sentido, la aplicación de cemento no reduce la acción de la humedad, sino que la amplifica, ocultando 
sus efectos (Cornerstone 2006).  

A lo largo de las distintas intervenciones en el tiempo que tuvo la Iglesia de Uquía, los revoques de barro se 
fueron reemplazando con otros de cemento, en especial en las caras exteriores de los muros y en los tramos 
inferiores de los interiores. Estas aplicaciones se dieron de distintas maneras en cada intervención, con 
diferentes espesores y combinaciones con los morteros de barro. En este sentido, durante el diagnóstico se 
registraron desde revoques de cemento superficiales, de menos de 5 mm, sobre los de barro, hasta 
aplicaciones de cemento de hasta 5 cm de espesor directamente sobre el muro de adobe (Figuras 10 y 11). 
Los revoques de cemento mostraban una cantidad importante de fisuras como consecuencia de la diferencia 
de rigideces entre este material y el soporte de adobe, y de la limitada capacidad del cemento para absorber 
la contracción y dilatación provocada por la gran amplitud térmica de la región. 

Figura 10 – Detalle de un revoque de cemento sobre el muro de adobe 

Figura 11 – Detalle de una capa superficial de cemento sobre el revoque de barro 

Una de las principales patologías detectadas en el edificio estuvo vinculada con la presencia de humedad 
tanto por capilaridad como por fallas en la cubierta, que se analizarán en el próximo punto, que generaron 
filtraciones en el tramo superior de los muros. La aplicación de revoques cementicios en los muros provocó 
que la humedad se acumulara en el tiempo, sin poder evaporarse hacia el ambiente. En los cateos realizados 
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en los sectores afectados en los muros mostraron que, pasados 7 días de la incidencia de precipitaciones, los 
adobes de las hiladas afectadas por la humedad sostenían un 12% de contenido de agua, medida por peso, 
frente al 2% esperable en condiciones normales. Las principales patologías asociadas con esta incidencia de 
la humedad se concentraban en las 5 a 10 hiladas superiores de adobe (50 a 100 cm), dependiendo del sector 
del muro, y en todos los casos involucrando a la viga collar y los apoyos de la estructura de madera (Figura 
12). La imposibilidad de evaporación de la humedad hacia el exterior, por el uso de los revoques de cemento, 
favoreció la extensión de su incidencia en el muro, abarcando más hiladas de la mampostería de adobe. 

Figura 12 – Daños provocados por la humedad en el tramo superior de los muros 

Si bien en algunos de los sectores la humedad tenía una expresión visible, los revoques de cemento ocultaron 
el verdadero alcance de los daños existentes. Esta exposición de los materiales a una humedad sostenida en 
el tiempo tuvo implicancias importantes en relación con el disgregamiento de los adobes y su pérdida de 
cohesión y por ende de resistencia, la formación de hongos, el biodeterioro de los materiales orgánicos como 
las vigas de madera del techo y, particularmente el cielorraso de cardón. Esto incluso generó la fractura de 
los tensores en el apoyo, producto de la pérdida de resistencia como consecuencia de la degradación del 
material. Problemáticas similares se observaron tanto en la Casa del Marques como en la Iglesia de 
Tabladitas, donde el deterioro de la estructura del techo contribuyó a la pérdida de estabilidad de los muros. 

4.3 Cubiertas 

Los techos de tierra han sido de una de las materialidades más afectadas por la introducción de materiales 
ajenos al sistema constructivo, incluyendo a los techos de torta de barro como el de la Iglesia de Uquía. Esta 
técnica consiste en la ejecución de una o dos capas continuas de tierra en estado plástico, con distintos 
agregados para su estabilización, particularmente fibras vegetales (Tomasi 2013). Si esta técnica se ejecuta 
correctamente brinda una adecuada aislación hidrófuga y térmica, al tiempo que permite la evaporación de 
la humedad en el interior de los ambientes. Además del escurrimiento del agua producto de la pendiente del 
techo, la torta de barro absorbe el agua durante las lluvias y luego la libera al ambiente. Por sus 
características, la torta de barro requiere de un mantenimiento periódico con el reemplazo parcial o total del 
material que se erosiona a lo largo del tiempo. Esta operación debe repetirse cada 2 a 5 años, dependiendo 
de las condiciones ambientales, del tipo de suelo utilizado y de su correcta ejecución. Producto de esta 
necesidad de mantenimiento, en las últimas décadas se han intentado distintas modificaciones en esta 
técnica, introduciendo distintos materiales como capas de mortero de cemento, inferiores o superiores, o 
membrana líquida. En todos los casos estos materiales bloquean o limitan la capacidad de intercambio de 
vapor con el ambiente, con una lógica similar a la indicada para el caso de los revoques. Si bien los morteros 
de cemento impiden la evaporación de la humedad, no impiden las filtraciones. Por la rigidez del material, al 
no poder absorber las dilataciones y contracciones asociadas con la amplitud térmica diaria, las capas de 
cemento tienden a fisurarse, lo que permite el ingreso de agua en determinados sectores.  
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En el caso de la Iglesia de Uquía, las principales transformaciones en la materialidad del techo se dieron entre 
el 2012 y el 2018, lo que muestra la persistencia en la aplicación de criterios erróneos para la conservación 
del patrimonio construido con tierra. En lugar de las capas continuas de barro, estas intervenciones 
implicaron complejas interacciones entre distintos materiales. En primer lugar, se ejecutó una capa de 
mortero de cemento de 2 cm de espesor sobre una base de cartón. Sobre esta capa se dispuso alambre 
romboidal -que al día de hoy presentaba un importante nivel de oxidación-, con listones de madera de pino, 
seguramente para evitar el deslizamiento de una torta de 8 cm de espesor que se realizó encima. Como capa 
de terminación se colocó una malla de fibras plásticas, clavada sobre los listones, que además se pintó con 
membrana líquida roja (Figura 13).  

Figura 13 – Detalles de las transformaciones en la torta de barro del techo 

Con el paso del tiempo, la membrana se degradó producto de la radiación solar permitiendo el ingreso de 
agua a la capa de barro que, al no poder evaporarse, se acumulaba en el material. De hecho, al momento de 
su estudio esta capa de barro mostraba un alto nivel de humedad, por encima del 10% en peso. Esto muestra 
que la resolución no solo no evitó el ingreso de agua, sino que además impidió la adecuada evaporación y 
secado del material, amplificando los deterioros. Por la exposición continua a la humedad, la capa de 
cemento de base, al no ser hidrófuga, permitió filtraciones hacia los muros que provocaron los daños que se 
indicaron en el punto anterior tanto en los elementos de madera como en la mampostería de adobe, donde 
tampoco pudo evaporarse por la presencia de los revoques de cemento. 

4.4 Transiciones 

La construcción con adobe no solo tiene una presencia relevante en las construcciones históricas en el área 
de estudio, sino que además tiene una incidencia muy importante en la arquitectura doméstica 
contemporánea. En la actualidad, el adobe es el material predominante en más del 80% de las viviendas, en 
buena parte de la provincia de Jujuy, mostrando la persistencia de esta técnica, pese a los referidos procesos 
de estigmatización. Más allá de esta persistencia, los modos de hacer y las formas de utilización de la 
mampostería de adobe, sin bien nunca fueron estáticos, en las últimas décadas han atravesado procesos de 
transformación intensos. Estos cambios han estado vinculados con una reducción del espesor de los muros, 
que hoy tienden a no superar los 20 cm, con el consiguiente aumento de la esbeltez de las construcciones y 
la reducción de su capacidad portante y de su capacidad para soportar esfuerzos horizontales, junto con un 
aumento de las dimensiones de las aberturas, que también es nocivo para la resistencia estructural de la 
mampostería de adobe. De la mano con estos cambios, y en parte en relación con ellos, en las arquitecturas 
domésticas contemporáneas también se ha multiplicado el empleo del cemento en formas muy similares a 
las que se han referido para la restauración de las construcciones históricas, como la Iglesia de Uquía, o la 
Casa del Marques. Cabría preguntarse si el empleo de este material en construcciones emblemáticas de la 
región no ha contribuido a una ampliación de su uso en otras arquitecturas.  

En relación con la incorporación de elementos estructurales, se ha masificado la ejecución de estructuras 
integrales de vigas y columnas en las obras nuevas, que luego tienen al adobe como material de cerramiento 
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no portante. Incluso este tipo de estructuras son incorporadas en construcciones existentes, en el marco de 
reparaciones o ampliaciones de las viviendas (Figura 14). En cierto modo, el uso de estas estructuras de 
hormigón armado actúa como una justificación para la reducción de los espesores de los muros de adobe, 
aunque no se considera que ambos materiales tendrán comportamientos independientes, puesto que no 
habrá un vinculo material entre ambos. Por esta razón, el muro de adobe podrá colapsar o volcarse, por fuera 
del cuadro de la estructura. En otras construcciones, el hormigón armado, tal como se ha observado en el 
caso de Uquía o la Casa del Marques, se utiliza en refuerzos aislados dentro de las construcciones, como viga 
de encadenado superior o en la forma de elementos puntuales como dinteles sobre puertas y ventanas.  

Figura 14 – Introducción de elementos de hormigón armado en muros de adobe 

Los revoques de cemento también se han masificado al punto de ser hoy en día la situación más habitual en 
las construcciones de adobe de la región, pese a ser una causa potencial de daños graves en los muros de 
adobe, y lo propio ocurre con la introducción del cemento en las terminaciones de torta de barro. En ambos 
casos, la acumulación de humedad por la imposibilidad de su evaporación natural hacia el ambiente, pueden 
ser el origen de mecanismos de disgregación del material de los adobes, con potenciales consecuencias 
estructurales, tal como se ha analizado más arriba.  

5. Conclusiones

El empleo del cemento en relación con lo construcción con tierra en general, y en la mampostería de adobe 
en particular, comenzó a utilizarse en la primera mitad del siglo XX en Argentina y en otros países, tanto en 
refuerzos estructurales a través del hormigón armado, como en el reemplazo de los revoques de barro. Estos 
usos emergieron de los prejuicios hacia la construcción con adobe y los discursos sobre la falta de higiene, el 
atraso y la debilidad estructural, como con la maximización de los beneficios asociados con el cemento. Más 
allá que se han discutido estos usos del cemento, desde la teoría de la conservación y desde los estudios 
sobre los materiales, muchas de estas prácticas se siguen observando en restauraciones recientes. Las 
primeras aplicaciones estuvieron vinculadas con la conservación de edificios históricos, en el marco de 
políticas públicas explícitas, sin embargo, en la actualidad se han masificado involucrando todo tipo de 
construcciones con adobe. Las interacciones entre el adobe y el cemento no solo no contribuyen a una 
mejora de las prestaciones, sino que pueden ser el origen de patologías graves que pueden poner en riesgo 
la estabilidad de los edificios y a las personas que los habitan. 

El caso de la Iglesia de Uquía que se ha analizado en este trabajo se constituye como un ejemplo relevante 
para analizar estas problemáticas. Desde el momento de su declaración como MHN, esta capilla del siglo XVII 
estuvo sujeta a distintas intervenciones en las que se fueron aplicando distintas resoluciones incompatibles 
basadas en el uso del cemento, incluyendo refuerzos estructurales de hormigón armado, revoques y 
terminaciones en los techos. Las fallas en las resoluciones ejecutadas en la torta de barro favorecieron el 
desarrollo de filtraciones que afectaron gravemente a los muros de adobe y los elementos de madera de la 
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estructura del techo. La aplicación de revoques de cemento provocó que no pudiera evaporarse la humedad, 
generada por estas filtraciones en los tramos superiores de los muros y por capilaridad en los inferiores, 
amplificando los daños. El sistema de vigas y columnas de hormigón armado incorporado a la mampostería 
de adobe tampoco contribuyó a mejorar el comportamiento estructural del edificio producto de su 
comportamiento independiente, mientras que sí puede constituirse como el origen de nuevos daños frente 
a un movimiento sísmico, además de las evidentes afectaciones a la autenticidad. 

Como lo han mostrado distintas investigaciones, la mejora de las prestaciones y durabilidad de las 
construcciones con adobe, y el incremento de su capacidad resistente frente a los sismos es un desafío 
importante tanto para la conservación de las construcciones históricas como para producción 
contemporánea con esta técnica. Sin embargo, el verdadero desafío es lograr estas mejoras desde el 
conocimiento de las propiedades del material con soluciones compatibles y sustentables. 
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Resumo: A falta de manutenções corretivas e preventivas em estruturas podem acarretar em manifestações 
patológicas que comprometem a vida útil da estrutura. Nesse sentido, o presente trabalho visou estudar a 
durabilidade e capacidade portante de vigas de concreto convencional submetida à flexão por meio da NBR 
12142 (2010), para isto foi realizado reforço estrutural mediante a técnica Near Surface Mounted (NSM). As 
vigas podem romper por flexão, cisalhamento ou esmagamento do concreto, como o objetivo do presente 
trabalho é analisar a carga de ruptura frente à flexão, é necessário a armadura transversal, para que a viga 
rompa por flexão e não por cisalhamento. Tal reforço foi executado com chapas metálicas (A36) devido o seu 
baixo custo. Foram moldados 16 vigas em escala reduzida, o reforço foi incorporado no banzo tracionado 
com aplicação de resina epóxi. Após análise dos dados, conclui-se que a técnica e o material utilizado 
empregado aumentaram a capacidade portante da estrutura e tornou a ruptura mais ductil.  

Palavras-chave: Reforço estrutural. NSM. Cisalhamento. 

Abstract: The lack of corrective and preventive maintenance on structures can lead to pathological 
manifestations that compromise the useful life of the structure. In this sense, the present work aimed to 
study the durability and bearing capacity of conventional concrete beams submitted to bending by means of 
NBR 12142 (2010), for this structural reinforcement was performed using the Near Surface Mounted (NSM) 
technique. The beams can break by flexing, shearing or crushing the concrete, as the objective of the present 
work is to analyze the breaking load in relation to the bending, the transverse reinforcement is necessary, so 
that the beam breaks by bending and not by shearing. Such reinforcement was performed with metal plates 
(A36) due to its low cost. 16 beams were molded on a small scale, the reinforcement was incorporated in the 
tensioned flange with the application of epoxy resin. After analyzing the data, it is concluded that the 
technique and the material used employed increased the bearing capacity of the structure and made the 
rupture more ductile.

Keywords: Structural Reinforcement. NSM. Shearing. 
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1. Introdução

Resistência e durabilidade são as propriedades principais do concreto armado, entretanto é do senso comum 
que as estruturas de concreto armado não necessitam de manutenções ao longo da sua vida útil. Segundo 
Al-Obaidi, Saeed e Rad (2020), as estruturas em concreto armado não são eternas e precisam de conservação 
para que suas características iniciais, as que foram dimensionadas, permaneçam durante sua vida útil de 
projeto. É do senso comum que as estruturas de concreto possuem vida útil ilimitada, o que colabora para 
falta de manutenções corretivas dispostas na NBR 15575, NBR 6118 e no Manual do Uso da Edificação 
entregue aos proprietários dos imóveis. As estruturas de concreto possuem vida útil projetada e limitada, 
para atingir a vida útil de projeto é necessário intervenções na estrutura ao longo do tempo.   

Apesar da rápida execução e pouco prejuízo ao funcionamento das atividades, o que torna viável para 
aplicação em obras como viadutos, estacionamentos, edifícios e pontes. Ainda há algumas restrições para o 
uso das chapas como a espessura, excesso de umidade e  temperatura que influência na perda de aderência 
da resina epóxi, a qual é responsável pela transferência de cargas. O material utilizado no reforço estrutural 
foi o aço, devido o seu baixo custo e a alta disponibilidade na região, entretanto não há muitos estudos com 
a aplicação de chapas metálicas, há muitos trabalhos com FRP, logo estes serviram como base para melhor 
entendimento da técnica.  

Como é descrito por Dias, Silva e Barros (2021), o reforço caracteriza-se como uma atividade específica para 
os casos em que se deseja melhorar o desempenho de uma estrutura, dotando-a de maior resistência e/ou 
rigidez. Os problemas patológicos na maioria dos casos apresentam características externas como: manchas, 
corrosão das armaduras, fissuras ativas e passivas, degradação química e ninhos. As manifestações 
patológicas podem ocorrer devido ao mau uso, falta de planejamento, erro projeto e má qualidade dos 
materiais empregados (HELENE, 1988). Nesse sentido, o presente estudo visou estudar a técnica NSM com 
embutidura de chapas metálicas no banzo tracionado para analisar a carga de ruptura e dimensionamento 
ao cisalhamento mudando a profundidade do entalhe e o espaçamento entre os mesmos. Nesse sentido, o 
objetivo desse estudo foi o de analisar o processo de ruptura e o aumento da capacidade portante com a 
inserção de reforço via a técnica NSM com chapas metálicas.  

2. Revisão de literatura

Diante da necessidade de estudar e melhorar a capacidade resistente das edificações existentes, já no século 
passado iniciaram os estudos de reabilitação estrutural mediante a técnica NSM, sendo amplamente 
abordado em países europeus e norte-americanos. Normalmente é utilizado tanto em vigas, lajes e pilares 
para reforço à flexão e ao cisalhamento (ASKANDAR; MAHMOOD,  2019). A técnica apresenta resultados 
positivos no aumento da resistência de capacidade de carga e, bem como, em ductilidade da estrutura. Como 
aponta Dias e Barros (2005), a configuração da técnica NSM é condicionada pela espessura do cobrimento, 
como pode ser visto na Figura 1. 

Figura 1 - Disposição do corte realizado no concreto (CRUZ, 2008). 

Há divergências sobre a espessura e profundidade do corte a ser realizado na estrutura, Cruz (2008) retrata 
que as ranhuras devem ser quadradas ou retangulares, mas com espessuras entre 1 mm a 4 mm. Para Fortes 
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et al. (2003), os entalhes devem possuir de 3 mm a 4 mm de espessura e 12 mm de profundidade, Azevedo 
(2008), propõe espessuras entre 3 mm a 5 mm e profundidade entre 12 mm a 15 mm. Segundo Almeida 
(2013), as dimensões dessa técnica quanto a laminados podem variar de 1,0 a 1,5 mm de espessura e de 10 
mm a 15 mm de largura. Porém, alguns autores indicam valores de largura até 30 mm, em relação os 
vergalhões essas dimensões são variadas. Alguns aspectos de aplicação desse reforço: usado em superfícies 
planas, não obrigatoriedade da retirada da nata de cimento, possibilidade de colagem com argamassa, 
dependente da espessura do cobrimento, antes da colagem é imprescindível a limpeza das ranhuras, 
indicado para reforços à flexão (momentos positivos e negativos) e cisalhamento, não é necessária proteção 
quanto a atos de vandalismo, maior resistência ao fogo e condições ambientais (SHAKIR; KAMONNA, 2018). 

3. Materiais e métodos

Baseando-se nos critérios da NBR 6118 (2014) e NBR 12142 (2010), foi possível analisar os resultados obtidos 
nos ensaios de tração na flexão, dando ênfase no aumento da resistência da carga de ruptura e redução da 
taxa de armadura transversal. Foram realizados ensaios experimentais com vigas fletidas em escala reduzida 
(0,15x0,15x0,55m) com uso de chapas metálicas, após os ensaios houve mais clareza dos benefícios e 
malefícios que a técnica de reabilitação causa na estrutura. Foram realizadas quatro séries de moldagens, 
sendo que para cada moldagem dois corpos de prova prismáticos ficaram como referência. Foi realizada a 
criação da ranhura e a colagem do reforço com resina à base epóxi (Figura 2). O ensaio de tração na flexão 
foi realizado em consonância com a NBR 12142 (2010), como pode ser visto na Figura 3.  

Figura 2 - Criação dos cortes e colocação dos laminados nas vigas. 

Figura 3 - Modelo de ensaio realizado. 

Dimensionamento ao cisalhamento das vigas em escala reduzida: as vigas foram dimensionadas de acordo 
com a NBR 6118 (2014), levando em consideração sua resistência à compressão, tração e taxa de armaduras, 
obedecendo os seguintes passos: 
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1º passo: Cálculo do fctm do ensaio de tração na flexão 

 O fctm obtido com base na expressão abaixo:

   𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,7 . 𝑓𝑐𝑡,𝑓 𝑚é𝑑𝑖𝑎   (1) 

Para evitar uma ruptura prematura e viabilizar que as tensões de compressão continuem atuando é 
recomendado a colocação de armadura transversal.  

2º passo: Dimensionamento da armadura transversal 

 Verificação da biela comprimida:

𝑉𝑅𝑑2 = 0,27 . 𝛼𝑣  .  𝑓𝑐𝑑 . 𝑏𝑤 . 𝑑 (2) 

𝑉𝑐0 = 0,6 . 𝑓𝑐𝑡𝑑 . 𝑏𝑤 . 𝑑 (3) 

 Verificação da Armadura Mínima

(
𝐴𝑠𝑤

𝑠
)

𝑚𝑖𝑛
= 𝜌𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛  . 𝑏𝑤   (4) 

 Método econômico:

𝑉𝑠𝑤 =  (
𝐴𝑠𝑤

𝑠
)

𝑚𝑖𝑛
 . 0,9 . 𝑑 . 𝑓𝑦𝑤𝑑   (5) 

𝑉𝑅𝑑3 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑤  (6) 

Para melhor dimensionamento e diminuição do custo, procurou-se colocar o 𝑉𝑅𝑑3 dentro dos limites dos 
diagramas de esforço cortante obtidos via FTOOL. Logo, caracteriza-se armadura mínima para o trecho do 
diagrama de cortante onde VRd3 seja maior que o Vsd. 

3º passo: Verificação da bitola e espaçamento: 

𝐵𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑠 → 5𝑚𝑚 ≤ ∅ ≤ 15𝑚𝑚 

 Espaçamento dos estribos (S)

 S𝑚𝑖𝑛 =  7 𝑐𝑚 ;  S𝑚á𝑥 =  0,6 . 𝑑 ≤ 30 𝑐𝑚 

 Verificação dos espaçamentos:

𝑆 (𝑚) =
2𝐴𝑠1

(
𝐴𝑠𝑤

𝑠
)

1

  (7) 

Fazendo a razão entre o comprimento da viga pelo espaçamento entre estribos, foi possível chegar à 
quantidade de estribos necessários para armar esta viga para que não se rompa por efeito cisalhante, uma 
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vez que o presente estudo visou estudar o comportamento à flexão, o dimensionamento ao cisalhamento 
foi realizado para melhor entendimento da ruptura do elemento estrutural na flexão. 

4. Resultados e discussões

Primeiramente foi analisada a forma que se deu a ruptura da viga, uma vez que o objeto em análise do 
presente trabalho é o reforço à flexão, logo a viga não poderia se romper por cisalhamento ou esmagamento 
do concreto. Notou-se processos de rupturas diferentes, por exemplo, na Figura 4 e 5 nitidamente tem 
processos de rupturas distintas, a primeira sofre ruptura por cisalhamento e a outra por flexão. A ruptura por 
flexão ocorre no centro da viga, logo foi realizado o dimensionado ao cisalhamento para que a viga se rompa 
por flexão e não por cisalhamento. 

Figura 4 - Corpo prismático reforçado com NSM (espaçamento de 3 cm entre as lâminas. 

Figura 5 - Corpo prismático reforçado com NSM (espaçamento de 5 cm entre as lâminas 

Nos Quadros 1,2,3 e 4 abaixo encontram-se o dimensionamento ao cisalhamento das vigas não reforçadas e 
reforçadas. As primeiras e segundas colunas de todas as tabelas referem-se aos dados obtidos nos ensaios 
de tração na flexão conforme NBR 12142 (2010), as demais colunas referem-se ao dimensionamento 
analítico das vigas, conforme a NBR 6118 (2014). As duas primeiras linhas de cada tabela referem-se às vigas 
de referências (sem reforço), e as demais de vigas reforçadas. 
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Quadro 1 - Dimensionamento ao cisalhamento das vigas reforçadas via técnica NSM, com profundidade de 
2 cm e espaçamento de 5 cm. 

Elementos 
Força de 
Ruptura 

(kN) 
Vsd (kN) 

VRd2

(kN) 
Vc (kN) Vsw (kN) 

VRd3

(kN) 
(

𝑨𝒔𝒘

𝒔
)

𝒎í𝒏
(

𝑨𝒔𝒘

𝒔
) 

V1N52 32,26 22,27 87,83 25,25 13,20 38,45 
6 ϕ 5,0 mm c/ 

8 cm 
- 

V2N52 21,11 14,96 87,83 25,25 13,20 38,45 
6 ϕ 5,0 mm c/ 

8 cm 
- 

V3R52 62,40 43,87 87,83 25,25 18,62 43,87 
4 ϕ 5,0 mm c/ 

8 cm 

2 ϕ 5,0 
mm c/ 8 

cm 

V4R52 62,83 44,17 87,83 25,25 18,92 44,17 
4 ϕ 5,0 mm c/ 

8 cm 

2 ϕ 5,0 
mm c/ 8 

cm 

Quadro 2 - Dimensionamento ao cisalhamento das vigas reforçadas via técnica NSM, com profundidade de 
2 cm e espaçamento de 3 cm. 

Elementos Força de 
Ruptura 

(kN) 

Vsd 

(kN) 

VRd2

(kN) 

Vc (kN) Vsw 

(kN) 
VRd3

(kN) 
(

𝑨𝒔𝒘

𝒔
)

𝒎í𝒏

(
𝑨𝒔𝒘

𝒔
) 

V5N32 37,22 26,25 87,83 25,64 13,38 39,02 6 ϕ 5,0 mm c/ 
8 cm 

- 

V6N32 43,36 30,55 87,83 25,64 13,38 39,02 6 ϕ 5,0 mm c/ 
8 cm 

- 

V7R32 49,52 34,82 87,83 25,64 13,38 39,02 6 ϕ 5,0 mm c/ 
8 cm 

- 

V8R32 51,00 35,90 87,83 25,64 13,38 39,02 6 ϕ 5,0 mm c/ 
8 cm 

- 

Quadro 3 - Dimensionamento ao cisalhamento das vigas reforçadas via técnica NSM, com profundidade de 
3 cm e espaçamento de 5 cm. 

Elementos 
Força de 
Ruptura 

(kN) 
Vsd (kN) 

VRd2

(kN) 
Vc (kN) Vsw (kN) 

VRd3

(kN) (
𝑨𝒔𝒘

𝒔
)

𝒎í𝒏

(
𝑨𝒔𝒘

𝒔
) 

V9N53 32,23 22,75 87,83 27,33 14,27 41,60 
6 ϕ 5,0 mm c/ 

8 cm 
- 

V10N53 30,60 21,61 87,83 27,33 14,27 41,60 
6 ϕ 5,0 mm c/ 

8 cm 
- 

V11R53 59,54 41,87 87,83 27,33 14,54 41,87 
6 ϕ 5,0 mm c/ 

8 cm 
- 

V12R53 70,91 49,83 87,83 27,33 22,50 49,83 
4 ϕ 5,0 mm c/ 

8 cm 

2 ϕ 5,0 
mm c/ 8 

cm 
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Quadro 4 - Dimensionamento ao cisalhamento das vigas reforçadas via técnica NSM, com profundidade de 
3 cm e espaçamento de 3 cm. 

Elementos 

Força 
de 

Ruptura 
(kN) 

Vsd 

(kN)
VRd2

(kN)
Vc 

(kN)
Vsw 

(kN) 
VRd3

(kN) (
𝑨𝒔𝒘

𝒔
)

𝒎í𝒏

(
𝑨𝒔𝒘

𝒔
) 

V13N33 30,72 21,70 87,83 23,87 12,47 36,34 
6 ϕ 5,0 

mm c/ 8 
cm 

- 

V14N33 29,45 20,81 87,83 23,87 12,47 36,34 
6 ϕ 5,0 

mm c/ 8 
cm 

- 

V15R33 52,80 37,16 87,83 23,87 13,29 39,16 
6 ϕ 5,0 

mm c/ 8 
cm 

- 

V16R33 55,41 38,98 87,83 23,87 15,11 38,98 
6 ϕ 5,0 

mm c/ 8 
cm 

- 

Analisando todos os dimensionamentos alguns apontamentos podem ser feitos, tais como: quanto maior a 
carga de ruptura, menor será o espaçamento entre os estribos; o acréscimo da área de reforço não significa 
ganho de resistência mecânica; o aumento da capacidade resistente à flexão pode levar a uma ruptura por 
cisalhamento; não foi possível aproveitar toda a capacidade resistente da chapa, pois o concreto rompia 
antes de houver descolamento ou fratura da chapa; o uso de distâncias desiguais na inserção da chapa com 
a técnica NSM configurou na redução da carga de ruptura. 

O dimensionamento ao cisalhamento foi realizado, pois o reforço estrutural tem como função atuar como 
uma armadura longitudinal e, em alguns casos, até como armadura de bordo. Logo, os estribos foram 
calculados para obter uma relação da taxa de armadura, visando comparar a área de reforço com a carga de 
ruptura, para dar direcionamento em futuras pesquisas. Percebeu-se nesse estudo que as armaduras 
transversais em quase todos os casos foram armadura mínima, espera-se que quando extrapolado para vigas 
em tamanhos reais, pode-se utilizar uma armadura transversal única ao longo de todo o vão. 

A técnica NSM apresentou ótimo desempenho, pois apresentou várias características que justifica sua 
utilização, tais como: alto ganho de resistência mecânica, menor área de reforço e ruptura avisada. 
Entretanto, a criação dos cortes de forma uniforme em ambiente de difícil acesso pode ser sua principal 
desvantagem. Com o uso da técnica houve melhor aproveitamento do material de reforço, boa aderência, 
ruptura dúctil  e  ganho de resistência, tudo isso com uma área de reforço, relativamente, pequena. 

5. Conclusões

O reforço estrutural apresentou resultados atrativos quanto a ganho de resistência mecânica, com valores 
máximos de ganho de resistência de 134%, quando comparado a viga reforçada com a viga referência, 
usando pouco material de reforço, por intermédio do modelo com espaçamento equidistante de 5 cm entre 
lâminas e profundidade de 2 cm. Além do aumento da resistência mecânica, a técnica NSM mostrou alguns 
pontos relevantes que justificam seu uso e se destaca como melhor técnica estudada, como: aproveitamento 
do material de reforço, aumento significativo da capacidade portante da viga reforçada, ruptura dúctil e 
avisada, maior contato reforço-substrato e redução da área de reforço. 
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Outro fator vantajoso que justifica o uso da técnica NSM é a maior possibilidade de visualização de futuras 
fissuras no banzo tracionado. Em meio a todos os fatores e antes de qualquer tomada de decisão, é de suma 
importância o conhecimento prévio da estrutura, suas necessidades e deficiências, se há a possibilidade da 
paralização do uso, disponibilidade do material usado como reforço, agressividade do meio, dentre outros 
pontos que determinam a viabilidad, só assim há garantias da real eficácia e o melhor custo benefício da 
técnica a ser usada. 
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Resumo: O presente estudo visa a avaliação das maninestações patológicas observadas em uma antiga 
concessionária de veículos, localizada no município de Juazeiro do Norte – Ceará. Assim, buscou-se analisar 
o estado de conservação da edificação com ênfase na possibilidade de reforma e recuperação, procurando
identificar as principais manifestações patologias e determinar possíveis soluções para as mesmas. No
processo de avaliação foram feitas inspeções visuais, análises táteis e entrevistas com moradores das
vizinhanças. Na sequência, determinou-se as possíveis causas e a possibilidade de reparos, por meio de
comparação com dados bibliográficos. Os resultados apontam que as principais manifestações patológicas
observadas são infiltrações, desplacamento do revestimento, recalque do solo, corrosão de armaduras,
manchas e deterioração proveniente de ações humanas como depredações e falta de manutenção. As
condições observadas indicam risco à saúde e segurança de moradores que por ali circulam, relacionada
também com os altos custos de recuperação dos diversos ambientes da edificação.

Palavras-chave: Manifestação patológica, Inspeção predial, Estado de conservação. 

Abstract: The present study aims to evaluate the pathological manifestations observed in an old car 
dealership, located in the municipality of Juazeiro do Norte - Ceará. Thus, we sought to analyze the state of 
conservation of the building with an emphasis on the possibility of renovation and restoration of the building, 
seeking to identify the main pathological manifestations and determine possible solutions for them. In the 
evaluation process, visual inspections, tactile analyzes and interviews with residents of the neighborhood 
were carried out. Then, the possible causes and the possibility of repairs were determined, through 
comparison with bibliographic data. The results show that the main pathological manifestations observed 
are infiltrations, peeling of the lining, repression of the soil, corrosion of armor, stains and deterioration 
resulting from human actions such as depredation and lack of maintenance. The observed conditions indicate 
a risk to the health and safety of residents who circulate there, also related to the high costs of recovery of 
the different building environments. 

Keywords: Pathological manifestation, Building inspection, State of conservation. 

1. Introdução

As manifestações patologias em edificações comprometem a habitabilidade, a vida útil da edificação, a 
estética e a funcionalidade dos diferentes sistemas. Muitos dos problemas decorrem de falhas no processo 
de execução, no planejamento e gestão da construção, ausência de detalhamento dos projetos, bem como 
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das escolhas e especificações dos materiais de construção e componentes, ações atmosféricas (variações de 
umidade, temperatura) e também decorrente do uso da edificação (PACHECO, 2013 e HELENE, 1993). 

Na busca de reduzir a incidência de manifestações patológicas as edificações devem ser projetadas 
atendendo as normas técnicas e executadas com as melhores práticas para se garantir que se alcance a vida 
útil de projeto (VUP), não obstante à necessidade de avaliação das condições da edificação e associada à 
manutenção preventiva, que auxiliam no aumento da vida útil da edificação, e resultam em menores 
desembolsos financeiros para a correção de eventuais manifestações patológicas (VILLANUEVA, 2015). 

Em edificações comerciais, destaca-se o uso de tecnologias construtivas voltadas para uso de elementos 
esbeltos (Concreto armado ou estruturas metálicas), o uso de arquitetura arrojada ou funcional, com uso de 
materiais duráveis e de fácil manutenção. No entanto, quando as condições de manutenção ou de avaliação 
da edificação são negligenciadas, as edificações passam por um processo de degradação, muito associado às 
condições de uso e atmosféricas na qual se localizam. O agravamento destas condições é observada em 
situações de abandono, onde evidenciam-se processos acelerados de deterioração e, em muitos casos as 
edificações são depredadas e vandalizadas, transformando este ambiente em um local de risco para 
transeuntes e edificações vizinhas.  

O trabalho em questão visa identificar, determinação de causas prováveis e proposição de ações corretivas 
para as principais manifestações patológicas observadas em uma concessionária de veículos abandonada, 
localizada na cidade de Juazeiro do Norte – Ceará. 

2. Materiais e métodos

A edificação analisada, trata-se de uma antiga concessionária de veículos, localizada na Avenida Padre Cícero, 
s/n, bairro Triângulo, no município de Juazeiro do Norte – CE, nas proximidades de universidades, hospitais, 
centros de comercio e vias de intensa movimentação de veículos e pedestres. A edificação é composta por 
um prédio principal com dois pavimentos, dois anexos e um reservatório de água onde, atualmente, o edifício 
encontra-se abandonado (a cerca de uma década). A Figura 1 apresenta a vista da fachada principal do 
edifício.  

Figura 1 - Vista frontal da edificação 

Forma feitas duas visitas técnicas à edificação, entre o dia 16 de maio e 21 de junho de 2020. Inicialmente, 
buscou-se fazer uma análise preliminar das manifestações patológicas, observar o estado de conservação da 
edificação e elaboração de um croqui da disposição do layout dos setores (Figura 2), tendo em vista a 
ausência de projetos. A segunda visita foi realizada com o objetivo de se fazer uma análise mais aprofundada 
das manifestações observadas com registro fotográfico, identificação do estado de conservação da edificação 
em função dos ambientes.  
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Assim, buscou-se aferir as espessuras das fissuras com uso de trena milimetrada, anotando-se as espessuras 
médias observadas, além de análise tátil do solo e dos revestimentos argamassados dos ambientes, anotando 
no croqui as informações obtidas e o estado de conservação. 

Concluídas as visitas técnicas, iniciou-se o estudo bibliográfico comparativo, além da identificação das causas 
mais prováveis das manifestações patológicas e indicações de reparos.  

Figura 2 -  Croqui da edificação (concessionária desativada) 

3. Resultados e Discussão

3.1 Anexo 1 A, Anexo 1 B e Pátio de entrada da concessionária 

Na entrada principal e nos anexos 1A e 1B, foram verificadas a degradação dos elementos de vedação, 
acúmulo de águas pluviais. Na parte superior do pórtico não foi verificado sistema de impermeabilização; 
porém percebeu-se a obstrução das instalações de escoamento pluvial. Esta situação possibilita o acúmulo 
de água, podendo causar a proliferação de vetores de doenças, bem como a ocorrência de eflorescências e 
manchas por umidade, conforme observado nas Figuras 3 e 4.   

Figura 3 – Anexo 1B (exposição de veículos)  Figura 4 – Anexo 1 A (recepção) 

Na parte inferior do elemento de laje, Anexo 1 A (Figura 5), observam-se a formação de depósitos cristalinos 
de cor branca sobre o concreto (eflorescências), decorrente da percolação da água pelo concreto e carreando 
os sais solúveis e manchas de umidade (VITÓRIO, 2003).  Pode-se verificar também que, em alguns locais o 
concreto já se encontra desagregado, devido a ocorrência de corrosão das armaduras. 
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Apontam-se como fatores principais a ausência de impermeabilização e a manutenção. Também foi 
verificada a carbonatação do concreto, fato condizente com a localização da edificação às margens de vias 
de alto fluxo de veículos. Sugere-se uma investigação mais aprofundada da estabilidade do pórtico como um 
todo, mesmo não se verificando fissuras nos pilares. 

Figura 5 – Parte inferior da laje da recepção (Anexo 1 A) 

No antigo local utilizado para a exposição dos veículos (pátio de vendas), foi verificado o desplacamento do 
concreto na parte inferior da laje, bem como a incidência de corrosão das armaduras e manchas de umidade 
e de poluição espalhadas nas alvenarias, teto e piso (Figura 6).  

Figura 6 – Área interna do Anexo 1B 

Estas manifestações patológicas associam-se à ausência de manutenção e infiltrações proveniente do 
pavimento superior, além da depredação recorrente por toda a edificação. A situação apresentada põe em 
risco à saúde e segurança de eventuais usuários da edificação, uma vez que há indícios de corrosão 
generalização por toda a extensão da laje, além de desplacamento de elementos de vedação do forro e do 
concreto de recobrimento da laje. 

Para os elementos de vedação (paredes), as Figuras 7 e 8, respectivamente, área externa e interna, 
apresentam descolamento da argamassa de revestimento, em sua maior parte, com manchas de umidade, 
provocando o aparecimento de bolor, formação de eflorescência, vesículas na superfície da tinta e fissuras 
com abertura média entre 1,0 mm a 2,0 mm e de conformações variadas que se estende do teto ao longo de 
toda parede. O bolor é uma alteração observável na superfície de diferentes materiais, sendo uma 
consequência do desenvolvimento de microrganismos pertencentes ao grupo dos fungos que se depositam 
na superfície do material, necessitando de ambiente com umidade (SOUZA, 1998). Nas edificações 
promovem a decomposição de diferentes tipos de componentes, notadamente revestimentos ou de material 
orgânico sobre estes depositados. 
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As condições ambientais afetam o desenvolvimento de fungos e bolor, sobretudo na ocorrência de umidade, 
umidade relativa do ar, ventilação do ambiente, altas temperaturas, entre 10° e 35° C, comum na região onde 
se encontra a edificação e o tipo de substrato (SOUZA, 1998). 

Figura 7 – Parede externa do Anexo 1B  Figura 8 – Parede interna Anexo 1B 

O vandalismo e depredação da edificação também fica evidente na Figura 9, onde a alvenaria foi 
parcialmente destruída para a retirada dos elementos da instalação elétrica, como eletrodutos e condutores. 

No mesmo ambiente, foi possível observar que a superfície do revestimento apresenta descolamento do piso 
cerâmico da camada de aderência, conforme Figuras 9 e 10.  No geral, o piso encontrava-se com pouco 
fragmentos de piso cerâmico e com desagregação do contrapiso. Por inspeção tátil, o material utilizado com 
contrapiso não se fragmentava e não foi observado recalques ou expansão do piso. 

Figura 9 – Piso Anexo 1B  Figura 10 – Piso Anexo 1B 

Devido as condições observadas, indicam-se como causas prováveis decorrem de vandalismo, ausência de 
manutenção, umidade advinda da falta de impermeabilização e desgaste natural dos materiais utilizados. 
Estas condições causam prejuízo estético e baixo risco aos indivíduos que circulam nas proximidades desta 
área da edificação. 

Para os anexos 1A e 1B, a habitabilidade ou correções podem se tornar inviáveis, em decorrência do grau de 
comprometimento dos componentes da edificação e do grau de acometimento deles, com destaque para o 
processo de corrosão, condições das alvenarias e revestimentos. 

3.2  Edificação principal, Pavimento 1A (térreo) e 1B (piso superior) 

Na parte interna da edificação, no pavimento térreo, observam-se indícios de um incêndio, em decorrência 
das manchas de foligem e deterioração do revestimento, conforme observado na Figura 13.   

Não é possível determinar quando ocorreu este incêndio, no entanto, acredita-se que ocorreu de forma 
intencional, provavelmente induzido por pessoas que utilizam este local para consumo de entorpecentes. 
Esta situação tende a agravar as condições gerais da edificação prejudicando ou aumentando os custos de 
possíveis reparos do edifício, necessitando de uma investigação da estabilidade geral do prédio principal. 
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Figura 13 – Pavimento 1A e 1B (indício de incêndio) 

Nas paredes internas dos Pavimentos 1A e 1B, observa-se fissuras, além da desagregação da pintura e do 
revestimento das paredes. (Figura 14). 

Figura 14 – Alvenarias internas dos Pavimentos 1A e 1B 

A ocorrência de fissuras foi verificada em todas as alvenarias internas da edificação, com morfologia variada, 
abertura média variando entre 2,0mm e 8,0mm, aferidas com uso de régua milimetrada, e com destaque 
para fissuras inclinadas em 45° e extensão do teto ao piso. As fissuras, foram as observadas nos elemento da 
estrutura da edificação, tais como pilares, vigas e lajes. 

Estas ocorrências indicam possíveis problemas estruturais decorrentes de deformações, recalque do solo 
(indicação menos provável de ocorrer nesta edificação, uma vez que não se constatou o recalque do solo) e 
ocorrência de corrosão dos elementos estruturais. Nesta ocasião, sugere-se uma melhor avaliação das 
condições estruturais. Na Figura 15 verifica-se fissuras, com abertura superior a 1,0cm, entre o elemento de 
vedação (parede) e os elementos estruturais (pilar e viga). Para estas fissuras, não se observou alteração  

Acredita-se que o travamento da alvenaria nos elementos estruturais viga e pilar não foi executado de 
maneira ideal, uma vez que não se observou junta na abertura, além de uma maior abertura na parte superior 
da alvenaria, podendo indicar deformação do pilar. 
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Figura 15 – Alvenaria externa ao Pavimento 1A 

Nas dependências dos Pavimentos 1A e 1B se observam processos corrosivos, deplacamento e desagregação 
do concreto e ocorrência de manchas e eflorescências, sobretudo no pavimento superior. As Figuras 16, 17, 
18 e 19 apresentam as condições observadas nas lajes dos Pavimentos 1A e 1B. 

Figura 16 – Laje Pavimento 1 A  Figura 17 – Laje Pavimento 1 B 

Nas Figuras 16 e 17 observa-se a ocorrência de corrosão das armaduras inferiores das lajes e desplacamento 
do concreto de recobrimento destes elementos estruturais. Nas Figuras 18 e 19 percebe-se a ocorrência de 
manchas de umidade, formação de bolor e desagregação de parte do concreto.  

Destaca-se a ausência de impermeabilização, a possível carbonatação do concreto como principais 
causadores destas manifestações patológicas. Em virtude das ocorrências observadas e do alto grau de 
comprometimento da edificação, quanto aos elementos estruturais, indicam a necessidade de restrição de 
acesso ao edifício e buscar análises mais aprofundadas dos elementos estruturais.  

A vista geral do Pavimento 1A (térreo), Figura 20, apresenta o estado de conservação da edificação como um 
todo, com destaque para as manchas de umidade e formação de bolor, na parte superior (teto). Percebe-se 
também o desplacamento do concreto e, no pilar central (centro da imagem), verifica-se um dano 
proveniente da tentativa de retirar a tubulação da instalação elétrica.  

Figura 20 – Vista geral do Pavimento 1A 
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Em termos gerais, observam-se fissuras, corrosão, desagregação de elementos de concreto, perda de 
elementos de vedação e revestimento das paredes e do piso, ausência de impermeabilização e depredação 
geral da edificação. Estas ações decorrem do abandono da edificação, da ausência de manutenção e da não 
limitação de acesso ao local o pode pôr em risco eventuais usuários da edificação. 

5. Conclusões

Ao avaliar as manifestações patologias encontradas na edificação, conclui-se que o edifício apresenta 
problemas decorrentes de fatores humanos, em decorrência do estado de abandono que se encontra 
atualmente, sobretudo por incidentes como indicativo de incêndio, além de depredação de elementos de 
vedação. Além de fatores externos relacionados ao ambiente onde a edificação se encontra, em via de alto 
tráfego de veículos, relacionados à carbonatação do concreto e corrosão das armaduras.   

As manifestações patológicas observadas, tais como as fissuras, o desplacamento de estruturas de concreto, 
além de processos corrosivos, a perda de integridade dos revestimentos e manchas de eflorescência; 
poluição e umidade; tendem à causar além de depreciação estética da edificação e de áreas vizinhas, também 
indicam uma redução da capacidade portante das estruturas, causando risco à integridade física e a saúde 
de eventuais usuários da edificação.  

Quanto ao enquadramento das anomalias e falhas presentes são considerados de difícil correção, uma vez 
que se apresentam-se em toda a edificação, associada à falta de manutenção preventiva e abandono, podem 
indicar altos custos para reparo e recuperação dos sistemas estruturais, revestimentos, drenagem e 
impermeabilização da edificação. 

Assim, estudos práticos que visem a avaliação do estado de conservação de edificações, reforçam a 
importância dos planos de manutenção e a necessidade de monitoramento destes ambientes, evitando-se 
altos custos para recuperação da edificação. Evitando-se que a edificação seja abandonada tornando-se 
ponto de insegurança para a comunidade e, com risco para transeuntes ou eventuais usuários do espaço. 
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Resumo: Quando ações de manutenção e inspeções periódicas não são realizadas, problemas que reduzem 
a durabilidade de uma edificação são observados com maior frequencia. Um exemplo de tal afirmação foi 
observada no campus Pirajá da Universidade Regional do Cariri – URCA, onde  algumas manifestações 
patológicas cuminaram na interdição da edificação, trazendo prejuízos à formação profissional e risco à 
integridade física dos alunos, professores e funcionários. Assim, o objetivo do presente estudo é o de avaliar 
o estado de conservação da edificação e propor possíveis soluções para as manifestações patológicas
observadas. Para tal, foram realizadas inspeções, ao longo de três visitas à edificação com a elaboração de
croqui e relatório fotográfico complementados por entrevistas com funcionários da universidade, avaliação
do solo por inspeção tátil e visual e, para asutilizou-se  selo de gesso e para os pilares avaliou-se a
profundidade de carbonatação com fenolftaleina. As manifestações patológicas mais frequentes foram
fissuras e as trincas em alvenarias, além de corrosão das armaduras dos pilares e vigas, classificadas como
manifestações de maior risco aos usuários. Indicam-se como causas prováveis das manifestações patológicas
observadas, podem ser associadas ao recalque do solo, falta de verga e contraverga nas esquadrias e
ausência de plano de manutenção. Assim, indica-se a necessidade de aprofundar às análises sobre
estabilidade das estruturas de concreto armado e fundações, reforçando a necessidade de um planejamento
de manutenção ao longo da vida útil da edificação, reduzindo o impacto financeiro de uma reforma ou
demolição da edificação para os cofres públicos.

Palavras-chave: Manifestações patológicas, Grau de risco, Manutenção, Universidade Regional do Cariri. 

Abstract: When maintenance actions and periodic inspections are not carried out, problems that reduce the 
durability of a building are observed more frequently. An example of such a statement was observed on the 
Pirajá campus of the Regional University of Cariri - URCA, where some pathological manifestations have led 
to the interdiction of the building, causing damage to professional training and risk to the physical integrity 
of students, teachers and employees. Thus, the objective of the present study is to assess the state of 
conservation of the building and to propose possible solutions for the pathological manifestations observed. 
To this end, inspections were carried out over three visits to the building, with the drawing of a sketch and a 
photographic report, complemented by interviews with university employees, soil evaluation by tactile and 
visual inspection and, for the use of a plaster seal and for the pillars, carbonation depth was evaluated with 
phenolphthalein. The most frequent pathological manifestations were cracks and cracks in masonry, as well 
as corrosion of the reinforcement of columns and beams, classified as manifestations of greater risk to users. 
They are indicated as probable causes of the observed pathological manifestations, they can be associated 
with the repression of the soil, lack of lint and curb in the frames and absence of maintenance plan. Thus, 
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there is a need to deepen the analysis on the stability of reinforced concrete structures and foundations, 
reinforcing the need for maintenance planning throughout the life of the building, reducing the financial 
impact of a renovation or demolition of the building for the public safes.  

Keywords: Pathological manifestations, Degree of risk, Maintenance, Universidade Regional do Cariri. 

1. Introdução

Na construção civil novas tecnologias, técnicas vem manipulando de forma a melhorar o setor, aumentando 
a durabilidade e a qualidade, reduzindo o tempo e os gastos para os responsáveis (MARIANA; COSTA; 
CUENCA, 2017). Com a tecnologia aliada ao setor da construção, se obtém benefícios tanto para os 
profissionais quanto para os clientes, entregando nas mãos dos consumidores um serviço menos vulnerável 
a falhas e defeitos. 

A área de patologias das construções é a área da engenharia que busca a investigação de causas e origens, 
tipos de manifestações, além do estudo de menacnismo de ocorrência e propagação das manifestações 
patológias e também de proposição de correções (CAPORRINO, 2018). Para Tutikian e Pacheco (2013), 
definem sintomatologia como área da Patologia das Construções que estudam os sinais apresentados pelas 
falhas da edificação, tendo como objetivo diagnosticar o problema patológico, para poder agir de forma 
eficiente, gerando uma recuperação adequada ao tipo de problema apresentado.  

Segundo Souza e Ripper (1998), Patologia das Estruturas refere-se genericamente a uma  área da Engenharia 
das Construções com o objetivo no estudo das formas de manifestações, mecanismos e consequências de 
ocorrências das falhas, das origens e dos sistemas de deterioração das estruturas. Mas a Patologia das 
Estruturas não é apenas uma área da identificação e conhecimento das anomalias, mas também se designa 
à concepção e ao projeto das estruturas, e o aprimoramento de técnicas construtivas na execução. 
Associando-se à diversas cauasas como Os agentes causadores dos problemas patológicos podem ser vários: 
variação de umidade, cargas, variações térmicas intrínsecas e extrínsecas ao concreto, agentes atmosféricos, 
incompatibilidade de materiais, agentes biológicos e outros (HELENE, 1992 e Linchtenstein, 1985). 

Para Lapa (2008), quando em uma construção apresentar manifestações patológicas, o problema tende a se 
agravar rapidamente, dando origem a outros problemas secundários. Por isso, torna-se essencial o 
conhecimento em revisões bibliográficas para que seja feita de maneira correta o diagnóstico e o tratamento 
do problema e, assim, garantir o desempenho da edificação quanto à vida útil baseada em planejamento e 
processos de manutenção e revisão dos sistemas do edifício (SENA et al., 2020). 

Diante as manifestações patológicas que podem gerar custos, riscos e prejuízos encontradas na Universidade 
Regional do Cariri URCA, no município de Juazeiro do Norte-CE, campus Pirajá, onde se localizava o curso de 
Artes e Teatro, o trabalho em questão tem o objetivo de analisar as manifestações patológicas, apontando 
potenciais causas e proprosição de soluções para os problemas observados.  

Estes defeitos acarretam diretamente na rotina dos alunos, professores, funcionários e visitantes, gerando 
pequenos acidentes e até mesmo acidentes graves como colapso de estruturas. Essas falhas podem até 
limitar o uso das atividades dos alunos e professores, atrasando as atividades desenvolvidas neste campus. 
Pode-se dizer que a falta de manutenções periódicas acabou gerando as manifestações patológicas, pois toda 
obra precisa ser inspecionada por profissionais a fim de evitar essas doenças na construção. 

2. Materiais de métodos

A edificação em análise, refere-se ao campus Pirajá da Universidade Regional do Cariri (URCA), localizado no 
bairro Santa Teresa na cidade Juazeiro do Norte-CE. Mais precisamente na Avenida Castelo Branco N° 150, 
que por não apresentar segurança aos usuários, a edificação encontra-se em reforma no atual ano de 2020. 

O local de ensino foi construído próximo a uma avenida de alto tráfego de veículos, situada numa região 
sujeita a emissão de poluentes expelidos pelos veículos.  

O campus de ensino superior em questão, trata-se de uma construção com infraestrutura em concreto 
armado em várias áreas, observadas devido à falta de recobrimento de concreto podendo localizar as 
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armaduras expostas, em outras áreas são constituídas por alvenarias bem robustas sem a armadura e 
também áreas com treliças de madeira; cobertura em telhas cerâmicas; fechamento e divisórias internas em 
alvenaria não estrutural e esquadrias (janelas e portas) de madeira, a maioria delas. Em função da ausência 
de projetos, optou-se pela elaboração de um croquí situacional da edificação, conforme Figura 1, o qual 
auxiliará na localização das manifestações patológicas por ambiente. 

Figura 1 – Croqui da edificação 

Foram feitas 3 visitas a instituição de ensino, no qual foi feito o relatório fotográfico utilizando um 
smartphone e por fim, foi desenvolvido um croqui com o auxílio do autocad e google maps. A primeira visita 
buscou a identificação situacional, identificar o estado de conservação geral da edificação e elaboração de 
um esbolso dos ambientes. Na segunda visita, foram mapeadas as áreas, com a melhoria do croqui inicial 
(utilizando-se trenas calibradas), elaboração do relatório fotográfico (com câmera de 12 megapixels) e 
invesigação da estabilidade de fissuras por selo de gesso e fissurômetro e régua milimetrada para identificar 
as aberturas das fissuras. 

Na terceira visita, buscou-se a quantificação das manifestações patológias, avaliação de estabilidade das 
fissuras e observação da estabilidade das fissuras. Nesta fase também buscou-se a avalaição das estruturas 
de concreto armado, com enfase em dois pilares localizados na entrada do pátio central da edificação. 
Utilizou-se a fenolftaleina para avalair a profundidade de carbonatação do concreto. Com base nas 
informações obtidas, foi feita a comparação dos dados técnicos com o referencial teórico, resultando na 
classificação das manifestações patológicas. 

No Grau de criticidade foi feito a análise das manifestações patológicas Com base na norma de grau de 
criticidade do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia onde foi avaliado o grau de 
criticidade das anomalias. 

Quando uma edificação apresentar várias falhas patológicas, torna-se necessário realizar uma vistoria 
minuciosa nos elementos que compõe a edificação para obter um estudo para se determinar as reais 
condições dos elementos estruturais, de forma a avaliar as anomalias existentes, suas causas  os métodos a 
serem adotados para o reforço ou recuperação e as providências a serem tomadas (MAZER, 2012). Para as 
análises das fissuras distribuidas em quase todos os ambientes do local vistoriado, foram utilizados os 
equipamentos: a escada para subir em ambientes de difícil acesso, o fissurômetro e o paquimetro para medir 
as dimensões das fissuras e trincas, lupa para a determinação das fissuras capilares.  

3. Resultados e discussões
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3.1 Fissuras e trincas em alvenarias 

As manifestações patológicas que mais ocorreram nesse estudo foram as trincas e fissuras nas alvenarias, 
conforme Figura 2. Ocorreram fissuras variando com espessura entre 0,5 cm a 1,0 cm, localizadas no 
refeitório (1), sala de aula 2 – bloco B (2), sala de aula 1 – bloco A (3), laboratório de artes visuais – bloco A 
(4 e 5) e sala de aula 4 – bloco A. As causas podem se relacionar, respectivamente, com a sobrecarga 
proveniente da viga sobre a alvenaria (1, 2 e 4). Recalque e falta de amarração da alvenaria (3), infiltração 
ou ruptura da argamassa de asentamento, relacionada com a sobrecarga (5) e sobrecarga provocada pela 
estrutura do telhado apoada diretamente na alvenaria.  

O risco associado às manifestações apresentadas na Figura 1 O grau de criticidade desta anomalia se 
enquadra em grau crítico para as anomalias apresentadas na Figura 1 para a imagem 1, 2 e 4 por apresentar 
riscos aos usuários. Para as anomalias 3, 5 e 6. Podem ser classificados como risco médio, por indicarem 
menores riscos aos usuários e por inidcar a necessidade de correção para evitar o agravamento da 
manifestação patológica. 

Figura 2 - Trincas e fissuras em alvenarias 

Como medidas corretivas inciam-se a avaliação da estabilidade da edificação e avaliação e reforço do solo, 
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além de corrigir a amarração das alvenarias, correção do sistema de impermeabilização e comatação das 
fissuras, evitando-se a penetração de agentes atmosféricos nas fissuras. 

3.2 Fissuras e trincas em vãos e esquadrias 

As fissuras em portas e janelas são manifestações patológicas observadas com grande frequência neste 
objeto de estudo, apresentam abertura variando entre 0,3cm e 1,0cm. Pode-se apontar como causas a 
sobrecargas proveniente do telhado sobre as alvenarias, recalques das fundações (observado na imagem 4, 
que apresenta uma fissura relacioanda ao recalque do solo e som oco), ausência de vergas e contra-vergas 
em vãos de esquadrias. As manifestações apresentadas na Figura 3 localizam-se nas salas de aulas do bloco 
A e B. Para a correção das fissuras, indica-se uma avaliação da estabilidade das alvenarias, das fundações e 
das lajes do telhado, relacioanda com a dificuldade de abertura das esquadrias e recalque do solo (observado 
por inspeção visual).  

Figura 3 - Fissuras em vãos de esquadrias 

3.3 Fissuras e trincas em pilares 

Foram observadas fissuras e trincas em pilares, com abertura média de 3,0mm com 45° de inclinação (A) e 
veritical (B), Figura 4, situados em áreas de passagens entre o bloco A e B, sendo considerada uma 
manifestação patológica de alto risco, uma vez que compromete a integridade estrutural, podendo ser 
relacionada com a infiltração, a presença de carbonatação, com profundidade de 3,0 cm e a sobrecarga da 
viga e laje da cobertura do corredor de passagem. 

Devido a carbonatação atingir o recobrimento da armadura, com manchas de corrosão, além das 
eflorescências e manchas de umidade, indica-se e demoloção dos pilares e da laje do corredor de acesso. 
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Figura 4- Fissuras e trincas em pilares 

3.4 Corrosão de armaduras em vigas 

Observou-se o desplacamento do concreto de recobrimento e a corrsão das armaduras das vigas das slas de 
aulas do bloco C, associada a sobrecarga dos tijolos na parte superior das vigas. Esta maniestação patológica 
pode ter origem no processo de execução ou sobrecarga sobre a viga, conforme observado na Figura 5. Tal 
patologia pode ser agravada com a ocorrência de carbonatação, relacioando com a localização da edificação, 
em um avia de alto tráfego de veículos.  

Figura 5 - Corrosão de armaduras em vigas 

Em função das condições observadas, indica-se o reforço estrutural das vigas, bem como a execução de 
outras igas para distribuir melhor as tensões provenientes do telhado que parte de sua estrutura se apoiam 
sobre estas vigas. Em função da possibilidade de recuperação, classifica-se o risco como alto, uma vez que as 
armaduras estão expostas e, também a ocorrência de fissuras em algumas alvenarias. 

3.5 Manchas de umidade e destacamento de revestimento cerâmico 

As manchas de umidade, infiltração e eflorescências são observados em diversos ambientes da edificação, 
áreas internas e externas. As imagens apresentadas na Figura  6, são observadas nos laboratórios de artes, 
salas de aulas, sendo relacionadas com a falha/ausência de impermeabilização (da laje de cobertura destes 
ambientes), obstrução de tubulações de escoamento de águas pluvias e, para as manchas localizadas na 
área inferior das alvenarias, realcionam-se com a umidade ascendente proveniente do solo. Como indicativo 
de correção, indica-se a recoposição dos sistemas de impermeabilização e escoamento pluvial, associado à 
recosntituição das camadas de revestimento e pintura, e impermeabilização das fundações das alvenarias. 
Em função da possibilidade de recuperação, indica-se o grau de risco como baixo, relacionado com os 
aspectos estéticos, desagregação dos revestimento e formação de bolor. 
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Figura 6 – Manchas em paredes e forro 

Destacamento e a fissuração do revestimento cerâmico do piso foi observado em todos os ambientes da 
edificação (Figura 7). Pode-se apontar como causas a má execução, devido a ausência de argamassa colante, 
ineficiente compactação do solo, umidade ascendente, ausência de rejunte e recalque do solo. Recomeda-
se a substituição do piso, associado com a compactação e impermeabilização das camadas de base do piso, 
além da utilização de rejunte e argamassa colante. Aponta-se um baixo risco associada à esta manifestação 
patológica, no entanto, deve-se observar a relação existente entre o recalque do solo e as fissuras. Segundo 
Nascimento e Helena (2010), o solo de Juazeiro do Norte trata-se de um solo argiloso vermelho-amarelo. 

7 

Figura 7 – Fissuração e desagregação de revestimento de piso 

A Figura 8, apresenta uma estatística das principais manifestações obervadas quanto ao percentual de 
obsrevações para o tipo de elemento construtivo avaliado. Destaque para as fissuras e trincas que foram 
observadas em 96,43% das alvenarias da edificação. 

Figura 8 - Estatísticas das manifestações patológicas observadas na Urca campus Pirajá

25

75

89,29

53,57

35,71

64,29

96,43

0 20 40 60 80 100 120

Fissuras e trincas em pilares

Fissuras e trincas em pisos de concreto

Fissuras em vãos de esquadrias

Destacamento dos revestimentos cerâmicos

Corrrosão de armaduras em vigas

umidade e infiltrações

Fissuras e trincas em alvenarias

Manifestação patológia e insidência percentual pelo tipo de elemento

44



Análise das manifestações patológicas encontradas na Universidade Regional do cariri - URCA  

4. Conclusões

As manifestações patológicas relacionadas com fissuras em vão de esquadrias, corrosão de estruturas de 
concreto armado, manchas de umidade, recalque do solo foram as principais manifestações patológicas 
observadas na Universidade Regional do Cariri campus Pirajá, com maior comprometimento e insidência de 
mais de uma manifestação patológicas, sobretudo, nas salas de aulas. Pode ser observado 96,43% dos 
problemas mostrados nas salas da instituição associavam-se ao processo de fissuração de alvenarias, com 
73% de grau crítico analisado, no entanto, a maioria das fissuras avaliadas com selo de gesso apontavam 
estabildade das mesmas. 

Vale destacar também a corrosão nas vigas, com armaduras expostas e nos pilares com profundidade média 
de carbonatação de 3 cm, associada à fissuração destes elementos. Além de manchas de umidade advinda 
de falhas no sistema de impermeabilização.  

As manifestações patológicas observadas possuem relação com  a ausência de manuteções preventivas e 
corretivas, associado à má conservação por parte dos usuários e também às condições ambientais e 
relacionadas ao solo e ao tráfego de veículos. Em posse nos resultados acredita-se que a recuperação do 
imóvel deve compreender um estudo mais aprofundado da estabilidade da edificação e do solo, podendo 
ser adotadas recuerpação de sistemas de impermeabilização, escoamento pluvial, reconstituição do piso e 
revestimentos, além de reforço de alguns elementos estruturais, o que pode se relacionar com altos custos 
para recuperação da usabilidade da edificação.  
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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo bibliográfico sobre a corrosão das armaduras de estruturas de 
concreto armado provocada pela ação dos íons sulfatos. Foi analisado o meio em que os íons sulfatos 
estavam inseridos, bem como as variáveis que interferem neste processo para causar deterioração nas 
estruturas de concreto armado. Pode-se concluir com este trabalho que, além de provocar reações químicas 
expansivas no concreto, o ataque de sulfatos também pode ocasionar corrosão nas armaduras sendo 
essencial ampliar o conhecimento do mecanismo de ação para condutas preventivas e corretivas no intuito 
de aumentar a vida útil das estruturas de concreto armado. 

Palavras-chave: Corrosão das armaduras. Íons Sulfatos. Concreto. 

Abstract: This work presents a bibliographic study on the corrosion of reinforced concrete structures 
reinforcement caused by the action of sulfate ions. The medium in which the sulfate ions were inserted was 
analyzed, as well as the variables that interfere in this process to cause deterioration in the reinforced 
concrete structures. It can be concluded with this work that, in addition to causing expansive chemical 
reactions in the concrete, the attack of sulfates can also cause corrosion in the reinforcement, being essential 
to expand the knowledge of the mechanism of action for preventive and corrective conducts in order to 
increase the useful life of the reinforced concrete structures. 

Keywords: Corrosion of reinforcement. Sulfate ions. Concrete. 

1. Introdução

Conforme Petru (2019), as estruturas estão sempre em contato com os efeitos deletérios, tais como, 
sobrecargas, ataques ambientais, desastres, entre outros. Segundo Glasser et.al. (2008), as estruturas de 
cimento Portland devem cumprir as funções prescritas em projeto, além de resistir à ação de agentes 
agressivos decorrente do ambiente no qual está inserido. Assim, as especificações dos materiais utilizados 
na execução estão intrinsecamente ligados à agressividade do meio durante à sua vida útil.  

O concreto, quando corretamente executado, protege a armadura sobre dois principais aspectos: o físico e 
o químico. A proteção física é devido ao cobrimento do concreto que deve ser de acordo com a NBR
6118:2014, já a proteção química, é decorrente do meio alcalino, fazendo com que haja a formação de uma
película fina, a camada passivadora (GENTIL, 1996).
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Segundo Moyses (2018), a camada passivadora é fundamental para não deixar o aço entrar em processo de 
corrosão. Além disso, Nascimento et al. (2020) mencionam que nas estruturas de concreto armado a 
corrosão das armaduras é uma das manifestações patológicas que ocorrem com maior frequência. O 
resultado desse processo eletroquímico é a redução da seção de armadura e a fissuração do concreto 
paralelamente a esta (MOTA et al. 2009).  

No tocante à deterioração do concreto, esta acontece por fenômenos físico-químicos que apresentam causas 
diversas. Na figura 1 abaixo, Silva (2017) demonstrou as diversas formas de deterioração do concreto por 
reações químicas. 

Figura 1 - Representação esquemática da deterioração do concreto por reações químicas (SILVA, 2017). 

Os sulfatos estão entre os agentes químicos com maior agressividade sobre o material,  podendo ser 
encontrados em diversas formas, como por exemplo, diluídos em água (Pereira, 2019).  Deste modo, os 
concretos utilizados em obras subterrâneas, marítimas ou de condução de rejeitos industriais e esgotos são 
mais susceptíveis a esses ataques (Pereira, 2019). 

O ataque interno de sulfatos e os seus processos de formação e deterioração em compostos cimentícios são 
complexos, apesar de diversos estudos e discussões sobre o tema (DE LIMA e SILVA et al. 2018). 

Segundo De Lima e Silva et al. (2018), os compostos hidratados da pasta endurecida e os íons sulfatos que 
estão presentes na solução dos poros da matriz, provocam várias reações químicas e físicas, resultando na 
formação de produtos que podem levar à expansão e à fissuração. Conforme relatam os mesmos autores, o 
ataque de sulfatos, notadamente o sulfato de magnésio, provoca a redução do pH no concreto, reduzindo a 
camada passivadora e, favorecendo o processo de corrosão. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica sobre a corrosão das 
armaduras em estruturas de concreto armado devido ao ataque de sulfatos. 

Compreender como a durabilidade do concreto armado é afetada pelo ataque de sulfatos, demonstrando a 
atuação desse processo químico, é uma questão relevante para a construção civil. Neste sentido, estudos e 
pesquisas são constantemente desenvolvidos sobre as manifestações patológicas e a durabilidade das 
estruturas. Dependendo do tipo de solo, as fundações ficam em contato direto com águas ricas em sulfatos, 
o que pode acarretar em um impacto econômico na recuperação da edificação. Assim, a partir da ampla
compreensão dos efeitos químicos gerados pelos sulfatos, pode-se evitar gastos elevados com a recuperação
da estrutura.
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Este trabalho está organizado da seguinte forma: primeiro, há esta introdução, na qual é apresentada a 
contextualização e o objetivo; a segunda seção traz os mecanismos gerais da corrosão do aço no concreto; a 
terceira, por sua vez, apresenta as condições necessárias para o processo corrosivo; a quarta, se refere às 
estruturas de concreto e as procedências dos sulfatos; a quinta, é sobre a corrosão provocada pelos sulfatos 
e; a sexta e última, elenca as principais conclusões. 

2. Mecanismos Gerais

Segundo Metha (2006), a corrosão do aço no concreto é um processo eletroquímico. Os potenciais 
eletroquímicos têm dois cominhos para formar as células de corrosão: incorporação de dois metais diferentes 
no concreto e, pela diferença de concentração de íons dissolvidos, tal como os álcalis. 

Diante disso, forma-se no metal, uma área catódica e a outra anódica, conforme Figura 2 abaixo. 

Figura 2 - Representação esquemática das alterações químicas (METHA, 2006). 

A Figura 3 a seguir, demonstra que entre as áreas anódicas e catódicas haverá uma diferença de potencial 
(ddp), dando início ao fluxo de corrente elétrica, devido à formação do efeito pilha (FORTES; ANDRADE, 

2001). 

Figura 3 - Representação esquemática da corrosão eletroquímica em concreto armado (HELENE, 1986). 

O fluxo de elétrons para a área catódica é mantido pelo consumo de elétrons, fazendo com que a ionização 
do ferro metálico aconteça na área anódica. Já em relação à área catódica, a presença do ar e da água na 
superfície do cátodo é extremamente necessário (METHA, 2006).  

A formação da ferrugem decorrente da transformação ferro metálico, proporciona um aumento de volume, 
que dependendo do estado de oxidação, pode aumentar em até 600% do tamanho original, como mostra a 
Figura 4 a seguir (METHA, 2006). 
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Figura 4 - Mostra que dependendo do estado de corrosão o volume sólido pode aumentar em até seis vezes (METHA, 
2006) 

A corrosão pode se manifestar no concreto armado na forma de manchas superficiais causadas pelos 
produtos de corrosão, seguidas por fissuras, destacamento do concreto de cobrimento, diminuição da secção 
resistente das armaduras com frequente seccionamento de estribos, redução e eventual perda de aderência 
das armaduras principais, ou seja, deteriorações que levam a um comprometimento da segurança estrutural 
(RIBEIRO, 2014). 

3. Condições necessárias para o processo corrosivo

A formação de óxidos e hidróxidos de ferro é conduzida pela corrosão, produtos pulverulentos e porosos 
denominados ferrugem. Esses produtos só ocorrem nas seguintes condições: existência de um eletrólito; 
diferença de potencial; oxigênio e; agentes agressivos (HELENE, 1986). 

O eletrólito tem como propósito permitir a dissipação e mobilidade dos íons, realizando a ligação entre a 
superfície do aço e a matriz porosa do concreto. A título de exemplo, a água existente no concreto em grande 
proporções funciona como um eletrólito. Além desta, a portlandita – Ca(OH)2-, produto de hidratação do 
cimento, formam nos poros e capilares uma solução saturada que constitui um bom eletrólito (RIBEIRO, 
2014).  

A diferença de potencial é causada devido à diferença de potencial entre os pontos da barra, como por 
exemplo: diferença de umidade, aeração, concentração salina, tensão no concreto e no aço (RIBEIRO, 2014). 

Segundo Helene (1986), o oxigênio é necessário para a formação da ferrugem – 2Fe(OH)2. Na Figura 5, 
aparesentada a seguir, a velocidade inicial é acelerada tendendo a decrescer com a constituição da camada 
de óxido, porque esta irá operar como um impedimento da difusão do oxigênio. 
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Figura 5 - Velocidade de corrosão em relação à concentração de oxigênio dissolvido (mdd = mg/dm2/dia) (RIBEIRO, 
2014). 

Os agentes agressivos contidos ou absorvidos no concreto podem acelerar a corrosão, já que inibem a 
formação ou destroem a camada passivadora do aço. Dentre eles estão: íons sulfatos, dióxido de carbono, 
gás sulfúrico, entre outros.  

Tuutti (1982) estabeleceu através de um modelo, uma metodologia de vida útil com base na corrosão das 
armaduras do concreto por meio de dois subprocessos: iniciação e propagação. 

O período da iniciação é determinado pelo cobrimento do concreto, no qual sofrerá alterações devido ao 
nível de concentração das substâncias que dão início a corrosão. O processo da corrosão começa no estágio 
da propagação (TUUTTI, 1982). Assim, após a despassivação da armadura, a velocidade e a intensidade da 
corrosão são determinadas pelas condições termodinâmicas (RIBEIRO, 2014). O teor de umidade é o principal 
fator de controle do processo. 

A umidade no concreto é controlada pela temperatura, sendo que esta, regula a evaporação e a condensação 
da água no seu interior, cuja a qual, atua como eletrólito no processo de corrosão (RIBEIRO, 2014). 

4. Estruturas de concreto e procedência dos sulfatos

O concreto quando executado com os devidos cuidados, proporciona baixa permeabilidade, reduz a 
penetração de agentes agressivos, funcionando como uma barreira para impedir que os vergalhões de aço 
sofram ataques de íons agressivos, como por exemplo, íons sulfatos. 

O desgaste, variações químicas ou alterações na estrutura são devido às alterações sofridas pelo material 
que estão relacionadas com a interação físico-química entre o material e o meio. 

A deterioração e a corrosão do concreto podem ser observadas pelos processos principais, sendo estes, 
classificados de acordo com a sua natureza, em mecânicos, físicos, químicos, biológicos. 

Segundo Metha (2006), reações químicas que envolvem produtos expansivos no concreto podem gerar 
prejuízos. Em primeiro momento, as expansões podem não gerar danos ao concreto, porém, com o aumento 
crescente das tensões internas acarreta deformações, deslocamentos em diferentes partes da estrutura, 
rachaduras, entre outros. 

Grandes teores de sulfatos podem ser encontrados nos solos e em águas industriais como naturais (RIBEIRO, 
2014). As concentrações de SO4 entre 3.000 e 6.000 mg/l são consideradas as mais severas (WHITTAKER, 
2014). Na maioria dos solos, o sulfato está na forma de gipsita (ou gesso, CaSO4.2H2O), geralmente em 
concentrações que variam de 0,01% a 0,05% de SO4, sendo, portanto, quantidades inofensivas ao concreto. 
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Nas águas subterrâneas, os sulfatos mais presentes são:  magnésio, sódio e potássio. O sulfato de amônia 
pode ser encontrado em águas e terras agrícolas (DE LIMA e SILVA et al., 2018). 

5. Corrosão pelos íons sulfatos

Geralmente, a agressividade do ataque está ligado ao teor de sulfatos no solo e na água em contato com o 
concreto e às características desse concreto (RIBEIRO, 2014). Aumentando o teor de sulfatos, aumenta a 
agressividade do meio, e quando estão dissolvidos em água, esses íons se tornam mais agressivos (RIBEIRO, 
2014). 

A Figura 6 abaixo, demonstra que ataque por sulfato ao concreto provoca reações entre o agente agressor e 
o composto do material cimentício. Segundo Ribeiro (2014), esse ataque ocorre devido à três fatores:
penetração dos íons sulfato na matriz do cimento; reação dos sulfatos com o hidróxido de cálcio, formando
gesso; e na reação do gesso com os aluminatos, resultando em compostos expansivos, como a etringita.

Figura 6 - Representação esquemática dos efeitos do ataque por sulfatos sobre o concreto (RIBEIRO, 2014). 

Os sulfatos mais prejudiciais para o concreto são: sulfato de amônio [(NH4)2SO4], o sulfato de cálcio (CaSO4), 
o sulfato de magnésio (MgSO4) e o sulfato de sódio (Na2SO4).

Dentre eles, o sulfato de magnésio, por sua vez, é o mais prejudicial devido à formação de hidróxido de 
magnésio, e este reage também com o hidróxido de cálcio, reduzindo a alcalinidade do sistema e tornando 
instável o silicato de cálcio hidratado, que também será alvo de ataque da solução de sulfato (METHA,2006). 

Pode-se verificar a redução da alcalinidade do sistema, e, consequentemente, a profundidade do ataque, 
utilizando a fenolftaleína, que é um indicador de basicidade. A partir da Figura 7 abaixo, é possível perceber 
que, a região acometida pelo ataque de sulfato, apresenta aspecto incolor, enquanto a região não acometida 
possui aspecto rosado. 
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Figura 7  – Efeitos do ataque por sulfatos sobre o concreto (DE LIMA e SILVA et al., 2018). 

Assim, diante do projeto estrutural, tem-se o cobrimento do concreto, visualizando então, se o cobrimento 
já foi ultrapassado ou não pelo ataque de sulfatos, de forma a influenciar diretamente na despassivação do 
aço que pode acarretar na corrosão do mesmo. 

6. Conclusões

O conhecimento das manifestações patológicas presentes nas estruturas de concreto armado é de grande 
importância para que a vida útil de uma estrutura determinada em projeto seja alcançada. O entendimento 
das origens, das formas de manifestação e os mecanismos de deterioração das estruturas auxilia nas tomadas 
de decisões no tocante aos procedimentos a serem realizados para garantir a durabilidade e desempenho 
das das estruturas de concreto armado. 

A corrosão das armaduras é o fenômeno mais frequente no que se refere a deterioração das estruturas de 
concreto armado. Uma das principais causas é o CO2, que favorece a diminuição do pH e posteriormente a 
despassivação da armadura, bem como os íons sulfatos, que também contribuem para esta despassivação. 

Fatores como a espessura do concreto e sua qualidade também influenciam na propagação da corrosão, 
além do meio em que o mesmo está inserido. Por isso, a investigação do solo é primordial para conhecer o 
nível de contaminação em que a estrutura estará submetida.  

O ataque por sulfatos, conforme citado ao longo deste trabalho, demonstra ser bastante agressivo para as 
estruturas de concreto armado, alterando as suas características, além de diminuir a sua resistência. Desta 
forma, a execução das estruturas, por meio das boas técnicas da engenharia, bem como obedecendo as 
normas vigentes da ABNT, aumentam sua durabilidade. 
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Resumo: 

Para um eficiente uso da energia elétrica, primeiramente deve-se realizar o dimensionamento e projeção, a 
fim de evitar possíveis danos e prejuizos, além de se obter uma instalação eficiente e satisfatória. Em 
ambientes escolares, a eficiência dessas instalações têm impactos diretos no aprendizado dos alunos e em 
sua produtividade. O presente estudo de caso objetiva analisar as desconformidades de instalações elétricas 
de amostras das instituições de ensino do distrito de Quitaiús, município de Lavras da mangabeira, Ceará, 
conforme as normas da ABNT NBR 5410 (2004), ABNT NBR 5413 (1992) e ABNT NBR 13570 (1996), analisando 
suas possíveis consequências na qualidade do ensino e no rendimento dos alunos que dependem das escolas 
locais. Nesse estudo, foi analisado duas escolas: Joaquim Leite Teixeira e Monsenhor José Alves, que atendem 
a maior parte da região. Para isso, foi realizada a análise dessas duas escolas, a caracterização dos respectivos 
ambientes segundo um roteiro, analise das instalações em relação às normas, comparação da iluminação 
atual com a necessária para os ambientes e por fim aplicação de questionário. Para avaliação das 
desconformidades das instalações elétricas das escolas de Quitaiús, foi seguido um roteiro, adaptando-o a 
realidade do local e em seguida foi elaborado um croqui de cada escola e um relatório fotográfico dos locais 
onde foram analisadas as instalações em relação às normas. A partir da análise dos resultados, verificou-se 
uma falta de dimensionamento, no qual acarretou em vários inconvenientes para os utilizadores do 
ambiente, comprometendo a eficiência da instalação, assim tendo impacto no conforto e segurança dos 
alunos afetando seu rendimento escolar. 

Palavras-chave: Instalações Elétricas. Eficiência Energética. Conforto no Ambiente. Escola. Aprendizado. 

Abstract: 

For the efficient use of electricity, first, the dimensioning and projection must be carried out in order to avoid 
possible damage and damage, in addition to obtaining an efficient and satisfactory installation. In school 
environments, the efficiency of these facilities has direct impacts on students' learning and productivity. This 
case study aims to analyze the non-conformities of electrical installations of samples of educational 
institutions in the district of Quitaiús, municipality of Lavras da mangabeira, Ceará, according to the standards 
of ABNT NBR 5410 (2004), ABNT NBR 5413 (1992) and ABNT NBR 13570 (1996), analyzing its possible 
consequences on the quality of teaching and the performance of students who depend on local schools. In 
this study, two schools were analyzed: Joaquim Leite Teixeira and Monsignor José Alves, which serve most 
of the region. For this, the analysis of these two schools was performed, the characterization of the respective 
environments according to a script, analysis of the facilities in relation to the standards, comparison of 
current lighting with the necessary for the environments and finally application of a questionnaire. To assess 
the non-conformities of the electrical installations of the quitaiús schools, a script was followed, adapting it 
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to the reality of the place and then a sketch was drawn up of each school and a photographic report of the 
places where the facilities were analyzed in relation to the standards. From the analysis of the results, there 
was a lack of dimensioning, which caused several inconveniences for users of the environment, 
compromising the efficiency of the installation, thus having an impact on the comfort and safety of students 
affecting their school performance. 

Keywords: Electrical Installations. Energy Efficiency. Comfort in the Environment. School. Learning. 

1. Introdução

Para que seja assegurada a eficiência da energia elétrica, deve-se haver o dimensionamento das instalações 

conforme as recomendações das normas e concessionárias de energia elétrica que atendem aos estados. As 

instalações devem ser dimensionadas segundo a ABNT NBR 13570 (1996), que estabelece as condições que 

devem satisfazer as instalações elétricas de ambientes de circulação de pessoas em complementação a ABNT 

NBR 5410 (2004), buscando garantir a segurança e o funcionamento adequado da instalação. 

No entanto, a funcionalidade da instalação elétrica é comprometida, em muitos casos quando na fase de 

planejamento não é feito o levantamento das cagas, o dimensionamento de tomadas, quadros elétricos, dos 

condutores e iluminação, necessárias, podem provocar problemas como aquecimento, oscilações de energia, 

quedas ou sobrecargas de energia que fazem com que seja necessária alta quantidade de manutenções 

corretivas, tonando a instalação mais cara no decorrer do tempo e diminuindo sua eficiência de uso.   

Tratando-se de TUG e TUE, quantidade e o posicionamento quando não atenderem as necessidades, os 

usuários utilizam adequações como extensões elétricas e similares, não recomendados para uso permanente 

segundo a norma ABNT NBR 5410 (2004). Esses problemas podem ser ocasionados por erros na fase de 

projeto ou de execução, tornando o espaço desconfortável para o usuário. 

Além das tomadas outro item da instalação que influencia na eficiência e no conforto dos usuários é a 

iluminação do ambiente, essa iluminação, quando não corresponde as dimensões do local e não é suficiente 

para que as atividades exercidas sejam realizadas sem esforço excessivo da visão, pode provocar irritação 

visual, náuseas e diversas consequências a saúde (cognição e conforto visual). 

Fato agravado em ambientes de ensino, como escolas, pois, a qualidade do ensino pode ser prejudicada por 

problemas na iluminação ou nos equipamentos elétricos e eletrônicos usados como recursos didáticos, tais 

como projetores e equipamentos de som. Um fator agravante no ambiente escolar decorre da concentração de 

pessoas que tendem a aumentar as chances de acidentes envolvendo condutores expostos ou em casos de 

sobrecarga e falhas na instalação (CAVALIN, 2014). 

Nas instituições de ensino com aulas no período noturno, a ausência de luz natural torna-se um agravante 

quando há deficiência na iluminação artificial, fazendo com que os alunos sofram com o desconforto no 

ambiente de ensino, e a deficiência da iluminação passa a ter impacto direto na qualidade do aprendizado. 

Colaborando com este fato Bertolotti (2007) afirma que a visão é um dos fatores de maior influência no 

aprendizado em relação ao ambiente, pois as boas condições de iluminação favorecem a visão otimizando o 

processo de aprendizagem, assim a eficiência na iluminação torna-se uma forma de equilíbrio entre a qualidade 

da percepção visual do ambiente e a economia de custos nas contas de energia. 

Um fator que tende a aumentar os custos da instalação, sobretudo com problemas de dimensionamento é a 

falta de chuvas nas regiões onde estão instaladas as hidrelétricas, que é a principal fonte de produção de energia 

no país, é provocado um aumento no valor da conta de energia por causa dificuldade na geração da energia 

elétrica. Esse acréscimo na conta é feito através do sistema de bandeiras tarifárias, que gera aumento no preço 

para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos. 

No distrito de Quitaiús, Lavras da Mangabeira, CE, observa-se nas escolas problemas tais quais os 

apresentados até então, como: iluminação, irregularidades em TUG's  que podem ter sido provocados por 

falhas nos projetos e na execução, subdimensionamento e falta de manutenção, que pode resultar em quedas 

de energia, incêndios e choques elétricos, uso de equipamentos com baixa eficiência energética e o uso de 

extensões elétricas nas instalações e falta de dimensionamento no projeto que impactam na qualidade do ensino 

e provocam problemas de aprendizado. 

2. Metodologia
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Para realização desse trabalho foram observadas normas sobre instalações em locais de afluência de público, 

instalações elétricas de baixa tensão e iluminação, além das literaturas e trabalhos relacionados com instalações 

elétricas, iluminação e com a influência do ambiente no desempenho de atividades em sala de aula. 

Para avaliação das desconformidades das instituições elétricas das escolas de Quitaiús foi seguido um roteiro 

de avaliação proposto por Castro et al (2007), adaptando-o a realidade do local e em seguida foi elaborado um 

croqui de cada escola (Anexo 1 e Anexo 2) e um relatório fotográfico dos locais onde foram analisadas as 

instalações em relação às normas. 

Após essa análise foi realizado um questionário com alunos, pais, professores e outros funcionários para que 

se pudesse abordar as consequências dos problemas das instalações no aprendizado e no desempenhos das 

atividades escolares e por fim foi será sugerido algumas intervenções para que tais problemas sejam reduzidos 

e realizado um orçamento que terá como base um check list com os materiais necessários para as correções. 

Figura 1: Ferramenta para cálculo estimado de lúmens necessários no ambiente. 

3. Resultados

3.1 Escolas A e B 

Os ambientes da escola foram numerados e denominado como A e B mais número do ambiente ao longo do texto. 

Na escola Joaquim Leite Teixeira (EJLT) foram realizadas 4 (quatro) visitas, sendo que na primeira e na segunda visitas 

deram-se em analisar os espaços físicos e os equipamentos usados na escola. 

Figura 2: Escola Joaquim Leite Teixeira (Escola A).       Fgura 3: Escola monsenhor José Alves (Escola B) 

Observando os equipamentos usados na escola obteve-se os dados da Tabela 5. 

Lâmpadas 

tubulares 

(40W) 

Projetor 

(100W) 
Computador 

Sistema 

de som 

(1200W) 

Ventilador 

de parede 

(100W) 

Freezer 

(200W) 

Bebedor 

industrial 

(300W) 
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Com 

Impressora 

(300W) 

05-Biblioteca/sala de

leitura 
4 0 1 0 1 0 0 

06 A 19-salas de aula 56 2 0 0 28 0 0 

20-Cozinha 4 0 0 0 2 1 0 

21-pátio coberto 8 0 0 1 0 0 1 

04-secretaria 2 0 1 0 1 0 0 

01-Diretoria 2 0 1 0 1 0 0 

02-Sala de vídeo 2 1 0 0 1 0 0 

03-Sala dos professores 2 1 0 0 1 0 0 

22 e 23-WCs 4 0 0 0 0 0 0 

24 a 26-Outros 

(corredores e áreas 

externas) 

18 0 0 0 0 0 0 

Tabela 1: Equipamentos e aparelhos elétricos EJLT (Escola A). 

Na Tabela 1 é possível visualizar os aparelhos utilizados na escola e as potencias nominais dos mesmos. Os 
equipamentos mais comuns são lâmpadas e ventiladores que são mais utilizados nos ambientes de salas de 
aula onde existem mais alunos. Outros equipamentos como sistema de som, freezer, bebedor industrial e 
computador (Ambiente A-04, A-05, A-20 e A-21 segundo Croqui 1), estes equipamentos demandam tomadas 
de uso especifico pois tem maior corrente nominal e necessitam dessas tomadas para que funcionem 
corretamente. 

Os ambientes da EJLT (Escola A) têm como padrão pé direito de 2,8 m (dois virgula oito metros), as paredes 

têm cores azul e amarela ou branca, o teto nas salas de aula, na cozinha e no pátio não possui forro, nos outros 

ambientes a cor branca é padrão. O piso em todos os ambientes é cerâmico e de cor cinza. Estes são fatos 

importantes para o projeto luminotécnico. 

A ventilação dos ambientes fechados é feita de forma natural através de janelas e artificial por ventiladores. A 

iluminação também é feita de forma natural e artificial através de janelas e lâmpadas. 

Na Escola Monsenhor José Alves (EMJA) também não foi disponibilizada planta baixa, assim também foi 

necessária a elaboração de um croqui do local (Anexo 2). A exemplo da escola EJLT, a numeração dos 

ambientes foi descrita pela letra B seguido do número segundo Croqui. 

Lâmpada 

(40W) 

Projetor 

(100W) 

Computador 

Com Impressora 

(350W) 

Caixa de 

som 

(600W) 

Ventilador de 

parede (100W) 

Televisão 

(200W) 

Bebedor 

industrial 

(300W) 

01-secretaria 2 0 1 0 1 0 0 

02-diretoria 2 0 0 0 1 0 0 

03-sala dos

professores 
2 0 0 0 1 0 0 

04-cozinha 2 0 0 0 0 0 1 
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05 a 12-salas de 

aula 
32 1 0 0 16 2 0 

13 e 14-WCs 2 0 0 0 0 0 0 

16-pátio coberto 5 0 0 1 0 0 0 

17 a 21-Outros 12 0 0 0 0 0 0 

Tabela 2: ambientes, dimensões e áreas internas aproximadas da EMJA (Escola B).  

É possível observar que similar ao observado na Escola EJLT, o local também possui alguns equipamentos 

que demandam tomadas de uso especifico computador, caixa de som e bebedor industrial (Ambientes B-0, B-

04 e B16 segundo croqui 2), pois esses equipamentos demandam maior corrente para que tenham um 

funcionamento correto. É possível observar que as lâmpadas e os ventiladores são os equipamentos mais 

utilizados tendo maior uso nas salas de aula que são ambientes onde existe a maior permanência de um número 

elevado de alunos. 

Na Escola Monsenhor José Alves também se seguiu o mesmo procedimento das visitas a escola Joaquim Leite 

Teixeira, verificando-se quais e quantos ambientes a escola possuía e as suas dimensões internas para assim 

verificar as exigências das normas em relação as instalações elétricas. 

Ambientes Quantidade (Un) Dimensões(m) Perímetro (m) Área (m²) 

01-secretaria 1 4,4x5,2 19,2 22,9 

02-diretoria 1 4,4x5,2 19,2 22,9 

03-sala dos professores 1 4,4x5,2 19,2 22,9 

04-cozinha 1 4,5x5,2 19,4 23,4 

05 a 12-salas de aula 8 5,4x8,2 27,2 44,3 

13 e 14-WCs 2 4,0x3,2 14,4 12,8 

16-pátio coberto 1 7,8x21,4 58,4 166,9 

Tabela 3: Ambientes e áreas aproximadas da EMJA (Escola B). 

Os ambientes têm como padrão pé direito de 2,8 m (dois virgula oito metros), as paredes têm cor branca, o teto 

não possui forro. O piso em todos os ambientes é cimento queimado. 

A ventilação dos ambientes fechados é feita de forma natural através de janelas e artificial por ventiladores 

(Tabela 3). A iluminação também é feita de forma natural e artificial através de janelas e lâmpadas (Tabela 3). 

Figura 4: interruptor da iluminação do banheiro B-14. 

Um dos condutores do interruptor está deslocado para fora da caixa que também não possui tampa, 

evidenciando a falta de manutenção. 
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A norma ABNT NBR 5410 exige que caixas de interruptores e tomadas sejam fechadas com as devidas 

tampas, além de não permitir que condutores fiquem expostos de forma que os usuários não habilitados 

tenham contato com as partes vivas. 

A ausência de espelho nas caixas dos interruptores deixa os fios da sala expostos e traz riscos de choque 

elétrico aos usuários do ambiente, o que contradiz ao prescritos na NR-10. 

Figura 5: Quadro de medição da empresa de distribuição B-20. 

Na instituição não foi localisado nenhum quadro de distribuição, sendo que o QM era a única forma de ligar e 

desligar a energia eletrica das instalações. A instalação não possui dijuntores ou qualquer outro equipamento 

de proteção  para as instalações ou para os usuarios. 

Sem o quadro de distribuição a divisão de circuitos e a proteção das instalações deixa de seguir o padrão da 

norma ABNT NBR 5410 (2004) além de dificultar a instalação de esquemas de proteção. Isso aumenta 

consideravelmente a chance de ocorrer vários tipos de acidente envolvendo as instalações e usuário, como 

choques elétricos que podem ser fatais e incêndios. 

Figura 6: Ligações dos circuitos de lâmpadas e tomadas do pátio B-15. 

Os condutores saem de um eletroduto estando localizados a baixo de um cano de água, observa-se que 

nesse ponto existem derivações e emendas sem uso de caixas de passagem. Observa-se também que os 

condutores se conectam a outros de cor de isolamento diferente. 

A norma ABNT NBR 5410 (2004) proíbe a passagem de condutores em baixo de instalações de água, 

exceto nos casos onde forem providenciadas as devidas proteções. No local também não é seguido o 

esquema de cores descrito pela norma. 

Figura 7: Iluminação do banheiro EJLT A-22. 
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A iluminação dos boxes é dividida com a da área comum do banheiro e a lâmpada não possui fixação 

estando suspensa apenas pelos condutores forçando as conexões. De acordo com a ABNT NBR 5410 

(2004) a iluminação deve possuir uma sustentação firme e que os esforços não recaiam sobre os condutores 

como ocorre nesse caso. 

Para análise da iluminância considerou-se no ambiente das salas de aula e Biblioteca idade média inferior 

a 40 anos velocidade e precisão importantes e refletância do fundo entre 30% e 70% e pé direito de 2,8m. 

Na escola visitada, a iluminação das salas de aulas bibliotecas e de todas as áreas, com exceção dos 

banheiros é feita com lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W disposta em duas fileiras distanciadas com 

2,5m da linha de centro das luminárias. 

Figura 8: Comparação da frequência que as lâmpadas das salas de aula param de funcionar nas escolas. 

Na Figura 8 é possível observar que na Escola A existe maior frequência de lâmpadas queimadas que na Escola 

B, mesmo assim a predominância ainda é dos que responderam que as lâmpadas raramente queimam. Assim 

os alunos da Escola A tem possibilidade de ocorrer em maiores problemas de percepção e visuais em relação 

a Escola B. 

Quanto a frequência da falta de energia em toda a escola, 60% dos participantes responderam que as vezes 

falta e 40 % que raramente falta. 

Assim experiencia dos alunos é reduzida a formas que não utilizem de meios elétricos. Porem mesmo 

atividades quem não utilizem esses meios são comprometidas, por exemplo a leitura, isso ocorre devido a 

deficiência na iluminação, que já é a baixo do que é menor que a estabelecida pela norma ABNT NBR 5413 

(1992), mas ainda tem como agravante a falta de manutenção que faz com que a iluminação seja ainda mais 

prejudicada. 

Outros aspectos como a necessidade de desligamento da energia de toda a escola para a manutenção ou que 

problemas de energia em qualquer parte da escola afetam toda a instalação devido à falta ou mínima 

distribuição de circuitos, criam um agravante que faz com que toda a escola seja afetada por interrupções de 

fornecimento de energia, afetando o desempenho de alunos, pois torna o ambiente desconfortável, devido a 

utilização de ventilação e iluminação artificial, além de possível interrupção de experiências didáticas 
utilizando-se equipamentos elétricos. 
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     ANEXO 1:CROQUI DA EJLT (ESCOLA A)  
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    ANEXO 2: CROQUI DA EMJA (ESCOLA B) 
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Resumo: Em ambientes de lazer o descaso com a conservação e manutenção das edificações é ainda maior, 
sobretudo, por ser visto como um investimento não prioritário, não se observando a importância de tais 
equipamentos para a comunidade, principalmente em pequenos municípios. Este artigo provém de um 
estudo de caso realizado em um ginásio poliesportivo na cidade de Várzea Alegre – CE, que foi construído 
em 2012 e, desde então, não foram realizadas inspeções ou manutenções preventivas no espaço de lazer, 
pondo em risco a segurança dos usuários. O objetivo do presente trabalho é identificar as possíveis causas 
das manifestações patológicas e propor soluções para os problemas encontrados. Foram feitas visitas 
periódicas para a elaboração do croqui, identificar as manifestações patológicas, por meio de inspeções 
visuais e táteis, uso do selo de gesso e registro fotográfico e detreminação de causas, avaliação de risco e 
proposição de correções para os problemas observados. Os resultados indicam que falhas no projeto, má 
execução da obra, falta de manutenção periódica, juntamente com a ação das intempéries são os principais 
agentes causadores das manifestações patológicas encontradas, que põem em risco a segurança dos usuários 
do equipamento esportivo. Tendo em vista ocorrência de desmoronamentos parciais, fissuras e 
desplacamento de revestimento argamassado, indica-se a necessidade de novas avaliações, interdição e 
reparo de áreas afetadas.  

Palavras-chave: Manifestação patológica; Falhas construtivas; Equipamento de lazer. 

Abstract: In leisure environments, the neglect with the conservation and maintenance of buildings is even 
greater, mainly because it is seen as a non-priority investment, not observing the importance of such 
equipment for the community, especially in small municipalities. This article comes from a case study carried 
out in a multi-sport gym in the city of Várzea Alegre - CE, which was built in 2012 and since then, preventive 
inspections or maintenance have not been carried out in the leisure space, putting users' safety at risk. . The 
objective of the present work is to identify the possible causes of pathological manifestations and to propose 
solutions to the problems encountered. Periodic visits were made to elaborate the sketch, to identify 
pathological manifestations, through visual and tactile inspections, use of the plaster seal and photographic 
record and detremination of causes, risk assessment and proposition of corrections for the observed 
problems. The results indicate that flaws in the project, poor execution of the work, lack of periodic 
maintenance, together with the action of the weather are the main agents that cause the pathological 
manifestations found, which endanger the safety of users of sports equipment. In view of the occurrence of 
partial landslides, cracks and debarking of mortar lining, the need for new assessments, interdiction and 
repair of affected areas is indicated. 

Keywords: Pathological manifestation; Constructive failures; Leisure equipment. 
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Avaliação das manifestações patológicas construtivas em um ginásio poliesportivo em Várzea Alegre – CE 

1. Introdução
As patologias das construções constituem-se como o campo da engenharia que se encarrega do estudo das
origens, maneiras de manifestações, consequências e mecanismos de surgimento das falhas e dos sistemas
de degradação das estruturas. As patologias em edificações são os principais problemas que comprometem
a vida útil das construções (ARIVABENE, 2015).

Manifestações patológicas em equipamentos esportivos são comumente originadas por conta dos erros de 
alguma das etapas da obra, como por exemplo: ausência de projeto, falhas nas fundações, má execução da 
obra, material de baixa qualidade, falta de manutenção periódica. Assim, as manifestações patológicas em 
construções de pequeno ou grande porte são comumente originadas por conta dos erros de alguma das 
etapas da obra, como por exemplo: falta de projeto, falhas nas fundações, má execução da obra, material de 
baixa qualidade ou falta de manutenção periódica (HELENE, 1992 e PACHECO, 1993). 

Algumas das manifestações patológicas podem surgir superficialmente ou originadas no interior da 
estrutura, estando associadas aos ambientes externos e internos, atingindo somente a parte de acabamento, 
como também podem surgir de uma maneira mais grave atingindo a parte estrutural e as fundações da obra, 
desta maneira comprometendo a vida útil e o desempenho da mesma (REIS, 2017). Assim, as manifestações 
patológicas são decorrências da deterioração das estruturas, o concreto armado tem uma estrutura 
complexa e heterogênea e está sujeito a diversas alterações durante sua vida útil, em função das interações 
tanto entre seus próprios constituintes, como pelos fatores externos aos quais ele é submetidoS (SILVA, 
2018).  

Para Souza (2016) e Bertolini (2010), o estudo e conhecimento das manifestações patológicas se mostram 
fundamentais para o setor de manutenção das edificações que compõem o Departamento, uma vez que 
possibilita evitar ou reduzir os riscos decorrentes de patologías e podendo prolongar a vida útil da edificação 
e reduzindo gastos com recuperações. O tema abordado está relacionado a grande frequência de surgimento 
das manifestações patológicas em equipamentos esportivos devido à falta de manutenção periódica, falhas 
na execução e até mesmo insuficiência de projetos. Deste modo, o que motivou este estudo foi o interesse 
em analisar as possíveis causas das manifestações patológicas encontradas nas áreas esportivas da cidade de 
Várzea Alegre – CE.  

2. Metodologia

O ginásio poliesportivo Tomaz Bezerra de Aquino fica localizado na Avenida Papai Raimundo, bairro Sanharol, 
na cidade de Várzea Alegre - CE. Para a realização da pesquisa foram obtidas informações sobre a edificação 
junto à secretaria de infraestrutura e obras do município além de visitas técnicas para a elaboração de laudo 
e avaliação da edificação.  

A quadra esportiva foi inaugurada em 2012 e têm o objetivo de proporcionar entretenimento à juventude 
varzealegrense. Como não foi disponibilizado projetos da edificação, foi feito um croqui indicando as partes 
integrantes da edificação, conforme apresentado na Figura 1. O edifício foi construido em concreto armado, 
para a composição dos elementos estruturais da arquibancada e pilares, além de cobertura em tesouras 
executadas com perfis laminados em formato U, cobertas com telhas metálicas e as vedações das partes 
inferiores das arquibancadas são em alvenaria de bloco cerâmico com revestimento argmassado e pintura. 
As arquibancadas foram executadas com solo compactado e piso em concreto de Baixa resistencia e espelho 
feito em bloco cerâmico revestido por argamassa.  

Em conversas com a Secretaria de obras de Infraestrutura e Obras do município de Várzea Alegre, foi 
informado que, até o presente momento, o edifício não passou por nenhum tipo de manutenção, nem 
preventiva ou corretiva, tais como pinturas, apresentando-se sem alterações desde a sua inauguração.  

O presente trabalho, inicialmente, foi baseado em uma revisão bibliográfica sobre patológicas da construção 
civil, através de monografias, dissertações e artigos científicos. A revisão bibliográfica teve enfoque nas 
manifestações patológicas encontradas nas áreas esportivas analisadas, visando identificar suas causas e 
tipos de manifestações.  
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O estudo foi desenvolvido por meio do método de abordagem dedutiva, pois trata-se de um estudo de caso 
com o objetivo de identificar as possíveis causas das manifestações patológicas observadas nas áreas 
esportivas analisadas. As análises desenvolvidas nas visitas refereidas anteriormente constaram de das 
análises visual e tátil da estrutura e elaboração de relatório fotográfico. 

As visitas técnicas aconteceram entre os meses de maio a junho de 2019, contabilizando um total de três 
visitas (ainda em fase de avaliações). A primeira visita foi feito apenas a observação do local para iniciar o 
estudo das possíveis patológicas existentes.  

Na segunda e terceira visitas realizaram-se as medições com trena calibrada dos espaços buscando analisar 
os ambientes que apresentavam irregularidades, além de avaliação tátil e visual, Nestas ocasiões, foram 
feitos registros fotográficos dos locais com um celular.  

Figura 1 – Croquí da edificação avaliada 

Com base no croqui (Figura 1) foram identificados e apresentadas as patologías observadas na quadra, 
conforme designação dos ambientes: (A) Arquibancada Norte e Sul, (B) Paredes externas arquibancada, (C) 
Paredes externas Oeste, (D) Paredes internas, (E) Pilares. Onde foram apresentadas as indicações das 
manifestações patológicas, causas mais prováveis e registro fotográfico.  

3. Resultados

3.1 - Arquibancadas Norte e Sul (A) 

 A Figura 2 apresenta as manifestações patológicas observadas na área externa da arquibancada sentido 
Norte (passeio). Observa-se o piso do passeio da arquibancada Norte, no qual constata-se que a base foi 
elaborada com bloco cerâmico, com pouca ou nenhuma argamassa de ligação entre os blocos, além da 
compactação, aparentemente insuficientes e sem uso de impermeabilização. Na Figura 3 observa-se a parte 
interna (lado de dentro) da arquibancada Norte. 
O material apresenta-se desfragmentação, conforme visto em foto e com perda do material de revestimento 
do piso, de espessura média de 2 cm. Verifica-se também o crescimento de vegetação, devido o acesso de 
água e acúmulo de água. Com a análise tátil pode-se verificar a baixa resistência para a composição da base 
do piso.  
Percebe-se que as arquibancadas do lado Norte foram as áreas que mais se identificou manifstações 
patológicas, principalmente na área externa, construídas a base de bloco cerâmico e argamassa, 
provavelmente com alto índice de argila e debido a ação da água da chuva. 
O descolamento entre o revestiemnto e a base do degrau indicam uma execução falha do revestimento. Vale 
salientar também a ausencia de equipamentos de proteção contra quedas, guarda-corpos, tantoo na parte 
superior da arquibancada como na escada implicando em riscos aos usuarios, uma vez que o acesso é livre à 
edificação.  
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 Figura 2 – Piso danificado da arquibancada  Figura 3 – Fissura na arquibancada 

Pode-se observar que na Figura 3 manchas de umidade, descoloração da pintura, além de desplacamento do 
revestimento argamassado e fissura em todo a extensão da arquibancada, semelhante a um descolamento 
entre o revestimento e o degrau da arquibancada.  Em análise tátil e visual percebeu-se a baixa qualidade do 
material utilizado, a existência de umidade ascendente e, em períodos de chuvas, a água escoa pela 
arquibancada, provocando a descoloração da pintura. 
Nas Figuras 4 e 5, observa-se o estado de conservação da arquibancada Sul. Em ambas as Figuras se observam 
vãos no piso da arquibancada com perda de material de base e afundamento. Chama-se atenção para a baixa 
qualidade do material do piso, onde esta situação encontrava-se em toda a extensão da arquibancada Sul. O 
estado de conservação confirma a falta de manutenção apontada pela Secretaria de Obras do município.  

 Figura 4 - Piso recalcado  Figura 5 - Vazio na arquibancada 

Para a parte inferior e superior da arquibancada, observa-se a má compactação da base do piso, espessura 
do piso com 2,0cm, além da baixa qualidade do material com fragmentação do revestimento do piso da 
arquibancada, constatado pela avaliação tátil.  

Apontam-se como causas prováveis a falta de processos executivos corretos, como a compactação do 
material base, além da escolha de materiais de qualidade e a falta de manutenção preventiva, vale salientar 
também que, em períodos chuvosos, por ausência de drenagem da coberta (calhas), há o acúmulo de água 
que tende a infiltra-se na arquibancada e provoca o recalque da base, acarretando em riscos aos usuários.    

3.2 – Paredes externas Arquibancada (B) 

A Figura 6 apresenta a parte externa do muro arquibancada Norte que foi executado em alvenaria 
convencional de bloco cerâmico e foi utilizado como muro de contenção do solo da base dos degraus da 
arquibancada.  
Parte da arquibancada Norte, cerca de 5m, desmoronou deixando exposto material de base das 
arquibancadas, onde verifica-se a baixa qualidade do material utilizado na base e na confecção da alvenaria, 
além do material de baixa qualidade que compõe a base do piso da arquibancada. 
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Figura 6 – Desabamento de parte da arquibancada Norte 

O material de base aparenta ter sido compactado de forma não adequada associado ao uso de alvenaria 
convencional em bloco cerâmico para a contenção do solo, associado ao acúmulo de água de chuva 
(proveniente de ineficiência de drenagem da cobertura da quadra) que infiltra no solo pelo piso da 
arquibancada aumentado a pressão sobre o solo da base. As manifestações das patológicas observadas nas 
Figura 7 e 8 são referentes as paredes externas da arquibancada Sul. 

 Figura 7 – Desplacamento e fissuras   Figura 8 – Desplacamento do revestimento 

São observadas nas paredes trincas, fissuras, queda de revestimento, manchas de umidade e infiltração, 
descoloração da pintura e crescimento de vegetação na parede contenção do solo base da arquibancada. A 
técnica utilizada nesta arquibancada é a mesma utilizada na arquibancada Norte, indicando o risco de 
desabamento, visto que as fissuras se estendem por toda a alvenaria, com espessura média inferior a 1,0cm 
e a profundidade atinge as alvenarias, não apenas no revestimento. É possível observar na Figura 8 que a 
pintura apresenta desplacamento, machas, descoloração e perda da argamassa de revestimento deixando a 
parede exposta aos agentes agressivos. 
A possíveis causas decorrem da ausência de manutenção, infiltração e técnica de contenção não compatível 
com a função (alvenaria de bloco cerâmico) pondo em risco os usuários do equipamento esportivo. 

3.3 – Paredes externas Oeste (C) 

As Figuras 9 e 10 apresentam o estado de conservação das paredes externas da fachada Oeste, local onde 
foram instalados os vestiários e banheiros do equipamento esportivo. 
Pode-se observar que na Figura 9 existe bolhas na pintura, fenômeno pode ter sido causado pela presença 
de umidade na parede, além de manchas de umidade e presença de algas na superfície do revestimento, 
além de uma grande fissura vertical, uma das possíveis causas da presença constante de água, provocada por 
falha nas instalações de água fria que atendem aos vestiários e banheiros.  
Na Figura 10 verifica-se fissura na parede, abertura média de 1cm e com profundidade que atinge os blocos 
cerâmicos. Devido a umidade constante e em excesso observa-se o surgimento de vegetação na parede. A 
falta de manutenção dos equipamentos e instalações de água fria pode ser apontada como a principal causa 
do surgimento das manifestações patológicas indicadas anteriormente. 
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      Figura 9 – Manchas de umidade  Figura 10 – Fissuras fachada Oeste 

3.4 – Paredes Internas (C)  

As manifestações patológicas apresentadas nas Figuras 11 e 12 são referentes às paredes internas dos 
banheiros e vestiários (parede Oeste) e a Figura 13, desagregação e fissuração no encontro alvenaria/pilar. 

 Figura 11 – Fenda (arquibancada)      Figura 12 – Fissura (vestiário)      Figura 13 – Fissura (pilar) 

 A Figura 11 mostra a ocorrência de abertura na parede interna ligada a arquibancada, na qual se localiza na 
argamassa de assentamento, estendendo-se sobre a junção entre alvenaria e piso da arquibancada. A 
abertura possui profundidade que se estende à área externa da alvenaria. Acredita-se que a causa decorre 
de recalque da arquibancada (arquibancada Norte), na qual verifica-se recalque da base. 
A fissura observada na Figura 12, possui abertura média de 1,0cm com extensão que vai da área superior 
(inclinada me 45°) até a arte inferior da alvenaria (com inclinação de 90°) até a base do pilar, conforme 
observado na Figura 13. Acredita-se que a causa provável para o surgimento da fissura da parede interna 
decorre de recalque do solo no encontro entre parede e alvenaria.  
O deslocamento do revestimento acontece em quase todas as alvenarias internas da edificação, onde se 
verificou, por meio de inspeção tátil, que o material utilizado no revestimento argamassado apresenta 
fragmentação indicando baixo uso de cimento e com alta porosidade e, na ocorrência de chuvas e ausência 
de manutenção há o desplacamento do revestimento e, nos locais onde não se observou a queda do 
revestimento, o mesmo apresentava-se com som oco. 

3.5 – Pilares (D) 

Os pilares que suportam a estrutura metálica da coberta apresentam incidência de fissuras, desplacamento 
e manchas de umidade. Os pilares foram construídos em concreto armado e apoiam a estrutura metálica, as 
tesouras são apoiadas na parte superior dos pilares, revestidos por argamassa e pintura. 
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A Figura 14 apresenta uma fissura horizontal localizada na parte superior de um dos pilares centrais da 
edificação, observa-se também a ocorrência de manchas de umidade e eflorescência. 

Figura 14 – Fissura, eflorescência e manchas de umidade 

Observa-se indícios de corrosão na tesoura apoiada sobre o pilar. Uma causa possível decorre do escoamento 
de água da chuva resultante de falha do sistema de drenagem da água pluviais, que escoam pelas treliças e 
pelo pilar. A fissura pode ter sido provocada por falha do material ou corrosão da armadura, será 
posteriormente avaliada a possibilidade carbonatação com indicador ácido e base (fenolftaleína) e selo de 
gesso para avaliar se ela se encontra em movimento ou estática. Esta fissura foi observada em dois pilares 
da área sul, localizada próxima à uma rodovia.  
Em relação aos pilares localizados nas proximidades da arquibancada Norte, é possível observar, Figura 15, 
uma separação entre o pilar da estrutura da arquibancada gerando trinca com abertura de 1,5cm que se 
estende pela parte superior da arquibancada. Para esta manifestação patológica, acredita-se que a causa 
mais provável decorra do recalque do solo da base da arquibancada que apresenta som oco e aparente.  
Quanto às manifestações patológicas observadas na Figura 16 verifica-se a perda do material de 
revestimento, deixando a estrutura exposta e com fissuras que acometem o revestimento argamassado. 
Acredita-se que as causas de correm do escoamento das águas das chuvas que escoam pela tesoura e 
provocam o desplacamento do revestimento argamassado, manchas de umidade e perda de coloração da 
pintura. 

 Figura 15– Recalque da base do piso (arquibancada)   Figura 16 -  Desplacamento de revestimento 

Para a cobertura metálica não se observou indícios de corrosão nas tesouras, sendo perceptivo o 
desplacamento da pintura, devido à ausência de manutenção, e as infiltrações decorrentes de falhas nos 
elementos de drenagem pluvial. Chama-se a atenção para o livre acesso ao equipamento esportivo, sem 
maiores restrições e ausência de manutenção ou informações por parte dos órgãos municipais competentes, 
onde parte das informações foram obtidas por conversas com alguns usuários da quadra esportiva. 
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4. Conclusões

Através dos resultados obtidos no trabalho, pode-se concluir que o ambiente analisado sofre com patologias 
manifestadas com destaque para as fissuras, que foram observadas em praticamente todo ambiente e que 
se manifestam em vários tamanhos, formas e profundidades, além de se destacar o recalque do solo da base 
das arquibancadas, desplacamento do revestimento argamassado, fragmentação do revestimento 
argamassado, manchas por umidade, eflorescência, color e desplacamento da pintura. 

Em relação aos ambientes, destacam-se as áreas internas e as arquibancadas, sobretudo a arquibancada Sul 
que apresentou colapso e para a arquibancada Norte há indícios da ocorrência novamente desta situação. 
Nesta concepção apresentada destacam-se como causas as infiltrações, baixa qualidade dos materiais 
utilizados, e uso de tecnologia ou execução da obra inadequada, tal como na tecnologia adotada na estrutura 
de contenção para o solo da base da arquibancada insuficiente e a ausência de manutenção da edificação 
como um todo (revestimentos argamassados, drenagem de águas pluviais dada cobertura e demais 
ambientes da edificação). Atrela-se à esta situação à ausência de projetos ou informações relevantes quanto 
à edificação por parte dos órgãos municipais responsáveis. Há indícios de novos desabamentos da estrutura 
de contenção do solo de base das arquibancadas, risco de desmoronamento do piso da arquibancada, 
deixando o local impróprio para o uso das atividades de lazer. 

Pelo estado que o local se encontra, a principal indicação para resolução dos problemas observados é a 
demolição da arquibancada e alteração da tecnologia de contenção (uso de paredes de concreto armado), 
confeccionar as arquibancadas em concreto armado, estudo mais aprofundado das estruturas de concreto, 
reparo das estruturas de drenagem da cobertura, requalificação dos vestiários e reparos nas tubulações de 
água fria. No semiárido, também se faz necessário uma análise do solo, principalmente para verificar se 
existem características de solos problemáticos, não saturados, para o correto dimensionamento das 
fundações. Outra recomendação é o estudo de vibrações, visto que o comportamento dinâmico das torcidas 
pode influenciar no surgimento de algumas manifestações patológicas. Vale salientar a necessidade de 
interdição da edificação e plano de elaboração de manutenção preventiva periódica e elaboração dos 
projetos da edificação, para tal, é vital o acompanhamento técnico por profissionais qualificados que possam 
orientar quanto às tecnologias construtivas, materiais e planejamento da requalificação do espaço esportivo 
e uma análise exaustivas de todas as manifestações patológicas, aqui apresentadas.  
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Resumo: Devido a demanda excessiva dos materiais de construção serem cada vez maior em função do 
crescimento populacional constante e das questões relacionadas as técnicas construtivas, os produtos e até 
mesmo as matéria-prima visando a sustentabilidade estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. A 
busca por tecnologias ambientalmente adequadas, utilizando matéria-prima de fonte renovável e muitas 
vezes local, veem se difundindo com o passar do tempo. Umas das matérias-primas que vem sendo estudada 
pelos pesquisadores para o emprego em produtos utilizados na construção civil, é a cinza do bagaço de cana- 
de-açúcar (CBC). A CBC é um subproduto oriundo do processo de cogeração de energia elétrica. Este resíduo 
é composto principalmente por sílica, desta forma, podendo ser reutilizado como agregado e/ou 
aglomerante em matrizes cimentícias. A presente pesquisa teve como objetivo, verificar por meio da análise 
bibliográfica, o potencial de aplicação dos resíduos agrícolas (cinza do bagaço de cana-de- açúcar) como 
matéria prima alternativa de substituição ao aglomerante (cimento Portland), tendo em vista a sua 
caracterização química. Por meio dos trabalhos analisados foi possível verificar que a utilização do resíduo 
como matéria prima alternativa em substituição ao cimento se faz uma escolha viável. No entanto observou- 
se que em todos os trabalhos analisados, quando substituído o cimento por uma parcela superior a 20% de 
CBC no concreto, a resistência da mesma era inferior a encontrada no corpo de prova referência. Pode se 
inferir que essa queda na resistência do concreto seja devido ao consumo de Portlandita pela fase amorfa da 
CBC no concreto. 

Palavras-chave: Cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Cimento Portland. Concreto. 

Abstract: Due to the excessive demand for construction materials being increasingly greater due to the 
constant population growth and issues related to construction techniques, products and even raw materials 
aiming at sustainability, they are increasingly present in our daily lives. The search for environmentally 
friendly technologies, using raw material from renewable and often local sources, has been spreading over 
time. One of the raw materials that has been studied by researchers for use in products used in civil 
construction is the ash from sugar cane bagasse (CBC). CBC is a by-product from the electricity cogeneration 
process. This residue is mainly composed of silica, so it can be reused as an aggregate and / or binder in 
cementitious matrices. The present research aimed to verify, through bibliographic analysis, the potential 
application of agricultural residues (sugarcane bagasse ash), as an alternative raw material to substitute the 
binder (Portland cement), in view of the its chemical characterization. Through the analyzed works it was 
possible to verify that the use of waste as an alternative raw material to replace cement is a viable choice. 
However, it was observed that in all the studies analyzed, when the cement was replaced by a portion greater 
than 20% of CBC in the concrete, its 
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strength was lower than that found in the reference specimen. It can be inferred that this drop in concrete 
strength is due to the consumption of Portlandite by the amorphous phase of CBC in concrete. 

Keywords: Cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Cimento Portland. Concreto. 

1. Introdução

Na última década houve uma maior demanda de materiais de construção, devido principalmente ao aumento 
populacional, ficando evidente a necessidade das indústrias da construção civil analisarem os seus processos 
de obtenção dos produtos. De acordo com Mehta (2010), o setor da construção civil necessita repensar os 
métodos construtivos, bem como, os produtos utilizados, visando mitigar os efeitos negativos ocasionados 
pela mesma. De acordo com o autor, a produção do clínquer nas indústrias de concreto é responsável por 
90% da emissão de gases poluentes, por isso é muito importante a redução do consumo de cimento Portland 
na produção de concreto. Tendo em vista a crescente demanda por edificações, é latente a necessidade de 
uso de materiais alternativos ao cimento Portland. 

Uma das maneiras de minimizar esse impacto é o emprego de adições pozolânicas em substituição ao 
clínquer. De acordo com o Mehta (2010), aproximadamente 50% a 70% da massa que compõem o clínquer 
presente no cimento Portland é de fonte não renovável (calcário e argila), podendo assim ser substituída por 
diversas fontes de matéria prima complementares (cinzas volantes, pozolanas naturais e matéria prima de 
fonte agrícola). A utilização de resíduos provenientes de outros setores da economia pela construção civil se 
mostra vantajosa, não apenas em virtude de oferecer às empresas um descarte adequado para os 
subprodutos gerados, mas sobretudo, devido ao fato de reduzir o consumo de matéria-prima não renovável, 
(SAVASTANO, 2003). 

Neste contexto, surgem os subprodutos oriundos da moagem da cana-de-açúcar nas indústrias 
sucroalcooleiras do país. De acordo com Cordeiro (2006), o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de- 
açúcar e é responsável pela produção de aproximadamente 60% do álcool etílico consumido no planeta. As 
indústrias sucroalcooleiras do Brasil têm como objetivo principal, a utilização da cana-de-açúcar para a 
produção de açúcar, tanto para comercializar internamente no país, como também para exportações. Assim 
como a produção de açúcar, o álcool também é produzido com a finalidade de atender a demanda nacional 
de combustíveis (ZARDO, 2004). 

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, no Brasil cerca de 70% de todos os resíduos produzidos pela 
agroindústria, vem da produção da cana-de-açúcar (BRASIL, 2011). Guedes et al. (2010) afirma que a cada mil 
quilos de cana-de-açúcar utilizada para a produção de álcool, são gerados 280 kg de bagaço e palha da cana 
como resíduos. Ainda segundo o mesmo autor, a cultura da cana-de-açúcar ao longo dos anos já causou um 
enorme dano ao meio ambiente, visto que os resíduos eram despejados sem nenhum tipo de controle em 
locais inadequados. Outro subproduto gerado pela cana-de-açúcar é a cinza do bagaço de cana-de-açúcar 
(CBC). A cinza é um subproduto da cogeração de energia produzida por meio da calcinação do bagaço e é 
considerado um resíduo que apresenta potencial para utilização em argamassas, concretos e cimentos 
alternativos (geopolímeros), devido à sua pozolanicidade (CORDEIRO et. al, 2009). 

No entanto, existem alguns pontos negativos para a utilização deste resíduo, dentre os quais está o fato de 
não ser um material homogêneo. Isso ocorre porque durante a calcinação, a temperatura de queima 
influência diretamente nas características físicas e químicas das cinzas (FRÍAS et al., 2011). O foco do presente 
estudo é comparar, por meio de uma revisão bibliográfica, a composição química da cinza do bagaço de cana- 
de- açúcar e a influência das diferentes características na produção de compósitos cimentícios. 
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2. Referencial Teórico

A cana-de-açúcar é uma planta cientificamente denominada Saccharum L., pertencente à classe das 
monocotiledônias e da família das Gramineae, representada também pelo milho, arroz, sorgo entre outras 
gramas. Seu cultivo no Brasil ocorreu no período da colonização, em meados do século XVI e logo se tornou 
indispensável na economia do país (CASTALDELLI, 2013). Segundo Cordeiro (2006), isso ocorreu pela rápida 
adaptação com o clima tropical, e devido à sua facilidade de emprego, podendo ser utilizada in natura, como 
ração para animais, ou também, na sua forma mais refinada, através da produção de açúcar e álcool. 

A cana-de-açúcar é uma das espécies mais cultivadas em todo o mundo. De acordo com o Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento), o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Na safra de 2019, a 
produção deste suprimento foi de cerca de 620,44 milhões de toneladas, tendo como os principais 
produtores, os estados de São Paulo e Minas Gerais. 

Durante o processo de moagem da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool, é gerado um 
subproduto, o bagaço de cana. A quantidade deste material é de aproximadamente 30% da cana moída nas 
indústrias sucroalcooleiras (SAMPAIO, 2013). Devido à grande quantidade de bagaço que é gerado, as 
indústrias utilizaram por muitos anos como solução para o descarte a queima do material e, posteriormente, 
a utilização em áreas de plantio (FRÍAS; VILLAR; SAVASTANO, 2011). Porém, durante as últimas décadas, as 
agroindústrias sucroalcooleiras do Brasil se diferenciaram dos outros países por trabalhar aspectos positivos 
e sustentáveis. Além da fabricação do etanol, açúcar e álcool, o bagaço de cana-de-açúcar passou a ser 
empregado como matéria-prima nas usinas de cogeração de energia para produção de eletricidade. Este 
emprego contribui de forma positiva com o meio ambiente, através da redução de combustíveis fósseis 
(FRÍAS; VILLAR; SAVASTANO, 2011). 

Quando in natura, o bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo sólido composto por lignina e celulose quando, 
proveniente da extração do caldo da cana-de-açúcar. Sua composição é constituída por 50% de umidade, 
45% de fibras lignocelulósicas, 2% a 3% sólidos solúveis em água e 2% a 3% de sólidos insolúveis. 
Quimicamente a composição do bagaço seco consiste em: 41% de celulose, 25% hemicelulose e 20% lignina 
(ZARDO, 2004). No Brasil, aproximadamente 95% de todo o bagaço gerado no processo de moagem é 
queimado em caldeiras para posteriormente gerar vapor. Neste processo de queima do bagaço ocorre a 
produção da cinza do bagaço de cana-de-açúcar que é composta em sua maior parte por materiais 
inorgânicos (NUNES et al., 2010). 

As cinzas de bagaço de cana-de-açúcar são oriundas de um processo de geração de energia nos 
empreendimentos sucro-alcooleiros. Cerca de 10% do total do bagaço queimado se torna cinza. Estas cinzas 
são utilizadas como adubo nas próprias lavouras de cultivo de cana-de-açúcar, porém, devido à sua difícil 
degradação, e por não apresentar uma estrutura rica em nutrientes minerais, este resíduo não está sendo 
mais procurados pelos agricultores (NUNES et al. 2010). 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar vem sendo estuda por pesquisadores ao longo dos anos (SOUZA, 2011; 
FARIA, 2012; SATHIYA, 2010; MARTINS; ALTOÉ 2015; CASTRO; MARTINS, 2016; SOUZA, 2019), para o 
desenvolvimento de materiais de construção, especialmente devido às suas propriedades físicas e químicas, 
que se assemelham às cinzas volantes (SOUZA, 2011; FARIA, 2012; SATHIYA, 2010; CASTALDELLI, 2013). 

3. Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, na medida em que busca na literatura 
existente, autores que já produziram e registraram acerca do assunto tratado. Será analisado a caracterização 
química por meio da técnica de fluorescência de raio-X e difração de raio-X da cinza do bagaço de cana-de- 
açúcar e sua influência nas propriedades das matrizes cimentícias. 

A metodologia utilizada para a coleta dos dados foi por meio da base de dados Google acadêmico, utilizando 
como critério de pesquisa as palavras-chaves: cinza do bagaço de cana-de-açúcar, composição química e 
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concreto. Foram considerados apenas artigos, dissertações e teses que apresentassem citações acima de 10 
e que fossem publicados a partir do ano de 2000. 

4. Resultados e Discuções

4.1 Caracteristicas da cinza do bagaço de cana-de-açúcar 

Na Tabela 1 estão apresentados alguns trabalhos da literatura que avaliaram a composição da cinza de bagaço 

de cana-de-açúcar, onde é possível notar que em todos eles o elemento predominante, é a sílica. Nota-se 

que os teores de dióxido de silício (SiO2) variam entre 50% a 84%, em massa, e, também, observar- se a 
similaridade dos elementos constituintes da cinza da cana-de-açúcar, independentemente do estudo. 

Tabela 1 – Comparação da composição química da cinza do bagaço de cana-de-açúcar. 

Composição (% em massa) 

Composição de óxidos 
Cordeiro 

(2006) 

Paula 

(2006) 

Castaldelli 

(2013) 

Frías 

(2011) 

Zodinio 

(2013) 

Pereira 

(2014) 

SiO2 64,64 83,70 51,83 69,40 50,01 78,60 

Al2O3 < 0,10 - 26,04 11,26 8,30 4,50 

Fe2O3 0,10 6,537 11,84 5,41 1,96 4,90 

CaO 6,33 1,18 3,03 2,51 5,92 1,30 

Na2O 0,74 - 0,46 0,09 - 0,20

K2O 9,57 6,146 2,67 3,45 19,38 2,40

MnO 0,51 0,081 < 0,10 - 0,23 - 

TiO2 < 0,01 1,16 0,87 1,38 0,58 - 

MgO 9,27 - 1,05 1,28 5,55 - 

BaO < 0,16 - - - - - 

P2O5 8,84 - - 1,61 2,46 - 

Temperatura de calcinação (ºC) 400 á 900 700 650 800 600 - 

Fonte: Autor (2021). 

Percebe-se uma variação dos valores de sílica nas amostras, constata-se que este elemento é o composto 
predominante em todas as cinzas analisadas, independentemente do local de origem ou espécie cultivada. 
Cordeiro (2006) relata que a composição química encontrada na cinza do bagaço de cana-de- açúcar utilizada 
em seu estudo apresenta-se adequada ao emprego como adição mineral, esse fato decorre dos teores 
relativamente elevados de silício e da perda ao fogo no resíduo. Porém, ressalta que devido à granulometria 
variável do material se faz necessário um processo de moagem controlada, para que seja possível aumentar 
a reatividade pelo aumento da superfície específica das partículas. 

Segundo Cordeiro (2006), a presença de sílica em grande porcentagem decorre pela adsorção do silício do 
solo pelas raízes da cana na forma de ácido monossilícico (H4SIO4). Após a evaporação da água da planta, a 
sílica se deposita nas paredes externas das células da epiderme. Segundo Sangster (2001), o silício é 
depositado em forma laminar nas paredes e apresenta-se na forma amorfa. Ainda, de acordo com Cordeiro 
(2006), outra fonte importante de sílica é a areia (quartzo), presente na amostra pelo processo de colheita. 
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De acordo com Castaldelli (2013), as propriedades químicas, mineralógicas e morfológicas da cinza do bagaço 
de cana-de-açúcar influenciam significativamente as propriedades químicas e mecânicas dos concretos e 
argamassas. 

Macedo (2009) relata que as diferentes porcentagens de teores de sílica da cinza do bagaço de cana-de- 
açúcar não influenciam significativamente na resistência, no entanto as diferenças mineralógicas na forma 
de sílica (amorfa ou cristalina) influenciam. 

Segundo Castaldelli (2013), as cinzas do bagaço da cana-de-açúcar têm sua estrutura cristalina, em virtude 
da contaminação de quartzo no processo de colheita da cinza. O quartzo na cinza pode ser removido através 
de um processo de lavagem do bagaço antes da calcinação. Na Figura 2 é apresentado um difratograma de 
raios-x (DRX) de uma amostra de cinza do bagaço de cana-de-açúcar (Figura 2 (a) CBC lavada, (b) CBC não 
lavada). 

Figura 2 – DRX realizadas em cinzas do bagaço da cana-de-açúcar. 

Fonte: Castaldelli (2013). 

Segundo Nobre (2017), a cinza com maior índice de amorfismo é gerada quando o bagaço da cana-de- açúcar 
é calcinado em temperatura de 600°C durante um período de 6 horas. Segundo o autor, para cinzas geradas 
sob as condições supracitadas, o grau de amorfismo fica em 80,50%, já o grau de cristalinidade fica 
aproximadamente em torno de 19,50%. 

4.2 – Incorporações da cinza do bagaço de cana-de-açúcar em matrizes cimentícias 

De acordo com Arif, Clark e Lake (2017), a utilização da cinza do bagaço de cana-de-açúcar na composição da 
matriz cimentícia melhora a resistência à compressão e, também, a durabilidade do concreto. Esta melhora 
decorre do fato de a cinza preencher os vazios entre o agregado e a pasta cimentícia e, desta forma, 
proporcionar ao concreto uma maior densidade. O autor relata também que a incorporação do resíduo no 
concreto aumenta as reações de hidratação do cimento, e desta forma, pode aumentar indiretamente a 
reação do silicato de cálcio hidratado (C-S-H) do concreto bem como, melhorar a trabalhabilidade da pasta 
cimentícia. 

Neto et al. (2018) estudou a utilização de cinzas do bagaço da cana-de-açúcar calcinadas por uma indústria 
sucroenergética do estado do Paraná, na incorporação em concretos, em substituições de 0 a 50% do valor 
da massa do cimento. Nessa pesquisa, o autor coletou o resíduo da indústria e aplicou diretamente no 
concreto, tendo verificado maior consistência e diminuição dos seus vazios em todas as misturas. 

Segundo Cordeiro e Fairbairn (2009), os tamanhos das partículas das cinzas dos resíduos de cana-de-açúcar 
influenciam de forma significativa na reatividade pozolânica do material, porém a temperatura de calcinação 
não tem ligação direta com o tamanho da partícula do material calcinado. Neste contexto, Paula (2006), 
destaca que quanto menor a partícula, maior será a sua área superficial e maior será a sua atividade 
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pozolânica, logo, teoricamente maior será a resistência mecânica dos compostos produzidos com esses 
resíduos. 

Nobre (2017) destaca que a quantidade de cinza do bagaço de cana-de-açúcar a substituir o cimento Portland 
deve ser cuidadosamente analisada. Com uso de cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC), no concreto há 
uma redução da quantidade de portlandita disponível em virtude do consumo da mesma pela fase amorfa 
da CBC. Nobre (2017) destaca ainda, que em pastas cimentícias com teores de substituição de cimento 
Portland entre 35% a 70% por CBC verificou-se, por meio de difração de raio-x que há o consumo de toda a 
portlandita. Logo, quando são utilizados altos teores de CBC em concretos, um consumo excessivo de 
portlandita, é propiciado e, consequentemente, a disponibilidade da mesma para reações pozolânicas sofre 
uma queda. O autor ressalva que, o uso de CBC em um teor de até 20% não provoca redução de portlandita 
na matriz cimentícia, porém, o que ocorre em teores acima de 35% alterando a distribuição de poros. Essa 
alteração provoca um aumento da susceptibilidade da matriz à carbonatação. 

Neste sentido, a Tabela 2 apresenta estudos que utilizaram a CBC em substituição ao cimento Portland para 
produção de matrizes cimentícias. O intuito da tabela é comparar os trabalhos realizados pelos autores da 
área e desta forma verificar as resistências encontradas quando substituído o aglomerante, pela cinza do 
bagaço de cana-de-açúcar. Adotou-se como base a resistência de 100% para os concretos referência (sem 
substituição do cimento). Nos casos em que a substituição de cimento Portland por CBC resultou em um 
ganho de resistência, este valor foi transformado em porcentagem e somado aos 100% da resistência do 
concreto referência. Nos casos em que a substituição de cimento Portland por CBC resultou em uma perda 
de resistência, esta perda foi transformada em porcentagem e descontada dos 100% da resistência do 
concreto referência. 

Tabela 2 – Uso de CBC em matrizes cimentícias. 

Autor Moagem 
Temperatura de 

calcinação 

Cimento 

Utilizado 

(%) de 

substituição 

(%) Resistência 

(28 Dias) 
Slump 

0 100% 26,8 cm 

Moinho 

de bolas 
600ºC 

5 101,16% 26,9 cm 
GORGES et al. (2019) CP V ARI 

10 100,77% 27,9 cm 

20 111,52% 27,3 cm 

0 100% 11,6 cm 

10 116% 11,3 cm 
Neto (2018) - 400°C CPII – E 32 

20 83,33% 10,8 cm 

50 41% 10 cm 

0 100% 8 cm 

Moinho 

de bolas 
- 

5 98,46% 9 cm 
Teodoro et al. (2013) CPII-F 32 

10 74,62% 9 cm 

15 65,00% 7,5 cm 

0 100,00% 14,5 cm 

Moinho 

de bolas 
- 

5 89,92% 12,8 cm 
Silveira (2010) CP V ARI 

10 94,81% 11 cm 

20 96,62% 7,5 cm 

Nunes (2009) - 500°C a 700°C CPII-F 32 0 100% 7cm 
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3 100,61% 10,50cm 

5 102,44% 7,5cm 

7 107,93% 6,5cm 

10 105,49% 8,5cm 

13 106,10% 6cm 

15 84,15% 5,5cm 

20 71,65% 5cm 

Fonte: Autor (2021). 

Por meio da Tabela 2, é possível verificar que com porcentagens superiores a 15% de substituição de cimento 
Portland por CBC, ocasionou em uma baixa da resistência a compressão (NETO, 2018; NUNES, 2009). Estes 
dados corroboram com os dados encontrados por Nobre et al. (2017), que indicam que porcentagens de 
substituição superiores a 15% ocasionam em um maior consumo de Portlandita disponível na matriz. 

Ainda é possível verificar que em porcentagens inferiores a 15% de substituição, os concretos produzidos 
tenderam a ter um ganho de resistência a compressão simples (GORGES et al. 2019; NETO, 2018; NUNES, 
2009). Em relação a consistência dos concretos, as substituições de cimento Portland por CBC tenderam a 
sofrer um leve aumento em sua consistência (NETO, 2018; TEODORO et al., 2013; SILVEIRA, 2010, NUNES, 
2009). 

5. Conclusões

Por meio da pesquisa bibliográfica realizada no presente estudo, foi possível verificar que a utilização da cinza 
do bagaço de cana-de-açúcar como substituição parcial ao cimento é uma alternativa tecnicamente viável. 
No entanto, em todos os trabalhos analisados nesta pesquisa, pode-se inferir que a substituição do cimento 
pelo resíduo, não se torna interessante quando se refere a resistência do produto final em porcentagens de 
substituição que excedam 15 % de cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Cordeiro et al. (2009), relata em sua 
pesquisa que a adição de CBC em substituição ao cimento pode melhorar as propriedades de durabilidade 
do concreto e não alterar as suas propriedades mecânicas. 
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Resumen: Un hormigón autocompactante requiere elevados contenidos de material fino para mantener la 
estabilidad de la mezcla, garantizando una elevada fluidez y una moderada viscosidad. El objetivo del trabajo 
es analizar la viabilidad de utilización del polvo de basalto (PB) como material suplementario al cemento 
Portland para proveer la cantidad adecuada de partículas finas en pastas autocompactantes como la primera 
fase del diseño de morteros y hormigones. Se caracterizaron muestras de PB provenientes de cuatro canteras 
de la Provincia de Misiones con el fin de utilizarlas en la elaboración de pastas con un cemento Portland 
compuesto. El estudio de las pastas abarcó la determinación del escurrimiento con cono de Kantro y la 
velocidad de flujo en cono de Marsh. Los resultados indican que es viable la utilización del PB desde el 
enfoque de autocompactabilidad, teniendo en cuenta que la relación entre agua y material fino es 
determinante en el diseño de la mezcla, afectando principalmente la demanda y el punto de saturación del 
aditivo y la fluidez y viscosidad de las pastas autocompactantes con diferentes porcentajes de reemplazo con 
PB. La resistencia a compresión de las pastas evaluada a 28 días varió entre 55 y 25 MPa para reemplazos 
crecientes de PB de 20 a 50%, respectivamente. 

Palabras claves: fluidez, pasta autocompactante, polvo de basalto, viscosidad. 

Keywords: flowability, self-compacting paste, basalt powder, viscosity. 

1. Introducción

Los avances tecnológicos en cuanto a materiales y procesos de producción han permitido el desarrollo de un 
hormigón que puede deformarse bajo la acción de su propio peso llenando todos los sectores del encofrado 
sin necesidad de vibración interna o externa, con capacidad para sortear obstáculos (Fava C. y Fornasier G. 
(2004)), denominado Hormigón Autocompactante (HAC). Este tipo de hormigón posee varias ventajas sobre 
el hormigón convencional (HC), incluyendo: nula necesidad de vibración; disminución de tiempos de 
ejecución y costo de mano de obra; reducción de contaminación sonora; mejoramiento de la capacidad de 
llenado de encofrados; mejoramiento de la zona de transición entre la pasta de cemento y el agregado o la 
armadura; disminución de la permeabilidad; mejoramiento de la durabilidad; y aseguramiento de un 
desempeño estructural adecuado (Shi C. et al. (2015)). 

Los HAC se logran con aditivos químicos reductores de agua de alto rango, denominados superfluidificantes 
(SP), y con altos contenidos de material fino (MF), incluyendo partículas < 0,15 mm (cemento, adiciones 
minerales y polvo). Considerando que el HAC en estado fresco puede ser analizado como una suspensión de 
partículas se pueden definir distintas fases de análisis: el hormigón como mezcla de agregado grueso y 
mortero, el mortero como mezcla de agregado fino y pasta y la pasta como mezcla de MF, agua y aditivo SP. 
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Un HAC en estado fresco presenta una alta fluidez y una moderada viscosidad para asegurar la estabilidad 
del conjunto. Para alcanzar estas propiedades es indispensable la utilización de aditivos SP y un contenido de 
MF mayor al de un hormigón convencional (Tobes J. M. (2009)). Este elevado contenido de MF (entre 450 y 
600 kg/m³), lo provee el cemento Portland y la incorporación de adiciones minerales, como escoria de alto 
horno, filler calcáreo, humo de sílice, entre otras (Fava C. y Fornasier G. (2004)). 

La producción de agregado triturado en canteras a cielo abierto en la provincia de Misiones genera 
importantes volúmenes de polvo de basalto (PB) presente en la arena de trituración (fracción de 0 a 6 mm o 
binder), la cual es poco utilizada para la elaboración de hormigón estructural (Pizzutti, D. et al. (2016)). Los 
contenidos de PB como MF (<0,15 mm) en dicha fracción pueden oscilar entre 18 y 34 % dentro de una misma 
pila de acopio (Pizzutti, D. et al. (2016)), lo que podría ser una fuente interesante de MF para elaborar HAC; 
esto coincide con otros autores (Felekoğlu, B. (2008) y Uysal M. y Yilmaz K. (2011)) que sugieren que el uso 
de arenas ricas en MF puede dar lugar a beneficios técnicos y económicos a los productores de hormigón. 
Las partículas menores a 0,125mm adquieren gran influencia en la trabajabilidad de las mezclas (Cepuritis R. 
et al. (2011)). 

Mezclas con polvo de basalto en bajos porcentajes de reemplazo del contenido de cemento han demostrado 
mejorar la resistencia de pastas y morteros (Dobiszewska M. y Beycioğlu A. (2017)), en contrapartida con 
altos porcentajes de reemplazo podrían generar una disminución de resistencia por efecto de dilución del 
cemento (Dobiszewska M. et al. (2019)). 

Específicamente estudios sobre pastas de cemento con adición de subproductos de trituración de rocas para 
desarrollar HAC, muestran evidencias de un comportamiento satisfactorio bajo determinadas condiciones en 
función de las propiedades del polvo utilizado. La forma y distribución de tamaño de partículas del polvo de 
trituración requiere una mayor dosis de aditivo SP para lograr similares propiedades de fluidez que mezclas 
elaboradas con filler calcáreo (Schankosk R. A. et al. (2016)). La incorporación de arena de trituración caliza 
puede mejorar las características durables de HAC reduciendo levemente la fluidez y manteniendo la 
estabilidad y la resistencia a la segregación en estado fresco (Benyamina S. et al. (2019)). 

Debido a que reología de la pasta depende fuertemente de la superficie específica del MF, se pueden 
controlar o modificar las propiedades en estado fresco del HAC mediante la cantidad y granulometría del 
polvo utilizado (Cepuritis R. et al. (2016),). 

La incorporación de residuos de polvo de trituración es viable para la elaboración de HAC con propiedades 
aceptables en estado fresco y endurecido (Mahalingam B. et al. (2018)). Esto da lugar a un hormigón más 
sustentable con un residuo de bajo costo (Dobiszewska M. (2017)). Algo similar a lo que ocurre con la 
posibilidad de incorporación de agregados reciclados en HAC (Revilla-Cuesta V. et al. (2020)). 

2. Materiales y metodología

2.1 Cacterización de materiales 

Para la elaboración de pastas se utilizó cemento Portland compuesto (CPC40), agua de red, aditivo 
superfluidificante en base policarboxilato y polvo de basalto (PB) con partículas menores a 150 μm obtenido 
por tamizado en vía seca de variadas muestras de arena de trituración extraídas de canteras de la provincia 
de Misiones. En la Tabla 1 se indican las muestras de PB utilizadas en el trabajo y su procedencia, incluyendo 
dos submuestras, una obtenida de un depósito de sedimento de PB producto del lavado por agua pluvial 
(CEL-Sed) y otra obtenida a partir de un ciclón extractor de polvos (CSM-Cic). 

En relación a la caracterización de los materiales, en el caso del cemento se determinó la densidad relativa 
según IRAM 1624 (2005), la granulometría de partículas y la superficie específica mediante difractometría 
láser. La densidad relativa del aditivo SP se determinó según IRAM 1663 (2002). 
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Tabla 1 – Muestras de PB empleadas 

Código Localidad Procedencia 

CEN San José Acopio 

CIE Profundidad Acopio 

CEL Santa Ana Acopio 

CEL-Sed Santa Ana Depósito de sedimento 

CSM San Martín Acopio 

CSM-Cic San Martín Ciclón extractor 

La densidad relativa de cada muestra de PB se obtuvo mediante la aplicación de la norma ASTM D 854 – 02 
(2002), debido a que el procedimiento IRAM 1520 (2002) para agregados finos no garantiza una adecuada 
eliminación del aire ocluido en las partículas. En la Tabla 2 se presentan los valores de densidad relativa de 
los materiales caracterizados. 

Tabla 2 – Densidad relativa de los materiales 

Material Aditivo Cemento Polvo de basalto 

Código SP CPC40 CEN CIE CEL CSM 

Densidad relativa 1,09 2,96 2,97 2,91 2,91 3,00 

En cuanto al tamaño de partículas para el PB se determinó la relación en peso de la fracción pasante tamiz 
#200 (75 μm) respecto de la fracción pasante tamiz #100 (150 μm) aplicando el método especificado en la 
norma IRAM 1641 (1983), con modificaciones en el procedimiento: la muestra a analizar se obtuvo 
directamente de la fracción pasante tamiz #8 de la arena de trituración; la presión de lavado se incrementó 
gradualmente hasta llegar a 0,6 daN/cm² para evitar pérdida de material; el tiempo de duración del ensayo 
dependía de la presencia de material pasante tamiz #200 en la bandeja de lavado, duplicando en general el 
tiempo especificado por la norma. Los porcentajes obtenidos para las muestras analizadas se exponen en la 
Tabla 3 junto a valores de superficie específica, incluyendo valores para las dos submuestras (CEL-Sed y CSM-
Cic). 

Tabla 3 – Finura Blaine y porcentaje de material pasante tamiz #200 

Parámetro Unidad CPC40 CEN CSM CEL-Sed CSM-Cic 

Superficie específica m²/kg 565 229 221 351 366 

Pasante tamiz #200 % (p/p) 100 77 77 89 100 

2.2 Estudio sobre pastas 

En función de los contenidos de PB presentes en la arena de trituración (18 a 34% según Pizzutti, D. et al. 
(2016)) y los parámetros generales de diseño para HAC (Fava C. y Fornasier G. (2004)), se establecieron las 
series de pastas que se detallan en la Tabla 4, donde los códigos numéricos se corresponden respectivamente 
con la relación en volumen entre PB y el contenido total de MF (PB + cemento), y la relación en volumen 
entre agua y MF. La cantidad de SP se especifica en gramos por volumen de pasta elaborada (1000 ml). 

El estudio del comportamiento de pastas autocompactantes en estado fresco consistió en evaluar 
parámetros directamente relacionados con la fluidez y viscosidad de las mezclas a través del ensayo de 
escurrimiento con mini cono de Kantro (Kantro, D.L. (1980)) y el ensayo de velocidad de flujo en cono de 
Marsh con orificio de 10 mm. En el primero se obtiene un valor de Escurrimiento (en mm) a partir de la 
diferencia entre el diámetro de extendido final -como promedio de 4 diámetros medidos a 45º- y la base del 
mini cono (38 mm), mientras que en el segundo se miden los tiempos en que fluyen 300 y 500 ml de pasta 
de un total de 1000 ml vertidos en el cono (T300 y T500). 

Para evaluar el efecto sobre la fluidez y la demanda de aditivo, se elaboraron pastas con idénticas 
proporciones de materiales, pero con PB de diferente finura. Esto se evidencia en el porcentaje de material 
pasante tamiz #200 de la Tabla 3. 
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Tabla 4 – Pastas elaboradas 

Código Relación 
PB/MF 
(%v/v) 

Relación 
a/MF 
(v/v) 

Cantidad de 
SP 

(gr/lt) 

Relación 
a/c 

(p/p) 

Dosis de 
aditivo SP/c 

(%p/p) 

Muestra 
de PB 

Pasante 
tamiz #200 

(%p/p) 

P-20-80 20 0,8 8,3 a 13,7 0,32 0,6 a 1,0 CEL-Sed 89 

P-20-80 20 0,8 13,3 0,32 1,0 CSM-Cic 100 

P-20-100 20 1 4,8 a 7,4 0,40 0,4 a 0,6 CEN 77 

P-20-100 20 1 9,9 0,40 0,75 CEL-Sed 89 

P-33-62 33 0,62 20,2 0,30 1,65 CEN 77 

P-33-80 33 0,8 10,1 0,40 0,9 CSM-Cic 100 

P-33-83 33 0,83 4,5 a 8,5 0,40 0,4 a 0,75 CEN 77 

P-33-100 33 1 4,1 a 6,7 0,48 0,4 a 0,65 CEN 77 

P-33-100 33 1 5,0 0,50 0,5 CSM-Cic 100 

P-43-62 43 0,62 17,3 a 19,4 0,35 1,6 a 1,8 CEN 77 

P-43-72 43 0,72 6,2 a 8,2 0,40 0,6 a 0,8 CEN 77 

P-50-54 50 0,54 16,9 a 19,9 0,35 1,7 a 2,0 CEN 77 

P-50-62 50 0,62 10,5 a 24,4 0,40 1,1 a 2,6 CEN 77 

P-50-62 50 0,62 66,7 0,40 7,4 CEL-Sed 89 

P-50-80 50 0,8 5,2 a 6,9 0,51 0,6 a 0,8 CEN 77 

P-50-80 50 0,8 8,6 a 13,7 0,51 1,0 a 1,65 CEL-Sed 89 

P-50-80 50 0,8 11,7 a 15,2 0,53 1,4 a 1,8 CSM-Cic 100 

P-50-100 50 1 1,9 a 5,4 0,64 0,25 a 0,7 CEN 77 

P-50-100 50 1 3,1 a 4,7 0,64 0,4 a 0,6 CEL-Sed 89 

P-50-100 50 1 5,3 a 5,5 0,64 0,7 a 0,75 CSM-Cic 100 

A fin de evaluar la pérdida de fluidez en el tiempo, se midieron en la serie de pastas P-50-62 los parámetros 
de escurrimiento y velocidad de flujo en 5 y 30 o 40 minutos desde el momento en que entran en contacto 
agua y cemento. 

A modo de complemento, se evaluaron la resistencia a compresión y el módulo de rotura a flexión en pastas 
con distintos porcentajes de reemplazo (20/33/50%) y a similares rangos de fluidez, aplicando 
procedimientos de la norma IRAM 1622 (2006). Se moldearon 3 (tres) probetas prismáticas de 40 mm por 40 
mm por 160 mm para cada serie analizada. 

Para evaluar el efecto sobre la fluidez y la demanda de aditivo, se elaboraron pastas con idénticas 
proporciones de materiales, pero con PB de diferente finura. Esto se evidencia en el porcentaje de material 
pasante tamiz #200 de la Tabla 3. 

A fin de evaluar la pérdida de fluidez en el tiempo, se midieron en la serie de pastas P-50-62 los parámetros 
de escurrimiento y velocidad de flujo en 5 y 30 o 40 minutos desde el momento en que entran en contacto 
agua y cemento. 

A modo de complemento, se evaluaron la resistencia a compresión y el módulo de rotura a flexión en pastas 
con distintos porcentajes de reemplazo (20/33/50%) y a similares rangos de fluidez, aplicando 
procedimientos de la norma IRAM 1622 (2006). Se moldearon 3 (tres) probetas prismáticas de 40 mm por 40 
mm por 160 mm para cada serie analizada. 
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3. Resultados y discusión

En la Tabla 5 se ordenan los resultados más relevantes de ensayos realizados sobre las pastas especificadas 
en la Tabla 4. Estos resultados son analizados con mayor detalle en las figuras presentadas. 

Tabla 5 – Resultados de escurrimiento y velocidad de flujo para 5 minutos 

Pasta 
Escurr. 
(mm) 

Vf300 
(ml/s) 

PT#200 
(%) 

Pasta 
Escurr. 
(mm) 

Vf300 
(ml/s) 

PT#200 
(%) 

P-20-80-10.5 132 9,0 89 P-50-80-8.6 80 5,4 89 

P-20-100-7.4 131 31,5 77 P-50-80-13.7 157 11,8 89 

P-33-62-20.2 130 9,2 77 P-50-80-11.7 81 7,8 100 

P-33-83-7.5 131 12,8 77 P-50-80-15.2 125 7,9 100 

P-33-100-6.7 130 31,2 77 P-50-100-1.9 71 13,8 77 

P-50-54-19.5 129 3,8 77 P-50-100-3.1 80 26,8 77 

P-50-62-10.5 119 3,3 77 P-50-100-3.9 108 32,1 77 

P-50-62-11.5 131 4,0 77 P-50-100-4.7 117 31,4 77 

P-50-62-12.4 137 4,9 77 P-50-100-5.1 128 32,1 77 

P-50-62-14.3 151 4,6 77 P-50-100-5.4 135 31,0 77 

P-50-62-24.4 151 4,9 77 P-50-100-3.1 74 17,1 89 

P-50-80-5.2 108 7,6 77 P-50-100-4.7 113 22,9 89 

P-50-80-6.0 133 9,9 77 P-50-100-5.5 107 14,3 100 

P-50-80-6.9 142 11,4 77 

Uno de los parámetros más influyentes en la demanda de aditivo, para mantener un nivel de fluidez 
determinado, es la relación volumétrica entre agua y material fino (a/MF), como se puede apreciar en ambos 
gráficos de la Figura 1 para tres niveles de reemplazo de cemento por PB. La cantidad necesaria de aditivo SP 
para lograr aproximadamente 130 mm de escurrimiento, es creciente a relaciones a/MF por debajo de 0,80, 
pero con menor incidencia en porcentajes de reemplazo altos (a). Mientras que la velocidad de flujo aumenta 
considerablemente a medida que se incrementa el agua disponible para movilizar el sistema de partículas en 
suspensión (b), aun cuando disminuya la cantidad de SP y siendo casi independiente por debajo de 0,80 de 
a/MF. 

Figura 1 – (a) Demanda de aditivo y (b) velocidad de flujo para 130mm de escurrimiento 

En la Figura 2 se puede observar claramente el fenómeno de saturación del aditivo en pastas de las series 
P-50-62, P-50-80 y P-50-100 con idéntica finura de PB, donde aun cuando se incremente la cantidad de SP,
tanto el escurrimiento (a) como la velocidad de flujo (b) no sufren variaciones importantes a partir de un
valor determinado, el cual depende fuertemente de la relación volumétrica a/MF. Además, con valores de
a/MF crecientes se puede obtener elevada velocidad de flujo (b), pudiendo lograrse mezclas menos viscosas.
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Figura 2 – (a) Escurrimiento y (b) velocidad de flujo según cantidad de aditivo 

En el caso de la finura del PB, analizada en pastas de las series P-50-80 (Figura 3.a) y P-50-100 (Figura 3.b) y 
parametrizada mediante el porcentaje de MF pasante tamiz #200, se aprecia una fuerte relación entre la 
demanda de aditivo y el porcentaje de finos menores a 75 μm para mantener un mismo escurrimiento (a), 
mientras que la velocidad de flujo está más influenciada por la finura y la cantidad de SP que el escurrimiento 
(b). La muestra de PB con mayor finura, correspondiente al polvo de cantera CSM-Cic (PT#200=100%), 
requiere una excesiva cantidad de aditivo para alcanzar una fluidez adecuada cuando el porcentaje de 
reemplazo es elevado (50%). 

Figura 3 – (a) Escurrimiento y (b) cantidad de aditivo según porcentaje de PT#200 

En la Tabla 6 se comparan los resultados de escurrimientos y velocidad de flujo para distintos tiempos 
medidos sobre pastas de la serie P-50-62 con cantidades crecientes de SP. Al respecto, se observa que la 
pérdida de fluidez al transcurrir el tiempo es mayor para bajas cantidades de aditivo, al igual que la 
disminución en la velocidad de flujo.  

Tabla 6 – Resultados de escurrimiento y velocidad de flujo para 5, 30 y 40 minutos 

Pasta 
Escurrimiento (mm) Velocidad de flujo Vf300 (ml/s) 

5’ 30’ 40’ 5’ 30’ 40’ 
P-50-62-10.5 119 99 - 3,3 0,0 - 

P-50-62-12.4 137 117 - 4,9 3,0 - 

P-50-62-14.3 151 151 - 4,6 4,6 - 

P-50-62-24.4 151 - 150 4,9 - 4,2 

En referencia a la resistencia mecánica, según datos de la Tabla 7 y Figura 4, se observa una disminución de 
resistencia a porcentajes elevados de reemplazo (a), tanto en la resistencia a compresión como en el módulo 
de rotura a flexión evaluados según IRAM 1622 (2006). Se aprecia una correlación prácticamente lineal entre 
la relación a/c y la resistencia a compresión (b), alejándose de la típica curva de Abrams para hormigones 
convencionales. El efecto de dilución podría afectar la resistencia en porcentajes de reemplazo elevados. 
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Tabla 7 – Resistencias mecánicas 

Parámetros P-20-100-4.8 P-33-100-5 P-50-100-5.3

Porcentaje de reemplazo (%) 20 33 50 

Relación a/c (p/p) 0,40 0,50 0,64 

Resistencia a compresión (MPa) 53,3 43,4 26,8 

Módulo de rotura a flexión (MPa) 8,4 7,0 6,3 

Figura 4 – (a) Resistencia a compresión según el porcentaje de reemplazo y (b) Correlación entre la resistencia a 
compresión y la relación a/c. 

5. Conclusiones

 La densidad relativa del PB es muy similar a la del cemento y se recomienda que se obtenga mediante
la aplicación de la norma ASTM D 854 – 02 (2002) para garantizar una adecuada eliminación del aire
ocluido.

 La relación volumétrica entre agua y material fino (a/MF) es el principal factor que influye en la
demanda de SP, en el punto de saturación del aditivo y en la fluidez y viscosidad de las pastas de
cemento con diferentes porcentajes de reemplazo con PB.

 Por debajo de valores de relación a/MF cercanos a 0,8, la autocompactabilidad se torna
antieconómica, incrementando excesivamente la cantidad de aditivo necesaria para garantizar
fluidez y viscosidad adecuadas. En cambio, para valores del entorno de 1,0, es evidente la mejora en
la velocidad de flujo de las pastas con PB. Sin embargo, el riesgo de segregación podría limitar el
incremento de a/MF para los distintos porcentajes de reemplazo.

 La finura del PB afecta fuertemente la demanda de SP para lograr características de fluidez
adecuadas, siendo más influyente si se desea mantener una velocidad de flujo determinada. Por ello,
resulta importante una adecuada caracterización de la finura del PB para vincularla con parámetros
de diseño como la relación a/MF y la cantidad necesaria de SP.

 Para reducir la pérdida de fluidez a lo largo del tiempo es importante determinar una cantidad
mínima de SP que garantice el sostenimiento del efecto reductor de agua sin favorecer la segregación
de la mezcla.

 Desde al punto de vista de las resistencias mecánicas, aun con porcentajes altos de reemplazo,
podrían lograrse morteros u hormigones de resistencia moderada.

 Si bien el PB contiene un volumen importante de material fino que podría favorecer el efecto “filler”
en pastas de cemento, la granulometría del PB podría generar pérdida de resistencia a compresión
o tracción por efecto de dilución, problemática que se evidencia en el decreciendo progresivo que se
observa para relaciones a/c por encima de 0,50.
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Resumo: Esse trabalho visa apresentar as principais manifestações patológicas de um edifício em Anápolis-
GO. As manifestações patológicas foram identificadas através da inspeção predial, in loco, por meio da 
vistoria visual e de acordo com as diretrizes da Norma de Inspeção Predial do Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE (2012), no seu Nível de inspeção 01, as especificações da ABNT 
NBR 5674 (1999) – Manutenção de edificações – Procedimento e da ABNT NBR 16747 (2020) – Inspeção 
predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimentos. Para o desenvolvimento do trabalho apenas 
as manifestações com grau de risco crítico e regular foram expressas. Além disso, foi determinado o grau de 
risco de cada manifestação, as possíveis causas, propostas de intervenções, períodos para aplicação das 
mesmas e a prioridade de intervenção. É necessário atenção nas manifestações patológicas identificadas nos 
pilotis e reservatório, as quais possuem grau crítico e necessitam de intervenção imediata, pois podem 
comprometer a estrutura da edificação.  Dessa forma, nota-se que a maioria dos elementos vistoriados 
apresentaram, como causa geral das manifestações patológicas, a ausência de manutenção que associada 
com o seu respectivo agente causador provocaram o agravamento da situação para aquela em que a 
estrutura se encontra. 

Palavra-chave: Patologia; edifícios; carbonatação; impermeabilização 

Abstract: This paper has goals presentes the main pathological manifestations of a building in Anápolis-GO. 
The pathological manifestations were  identified through of building inspection, in loco, through of visual 
inspection and according  to guidelines building inspection standard of  Brasilian Insitute of Engineering 
Assessment and Expertise - IBAPE (2012), in its Inspection level 01, the specifications of ABNT NBR 5674 
(1999) – Building Maintenance Standard and the ABNT NBR 16747 (2020) – building inspection– Guidelines, 
concepts, terminology and procedure. For development this paper only the manifesstations with critical 
degree of risck was demonstrated. Besides that, it was determined the degree of risck of each manifestation, 
the possible causes, intervention proposal, application time and the intervention priority. Attention is needed 
in the pathological manifestations identified in the pilots and water tank, wich have a critical degree and 
need immediate intervention, because the can compromise the building structure. In this way, it is observed 
that most of the elements inspected presented, as a general cause of the pathological manifestations, the 
default maintenance that associated with its respective causative agent caused the worsening of the situation 
to that in which it finds itself.   

Keywords: Pathology; building; carbonation; waterproofing 
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1. Introdução

Conforme Bolina, Tutikian e Helene (2019), a patologia da construção trata-se de uma ciência que busca 
estudar defeitos nas edificações e em seus materiais, com intuito de conhecer suas origens e a maneira como 
se manifestam. Parte desses estudos são realizados através das inspeções prediais, que segundo a NBR 16747 
(ABNT, 2020) são procedimentos sistemáticos com objetivo de avaliar as condições técnicas, de uso, 
operação, manutenção e funcionalidade da edificação. A inspeção predial apresenta predominantemente 
caráter sensorial, ou seja, é realizada através dos sentidos, principalmente da visão.  

As edificações, naturalmente passam por um processo de envelhecimento, porém é necessário realizar, 
periodicamente, um processo de manutenção, com intuito de garantir que seu desempenho continue 
satisfatório. Segundo Souza e Ripper (2009), naturalmente a estrutura apresenta uma queda no desempenho 
com o passar do tempo, mas as intervenções técnicas permitem que ela siga o curso normal da sua vida útil, 
sendo papel da patologia das estruturas identificar esse desempenho insatisfatório e avaliar a necessidade 
de intervenção imediata, pois não necessariamente significa que a estrutura está condenada. 

No Brasil, diversas construções estão passando por um processo de envelhecimento sem que seja realizada 
intervenções técnicas. De modo que, quando realizadas, identifica-se elementos com um elevado grau de 
deterioração, o que segundo a Lei de Sitter (1984) citada por Tutikian e Pacheco (2013) resultará em um 
maior custo e maior dificuldade para solução. Desse modo, o estudo da patologia torna-se fundamental para 
garantir o aumento do tempo de vida útil das edificações, o qual é definido pela NBR 15575-1 (ABNT,2013), 
como 50 anos para a estrutura. 

Diversos trabalhos sobre o assunto vem sendo publicados, como os desenvolvidos por Galindo et al. (2017), 
Morais et al. (2020) e Rios et al. (2020), os quais mostram a necessidade do acompanhamento das 
edificações, tendo em vista que elas são naturalmente expostas a um processo de envelhecimento e somado 
a isso, algumas falhas podem antecipar a degradação da construção e o surgimento de manifestações 
patológicas.  

Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo avaliar as principais manifestações patológicas identificadas 
em um edifício situado na cidade de Anápolis-GO, através de relatório fotográfico, e com as informações 
coletadas, estabelecer soluções para que seja possível sua recuperação e garantir o conforto e segurança dos 
usuários. Além disso, por meio desse trabalho procura-se contribuir para o desenvolvimento do campo da 
patologia, servindo de exemplo para trabalhos futuros e mostrando a importância da manutenção 
preventiva.  

2. Metodologia

Para a realização dessa pesquisa foi executada a inspeção predial com base na vistoria visual da edificação, 
in loco, que possuíram como resultado uma análise técnica, sendo pautadas de acordo com as diretrizes da 
Norma de Inspeção Predial do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE (2012), no 
seu Nível de inspeção 01, as especificações da ABNT NBR 5674 (1999) – Manutenção de edificações – 
Procedimento e da ABNT NBR 16747 (2020) – Inspeção predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e 
procedimentos. 

De acordo com a Norma de Inspeção Predial - IBAPE (2012), as inspeções são classificadas em três níveis 
conforme os aspectos técnicos, de manutenção e operação da edificação. Dessa forma, a inspeção executada 
nessa edificação foi classificada como “Inspeção de Nível 01”, sendo realizado uma análise expedita dos fatos 
e sistemas construtivos vistoriados, com a identificação de anomalias e falhas que se mostraram de forma 
aparente. 

As falhas, identificadas através de um relatório fotográfico, foram devidamente classificadas, quanto a 
origem do problema, indicado as possíveis causa e intervenção necessárias para a solução. Além disso, com 
base na referida Norma de Inspeção Predial do IBAPE (2012), as manifestações patológicas são classificadas 
de acordo com o impacto que provocam aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio. A classificação é 
realizada em três graus de risco (mínimo, regular e crítico). 
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Dessa forma, para a execução desse trabalho optou-se apenas pela identificação das manifestações 
patológicas com grau de risco regular e crítico, visto que as mesmas exigem uma maior atenção e prioridade 
de manutenção. 

3. Manifestações Patológicas

3.1 Reservatórios superiores – oxidação, exposição das armaduras do concreto e oxidação das tampas 

Manifestações: Nas bordas das aberturas dos reservatórios superiores, há pequenos sinais de desgaste do 
concreto e, em alguns pontos, exposição da armadura do concreto. É possível que partes internas do 
reservatório apresentem corrosão das armaduras. Foram observadas também a oxidação do aço da tampa 
localizada sobre a base da abertura dos reservatórios superiores. A oxidação é o resultado da reação entre o 
ferro e o oxigênio na presença de umidade, formando o óxido de ferro, também conhecido como ferrugem. 
Nas Figuras 1 e 2 percebe-se a corrosão do aço  

Classificação do Problema: falha na manutenção e anomalia construtiva. 

Possíveis causas: A oxidação precoce das armaduras é ocasionada pelo pequeno recobrimento de concreto, 
que protege as armaduras do reservatório, além dos ciclos de molhagem e secagem constantes. A norma 
brasileira de concreto armado NB-1 (1979), que vigorava na época da construção do edifício, especificava 
cobrimentos de armaduras menores que as preconizadas atualmente, o que favorece o ataque de agentes 
agressivos carregados pelo vapor de água até o interior do concreto armado, diretamente nas armaduras. 
Este processo pode estar acontecendo de forma imperceptível, debaixo do concreto, embora não seja 
possível determinar ao certo. A oxidação das tampas e do berço dos reservatórios ocorrem pela exposição 
às intempéries com os ciclos de secagem e molhagem a que estão expostas. 

Figura 1 – Oxidação da armadura na borda interna dos 
reservatórios 

Figura 2 – Oxidação da tampa e do seu berço no 
reservatório superior 

Intervenção: Recomenda-se remover a camada de concreto que recobre as armaduras das bordas internas 
ou no interior dos reservatórios que estejam eventualmente prejudicadas, e recompô-las, com espessura 
(cobrimento) maior, padronizada pela norma ABNT NBR 6118:2014, de 4,5 cm. Quanto as corrosões internas, 
estas sinalizam que devem ser recuperadas e reforçadas. Posteriormente realizar a impermeabilização da 
parte interna do reservatório, para impedir o fluxo de água através do concreto. As oxidações (ferrugens) 
encontradas nas tampas dos reservatórios não provocam prejuízo para a parte estrutural do edifício, porém 
é recomendado intervir. Nas bases das tampas das aberturas e nas próprias tampas que apresentarem 
corrosão, recomenda-se a remoção da ferrugem, aplicação de zarcão e pintura com tinta esmalte específica, 
ou a substituição do material, dando-se preferência, neste caso, para o alumínio, que não está sujeito ao 
problema de corrosão por não possuir o elemento ferro em sua composição. 
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Risco: R (Grau regular) 

3.2 Reservatórios superiores – desgaste da impermeabilização interna do reservatório 

Manifestações: Foi observado que a impermeabilização do reservatório superior do prédio possui sinais de 
desgaste natural pelo tempo, como pode ser visto na Figura 3 e 4. 

Classificação do Problema: Falha na manutenção e anomalia construtiva;  

Possíveis Causas: Desgaste natural da impermeabilização pelo tempo de uso. 

Intervenção: Quanto ao desgaste natural pelo uso, sugere-se o monitoramento periódico do interior do 
reservatório para sinais de descascamento da impermeabilização e de sinais de infiltração nas paredes e piso 
do reservatório para proceder a troca do sistema de impermeabilização ou seu reforço. 

Recomenda-se a remoção do material, até que seja atingida a superfície do concreto e a aplicação de 
impermeabilização com argamassa polimérica, observando o consumo de material mínimo indicado pelo 
fabricante. Recomenda-se o seguinte procedimento: 

Com a superfície interna do reservatório isenta de poeira, óleo, graxa, nata de cimento, pinturas, partículas 
soltas, “nichos” de concretagem, pontas de ferro, restos de madeira, agentes de cura química ou 
desmoldantes e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a aderência do produto, lavar com 
escova de aço e água. Reparar possíveis “nichos” e falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia 
média lavada, traço 1:3. Umedecer a superfície antes da aplicação da primeira demão, tomando cuidado para 
não saturá-la. Aplicar argamassa polimérica com vassoura de pelos macios trincha pincel ou broxa, com 
consumo aproximado de 1,0 kg de massa fresca por metro quadrado de área (1,0 kg/m²) por demão. Aplicar 
duas demãos cruzadas do produto. Aplicar argamassa polimérica, da mesma forma, com vassoura de pêlos 
macios, trincha, pincel ou broxa, com consumo aproximado de 1,0 kg de massa fresca por metro quadrado 
de área (1,0 kg/m²) por demão. Entre a primeira e a segunda demão, fixar tela de poliéster para auxiliar na 
estruturação da membrana. Aplicar quatro demãos cruzadas do produto, ao todo. As demais demãos devem 
ser aplicadas após a anterior ter endurecido ou apresentado secagem ao toque (3 a 6 horas, dependendo 
das condições locais de temperatura e umidade). 

Como não houve possibilidade de esvaziamento dos reservatórios não se pôde certificar se todos eles 
apresentavam armaduras expostas (enferrujadas) no seu interior, o que leva a sugerir que, quando da 
manutenção e limpeza semestral, deve-se verificar a integridade do concreto e das armaduras do interior 
dos reservatórios. 

 Risco: C (Grau Crítico). 

Figura 3 – Vista interna do reservatório de água 
superior 

Figura 4 – Desgaste natural devido ao tempo de uso da 
impermeabilização interna do reservatório de água 

superior 
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3.3 Reservatórios superiores – impermeabilização da cobertura 

Manifestações: Na cobertura do reservatório foi identificada a falta de impermeabilização de toda a área do 
reservatório, o que pode ter provocando infiltrações de água da chuva na estrutura do reservatório. As Figuras 
5 e 6 abaixo, apresentam a cobertura do reservatório sem qualquer revestimento de proteção. As infiltrações 
podem provocar uma cadeia de eventos que contribuem para a degradação das estruturas de concreto armado 
favorecendo a corrosão das armaduras e consequente destacamento do concreto que o recobre.  

Classificação do Problema: falha na manutenção e anomalia construtiva 

Possíveis Causas: falta de impermeabilização com manta de alumínio sobre os reservatórios que estão expostos 
a radiação solar e outras intempéries. 

Este material, portanto, está sujeito a movimentos de expansão e retração constantes, com os ciclos climáticos 
diários, em que resfria e aquece. Observar a declividade adequada da laje para os pontos de drenagem (mínimo 
1%) e a capacidade dos drenos de esgotar a água acumulada, com diâmetros suficientes para este fim (mínimo 
75 mm). 

Figura 5 – Impermeabilização das lajes dos reservatórios Figura 6 – Impermeabilização das lajes dos reservatórios 

Intervenção: Para a impermeabilização da parte superior dos reservatórios, indica-se o uso da manta de 
alumínio (É uma manta estruturada com poliéster pré-estabilizado ou filme de polietileno de alta densidade 
auto protegida na face exposta com um filme de alumínio com alta resistência aos raios UV e grande 
flexibilidade. Apresenta refletância de até 93% dos raios solares e a capacidade de redução do ruído de impacto 
de chuva. Impermeabiliza e melhora o conforto térmico do ambiente).  

Para a aplicação da manta de alumínio sugere-se o procedimento indicado pela ABNT NBR 9575 (2010) onde 
recomenda que seja feita a regularização das superfícies localizadas abaixo das mantas com argamassa 
desempenada de cimento e areia, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou drenos. Arredondar 
ou chanfrar cantos vivos e arestas, de forma a permitir um ajustamento contínuo do sistema 
impermeabilizante, sem dobragem em ângulo, tubulações emergentes e ralos que deverão estar rigidamente 
fixados, a fim de garantir a perfeita execução dos arremates. A execução de arremates no ralo ou dreno é, 
provavelmente, o detalhe mais importante do processo de impermeabilização. Tal execução é feita com 
aplicação de sucessivas demãos que adentram a abertura do piso, podendo ou não receber reforços de 
estruturantes têxteis e, quando aplicados à quente, devem ser dimensionados para suportar as temperaturas 
de aplicação. A já citada norma de impermeabilização, NBR 9575 (2010), refere que os coletores devem ter 
diâmetro que garanta a manutenção da seção nominal dos tubos prevista no projeto hidráulico após a execução 
da impermeabilização, sendo que o diâmetro nominal mínimo é 75 mm.  

Se houver na regiões barbacãs (drenos) na região em torno do ralo ou dreno deve ser executada um reforço de 
impermeabilização, sendo que esta deve ficar bem aderida à face interna do ralo. Caso contrário, a água será 
succionada por capilaridade para baixo da camada impermeabilizante. 

Quando da aplicação da manta de alumínio, recomenda-se a limpeza do local, sem resíduos, restos de 
argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa, óleo e partículas soltas. Se necessário, lavar o local com 
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hidrojateamento ou com escova de aço e água. Esperar secar. Para a aderência da manta em toda a área, 
incluindo rebaixos, aplicar uma demão de primer asfáltico. Aguardar a secagem do primer asfáltico, antes da 
colagem das mantas asfálticas aluminizadas. Com um maçarico de boca larga e gás GLP, aquecer o primer 
asfáltico e a parte inferior da manta asfáltica aluminizada até o plástico de proteção derreter. A chama do 
maçarico deve derreter superficialmente o filme de polietileno e o asfalto em toda a extensão da manta 
asfáltica aluminizada, deve-se evitar que a manta seja perfurada devido à intensidade e tempo prolongado de 
exposição à chama do maçarico. Sugere-se, nas paredes externas das casas de máquinas, caso as fissuras 
estejam realmente vedadas, a pintura com manta líquida com acabamento final com pintura. Todos os serviços 
acima descritos devem ser executados por profissionais legalmente habilitados e especializados, com Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao CREA-GO ou CAU-GO. 

Risco: R (Grau Regular). 

3.5 Reservatórios superiores – manchas devidas a eflorescências (manchas brancas) 

Manifestações: Identificaram-se infiltrações, fissuras e manchas brancas (eflorescências) em elementos 
estruturais ao longo das paredes do reservatório superior, conforme figuras 7 e 8.  

Classificação do Problema: falha na manutenção e anomalia construtiva. 

Possíveis causas: Devido ao tempo de uso do edifício, aproximadamente 20 anos, e a falta de manutenções 
periódicas, ocorrem fissuras internas e externas ao reservatório que se não recuperadas e protegidas com 
uma nova impermeabilização, podem gerar as eflorescências que trata-se de depósitos cristalinos de cor 
branca que surgem na superfície da estrutura e que resultam da exposição do concreto à água de infiltrações 
ou de intempéries.  

A eflorescência pode induzir a degradação do concreto, quando a água infiltra nos poros do concreto, ela 
dissolve os sais presentes no cimento e na cal, principalmente o hidróxido de cálcio. Esses sais são conduzidos 
até a superfície durante a evaporação da água através da percolação (passagem da água pelo concreto). Com 
a evaporação da água, esses saís se cristalizam, gerando manchas de cor clara. Os depósitos podem aparecer 
pontualmente ou de forma generalizada, assim como podem se formar lenta ou rapidamente, dependendo 
do grau de exposição à umidade e à quantidade de sais presentes no concreto. Com a perda do hidróxido de 
cálcio ocorre a diminuição do pH, tornando o ambiente interno ácido e fazendo com que as armaduras 
percam sua camada passivadora (proteção do aço) causando a oxidação da armadura. 

Figura 7 – Eflorescência Figura 8 – Eflorescência 

Intervenção: As eflorescências além de antiestéticas, são difíceis de serem removidas e podem comprometer 
a vida útil do reservatório e (ou) da estrutura. A detecção de eflorescência em estruturas de concreto exige 
intervenção rápida e assertiva. Como ocorre com outros tipos de manifestações patológicas, a primeira ação 
deve ser identificar e controlar a fonte do problema. Recuperar as fissuras e fazer uma nova 
impermeabilização do reservatório.  As eflorescências salinas brancas podem ser removidas por escova a 
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seco ou com água limpa e uma escova firme, ou em casos mais simples e superficiais, é possível remover os 
depósitos salinos com uma limpeza com ácido acético e água (proporção 1:1). 

Risco: R (Grau regular). 

3.9 Pilotis – fissuras e destacamento do concreto na base de pilares 

Manifestações: Fissuras e destacamento do cobrimento do concreto na base dos pilares de concreto armado. 
Na figura 9 e 10 observa-se um avançado grau de destacamento do concreto. 

Causa: Falha de manutenção e anomalia construtiva. 

Figura 9– Aplicação de fenolftaleína Figura 10 – Indicação do pH do concreto com 
carbonatação do pilar 

Possíveis causas: Devido a exposição constante dos pilares do edifício ao sol, a chuva e ao dióxido de carbono 
(CO2), expelido pelos automóveis, ocorre a carbonatação do concreto. A carbonatação se forma com umidade, 
gás carbônico e oxigênio. O mecanismo de deterioração do concreto ocorre quando a água (H2O), da chuva ou 
lavagem do piso, penetra pelas microfissuras do concreto, essa água (H2O) dissolve o cálcio (Ca) presente na 
mistura do concreto formando o hidróxido de cálcio Ca(OH)2. O dióxido de carbono (CO2) expelido pelos 
escapamentos dos veículos penetra também nessas fissuras e reage com a água formando o ácido carbônico 
(H2CO3), esse gás carbônico reage com o hidróxido de cálcio formando cristais de Carbonato de Cálcio (CaCO3), 
com essas reações ocorre a redução de Cálcio (Ca) diminuindo o pH do concreto, deixando o aço da estrutura 
exposto à corrosão. Com a oxidação (ferrugem do aço) ocorre uma expansão e começam a ocorrer 
destacamentos do concreto, deixando a estrutura ainda mais exposta as intempéries e gerando novamente 
esse ciclo. 

Intervenção: A frente de carbonatação do concreto é medida pelo emprego de indicador como a 
fenolftaleína que é borrifada na estrutura deteriorada (Figura 9), esse indicado é uma substância química 
que, em contato com a solução alcalina do concreto, rica em hidróxido de cálcio, adquire coloração vermelha 
carmim com pH igual ou superior a uma faixa entre 8,0 e 9,8, aproximadamente. Abaixo desses faixas de pH, 
o concreto tende a não sofrer alteração de cor quando da aspersão do indicador (mantém-se incolor). Tem-
se, então, uma linha divisória entre a região incolor e a de coloração típica, uma clara evidência do avanço
da frente de carbonatação para o interior do concreto de cobrimento. Em nível prático, portanto, admite-se
que o concreto não está carbonatado quando, ao se aspergir o indicador, ele adquirir em sua superfície a
coloração típica; caso fique incolor (Figura 10), assume-se que o concreto está carbonatado.

O concreto degrada-se naturalmente ao longo do tempo ou por causa de ações externas (como as explicadas 
acima) e falhas de execução. Como elemento estrutural de suma importância para a segurança, o concreto 
deve ser devidamente recuperado.  
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Risco: C (Grau Crítico). 

4. Conclusão

Dessa modo, os objetivos definidos para esse trabalho foram alcançados atraves da identificação das 
manifestações patológicas, por meio do registro fotográfico, e com a determinação das suas possíveis causas 
e soluções. Dentre as anomalis indicadas, tem-se destaque o reservatório superior, quanto ao desgaste da 
impermeabilização interna, pois esse tipo de manifestação pode resultar em infiltrações nos pavimentos 
inferiores, causando desconforto aos moradores, além de que com o tempo pode gerar uma condição 
favorável para a corrosão das armaduras da estruturas, como da laje de fundo do reservatório. Com isso, 
trata-se de uma intervenção com uma prioridade alta e requer atuação imediata.  

Outra manifestação que exige atenção e também requer uma intervenção imediata, trata-se das fissuras e 
destacamentos do concreto nos pilotis. Esse tipo de anomalia exige uma prioridade alta em sua recuperação, 
pois ocorre em elementos que compõe a estrutura da edificação, a qual garante a estabilidade e estaticidade 
da construção, comprometendo assim a segurança dos usuários, além de afetar negativamente sobre o 
psicológico dos mesmos. 

As demais manifestações apresentam grau regular e mínimo, variando de 1 até 3 anos para que seja feita 
intervenções. Dessa forma, nota-se que a maioria das manifestações patológicas identificadas apresentam 
como causa a falta de manutenção, demonstrando a extrema importância de que se realize manutenções 
preventivas para que consiga prolongar a vida útil da construção e também permita economia, visto que 
manutenções corretivas apresentam um custo superior. 

Dessa forma, sugere-se que seja realizado manutenções e monitoramento periódicos de toda a edificação ao 
longo de sua vida útil. As sugestões de intervenções estruturais mencionadas nesta pesquisa são de caráter 
corretivo e preventivo, e buscam garantir a segurança dos condôminos e demais usuários. Além de servirem 
como referência para o desenvolvimento trabalhos futuros. 
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Abstract: 

This article proposes a review of the non-destructive tests (NDT) of concrete evaluation. NDT’s are widely 
explored and studied, as they have great potential in the inspection process for concrete elements. Several 
factors favour the use of non-destructive techniques in this analysis, being the subject of several studies 
today. Due to the advancement of technology within civil construction, there was a great acceptance of these 
techniques in the process of assessing strength, uniformity, durability, and other properties of concrete. The 
non-use of NDT’s is, in most cases, due to the lack of full knowledge of the techniques that could be applied. 
In this way, the article proposes to approach this theme, describing and exposing some examples where the 
application of the NDT’s was successful in concrete structures. 

Keywords: NDT, Concrete, Civil, Evaluation. 

1. Introduction

In times when technology has been developing at a fast pace, we can see how much it has benefited 
civilizations over time. The constant need to improve products and production processes, from the design of 
the project to the delivery of the product, provides even more technological development, with all stages 
interconnected and dependent on each other. Thus, to be successful in the final product, it is necessary to 
efficiently apply means that enable an early detection of possible failures and pathologies, whether they are 
detected in the raw material or the production process and the final product. 

The most used material in the world, after water, concrete is famous due to its excellent durability and ease 
in the production process, from its making to its final application. Despite all the advantages, many of the 
concrete structures are exposed to actions that can cause their degradation. This degradation process will 
affect the structural performance of the part and may even cause serious accidents. In addition to the 
environmental actions, the concrete can suffer degradation when poorly dosed or the project is poorly 
designed or executed. All the problems mentioned will be responsible for the appearance of different types 
and levels of pathological damage, so the search for processes that can predict, or assist in the recovery of 
these structures is extremely important. 

It is common knowledge that non-destructive testing (NDT) has been widely explored in civil engineering in 
recent decades. When talking about NDT, immediately refer to a set of tests that allow the researcher to 
obtain data about the material, system, or any specific component, without any permanent alteration or 
damage to it. NDT can be subdivided into two classes: non-destructive examination or evaluation (NDE) and 
non-destructive inspection (NDI), which indicates the diverse range of applications for this type of test. 
Despite its advantages, care is still needed in its application since structures with different types of materials 
can be overly complex to evaluate with these methods. The application of these NDT’s enables both the 
inspection and evaluation of civil works, as well as the study of materials applied in construction. Usually, the 
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costs of applying these tests are lower and require a smaller technical staff, but each case must be evaluated 
individually looking for the best NDT for that situation. Of a non-invasive nature, NDT’s are remarkably 
interesting tools in the quality control of materials and products, having been present in the automotive, 
electrical, aerospace, and naval industries for a longer time. 

Through NDT’s it is possible to evaluate the resistance of a given body since it is related to the density of the 
material. Tests such as thermography, ultrasound, and magnetic resonance can perform this type of analysis 
of concrete since they can sweep the entire interior of the piece. On the other hand, techniques such as 
Digital Image Correlation (DIC) bring the possibility of analyzing the behavior of bodies through the analysis 
of their surface, making it possible to evaluate them from the displacement of the body, such as monitoring 
the opening of cracks and the identification of constitutive parameters of the material, such as the modulus 
of elasticity. Thus, this article highlights the operation of non-destructive techniques and their applications 
in the evaluation of concrete structures. 

2. Non-Destructive Methods

Once the central idea of this work was presented, the NDTs that were mostly applied in the field of civil 
engineering were selected, more specifically in the evaluation of concrete and the structures that contain 
this material. 

2.1 X-Ray Micro Computed Tomography (Micro-CT) 

Micro-CT is an imaging technique that consists in creating three-dimensional image representations of the 
specimen’s interior out of multiple two-dimensional X-ray projections. Since the development and first 
applications of Röntgen’s X-ray in 1895, scientists began to dabble in the possibility of generating three-
dimensional images using the technique. The idea was mathematically proven by Johan Radon in 1917, who 
developed the named Radon transform for the reconstruction of an n-dimensional specimen from (n-1)-
dimensional projections. However, it was only between 1964 and 1975 that Hounsfield and Cormack 
developed the theory, concept and machine of the first device for computed tomography (Figure 1) 
(Beckmann, 2006). 

Figure 1 – The first Micro-CT device (Beckmann, 2006) 

As denoted in Perlin (2011), the technique works by emitting ionizing radiation to the specimen in a certain 
wavelength called X-ray. The beam’s energy is absorbed by the interaction with the materials it passes 
through. Therefore, an X-ray projection is an image representation of the energy of the beam that reaches 
the receptor. By emitting beams through a whole plane of the specimen, a 2D image is formed. The 
conjunction of a series of 2D images is used to form the 3D representation of the object, as seen in Figure 2. 
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Figure 2 – Receptor movement during Micro-CT (Perlin, 2011) 

In the recent days, the method has been widely used in several applications other than in medicine, such as 
food studies, insect and fish biology, geology and in the studies of cementitious materials. In the scope of 
concrete analysis, Micro-CT is already a common technique. It is applied to the study of the internal structure 
of concrete specimens, investigating phase identification, porosity, corrosion, density, damage and fiber 
reinforcement (du Plessis and Boshoff, 2019). 

In Thomas et al. (2020), the porosity and material properties of multi-recycled aggregate concrete was 
studied using Micro-CT scans of the specimens. The study evaluates the change in material properties as they 
are recycled into new specimens, starting from a source concrete mix using limestone coarse aggregate. After 
characterization, the source specimen is crushed to obtain the recycled aggregate that is used in the 1st 
generation of recycled concrete specimen. The same process happens to form the 2nd and 3rd generations. 
The results demonstrates that due to the loss of properties, it is only possible to recycle concrete a finite 
number of times. Figure 3 shows the 3D image of the source specimen compared to the 3rd generation 
specimen. 

Figure 3 – Specimen (left), course limestone aggregate (center) and closed porosity (right). On the first row is the 
source specimen and on the second is the 3rd recycling generation (Thomas et al. (2020)) 
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Pham et al. (2020) uses Micro-CT to compare the porosity and fiber alignment between cast and 3D printed 
concrete specimens. The results show that the high-quality printed concrete has a lower pore content than 
cast concrete. Also, it shows that more than 90% of the fibers align within 0°-30° from the filament 
orientation (Figure 4). 

Figure 4 – Fiber orientation in printed and cast specimens reinforced with 0.25% and 1% by volume steel fibres of 
3mm and 6mm lengths (Pham et al. (2020)) 

2.2 Thermography 

Thermography can be defined as a technique that allows the radiation emitted by heat to be transformed 
into an image. Using charged coupled devices to create electrical signals from infrared light emitted by the 
heat in the specimen, infrared cameras (Figure 5) can generate high resolution images that can be used in 
the scope of medicine, geology, military and material engineering.  

Figure 5 – Infrared Camera (Source: https://www.instrumart.com/products/43731/fluke-tix580-infrared-camera. 
Access in: 05/02/2021) 

In material studies, thermography is usually applied in two different ways. Passive thermography investigates 
the specimen and its temperature variation without any thermal stimulus, being more adapted to in situ 
studies, such as bridges monitoring. Active thermography, on the other hand, is applied in controlled 
environments and revolves around heating the specimen to a determined temperature and capturing images 
during and after the heating process (Maldague et al., 2002). 

In Mac et al. (2020), concrete specimens strengthened by carbon fiber-reinforced polymer sheets are put 
under active thermography for the detection of delamination defections. Four delamination were induced in 
the specimen. It was then heated by an artificial heat source provided by a set of halogen lamps. Because of 
the low thermal conductivity of concrete, the object was heated for a relatively long time, enough to reach 
the entire specimen, but not long enough to degenerate the thermal contrast resulted by the defects. Figure 
6 shows the result of the thermography on the specimen. 

Figure 6 – Thermal image after 10 min of cooling under 15 min of heating from back-face (left) and thermal image 
after 40 min of cooling under 25 min of heating from front-face (right) (Mac et al. (2020)) 
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On the other hand, Barreira et al. (2020) uses passive thermography in the evaluation of humidification in a 
lightweight concrete specimen by partially humidifying the bottom surface of the object and observing the 
thermal gradients in the concrete’s surface as the moisture reaches more area. Figure 7 shows thermal 
images taken from the surface at different moments. 

Figure 7 – Thermal images of the specimen’s surface: (a) t = 0 h; (b) t = 4 h; (c) t = 24 h (Barreira et al. (2020)) 

2.3 Ultrasonic Tomography 

Ultrasonic tomography consists in emitting sound waves through an object and measuring the velocity of 
propagation to investigate the specimen’s interior. As a non-destructive test, it can be divided in two 
categories: Pulse Velocity Method (PVM) and Pulse Echo Method (PEM). PVM consists in the utilization of 
two sensors, being one emitter and another receptor. PEM on the other hand uses a single sensor that emits 
the sound waves and receives the echo. They both can be applied to several points in the specimen to 
produce similar results to those of micro-CT (Rahim et al., 2006). 

In the context of concrete studies, some researchers proposed a table that indicates approximately the 
relationship between the velocity of propagation of the ultrasonic waves and the quality of the concrete 
(Hong et al., 2020; Karaiskos et al., 2015). Table 1 shows this relationship. 

Table 1 – Concrete quality classification based on the velocity of ultrasonic waves (Hong et al., 2020; 
Karaiskos et al., 2015) 

Ultrasonic wave velocity (m/s) Concrete quality 

V > 4500 Excellent 

3500 < V < 4500 Great 

3000 < V < 3500 Good 

2000 < V < 3000 Regular 

V < 2000 Bad 

In Słoński et al. (2020), ultrasonic tomography and convolutional neural networks are used to detect flaws in 
concrete specimens automatically. The results show an accuracy of 97% in detecting defects and classifying 
them. Figure 8 shows examples of scans done in the experiment. 

Figure 8 – Examples of scans of flawed specimens (Słoński et al. (2020)) 
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The technique can also be used to predict the setting and compressive strength development times of 
concrete specimens at early ages using PVT, as seen in Lee and Lee (2020).  To this end, various parameters 
such as water-to-cement ratio, curing conditions and aggregate types were examined to meet specific 
concrete strength values. The results show that the proposed model exhibited sufficient reliability when used 
to identify the nature change of concrete at early ages. 

2.4 Digital Image Correlation 

According to Bing (2018), DIC is an optical method based in images for global and local displacement 
measurements. It consists in comparing pairs of images taken from the surface of the specimen under 
different load stages. After the images are captured, a DIC software tracks specific sub-regions selected in 
one of the images on its pair, measuring the displacement of that place in the specimen. 

The method has been applied to many different scopes, from metal or polymeric materials to composite 
materials and biological tissues, from macroscopic to nanoscale, from common laboratory conditions to 
outdoor conditions on extreme environments. In the aspect of concrete non-destructive studies, DIC is used 
as means to monitor damage in concrete beams. 

On Lacidogna et al. (2020), DIC is used to damage monitor concrete beams coupled with other non-
destructive methods.  It analyses crack formation and propagation in concrete beam specimen and 
investigates fracture energy and bending strength. Figure 9 shows the measured strain on the specimen’s 
surface. 

Figure 9 – Measured strain on the specimen’s surface (Lacidogna et al. (2020)) 

In Ngeljaratan and Moustafa (2020), target tracking DIC is used to monitor the structural health and seismic 
response of concrete bridge structures. First, a bridge was tested in a large-scale laboratory application under 
bidirectional earthquake shaking and the dynamic response was measured by the method. Then, DIC was 
used to measure vibration frequencies of a footbridge in situ. Results show that DIC was successfully able to 
measure and monitor the bridges. Figure 10 shows a view of the footbridge monitored in situ. 
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Figure 10 – Experimental setup for the monitored footbridge (Ngeljaratan and Moustafa (2020)) 

3. Conclusions

Based on the results obtained in this work, it is possible to affirm the growing interest in the study of non-
destructive techniques for the analysis of concrete and structures. It is increasingly necessary to adapt or 
create methods that allow the diagnosis of these elements, to obtain a greater understanding of them. As in 
medicine, it is now possible to evaluate the interior of concrete structures, providing even more subsidies for 
researchers. Behind all the methods, the advancement of the equipment used, and the mathematics involved 
in the study process is notorious, which makes it possible to obtain several useful parameters regarding the 
concrete. Despite the great evolution, there is still much to discover, which makes the field of non-destructive 
testing completely open to new trends and discoveries. 
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Resumo: Este trabalho trata da inspeção e identificação de manifestações patologicas em uma edificação, 
situada na cidade de Sobral/CE. Neste estudo foi efetuado uma inspeção visual com registro fotográfico, 
aliado a um levantamento de relatos sobre o histório de drenagem do local e sobre a existência de corpos 
hídricos no local. Foram localizado cinco sintomas principais das manifestações patológicas presentes no 
local, eflorescências, desplamento de revestimentos, desgaste do piso, trincas na alvenaria e afundamento 
do piso. Como possíveis causas observou-se um fluxo ascentuado de ascenção capilar e uma possível 
aplicação de material inadequado no aterro. 

Palavras-chave: Manifestação Patológica. Recalque. Eflorescência 

ABSTRACT: This work deals with the inspection and identification of pathological manifestations in the 
ediffication located in Sobral / CE. In this study, a visual inspection with photographic record was performed, 
together with a survey of the drainage history of the site and the existence of water bodies in the site. Five 
main symptoms of the pathological manifestations present in the site were located, efflorescences, unveiling 
of the coatings, floor wear, masonry cracks and floor sinking. Possible causes include increased flow of 
capillary rise and possible application of inappropriate material to the landfill. 

Keywords: Pathological Manifestation. Settlement. Efflorescence. 
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Estudo de Caso das Manifestações Patólogicas em uma Edificação em Sobral CE 

1. Introdução
As obras de engenharia desgastam-se com o passar dos anos e, caso não haja uma adequado planos de
manutenção, podem desenvolver danos, conhecidos como manifestações patológicas, os quais podem ou
não comprometer gravemente a utilização da edificação. A patologia é considerada a ciência que estuda as
causas, os mecanismos, as ocorrências, manifestação e consequências de erros em edifícios civis com baixo
desempenho de construção pré-estabelecido pelo usuário. As patologias ocorrem nas construções em alguns
topicos, planejamento de obra, caracteristica dos materiais, execução na hora da aplicação desses materiais,
projeto e entre outros.

De acordo com Azevedo (2011), patologia pode ser conceituada, segundo sua aplicação na medicina, como 
o ramo da ciência que investiga e diagnostica doenças, estudando sua origem, seus sintomas, os agentes
causadores e os mecanismos de ocorrência. No ramo da engenharia civil, Silva et.al (2017) afirma que ele é
empregado para designar deficiências e deformidades que surgem em estruturas, assim como a causa dos
diversos sintomas. As patologias podem ocorrer por conta de alguns fatores, se o erro ocorreu durante a
execução do projeto, houve um falha do projetista, não foi bem executado, mas quando o imprevisto
acontece na qualidade do material a culpa ja passa para o fabricante, entretando se suceder na etapa da
obra a falha é da execução.

Para Jonov (2013), frequentemente as edificações passam por manifestações patológicas, representando um 
dos grandes problemas no decorrer de sua vida útil, relacionando-se à idade da construção, ao clima, aos 
materiais e técnicas construtivas aplicadas e ao nível de controle de qualidade empregado. Para os edificios 
analisados, existem vários inidicios problematicos, como os que foram citados, as condições patológicas 
podem ser causadas por falta de fiscalização ou por profissionais não qualificados.  

Este artigo apresenta o estudo de caso de manifestações patológicas ocorridas no Laboratório de Materiais 
de Construção da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), situado dentro do campus CIDAO, na cidade 
de Sobral/CE, o qual é utilizado para desenvolvimente de pesquisas e aulas práticas do curso de bacharelado 
em Engenharia Civil. Que tem como intuito enaltecer os problemas patologicos da edificação analisada, 
como ocoreu essa falha e qual método é utilizado para possivel correção de tal patologia. Uma vez que essa 
problemática possibilita danos na estetica da estrutra e uma perda de valor considerado, sendo assim ideal 
um estudo do caso para uma correta solução e previsão.  

Por esse âmbito, esse trabalho possui uma metodologia de aspecto prático e convicto de avaliações de 
patologia em edificação. Ocorrendo assim, vistorias no local, identificação das manifestações patologicas. A 
esse repeito, depois identificado o problema, resta escolher a melhor opção para a ingerência de tal 
ocorrência. Logo, essa pesquisa possui pontos positivos para o conhecimento das patologias mais comuns 
que ocorrem na construção civil, conhecendo assim tais problemas, com isso, evita que ocorra patologias 
estudadas no trabalho para as construções.  

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Identificar as manifestações patológicas da edificação de estudo e analisar as possíveis causas e 
consequencias.  

2.2 Objetivos Específico 

 Apresentar as manifestações patológicas em um edifício;

 Pesquisar o motivo no qual o surgimento das patologias;

 Enunciar alternativas para correta solução do problema.
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3. Metodologia

A metodologia empregada se baseou na inspeção visual das instalações, sendo realizada de forma conjunta 
o registro fotográfico das manifestações patológicas localizadas, tal registro ocorrido em uma edificação na
cidade de Sobral-CE. Por esse âmbito, pesquisa realizada no período entre fevereiro e junho de 2020, ciclo
no qual ocorria a pandemia da COVID-19, por conta disso, ocorrendo assim, interrupções em diversas áreas
da construção civil. No entanto, esse fato não afetou a conclusão da pesquisa. Todavia, de posse dos
problemas encontrados, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre seus mecanismos de ocorrência. Por
último, questionou-se funcionários e conhecedores da área para delimitar as possíveis causas dos sintomas
observados. A esse respeito, o presente trabalho tem classifica-se como quali-quantitativo, pois ocorreu
questionario com pessoas e pesquisa bibliografica. No que se trata do método de pesquisa, foi utilizado o
indutivo, pois a partir da análise das patologias, infere-se as conclusões do trabalho. A exposição dos
resultados obtidos e a observações perante ao tema far-se-ão nos capítulos seguintes.

4. Fundamentação Teórica
4.1. Causas e Síntomas
Olivari (2003) lembra que a maioria das manifestações patológicas podem ser vistas e por suas características
classificadas, elegendo como os principais sintomas presentes nas edificações:

a. Esmagamento do Concreto;

b. Carbonatação;

c. Corrosão da Armadura;

d. Fissuras ou trincas em elementos estruturais e alvenarias;

e. Desagregação do concreto;

f. Disgregação do concreto (ruptura do concreto);

g. Percolação de água;

h. Manchas, trincas e descolamento de revestimento em fachadas;

Alerta Olivari (2003), que algumas das principais causas das manifestações patológicas são: 

a. Recalque das fundações;

b. Movimentação térmica;

c. Excesso de deformação das peças estruturais;

d. Sobrecargas ou acumulo de tensões;

e. Retração do cimento;

f. Carbonatação;

g. Expansão de armadura (corrosão);

h. Reações químicas;
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Contudo, conforme Verçoza (1991), a umidade se apresenta como o principal vetor para a maioria das 
manifestações patológicas. Silva et al. (2017), comenta que ela é um elemento essencial para a ocorrência 
de eflorescências, ferrugens, mofo, bolores, perda de pinturas, de rebocos e alguns acidentes estruturais. De 
acordo PEREZ (1985), a umidade nas construções mostra-se como um dos problemas mais difíceis de serem 
corrigidos na construção civil. 

Verçoza (1991) informa que uma das maneiras de ocorrência de umidade nas edificações, é por meio de 
ascenção capilar. Souza (2008) atribui este processo às condições de umidade do solo e à ausência de 
obstáculos que impeçam o progresso da água. 

3.1.1. Recalque 

Um dos tópicos de maior preocupação para a Engenharia Geotécnica, é a determinação de deformações 
ocasionadas na superfície de terrenos por carregamentos verticais (PINTO, 2006). O solo é relativamente 
mais deformável do que outros materiais empregados na construção, atingido na tensão limite de segurança 
uma deformação unitária de 2,5%, enquanto os outros atingem cerca de 0,005% (CAPUTO, 1988). O 
acréscimo de tensão no solo, causado pela construção de fundações e outros elementos, ocasiona um 
rebaixamento de suas camadas. Este pode ser dividida em três parcelas: recalque imediato (elástico), 
recalque por adensamento primário e recalque por compressão secundária. Dessa maneira, segundo Das 
(2014), o recalque total pode ser definido pela Equação 01: 

𝑆𝑇 = 𝑆𝐶 + 𝑆𝑆 + 𝑆𝑒 (01) 

Onde: 

𝑆𝑇 = recalque total; 

𝑆𝐶 = recalque primário; 

𝑆𝑆 = recalque secundário; 

𝑆𝑒 =recalque imediato. 

Quando o solo é constituído por uma argila, segundo Fernandes (2016), ele possui naturalmente o teor de 
umidade e o índice de vazios elevados, características que, de acordo com Terzaghi, Peck e Mesri (1996), 
resulta em um potencial para grandes deformações volumétricas. Por outro lado, sua condutibilidade 
hidráulica é muito menor que a da areia, dessa maneira, o processo de drenagem e redução da poropressão 
ocorre gradativamente durante um longo intervalo de tempo. Fernandes (2016) reconhece que estas duas 
propriedades, grande compressibilidade e longo período de consolidação, desde sempre acarretam grandes 
dificuldades às construções. 

3.1.1.1. Eflorescência 
Para UEMOTO (1985), o termo eflorescência significa a formação de depósito salino na superfície de 
alvenarias, o que é resultado da exposição de intempéries. Souza (2008), afirma que este fenômeno ocorre 
devido a três fatores: sais solúveis, presença de água e pressão hidrostática. Ainda sengudo Sousa (2008), a 
água das chuvas, ou que se encontra no solo, satura o elemento e dissolve seus sais, sendo que, após a 
evaporação da água da soluções que migrou para a superfície, gera um depósito geralmente branco. 

5. Resultados

Após a visita de inspeção realizada no local de estudo, foram identificados cinco sintomas principais. São eles:

● Aparecimento de depositos de sais;

● Desplacamento de revestimento cerâmico;
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● Desgaste da superfície doo piso;

● Rebaixamento do piso;

● Surgimento de trincas;

A Figura 01 mostra um deposito salino acima do nível do revetimento da parede. 

Figura 01 – Deposito salino na parede. 

Figura 02 – Desplacamento devido deposito salino. 

Como é possível observar nas Figura 02 e 03, que o acumulo de sais decorrentes do processo de formação 
da eflorecência sob o revertimento cerâmico está causando o desplacamento dos componentes. 

Figura 03 – Eflorescência nas placas cerâmicas 

A Figura 04 e 05 apresentam, respectivamente, o desenvolvimento de um processo de eflorescência no piso e 
o avançado grau de abrasão ao qual ele foi submetido.
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Figura 04 – Aparecimento de eflorescência no piso 

Figura 05 – Estado de desgaste do piso 

A Figura 06 mostra um ponto onde foi identificado um grande valor recalque do piso. 

Figura 06 – Afundamento da piso 

A Figura 07 apresenta o aparecimento de grandes aberturas na alvenaria interna de uma das salas das 

construção estudada. 
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Figura 07 – Fissura na alvenaria 

Segundo relatos, a área onde atualmente está localizada a edificação, anteriormente se tratava a de uma 
lagoa, a qual foi aterrada possivelmente com material inapropriado. Historicamente, em áreas de lagoas 
aterradas há uma convergência de água e uma pequena profundidade da superfície freática, o que propicia 
uma constante saturação do solo, nas épocas mais umidade do ano. Este estado de umidade do solo favorece 
o desenvolvimento de ascenções capilares.

6. Conclusão

O trabalho teve como propósito designar atraves de vistorias, as principais manifestações patologicas em 
uma edificação em Sobral-CE. Por esse âmbito, essa análise proposta de estudo é de necessária relevância 
quando planeja uma garantia de qualidade e desempenho na execução do edificio. No entanto, muitas 
manifestações patológicas foram encontradas no edifício, caso ocorresse uma vistoria no processo de 
construção, poderia ter sido evitado. Cuja inspeções é em relação à eficácia da especificação do projeto e 
ao controle de qualidade da obra. 

Conclui-se que a presença constante de umidade sob a edificação propiciou um danoso fluxo de ascenção 
capilar, o que desencadeou os muitos casos de eflorescência e conseguentimente o desplacamento do 
revestimento cerâmico e a redução da resistência à abrasão do piso. 

Do ponto de vista geotécnico, a possível utilização de material inapropriado para o aterro da construção, 
pode ter ocasionado um processo acentuado de recalque, o qual promoveu o rebaixamento do piso e o 
aparecimento de fissuras de grande estenção e abertura na alvenaria. Sugere-se então a remoção dos 
revetimentos danificados, a aplicação de impermeabilizantes e a execução de um novo revestimento, quanto 
ao recalque seria necessária uma intervenvenção no aterro a edificação e no sistema de drenagem, o que 
torna mais onerosa a recuperação. 

Logo, a metodologia aplicada durante o trabalho foi de grande importância, pois foi a partir dela que o 
estudo atingiu o objetivo proposto da pesquisa. Com o intuito de prevalecer e melhorar a qualidade dos 
metodos de revestimento, aconselha especificar alguns modelos para certas áreas da edificação, sendo 
assim evitando alguns transtornos por conta da caracteristica do material.  
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Resumo: Uma forma de avaliar materiais e componentes com o intuito de identificar e caracterizar as 
anomalias e defeitos ocultos é a termografia de infravermelho. Esta técnica que consiste em um método não 
destrutivo é aplicada com base em termogramas obtidos a partir de medições em tempo real e sem contato. 
A radiação infravermelha é medida pela câmera termográfica e com base em informações de emissividade, 
temperatura aparente refletida e outras grandezas se consegue obter o mapeamento de temperaturas em 
uma imagem. O estudo dos termogramas mostra a distribuição de temperaturas na superfície do objeto alvo, 
o que permite associar diferenças mensuradas a padrões de falha, e também característicos de diferentes
materiais do elemento construtivo. O presente estudo tem por objetivo investigar a aplicação da termografia
na detecção de defeitos e particularizar comportamentos de diferentes materiais inseridos em um sistema
de revestimento. Para isto se emprega a termografia ativa, onde a placa com seis defeitos inseridos dos
materiais poliestireno expandido, cerâmica, concreto, madeira e vazio,  com revestimento em argamassa
será exposta à fontes de aquecimento em ciclo direto. A investigação das estapas de aquecimento e
arrefecimento é realizada em laboratório sob condições controladas, para identificação dos comportamentos
das temperaturas nos defeitos empregando a termografia qualitativa e quantitativa. Se avalia a aptidão da
função de contraste termográfico absoluto na identificação dos defeitos ao longo do processo. Como
resultado se tem os valores de Delta-T dos diferentes defeitos inseridos internamente na placa de estudo, o
que permite aumentar a precisão de análise para aplicações em campo. Também se observa a evolução desse
comportamento como decorrer do aquecimento e arrefecimento, identificando situações de maior precisão
para identificação dos defeitos por meio da aplicação da termografia infravermelha.

Palavras-chave: Termografia. Argamassa de Revestimento. Defeitos. Falhas. 

Abstract: One way of evaluating materials and components in order to identify and characterize hidden 
anomalies and defects is infrared thermography. This technique, which consists of a non-destructive method, 
is applied based on thermograms obtained from measurements in real time and without contact. Infrared 
radiation is measured by the thermographic camera and based on information on emissivity, reflected 
apparent temperature and other quantities, it is possible to obtain the mapping of temperatures in an image. 
The study of thermograms shows the distribution of temperatures on the surface of the target object, which 
allows associating measured differences with failure patterns, as well as characteristics of different materials 
of the construction element. The present study aims to investigate the application of thermography in the 
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detection of defects and to detail the behavior of different materials inserted in a coating system. For this 
purpose, active thermography is used, where the plate with six defects inserted from the expanded 
polystyrene, ceramic, concrete, wood and empty materials, with mortar coating will be exposed to heating 
sources in a direct cycle. The investigation of the heating and cooling steps is carried out in the laboratory 
under controlled conditions, to identify the behavior of the temperatures in the defects using qualitative and 
quantitative thermography. The suitability of the absolute thermographic contrast function is assessed in the 
identification of defects throughout the process. As a result, the Delta-T values of the different defects are 
inserted inside the study board, which allows to increase the analysis accuracy for field applications. It is also 
possible to observe the evolution of this behavior as a result of heating and cooling, identifying situations of 
greater precision for the identification of defects through the application of infrared thermography. 

Keywords: Thermography. Rendering Mortar. Defects. Faults. 

1. Introdução

As edificações apresentam ao longo dos anos de vida útil um processo natural de envelhecimento resultante 
da interação entre o edifício e os agentes de degradação, que podem ser de natureza mecânica, 
eletromagnéticos, térmicos, químicos ou biológicos (ZANONI, 2015; ISO 15868-2, 2012). No estudo do 
comportamento das fachadas de edifícios, a análise das respostas frente a ação de agentes de degradação, 
assim como a presença de defeitos principalmente na forma de elementos ocultos, tem se tornado possível 
através do desenvolvimento de técnicas que possibilitam tais análises. 

A termografia de infravermelho consiste em uma técnica que permite a investigação detalhada das 
temperaturas de um termograma a partir dos padrões de comportamento identificados, possibilitando a 
detecção e caracterização de defeitos. Os termogramas são obtidos a partir de medições em tempo real e 
sem contato, com base na transformação da radiação infravermelho emitida pelo objeto alvo na faixa 
infravermelha do espectro eletromagnético, em níveis visíveis de imagem (MADRUGA et al., 2010; 
MALDAGUE, 2001). 

A termografia pode ser aplicada utilizando a técnica passiva quando nenhuma estimulação artificial é 
empregada sobre o objeto alvo para gerar diferenças de temperatura entre este e o meio envolvente e pode 
ser ativa quando a fonte de calor é artificial para gerar o contraste. Dentre os diferentes tipos tem se o pulso, 
ciclos de pulsos, vibro-termografia, clicos de calor, dentre outros, constituindo um aquecimento por pulsação 
ou gradual (PEDRA, 2011; BAUER e PAVÓN, 2015) . Dentre as formas de análises dos termogramas tem se a 
qualitativa que consiste em observar as diferenças de temperatura para identificar a região crítica, ou seja, 
as regiões que aparecem mais quentes ou frias quando comparadas a uma situação padrão, e quantitativa 
quando se faz uma análise das temperaturas obtidas com o objetivo de determinar a severidade das 
anomalias e defeitos. As funções de contraste são utilizadas como ferramentas de análise dos termogramas, 
conferindo precisão aos resultados e eliminando os ruídos (SILVA, 2012; PEDRA, 2011). 

A análise dos termogramas permite observar os padrões de falhas e sua severidade. Dentre as anomalias 
avaliadas por meio da termografia infravermelha quando empregadas na inspeção de fachadas se pode 
mencionar descolamentos, fissuras, umidades, presença de vazios e dentre outros. As investigações de 
laboratório tendem a focar suas análises em defeitos presentes em materiais e elementos. 

As fachadas das edificações constituem um sistema de vedação vertical, que possuem no seu interior 
diferentes elementos como estrutura do edifício em concreto armado e na superfície materiais e elementos 
como revestimentos e esquadrias. Estes materiais com diferentes propriedades térmicas podem gerar 
pertubações nos termogramas e por isso a necessidade de estudar seus padrões de temperartura (PAVÓN, 
2017). 

A identificação de defeitos consiste na observação dos comportamentos de temperaturas, diferentes de 
determinada situação padrão, para um determinado material analisado. Estes defeitos são constituídos de 
vazios ou materiais diferentes que apresentam propriedades térmicas distintas e com isso nos termogramas 
resultam em comportamentos de temperatura divergentes. A depender das propriedades térmicas, estes 
defeitos podem facilitar ou dificultar a trasferência de calor de uma superfície a outra do material ou 
elemento em que estão inseridos, perturbando o comportamento de termperaturas esperado. Na avaliação 
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dos defeitos inseridos em placa, este estudo realizado em laboratório tem como intuito a análise da 
distribuição de temperaturas nos termogramas, sendo considerado o ciclo de aquecimento e arrefecimento, 
permitindo um estudo mais sensível quanto ao comportamento e identificação dos diferentes materiais 
(BAUER, 2015).  

Diferentes estudos são realizados na área de engenharia civil para detecção de defeitos utilizando a 
termografia infravermelha. Na detecção de descolamentos cerâmicos em fachadas de edifícios destaca-se  
as investigações realizadas por Edis et. al. (2015), Bauer et. al. (2016) e Pavón (2017); na identificação de 
presença de umidade em edifícios tem-se Edis, et. al. (2014) e Barreira, et. al. (2016) e na detecção fissuras 
tem-se as investigações de Bauer et. al. (2016) e Milhomem (2019). 

Dessa forma, neste estudo o objetivo é investigar a aplicação da termografia ativa de pulso longo, assim como 
a análise qualitativa e quantitativa na detecção de defeitos devido à presença de elementos ocultos 
(poliestireno expandido, cerâmica, concreto, madeira e vazio), inseridos em placa com revestimento em 
argamassa e particularizar os comportamentos dos diferentes materiais com base nos termogramas obtidos 
e na aplicação da função de constraste absoluto. 

2. Metodologia

2.1 Corpo de prova e defeitos 

A metodologia experimental empregada para investigar o comportamento das temperaturas dos elementos 
ocultos inseridos na placa consiste no emprego da termografia infravermelha de pulso longo, estudando o 
aquecimento e arrefecimento. Para isto foi moldada em laboratório uma placa em argamassa com dimensões 
50x25x4 cm, sendo inseridos seis tipos de materiais como elementos ocultos (defeitos), sendo eles o 
poliestireno expandido, cerâmica, concreto, madeira e um vazio. O quadro 1 apresenta as placas P1 com as 
posições e tipos de defeitos e a placa P1 com uma camada de revestimento em argamassa de cimento e areia 
artificial, com espessura de 2,5 mm . Vale ressaltar que esta argamassa foi utilizada para moldar e preencher 
a placa. A placa P1 com revestimento foi a utilizada neste estudo para obtenção dos termogramas. 

Os diferentes materiais com suas respectivas propriedades térmicas tendem a alterar o comportamento de 
distribuição de temperarturas e evidenciar uma possível anomalia térmica no elemento. O quadro 2 
apresenta a caracterização dos materiais quanto as suas propriedades térmicas de condutividade térmica e 
calor específico. Esta caracterização é utilizada como parâmetro na interpretação do comportamento das 
temperaturas dos termogramas, sendo esperado que a condutividade térmica influencie na capacidade de 
identificação dos materiais inseridos como elementos ocultos. O defeito denominado como vazio não é 
considerado no quadro uma vez que na placa resulta em uma maior profundidade na placa de argamassa. 

Quadro 1 – Características dos elementos ocultos (defeitos) inseridos nas placas (Adaptado de PAVÓN, 
2017) 

Corpo de 
prova (Placa) Imagem digital Vista em planta Vista lateral 

Materiais dos 
defeitos 

P1 

P-Poliestireno
expandido

V- Vazio
TM- Tijolo

Maciço 
TV- Bloco 
cerâmico 

C- Concreto
M- Madeira
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P1 com 
revestimento 

P-Poliestireno
expandido

V- Vazio
TM- Tijolo

Maciço 
TV- Bloco 
cerâmico 

C- Concreto
M- Madeira

Quadro 2 – Caracterização dos materiais dos defeitos inseridos e da argamassa utilizada (ABNT NBR 
15220:2005) 

Materiais 
Condutividade 

Térmica ʎ(W/(m.K)) 
Calor específico 

c (kJ/(kg.K)) 

Argamassa (referência) 1.15 1.00 

Concreto 1.75 1.00 

Cerâmica 0.90 0.92 

Madeira (pinus) 0.15 1.34 

Poliestireno expandido 0.04 1.42 

2.2 Metodologia experimental de obtenção dos termogramas 

A aplicação da termografia infravermelha de pulso longo é realizada considerando dois ciclos, o primeiro ciclo 
de aquecimento consiste no aquecimento gradual da placa por meio de seis lâmpadas infravermelhas de 
250W cada e o segundo ciclo de arrefecimento onde ocorre o desligamento da fonte artificial de 
aquecimento e resulta no resfriamento gradual da placa. A disposição dos aparatos do experimento pode ser 
observada na figura 1 (a), onde a câmera infravermelha distancia-se da placa em 1.70 metros e o sistema de 
aquecimento constituido de três lâmpadas infravermelhas cada, está situado a 0.90 metros da placa de 
argamassa que pode ser observado na imagem digital da figura 1 (b).  Vale ressaltar que este aparato de 
ensaio experimental desenvolvido por Pavón (2017) que investigou em laboratório a presença de defeitos 
em placas e em protótipos de paredes, tem sido aplicado em vários estudos de termografia em laboratório 
como a investigação do comportamento de fissuras em placas desenvolvido por Milhomem (2019), a análise 
da influência do ângulo de obtenção dos termogramas nas temperaturas obtidas observado por Aidar et. al. 
(2018) e dentre outros. 

Figura 1 – Metodologia utilizada (a) obtenção dos termogramas (b) imagem digital do aquecimento da placa com 
elementos ocultos (Autores). 
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Na figura 1 (b) é possível observar no corpo de prova uma região contendo papel alumínio corrugado e logo 
abaixo uma faixa de fita preta, sendo estes utilizados para determinação da temperatura aparente refletida 
segundo a ASTM E1933-14 e emissividade segundo a ASTM E1862-14, respectivamente.  

Para obtenção dos termogramas utiliza-se uma câmera infravermelha modelo FLIR T400, com faixa de 
temperatura variando de 20°C a 120°C, com precisão de 2%, resolução de 320x240 pixels, com faixa espectral 

de 7,5 a 13 m, lentes de 25 graus e IFOV de 1,363 mrad. Para a definição dos parâmetros de temperatura 
ambiente e umidade relativa se utiliza um psicrômetro de umidade sem fuso com termômetro modelo 
MO297.  

O ciclo de aquecimento tem duração de 120 minutos com registros de imagens termográficas a cada 4 
minutos, assim como o ciclo de arrefecimento tem duração de 120 minutos com registros a cada 4 minutos, 
resultando no período total de 240 minutos de experimentos e obtenção de 60 termogramas. Os dados de 
emissividade, temperatura ambiente e umidade relativa são inseridos na câmera infravermelha e 
posteriormente a obtenção das imagens térmicas, se utiliza o software QuickReport 1.2 para análise 
quantitativa dos termogramas. 

A análise qualitativa consiste na observação dos comportamentos de temperatura com base nas diferenças 
de tonalidades (regiões mais quentes ou mais frias) nos termogramas. Já a análise quantitativa consiste na 
mensuração da temperatura ao longo da placa com o objetivo de identificar a presença de comportamentos 
anormais de temperatura. Neste estudo através do software QuickReport 1.2 se utiliza as ferramentas área 
para observar o comportamento de temperatura sobre a superfície onde os defeitos estão posicionados e a 
ferramenta linha para determinação da temperatura da região sem defeito. O conhecimento das 
temperaturas destas regiões permite a determinação do valor do contraste absoluto ou Delta-T para cada 
elemento oculto, segundo  a equação 1 (MALDAGUE, 2001; BAUER e PAVÓN, 2015; PAVÓN, 2017)  . A 
finalidade de utilização do Delta-T é identificar os momentos de melhor visualização dos defeitos (BAUER, et 
al., 2016) e a influência das propriedades térmicas dos materiais inseridos na placa no comportamento de 
temperatura dos defeitos.  

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 − 𝑇 = 𝑇𝑎 − 𝑇𝑟 
(1) 

Sendo Delta-T o contraste obtido a partir da diferença entre a temperatura do defeito (Ta) e a temperatura 
da região vizinha ao defeito (Tr). 

3. Resultados

Os termogramas obtidos nesta investigação consideram um ciclo direto de aquecimento e arrefecimento, ou 
seja a fonte de calor artificial encontra-se posicionada na superfície frontal do corpo de prova (placa). O 
experimento tem a duração total de 240 minutos, com registros de imagens térmicas a cada 4 minutos. O 
ciclo de aquecimento com duração de 120 minutos, apresenta conforme a figura 2 (a) os resultados de Delta-
T para cada elemento oculto inserido na placa e a figura 2 (b) apresenta os resultados de Delta-T para o ciclo 
de arrefecimento, também com duração de 120 minutos. 

Os valores de Delta-T são resultados da aplicação do contraste absoluto entre a região com presença de 
elementos ocultos e a região sem defeitos, sendo seus valores analisados como módulo . É possível observar 
o comportamento das temperaturas dos diferentes materiais no aquecimento e arrefecimento. Observa-se
que no aquecimento a madeira (M) apresenta os maiores resultados de Delta-T, seguida do vazio (V),
poliestireno expandido (P), tijolo cerâmico vazado (TV), tijolo cerâmico maciço (TM) e concreto (C),
respectivamente. Com a mudança do ciclo de aquecimento para arrefecimento, ocorrem alterações nos
resultados de Delta-T, isto acontece pela interrupção do fornecimento de calor e alteração no fluxo de calor
da placa. Neste momento os defeitos ao invés de se apresentarem mais quentes que a argamassa da placa,
se mostram mais frios. Considerando os resultados do Delta-T em módulo, observa-se que o poliestireno
expandido (P) apresenta os maiores contrastes nos resultados de Delta-T, seguido do vazio (V), madeira (M),
tijolo cerâmico maciço (TM), tijolo cerâmico vazado (TV) e concreto (C).
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Figura 2 – Gráfico do Delta-T dos elementos ocultos D1 (Poliestireno), D2 (Vazio), D3 (Tijolo maciço – cerâmico), D4 
(Tijolo vazado – cerâmico), D5 (Concreto) e D6 (Madeira) no ciclo (a) aquecimento e (b) arrefecimento (Autores). 

O elemento oculto em concreto (C) apresenta uma certa estabilidade de variações de Delta-T, considerando 
os ciclos de aquecimento e arrefecimento, apresentando um pico próximo a 2°C ao final do ciclo de 
aquecimento e ao longo de todo o experimento, sua variação foi de 0 a 2°C. Esta menor variação explica-se 
pelas propriedades térmicas semelhantes a da argamassa de revestimento. Observa-se também que ao longo 
do aquecimento os valores de Delta-T para todos os elementos ocultos, exceto o concreto (C), apresentam 
queda, o que pode ser resultado da evolução do fluxo de calor. É possível observar que a transição do ciclo 
de aquecimento para o arrefecimento, corresponde a uma alteração nos valores de Delta-T, pela alteração 
na dinâmica do fluxo de calor entre a argamassa e os elementos ocultos inseridos.  

Estes resultados permitem apontar a tendência de que maiores contrastes de temperatura são obtidos para 
os materiais com menor condutividade térmica, sendo no aquecimento os máximos valores de Delta-T 
obtidos para a madeira (5,0°C), seguida do poliestireno (4,1°C), vazio ( 4,1°C), tijolo cerâmico vazado (3,3°C), 
concreto (2,1°C) e tijolo cerâmico maciço (1,8°C) e no arrefecimento os máximos valores de Delta-T são para 
a madeira (1,9°C), poliestireno (1,8°C), vazio (1,5°C), tijolo cerâmico vazado (1,0°C), concreto (1,0°C) e tijolo 
cerâmico maciço (1,0°C), sendo os menores valores de Delta-T obtidos para os materiais com maior 
condutividade térmica. Isto ocorre pois com menor coeficiente de condutividade térmica, maior será a 
dificuldade do fluxo transportar calor da superfície aquecida a outra superfície da placa na região do defeito, 
quando no aquecimento e com isso o fluxo é desacelerado e permanece concentrado na região de superfície 
acima do defeito. No arrefecimento ocorre a inversão do fluxo e com isso o elemento oculto apresenta-se 
como uma resistência à saída de calor, com isso a superfície localizada a cima da posição do defeito tende a 
apresentar-se mais fria que a região em argamassa de preenchimento. Quanto maior for a condutividade 
térmica do material, este se apresentará mais quente no arrefecimento quando comparado a materiais com 
menor condutividade que tendem a apresentar-se mais frios. Este comportamento é evidenciado nas figuras 
2 (a) e 2 (b).  

Após a análise quantitativa dos comportamentos das temperaturas, é possível realizar uma análise 
qualitativa com base da distribuição de temperaturas dos termogramas. Esta análise permite identificar 
regiões com possíveis anomalias térmicas e neste estudo com elementos ocultos inseridos é possível 
observar na figura 3 alguns dos termogramas obtidos no experimento. São apresentados quatro 
termogramas sendo a figura 3(a) referente ao início do ciclo de aquecimento, a figura 3(b) o final do ciclo de 
aquecimento, a figura 3(c) o início do arrefecimento e a figura 3(d) o final do ciclo de arrefecimento. Como 
resultado das diferenças nas propriedades térmicas, nota-se que é possível identificar a maioria dos defeitos 
tanto no ciclo de aquecimento quanto arrefecimento. Pode-se observar que os defeitos são mais visíveis ao 
início do ciclo de aquecimento quando comparados ao final deste ciclo. Isto ocorre pois no começo da etapa 
de aquecimento a diferença de temperatura entre os elementos ocultos e a argamassa de revestimento é 
mais evidente, com o avanço do aquecimento é possível observar no termograma final que o comportamento 
de temperatura da placa e dos defeitos se torna mais uniforme, apesar de apresentar maiores temperaturas. 
No ciclo de arrefecimento é possível identificar o posicionamento dos defeitos, porém a visibilidade é menor 
quando comparado ao ciclo de aquecimento, isso ocorre devido a maior intensidade de fluxo no período de 
aquecimento. 

a) b) 
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(a) Início ciclo
aquecimento (4 min) 

(b) Final ciclo aquecimento
(120 min) 

(c) Início ciclo
arrefecimento (124 min) 

(d) Final ciclo
arrefecimento (240 min) 

Figura 3 – Termogramas obtidos da placa no ciclo direto nos tempos (a) 4 minutos (b) 120 minutos (c) 124 minutos e 
(d) 240 minutos (Autores).

Segundo Pavón (2017), considerando o posicionamento dos defeitos sob a camada de revestimento, a 
condutividade térmica dos materiais é a responsável pela sua visibilidade. Por este motivo os materiais dos 
defeitos com menores valores de condutividade como o poliestireno, cerâmica e madeira, assim como o 
vazio que por estar preenchido de ar com condutividade semelhante a do poliestireno, se mostram mais 
quentes quando comparado ao concreto que apresenta condutividade semelhante a argamassa e por isso se 
apresenta mais frio em comparação aos demais elementos ocultos. É possível observar no ciclo de 
aquecimento e arrefecimento que os defeitos mais evidentes são o poliestireno, a madeira e o vazio devido 
os menores valores de condutividade térmica. Este comportamento de visibilidade em diferentes ciclos do 
poliestireno como elemento oculto também foi observada nos estudos de Lai et al. (2015), Cheng et al. (2008) 
e de Weritz et al. (2005). 

4. Conclusões

Através do experimento realizado pode-se concluir que a aplicação da termografia infravermelha ativa na 
detecção de elementos ocultos em sistemas de revestimento é satisfatória. A identificação dos defeitos é 
possível tanto na análise qualitativa quando observado os comportamentos de temperatura dos 
termogramas quanto na análise quantitativa na determinação do Delta-T.  

A condutividade térmica se mostra como parâmetro determinante para identificação dos elementos ocultos 
nos termogramas na análise qualitativa. Quanto menor o coeficiente de condutividade térmica do material 
inserido na placa,  maior é a dificuldade de transferência de calor através da região do defeito de uma 
superfície a outra da placa, com isso no ciclo de aquecimento os defeitos se apresentam com temperatura 
superficial superior a placa e no ciclo de arrefecimento apresentam temperatura superficial inferior a 
argamassa da placa.  

Com isso, considerando os resultados de Delta-T em módulo, os materiais madeira (M), poliestireno 
expandido (P) e vazio (V) com menor coeficiente de condutividade térmica, quando comparados a argamassa 
da placa, tendem a apresentar maiores contrastes (Delta-T) no aquecimento e no arrefecimento. Os materiais 
com condutividade térmica próxima a da argamassa como o concreto (C), tijolo cerâmico vazado (TV) e tijolo 
cerâmico maciço (TM), tendem a apresentar menores valores de Delta-T. 
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Resumo: Diferentes misturadores mecânicos são comumente utilizados em obra para a mistura de 
argamassas, apresentando cada um, diferentes particularidades operacionais. Neste ponto, os principais 
misturadores observados em obras correntes são a argamassadeira e a betoneira, sendo que, embora o 
último seja um equipamento destinado a mistura de concretos, onde há presença de agregados graúdos, 
este é um dos principais dispositivos mecânicos encontrados nas obras para a mistura de argamassas. Face 
ao exposto, o presente trabalho trata de uma análise comparativa de resistência mecânica à compressão e 
de absorção de água por capilaridade em argamassas produzidas a partir destes dois tipos de misturadores. 
Além disso, a análise de índice de vazios para dar suporte às análises de resistência e absorção também faz 
parte do escopo deste trabalho. Para tanto, argamassas com traço em volume 1: 1: 8 (Cimento: Cal: Areia) 
foram misturadas em ambos os misturadores e, posteriormente foram moldados corpos de prova 
prismáticos (4 x 4 x 4 cm) e cilindricos (5 x 10 cm) para as análises de resistência e absorção capilar que 
permaneceram sob cura úmida por 28 dias. Os resultados demonstraram que as argamassas produzidas em 
argamassadeiras apresentam maior trabalhabilidade e resistência mecânica em relação às argamassas 
produzidas em betoneiras, possivelmente devido a maior homogeneidade obtida durante a mistura. Além 
disso, os resultados de absorção por capilaridade demonstraram que argamassas produzidas em 
argamassadeiras apresentam menores indices de absorção capilar de água e vazios, corroborando com as 
observações prescritas de maior resistência à compressão. 

Palavras-chave: Argamassas, misturadores, resistência à compressão, absorção capilar. 

Abstract: Different mechanical mixers are commonly used on site for mixing mortars, each presenting 
different operational particularities. At this point, the main mixers observed in construction are the mortar 
mixer and the concrete mixer, and, although the latter is an equipment intended for mixing concrete, where 
coarse aggregates are present, this is one of the main mechanical devices found in the constructions to mix 
the mortar. In view of the above considerations, the present work deals with a comparative analysis of 
mechanical resistance to compression and water absorption by capillarity in mortars produced from these 
two types of mixers. In addition, the void index analysis to support the resistance and absorption analyzes is 
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also part of the scope of this work. For this, mortars with a trace in volume 1: 1: 8 (Cement: Lime: Sand) were 
mixed in the two mixers and subsequently molded prismatic (4 x 4 x 4 cm) and cylindrical (5 x 10 cm) 
specimens, for analysis of resistance and capillary absorption that remained under moist cure for 28 days. 
The results showed that mortars produced in mortar mixers have greater workability and mechanical 
resistance in relation to mortars produced in concrete mixers, possibly due to the greater homogeneity 
obtained during mixing. Furthermore, the results of capillarity absorption showed that mortars produced in 
mortar mixers have lower indices of capillary water absorption and voids, corroborating the prescribed 
observations of greater compressive strength. 

Keywords: Mortars, mixers, compressive strength, Capillary absorption. 

1. Introdução

A mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água com propriedades de 
aderência e endurecimento, sendo aplicadas para assentamento de unidades de alvenaria ou peças 
cerâmicas, ou ainda na excução de camadas de revestimento definem o que são argamassas (ABNT, 2005). 
Tendo em vista a produtividadem, as argamassas são, em geral, misturadas de maneira mecânica nos 
canteiros de obra. Dois tipos de misturadores são comumentemente observados em obra para a realização 
da mistura da argamassa: as betoneiras (misturadores de eixo inclinado) e as argamassadeiras (misturadores 
de eixo horizontal). 

Segundo dados apresentados por Romano et al (2009), nas argamassadeiras (Figura 1a), ou misturadores de 
eixo horizontal, as camadas mais externas de argamassa são empurradas para o interior da massa, impondo 
intenso cisalhamento ao material e facilitando a entrada de ar. Já nas betoneiras (Figura 1b), ou misturadores 
de eixo inclinado, a mistura ocorre após sucessivas quedas de parte da argamassa sobre o restante do 
material encontrado na parte inferior do equipamento. No casod as betoneiras, a inclinação interfere 
diretamente na eficiência da mistura e incorporação de ar, onde quanto mais horizontal for a posição do 
misturador, menor será a eficiência da mistura e a incorporação de ar. 

(a)                                                                              (b) 

Figura 1 - Tipos de misturadores de argamassa verificados em obra: (a) argamassadeira (CSM, 2020b); 
(b) betoneira (CSM, 2020a)

Conforme discutido por Craeye et al (2019), o procedimemento de mistura, o traço e o tipo de misturador 
podem afetar as propriedades da argamassa, tanto no estado fresco (consistência), quanto no estado 
endurecido, em diferentes idades (resistência à compressão e à flexão, porosidade). A resistência à 
compressão e a incorporação de ar são significativamente afetadas pelo tipo de misturador empregado. 

Mediante o exposto, impera a necessidade de conhecer quais as variações nas propriedades das argamassas 
executadas através de diferentes tipos de misturador. Desta maneira, o presente trabalho apresenta um 
estudo comparativo entre argamassas de mesmo traço misturadas mecanicamente através de misturadores 
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de eixo inclinado e vertical, abordando os efeitos da mistura sobre suas propriedades no que tange a 
resistência à compressão e a absorção de água por capilaridade. 

2. Materiais e Métodos

A mistura das argamassas e a moldagem dos corpos de prova empregados neste trabalho foram realizadas 
em ambiente de obra, tendo sido utilizados os materiais e equipamentos empregados pela obra em questão. 

Foram utilizados os seguintes materiais: (1) cimento CPII-F 32, (2) cal hidratada CH-III, (3) areia natural média, 
proveniente de rio. O traço de argamassa em volume utilizado nesta pesquisa em cada misturador foi 1 : 1 : 
8 (Cimento : Cal : Areia). Este traço foi adotado por solicitação do engenheiro responsável pela obra. Neste 
ponto, foram utilizadas recipientes de 18 litros para a determinação da proporção dos materiais.  

De posse dos materiais, estes foram colocados nos respectivos misturadores, sendo que em primeiro lugar, 
foram colocadas metade da areia e da água e todo o cimento e toda a cal. Estes materiais foram misturados 
até se obter certa homogeneidade (cerca de 1 minuto) e, posteriormente, foi adicioado o restante da areia 
e da água, a partir das quais a mistura foi realizada por mais 3 minutos. A Figura 2 apresenta os misturadores 
utilizados.  

(a)                                                                                     (b) 

Figura 2 - Misturadores: (a) argamassadeira (marca Ekipabem, modelo E-600; 3500 rpm, 7,5 cv); 
(b) betoneira (marca CSM, modelo SUPER-400, 26 rpm, 2 cv).

Após a mistura, foram moldados 6 corpos de prova cúbicos de 40 x 40 x 40 mm por misturador para a 
execução de ensaios de compressão, e 6 corpos de prova cilíndricos de 50 x 100 mm (diâmetro x 
comprimento) por misturador para a execução de ensaios de absorção de água por capilaridade e índice de 
vazios, conforme mostrados na Figura 3. Os corpos de prova cúbicos foram moldados com base no Anexo D 
da norma NBR 15961-2 (ABNT, 2011), que prevê o uso dos corpos de prova cúbicos como uma alternativa 
para a moldagem dos corpos de prova em ambiente de obra, como o ocorrido neste trabalho. Os corpos de 
prova cilíndricos foram moldados com base na NBR 7215 (ABNT, 2019). Os corpos de prova cúbicos foram 
desformados após 48 h e os cilíndricos após 24 h, permanecendo sob cura úmida por imersão até a realização 
dos respectivos ensaios em ambiente controlado (laboratório comercial).  
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Figura 3 - Corpos de prova de argamassa para a realização de ensaios 

Após o período de cura, os corpos de prova prismáticos foram ensaiados à compressão e os corpos de prova 
cilindricos foram submetidos ao ensaio de absorção de água por capilaridade. No primeiro ensaio, realizado 
em conformidade com a NBR 15961-2 (ABNT, 2011), os corpos de prova foram submetidos à uma carga de 
compressão uniaxial igual a 500 ± 50 N/s até sua ruptura aos 7 e aos 28 dias, sendo o gradiente entre a carga 
máxima e a área comprimida o valor correspondente à resistência à compressão da argamassa.  

Para o ensaio de absorção por capilaridade, conduzido conforme a NBR 9779 (ABNT, 2012), 3 corpos de prova 
cilíndricos de cada misturador foram secos em estufa, à uma temperatura de (105 ± 5) °C, para determinação 
da sua massa ao ar. Em seguida, os corpos de prova foram submetidos ao resfriamento (23 ± 2°C), em um 
dessecador, para determinação da massa seca. Posteriormente, foram mantidos em um ambiente com 
temperatura constante de 23 ± 2 °C e colocados em um recipiente preenchido com água até o nível de 5 ± 1 
mm acima da sua face inferior, apoiados sobre suportes (Figura 4). Foram determinadas as massas dos corpos 
de prova após 3h, 6h, 24h, 48h e 72h, contadas a partir do momento em que o material entrou em contato 
com a água do recipiente. Antes da pesagem, os corpos de prova tiveram o excesso de água da sua superfície 
removido com um pano úmido e após serem pesados retornaram imediatamente ao recipiente com água. 

Figura 4 - Ensaio de absorção de água por capilaridade 

Após serem realizadas todas as pesagens, a absorção de água por capilaridade foi calculada pela Equação 1. 

C = 
𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑠

𝑆
(1) 

Onde: C é a absorção de água por capilaridade (g/cm²); msat é a massa saturada do corpo de prova (g); ms é 
a massa do corpo de prova seco (g); S é a área da secão tranversal do corpo de prova (cm²). 

A determinação do índice de vazios foi realizada em conformidade com a NBR 9778 (ABNT, 2005), 
empregando 3 corpos de prova cilíndricos de cada misturador. Primeiramente, as amostras foram postas em 
uma estufa, a temperatura de 105 ± 5 °C, sendo determinada a massa dos corpos de prova após a 
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permanência na estufa por 24h, 48h e 72h. Os corpos de prova foram posteriormente resfriados em um 
ambiente com temperatura de 23 ± 2 °C, sendo em seguida determinada novamente a sua massa. Na 
sequência, as amostras foram imersas em água, à temperatura de 23 ± 2 °C, por 72h. 

Feita a etapa de saturação, os corpos de prova foram colocados em um recipiente com água que foi 
progressivamente levado à ebulição por 5h (Figura 5a). A água foi então resfriada, pela perda natural do 
calor, até atingir a temperatura de (23 ± 2) °C. Posteriormente, os corpos de prova foram retirados da água 
e foi realizada a sua pesagem com uma balança hidrostática (Figura 5b), determinando a massa do material 
imerso. Depois, os corpos de prova foram enxutos com um pano úmido e pesados, determinando a sua massa 
no estado saturado. 

(a)                                                                                         (b) 

Figura 5 - Ensaio para determinação do indice de vazios: (a) procedimento de fervura dos corpos de prova; 
(b) determinação da massa submersa em balança hidrostática

O índice de vazios foi obtido com a aplicação da Equação 2. 

Iv = 
𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑠

𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑖
 × 100 (2) 

Onde: Iv é o índice de vazios (%); msat é a massa da amostra saturada em água após imersão e fervura (g); 
ms é a massa da amostra seca em estufa; mi é a massa da amostra saturada imersa em água após fervura 
(obtida pela pesagem hidrostática). 

3. Resultados e Discussões

A Figura 6 apresenta os resultados médios de resistência à compressão das argamassas misturadas através 
dos diferentes tipos de misturadores, ao passo que a Figura 7 apresenta os resultados de absorção de água 
por capilaridade. Os índices de vazios obtidos foram 24,19% e 25,75% para as misturas realizadas em 
argamassadeira e em betoneira, respectivamente.  
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Figura 6 - Resistência à compressão das argamassas segundo diferentes misturadores 

Apesar dos baixos valores obtidos para a resistência à compressão, analisando os valores médios, verifica-se 
que, aos 28 dias de idade, a argamassa preparada na argamassadeira atingiu uma resistência mecânica cerca 
de 48,6% superior à resistência mecânica atingida pela argamassa preparada na betoneira. Esse acréscimo 
de resistência demonstra uma melhor eficiência da argamassadeira, obtendo-se uma mistura mais 
homogênea e, por consequência, com maior resistência mecânica. Tal fato corrobora com o menor indice de 
vazios observado nas argamassas misturadas em argamassadeiras, demonstrando que por apresentar menor 
porosidade, maior foi a resistência à compressão obtida. 

Figura 7 - Absorção de água por capilaridade 

Com relação à absorção de água por capilaridade, observa-se que argamassas misturadas em betoneira 
apresentaram maior absorção de água por capilaridade na primeira medida horária (3h), e que embora 
observa-se que o comportamento tenha se invertido a partir de 6h, as diferenças entre ambas argamassas 
misturadas em misturadores diferentes se mantiveram pequenas. Isto, aliado aos índices de vazios obtidos, 
leva a afirmar que as argamassas misturadas em betoneira apresentam maior quantidade de poros capilares 
interconectados. Consequentemente, considerando que absorção de água é um processo no qual a água 
carrega para o interior das estruturas uma diversidade de espécies químicas capaz de interagir tanto com os 
materiais cimetícios quanto com as armaduras, recomenda-se atenção quanto ao uso de argamassas 
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misturadas em betoneiras para aplicação em revestimentos e fachadas que estejam susceptíveis ao contato 
com a umidade. 

4. Conclusões

Este trabalho apresenta uma análise comparativa da resistência à compressão e da absorção de água de 
argamassas com traço 1 : 1 : 8 (Cimento : Cal : Areia), produzidas empregado distintos misturadores 
mecânicos - argamassadeira e betoneira - e sob as condições de um canteiro de obra. As principais conclusões 
obtidas para este trabalho são: 

 A resistência à compressão uniaxial da argamassa misturada em argamassadeira foi quase 50% maior
do que a resistência à compressão da argamassa misturada em betoneira, aos 28 dias. Os resultados
referentes ao índice de vazios corroboram para justificar esse comportamento.

 A absorção de água da argamassa executada em betoneira é maior nas primeiras 3h, tendo em vista
sua porosidade capilar. Desta maneira, cuidados devem ser levados em consideração quando essa
argamassa for utilizado em obras que venham a ter contato com a umidade.
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Resumo: O desenvolvimento e aprimoramento de materiais sustentáveis para a construção civil tem sido 
objeto de diversos estudos. Dentre os inúmeros materiais que possibilitam minimizar os impactos 
ambientais, o concreto leve produzido com argila expandida tem demonstrado ser uma alternativa ao uso 
em larga escala do concreto convencional. O concreto leve, produzido com agregado graúdo de argila 
expandida, possibilita uma menor massa específica, um melhor conforto acústico e um maior isolamento 
térmico, o que resulta na redução do consumo energético com o uso de sistemas de climatização ambiente. 
Também pode contribuir para a redução dos custos da construção, pois sua menor massa específica 
possibilita a execução de edificações mais leves e com menores dimensões dos elementos estruturas, 
diminuindo o consumo de materiais, ainda que o concreto leve seja utilizado para fins não estruturais, como 
a sua aplicação em contrapisos de lajes. Neste estudo, foram utilizadas argilas expandidas fabricadas em 
laboratório e argilas expandidas comercializadas no mercado, como agregados graúdos para a confecção de 
concreto leve. O objetivo foi realizar a produção de argila expandida, por meio de um processo rápido, ou 
seja, a argila foi moldada manualmente, seca em estufa e exposta a uma temperatura de 900 °C por apenas 
30 minutos, para então avaliar a resistência à compressão dos concretos confeccionados com as argilas 
expandidas. Para esta finalidade, foram moldados corpos de prova de concreto com a substituição de 100 % 
do agregado graúdo convencional pela argila expandida fabricada em laboratório e por uma argila expandida 
comercializada na região de Itapetininga, tendo sido determinadas e comparadas as suas resistências à 
compressão aos 7, 14 e 28 dias de idade. Os resultados mostraram que o concreto leve confeccionado com 
a argila produzida em laboratório obteve resistência à compressão semelhante ao das amostras com argilas 
comercializadas. 

Palavras-chave: Argila expandida, Sustentabilidade, Concreto leve. 

Abstract: The development and improvement of sustainable materials for civil construction has been the 
subject of several studies. Among the numerous materials that allow to minimize environmental impacts, 
lightweight concrete produced with expanded Clay has been shown to be an alternative to the large-scale 
use of conventional concrete. Lightweight concrete, produced with coarse expanded Clay aggregate, allows 
for a lower specific mass, better acoustic comfort and greater thermal insulation, which results in reduced 
energy consumption with the use of ambient air conditioning systems. It can also contribute to the reduction 
of construction costs, because its lower specific mass allows the execution of lighter buildings and with 
smaller dimensions of the structural elements, decreasing the consumption of materials, even though 
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lightweight concrete is used for non-structural purposes, such as its application on counterfloor on slab. In 
this study, expanded clays manufactured in the laboratory and expanded clays commercialized on the market 
were used as coarse aggregates for making light concrete. The objective was to produce expanded Clay using 
a fast process, that is, the Clay was molded by hand, kiln dried and exposed to a temperature of 900 °C for 
only 30 minutes, and to evaluate the compressive strength of concrete made with expanded Clays For this 
purpose, concrete specimens were molded with the replacement of 100% of the conventional coarse 
aggregate by the expanded Clay manufactured in the laboratory for this study and by an expanded Clay sold 
in the Itapetininga region, having been determined and compared its resistance to compressive strength at 
7, 14 and 28 days of age. The results showed that the lightweight concrete made with the Clay produced in 
the laboratory obtained resistance to compression similar to that of the samples with commercialized Clays. 

Keywords: Expanded Clay, Sustainability, Lightweight concrete. 

1. Introdução

A construção civil constitui uma das mais importantes atividades da sociedade, entretanto, é responsável por 
gerar grandes quantidades de resíduos sólidos decorrentes das construções e demolições, podendo chegar 
a 50% de toda a produção de resíduos sólidos urbanos (CARDOSO, 2017). Esta atividade também é 
responsável por um elevado consumo de materiais extraídos de fontes não renováveis (BOLDRIN et al., 2012), 
tais como o uso de areia e brita para a utilização como agregados para o concreto. 

Diante dos impactos gerados pela indústria da construção civil ao meio ambiente, há uma crescente 
necessidade de desenvolvimento e aprimoramento de materiais sustentáveis para a construção civil, assim 
como a aplicação de novas técnicas e métodos construtivos, visando minimizar as degradações ambientais 
causadas por essa atividade de suma importância para a economia e o desenvolvimento de um país. 

Neste contexto, a argila expandida tem demonstrado ser uma boa alternativa para minimizar os impactos 
ambientais decorrentes do uso em larga escala do agregado graúdo convencional, cujo mesmo consiste em 
um recurso natural não renovável. Ademais, a utilização da argila expandida na fabricação de concreto 
resulta na obtenção de um concreto leve (RASHAD, 2018).  

No processo de fabricação, a argila, após a moldagem e secagem, é colocada em forno às altas temperaturas, 
que variam entre 1100°C a 1300°C. Durante este período, ocorre a queima dos compostos orgânicos e a 
liberação de gases, que fazem com que haja a expansão do material, produzindo um material cerâmico 
poroso, leve e resistente (ALEXANDER et al., 1999).  

Assim, o concreto leve, apesar de apresentar redução da resistência mecânica na medida em que se aumenta 
o teor de substituição do agregado convencional pela argila expandida (REAL et al., 2015), pode contribuir
para a redução dos custos da construção, pois a menor massa específica possibilita a execução de edificações
com menores dimensões dos elementos estruturas, ou seja, mais leves, diminuindo o consumo de materiais,
ainda que a aplicação do concreto leve seja para fins não estruturais.

O uso da argila expandida como agregado graúdo para obtenção de concreto leve também proporciona uma 
redução da absorção e transferência de calor (SACHT et al., 2010), possibilitando um maior isolamento 
térmico, e uma redução do consumo energético com o uso de sistemas de climatização ambiente. Sacht et 
al. (2010) ao estudar o comportamento da condutividade térmica de concretos leves produzidos com argila 
expandida, observaram uma correlação entre a massa específica do concreto e a condutividade térmica do 
material, ou seja, quanto maior a massa específica, maior é a condutividade térmica. Além de proporcionar 
um melhor conforto térmico, a argila expandida também contribui para um maior conforto acústico, devido 
à grande porosidade com inúmeras pequenas cavidades preenchidas com ar incorporado (RASHAD, 2018). 
Neste sentido, muitas pesquisas sobre o uso de argilas expandidas para a produção de concreto leve têm 
sido realizadas, como os recentes estudos de Burbano-Garcia et al. (2021) e Roufael et al. (2021). 

Neste estudo, foi utilizada uma argila expandida comercializada na Região de Itapetininga, e também foi 
realizada a fabricação de uma argila expandida em laboratório, por meio de um processo rápido, submetendo 
a argila moldada e seca a uma temperatura de 900 °C, por apenas 30 minutos, com o objetivo de comparar 
a aplicação das mesmas como agregado graúdo para a produção de concreto leve. Visando avaliar a 
resistência à compressão dos concretos confeccionados com cada uma destas argilas expandidas, foram 
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moldados corpos de prova de concretos com a utilização das argilas, utilizando a mesma proporção em massa 
dos materiais do traço da mistura. 

Os corpos de prova de concreto leve, moldados com a substituição de 100 % do agregado graúdo 
convencional pelos dois tipos de argila estudadas, foram submetidos aos ensaios de determinação da 
resistência à compressão aos 7, 14 e 28 dias de idade a fim de analisar o comportamento e o resultado entre 
as duas argilas utilizadas, além de avaliar os efeitos e a qualidade da argila fabricada em laboratório em 
relação às existentes no mercado. Este trabalho pretende contribuir com a fabricação de concreto leve, 
visando o estudo do desenvolvimento e aprimoramento de materiais alternativos para aplicação na 
construção civil, de forma a possibilitar uma maior sustentabilidade ambiental desta atividade de suma 
importância para toda a sociedade. 

2. Metodologia

As etapas e ensaios realizados no program experimental deste presente estudo são apresentados no 
fluxograma da Figura 1. 

Figura 1 – Fluxograma das etapas e ensaios do programa experimental. 

A caracterização dos agregados, a moldagem dos corpos de prova e a metodologia dos ensaios realizados 
encontram-se descritos em subtítulos próprios, apresentados a seguir. 

2.1 Caracterização do solo e o procedimento de fabricação da argila expandida 

O solo utilizado para a fabricação da argila expandida em laboratório foi coletado e preparado conforme a 
norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6457, 2016), determinando-se o teor 
de umidade no estado natural e a massa específica (ABNT NBR 7182, 2016). Também foram realizados os 
ensaios para determinação dos limites de liquidez e plasticidade, de acordo com a metodologia das normas 
técnicas da ABNT NBR 6459 (2016) e NBR 7180 (2016), respectivamente. Os valores obtidos pelos ensaios de 
caracterização do solo são apresentados no Quadro 1.  

Para o preparo da argila expandida, o solo utilizado foi seco em estufa, a uma temperatura de 105 °C, até a 
constância de massas e, após o resfriamento, foram adicionados 35 % de água em relação à massa de solo 
seco, procedendo-se a misturação até atingir a homogenização e plasticidade adequada para moldar as 
esferas de argila.  

Após o preparo das esferas de argila, as mesmas foram colocadas em uma mufla e submetidas a uma 
temperatura de 900 °C durante um període de 30 minutos, e na sequência, procedeu-se o resfriamento 
gradual.  
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Quadro 1 – Resultados dos ensaios de caracterização do solo utilizado para a fabricação de argila 
expandida. 

Propriedade Dado 

Teor de umidade (W) 10,3 % 

Massa específica aparente seca (d) 0,979 g/cm³ 

Limite de liquidez (LL) 47 % 

Limite de plasticidade (LP) 36 % 

Na Figura 2 podem ser observadas as etapas do processo de fabricação a partir da argila moldada. 

Figura 2 – Apresentação do procedimento de fabricação da argila expandida, onde se tem: a) argila moldada; b) argila 
colocada na mufla; c) argila sob a temperatura de 900 °C; d) argila expandida. 

A argila expandida comercial possuia como característica uma superfície lisa, enquanto a argila expandida 
produzida apresentou uma superfície áspera. Já o diâmetro máximo característico destes agregados (DMC), 
determinado conforme o método da ABNT NBR NM 248 (2003) e NBR 7211 (2009), foi de 19 mm para ambas 
as argilas expandidas estudadas. Na Figura 3 são mostradas imagens das duas argilas expandidas estudadas. 

Figura 3 – Imagem das argilas expandidas estudadas: a) argila fabricada para esta pesquisa; b) argila expandida 
comercial.  
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2.2 Agregado miúdo 

O agredado miúdo (areia natural), utilizado para a moldagem das amostras de concreto, foi submetido a 
ensaios de caracterização, de acordo com a metodologia das Normas Técnicas Brasileiras (NBR) e Normas 
MERCOSUL, adotado pela Associação de Normas Técnicas (ABNT). No Quadro 2 são apresentados os ensaios 
e as metodologias das normas técnicas aplicadas na caracterização das propriedades do agregado miúdo, e, 
no Quadro 3, são mostrados os resultados dos ensaios de caracterização. 

Quadro 2 – Ensaios de caracterização do agregado miúdo (areia natural) e as respectivas normas 
técnicas adotadas. 

Ensaio Norma Técnica 

Determinação da composição granulométrica – 
Diâmetro Máximo do Agregado e Módulo de Finura 

ABNT NBR NM 248 (2003) e 
NBR 7211 (2009) 

Determinação da absorção de água ABNT NBR NM 30 (2001) 

Determinação da massa unitária ABNT NBR NM 45 (2006) 

Obtenção da massa específica e massa específica 
aparente 

ABNT NBR NM 52 (2009) 

Material fino que passa na peneira 75 μm por lavagem ABNT NBR NM 46 (2011) 

Quadro 3 – Características do agregado miúdo. 

Propriedade Dado 

Módulo de finura 2,45 

Diâmetro máximo do agregado (mm) 2,36 

Massa específica aparente (g/cm³) 2,15 

Massa específica sss (g/cm³) 2,24 

Massa específica (g/cm³) 2,36 

Massa unitária (g/cm³) 1,50 

Absorção de água (%) 2,7 

Material pulverolento (%) 1,9 

2.3 Moldagem dos corpos de prova 

Para cada tipo de argila expandida utilizada neste estudo, ou seja, a fabricada e a disponível no comércio 
local, foram preparados e moldados corpos de prova de concreto, com um traço em massa de 1: 1,7: 2 e 
relação água/cimento de 0,65, com a substituição de 100 % do agregado graúdo convencional pelas argilas 
estudadas em cada variação de amostras. Para a mistura do concreto, utilizou-se o cimento CP II-F.  

Os corpos de prova foram moldados em formas cilíndricas de 100 x 200 mm, e após as primeiras 24 horas de 
cura, foram submetidos à cura submersa, sendo retirados da submersão somente para a realização dos 
ensaios de resistência à compressão. 

2.4 Ensaios de resistência à compressão 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado conforme a metodologia estabelecida pela norma técnica 
brasileira, a ABNT NBR 5739 (2018). Os ensaios para cada uma das variações de amostras foram realizados 
nas seguintes idades: 7, 14 e 28 dias.  

Para eliminar as irregularidades superficiais dos corpos de prova que pudessem interferir nos resultados dos 
ensaios, devido a uma eventual concentração de tensões decorrentes da rugosidade superficial, foram 
colocados discos de neoprene de 7 mm de espessura sob as faces superiores e inferiores de cada amostra. 
Na Figura 4 são apresentadas imagens da execução do ensaio de compressão.  
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Para cada variação de amostra estudada, foi utilizado dois corpos de prova por idade em cada ensaio, 
obtendo-se o valor da resistência à compressão a partir da média dos resultados.  

Figura 4 – Ensaio de resistência à compressão em execução. 

3. Resultados e discussões

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão dos concretos leves, preparados com 100 % de 
substituição do agregado graúdo pelas argilas expandidas, são apresentados neste capítulo, comparando os 
resultados das amostras de concreto que utilizaram na sua mistura a argila fabricada nesta pesquisa (CAF) e 
a argila comercial adquirida no mercado local (CAC).  

Os corpos de prova das duas variações de amostras foram mantidos sob cura submersa em água, a partir das 
24 horas após a moldagem, sendo que os exemplares somente foram retirados da submersão para serem 
submetidos aos ensaios de resistência à compressão, ou seja, aos 7, 14 e 28 dias de idade. Os resultados 
apresentados foram obtidos através da média aritmética. 

O gráfico da Figura 5 mostra os resultados dos ensaios de compressão dos exemplares de concreto 
preparados com os dois tipos de argilas utilizadas nesta pesquisa. Como pode ser observado no gráfico da 
Figura 5, ambos os concretos leves apresentaram ganho de resistência conforme avanço do processo de cura 
e idade dos materiais, o que demonstra que a utilização das argilas expandidas como agregado graúdo não 
interferiu no comportamento do processo de cura durante os 28 dias de idade dos concretos leves, período 
em que foram realizados os ensaios de resistência à compressão.   

Considerando que as argilas expandidas têm como característica uma elevada porosidade e absorção de água 
(ALEXANDER et al., 1999; RASHAD, 2018), não obstante os corpos de prova serem submetidos à cura 
submersa em água somente após as primeiras 24 horas, contadas a partir da moldagem, este período inicial 
de cura dos concretos também não foi afetado pela absorção de água das argilas. Isso porque não se 
observou uma fragilidade superficial das amostras, conforme pode ser observado na Figura 4, que mostra o 
tipo de ruptura apresentada pelos exemplares confeccionados com ambas as argilas utilizadas: ruptura 
cônica bipartida, conforme a ABNT NBR 5739 (2018). Assim, as fraturas não se concentraram nas superfícies 
de contato. Segundo Helene e Levy (2013), a interrupção da cura pela falta de água, pode gerar, como efeito 
negativo, a perda de resistência superficial do concreto. 

Os valores de resistência média à compressão dos concretos preparados com a argila expandida fabricada 
(CAF) e com a argila expandida comercial (CAC), conforme mostra o gráfico da Figura 5, apresentaram 
resultados semelhantes em todas as idades, onde as amostras de CAF apresentaram uma resistência à 
compressão um pouco mais elevada que as amostras de CAC somente no ensaio realizado aos 7 dias de idade 
das amostras. Este fato demostra que o processo de fabricação da argila expandida utilizado neste trabalho, 
onde a argila foi exposta por apenas 30 minutos a uma temperatura de 900 °C, mostrou ser eficaz para a 
obtenção de um produto final, que conferiu ao concreto leve uma resistência mecânica à compressão 
semelhante ao proporcionado pelo concreto com a utilização da argila comercial em sua mistura.  
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Figura 5 – Valores dos resultados dos ensaios de resistência à compressão do concreto com argila expandida fabricada 
(CAF) e do concreto com argila expandida comercial (CAC).  

Por outro lado, como mostra a Figura 5, os valores de resistência média à compressão obtida por ambas as 
variações das amostras não foram suficientes para se considerar o uso para fins estruturais. Este fato 
possivelmente decorre do traço adotado para as amostras, que contém uma elevada relação água/cimento 
(a/c): 0,65. Um maior fator a/c ocasiona uma menor resistência mecânica ao concreto (NEVILLE E BROOKS, 
2013). A subtituição total do agregado graúdo convencional pelas argilas expandidas também contribuiu para 
a redução da resistência à compressão do concreto (REAL et al., 2015).  

Por sua vez, os concretos leves confeccionados em questão, podem ser considerados para serem utilizados 
para fins não estruturais, proporcionando maior conforto térmico e acústico (RASHAD, 2018), contribuindo 
também para a redução do peso próprio da edificação, possibilitando a adoção de estruturas mais esbeltas, 
diminuindo o consumo de materiais e contribuindo para uma construção civil mais sustentável.  

4. Conclusões

O procedimento de fabricação da argila expandida realizado neste estudo, com a exposição do material a 
uma temperatura de 900 °C, por apenas 30 minutos, mostrou ser adequado para se produzir um produto 
final, cuja utilização possibilitou a obtenção de um concreto leve, com resistência à compressão semelhante 
ao do concreto que foi moldado com o uso de uma argila expandida comercial. 

As resistências à compressão de ambas as variações de amostras (CAF e CAC) foram semelhantes em todas 
as idades em que foram realizados os ensaios, tendo os exemplares de CAF apresentado valor médio de 
resistência ligeiramente superior aos exemplares de CAC somente aos 7 dias de idade. 

A utilização de argilas expandidas também não interferiu na cura do concreto, haja vista que o 
comportamento da resistência à compressão, de ambas as amostras, apresentou a tendência de aumento 
dos valores em função do avanço da idade dos concretos, como esperado. O uso das argilas expandidas 
também não causou fragilidade superficial, pois a ruptura das amostras foi do tipo cônico bipartido, ou seja, 
as fraturas não se concentraram nas superfícies de contato, quando submetidas aos esforços de compressão. 

Assim, as argilas expandidas estudadas mostraram contribuir para a produção de concretos leves, sendo 
recomendado para fins não estruturais, e apresentam vantagens em relação ao agregado convencional como 
um maior conforto térmico e acústico, além de contribuir para menor peso próprio das edificações, 
favorecendo projetos de estruturas mais esbeltas, com menor consumo de materiais, para uma construção 
civil mais sustentável.  
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Resumo: Com a preocupação atual acerca da preservação do meio ambiente e de novas soluções para 
trabalharmos em prol da sustentabilidade, este estudo busca uma possibilidade benéfica para a natureza – 
a adição de resíduos de pneu inservível para fabricação de concretos. A quantidade de borracha acumulada 
em todo o mundo tende a crescer, já que os pneus têm uma determinada vida útil e precisam ser 
descartados. Pensando nisso e para dar um destino eficaz para parte deste resíduo, foram realizados ensaios 
comparativos entre o Concreto com Adição de Borracha (CAB) – determinada a adição de 20% de borracha 
no total de agregado miúdo e o Concreto Referência (CR), buscando resultados que possam ajudar na sua 
implementação em grande escala na construção civil. Assim, com o intuito de avaliar os resultados obtidos 
na adição de borracha, foram realizados ensaios de resistência à compressão, tenacidade e massa específica 
(visando os concretos leves). A partir dos resultados encontrados foi possível verificar que os concretos CAB 
apresentaram menor resistência à compressão, em torno de 28,5% quando comparado aos concretos CR. A 
tenacidade encontrada no CAB foi maior, proporcionalmente, comparada ao CR. Portanto, a adição de 
resíduos de pneu para fabricação de concreto leve pode ser considerado satisfatório. 
Palavras-chave: Concreto, Resíduo de Pneu, Agregado, Tenacidade, Sustentabilidade 

Abstract: With the current concern about preserving the environment and new solutions for working 
towards sustainability, this study seeks a beneficial possibility for nature - the addition of waste tire for the 
manufacture of concrete. The amount of rubber accumulated worldwide tends to increase, as the tires have 
a certain useful life and need to be discarded. Thinking about it and to give an effective destination for part 
of this residue, comparative tests were carried out between Concrete with Rubber Addition (CAB) - 
determined the addition of 20% rubber in the total of fine aggregate and the Concrete Reference (CR), 
seeking results that can help in its large-scale implementation in civil construction. Thus, in order to evaluate 
the results obtained in the addition of rubber, tests were performed on compressive strength, toughness and 
specific gravity (targeting light concretes). From the results found, it was possible to verify that CAB concretes 
had less resistance to compression, around 28.5% when compared to CR concretes. The toughness found in 
the CAB was proportionally greater, compared to the CR. Therefore, the addition of tire waste to the 
manufacture of lightweight concrete can be considered satisfactory. 
Keywords: Concrete, Tire Waste, Aggregate, Tenacity, Sustainability 
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1. Introdução

A retirada desenfreada de areia dos rios pode ocasionar problemas ambientais e modificar o habitat natural 
das espécies locais. A pesquisa de Ferreira et al., (2019) salienta que o setor da construção civil está 
diretamente ligado ao consumo mundial de areia, cobiçada pelas usinas de concreto que retiram diariamente 
elavadas quantidades desta matéria prima da natureza. 
A elaboração de estudos para a reciclagem de materiais nocivos ao meio ambiente se faz constante, visando 
minimizar os impactos ambientais a nível mundial. Dentre os diversos resíduos possíveis, analisando seu 
grande impacto ambiental, temos a borracha proveniente de pneus inservíveis. A produção de pneus no 
Brasil chegou a 4,82 milhões no ano de 2020, de acordo com a Associação Nacional da Indústria de 
Pneumático. E são descartados pelo menos 450 mil toneladas de pneus por ano, o qual equivale a cerca de 
90 milhões de unidades utilizadas em carros de passeio (FETRANSPAR). 
Devido sua degradação ser muito lenta e este material estar descartado em elevadas quantidades, é muito 
conveniente estudarmos a adição da borracha na composição do concreto, visto que alguns autores (FAZZAN 
et al., 2016; SIMONETTI et al., 2020) vêm analisando as propriedades deste material e ressaltam sua 
viabilidade de uso para fabricação de concreto. As pesquisas realizadas tem demonstrado que o concreto 
com adição de borracha possui resistência mecânica inferior ao concreto convencional. Siddique e Naik 
(2004) explicam que este fenômeno pode ser atribuído à baixa aderência entre a borracha e a matriz de 
cimento.Em contrapartida, Simonetti et al., (2019) menciona que para manter a resistência com a adição do 
elastômero, é indispensavel elevar o consumo de cimento, ou seja, reduzir o fator água/cimento. 
Dentro deste contexto, esta pesquisa tem como pilares a necessidade de preservar o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável, visto que esse tipo de composto (água, areia, borracha, brita e cimento) 
contribui para uma forma de construção mais sustentável, diminuindo o consumo de recursos naturais e 
obtendo um material com características diferenciadas. Assim, este estudo busca analisar os efeitos da 
adição de borracha de pneu no concreto convencional sem função estrutural, avaliando sua resistência à 
compressão, tenacidade e massa específica.  

2. Materiais e Métodos

A seguir serão descritos os materiais e os métodos utilizados na pesquisa. 

2.1 Materiais 

2.1.1 - Cimento  

Foi utilizado um cimento Portland tipo CP IV-32, conforme a NBR 16697 (2018). Com adição de cinza 
pozolânica, resultante da queima de carvão em usinas termoelétricas, com teores compreendidos entre 15% 
e 50% da massa total. Sua massa específica é 2,82 g/cm³.  

2.1.2 - Agregado Miúdo 

2.1.2.1 - Areia 

O agregado miúdo natural empregado foi uma areia quartzosa, proveniente do Rio Jacuí, Rio Grande do Sul. 
A caracterização do agregado miúdo natural foi realizada conforme a norma NBR NM 248 (2003) para 
distribuição granulométrica e a NBR NM 45 (2006) para massa unitária. A massa unitária caracterizada é de 
1,37 g/cm³. A granulometria apresenta dimensão máxima de 6,3 mm e módulo de finura 3,53. 

2.1.2.2 - Borracha de pneu 
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O resíduo de pneu inservível utilizado foi obtido na Renovadora de Pneus Caxiense – Rodovia BR 116, nº 
22.301, Km 153 na cidade de Caxias do sul/Rio Grande do Sul. A massa unitária é de 0,45 g/cm³. 

2.1.3 - Agregado Graúdo 

O agregado graúdo natural empregado foi uma brita basáltica, proveniente de Caxias do Sul, Rio Grande do 
Sul. Obteve-se a distribuição granulométrica e a massa unitária de acordo com a NBR NM 248 (2003) e a NBR 
NM 45 (2006), respectivamente. A massa unitária é de 1,27 g/cm³. A granulometria apresenta dimensão 
máxima de 25 mm e módulo de finura 7,81. 

2.2. Métodos 

2.2.1 - Proporcionamento dos materiais 

Para a dosagem do Concreto com Adição de Borracha (CAB) e do Concreto Referência (CR) adotou-se o traço 
1:2:3 nas proporções de cimento, areia e brita – com resistência estimada aos 28 dias entre 25-30 MPa. A 
adição de borracha triturada foi na proporção de 20% do agregado miúdo e a relação de água cimento foi de 
0,61. 

2.2.2 - Produção dos corpos de provas 

Os corpos de provas seguiram as recomendações da NBR 5738 (2015), cilíndricos, com dimensões de 10cm x 
20cm. Foram moldados seis corpos de prova (três do tipo CAB e três do tipo CR). A moldagem dos corpos de 
prova foi realizada de acordo a NBR 5738 (2015), e os corpos de prova foram submetidos à cura úmida, 
submersos em tanque com água e cal. 

2.2.3 - Resistência à compressão 

Na avaliação dos concretos quanto a resistência à compressão, para as amostras CAB1 e CR1 foi utilizada 
uma prensa hidráulica e para as amostras CAB2, CAB3, CR2 e CR3 os testes de tensão x deformação foram 
realizados numa prensa eletromecânica EMIC com capacidade de 300 kN (30000 kgf). O ensaio foi realizado 
conforme a NBR 5739 (2018), para cada tipo de concreto produzido foram ensaiados três corpos de prova 
cilíndricos na idade de 28 dias. 

2.2.4 - Tenacidade 

Para o cálculo da tenacidade das amostras foi gerado os gráficos Força x Deformação pelo software Tesc 400. 
Os resultados foram exportados para o programa Origin e, assim, foi calculada a área dos gráficos através de 
integral. 

2.2.5 - Massa específica 

A determinação da massa específica foi realizada com base na NBR 9778 (2005). 

3. Apresentação e Análise dos Resultados

A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios realizados, bem como as discussões. 
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3.1 Resistência à compressão 

Os gráficos a seguir, Figuras 1 e 2, apresentam as curvas típicas da relação Tensão x Deformação. 
Selecionaram-se as curvas das amostras CR3 e CAB3 considerando que o formato destas curvas 
pode ser extrapolado para as demais amostras, considerando que cada corpo de prova teve sua 
própria tensão máxima de ruptura. Estes valores estão descritos no Quadro 1. 

Figura 1 – Tensão x Deformação CR3 Figura 2 – Tensão x Deformação CAB3 

Quadro 1 – Tensão de ruptura Concreto Referência e Concreto com Adição de Borracha 

Amostra Tensão de Ruptura 
(MPa) Amostra Tensão de Ruptura 

(MPa) 
CR1 22,12 Concreto CAB1 18 
CR2 24,96 Concreto CAB2 16,6 
CR3 26,26 Concreto CAB3 17,15 

Média 24,44 Média 17,25 

Através do quadro 1 é possível verificar os resultados obtidos no ensaio de ruptura O concreto CR1 
apresentou tensão de ruptura de 22,12 MPa, já os concretos CR2 e CR3 apresentaram 24,96 MPa e CR3 26,26 
MPa, respectivamente. As amostras CAB1, CBA2 e CAB3 de concreto com adição de borracha apresentaram 
tensões de ruptura de 18 MPa, 16,60 MPa e 17,15 MPa, respectivamente. Para a avaliação final da resistência 
à compressão, foi calculada a média dos resultados encontrados na prensa hidráulica e na prensa 
eletromecânica EMIC, das três amostras de cada um dos compostos. O concreto referência apresentou média 
de 24,44 MPa e o Concreto com Adição de Borracha de 17,25 MPa.   

Analisando as médias encontradas, observa-se uma diminuição de 29,41% na resistência à compressão do 
CAB. Este resultado pode ser considerado satisfatório, pois Toutanji (1996) apresenta em sua pesquisa que a 
adição de resíduos de pneu no concreto causa uma perda de 25 à 30% em sua resistência à compressão. Esta 
queda na resistência pode ser explicada pelo estudo realizado por Turatsinze, Bonnet e Granju (2005), que 
ao analisarem a microestrutura de concretos com resíduos de borracha de pneu, observaram uma zona de 
transição pasta de cimento-borracha fraca quando comparada com a pasta de cimento-areia. Estes autores 
afirmam ainda que essa microestrutura em particular seria um fator adicional para a ocorrência da 
diminuição da resistência à compressão dos concretos quando adicionados de borracha.
Nos ensaios de compressão, Silva et al., (2017) observou que as amostras sem adição de borracha, ao se 
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romperem, se esfacelaram especialmente nas bordas, enquanto os blocos contendo granulado de borracha 
não esfacelaram. Essa característica foi atribuída à presença da borracha, a qual possui flexibilidade e 
capacidade de alongar e girar em torno de seus eixos. Em estudos realizados por Alves (2020), os concretos 
com substituição parcial de agregado miúdo natural por borracha de pneu não alcançaram a resistência 
mínima de 20MPa, isto pode ter acontecido por influência de uma combinação complexa de valores como o 
teor de substituição (12,5% e 15%), granulometria dos resíduos, aumento na incorporação de ar e 
enfraquecimento da zona de transição. 

3.2 Tenacidade 

Para análise quanto à tenacidade foi utilizado o software Ogirin, calculando a área dos gráficos das amostras 
CR2, CR3, CAB2 e CAB3, figuras 3, 4, 5 e 6, respectivamente. O Quadro 2 apresenta os resultados encontrados 
pelo software.  

Figura 3 – Tensão x Deformação CR2  Figura 4 – Tensão x Deformação CR3 

Figura 5 – Tensão x Deformação CAB2  Figura 6 – Tensão x Deformação CAB3 
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Quadro 2 – Tensão de ruptura Concreto Referência e Concreto com Adição de Borracha 

Os valores em negrito no Quadro 2 são as áreas encontradas e, consequentemente, as respectivas 
tenacidades. Para calcular a relação da tenacidade entre o Concreto Referência e o Concreto com Adição de 
Borracha, fez-se a razão entre: área do gráfico x tensão. Para este cálculo da razão, obteve-se a média das 
áreas dos gráficos de cada tipo de concreto, conforme Equação 1 e 2. 

𝐶𝑅 = !",""$!%,&"
'

= 37,83	     (Equação 1)             𝐶𝐴𝐵 = !!,!%$!(,')
'

= 31,82	     (Equação 2) 

Desta forma, a razão entre a área do gráfico e tensão são apresentadas nas Equações 3 e 4. 

𝐶𝑅 = !&,"!
'*,+!

= 1,567     (Equação 3) 𝐶𝐴𝐵 = !+,"'
+&,',

= 1,844      (Equação 4) 

Sendo assim, o concreto CAB apresentou o valor de 1,844 para a razão entre a tenacidde total e a tensão, 
maior que o concreto CR que resultou em uma razão de 1,567. Segundo Li (2004) os concretos com adição 
de resíduos de borracha de pneu apresentam, quando comparados aos concretos sem adição, um aumento 
no valor de sua tenacidade (área sob a curva). O resultado é satisfatório, pois a adição de resíduos de pneu 
inservível foi positiva quando analisada a tenacidade das amostras. 

3.3 Massa específica 

Conforme Almeida (2002) a massa específica do concreto depende de vários fatores, principalmente da 
natureza dos agregados, da granulométrica e do método de compactação empregado. As massas específicas 
foram calculadas de acordo com a NBR 9833 (2008) e adotou-se o volume do corpo de prova igual a 
0,0016m³. Calcularam-se as médias das massas específicas e obteve-se um decréscimo de 3,75% nos 
concretos com adição de pneu inservível, o que já era esperado. Neville (1997) menciona que o peso próprio 
dos elementos de concreto, pode apresentar uma grande proporção de carga a uma estrutura. Portanto, o 
uso de concretos com massa específica reduzida pode resultar vantagens significativas quanto a elementos 
estruturais com menor seção transversal e uma correspondente diminuição das dimensões das fundações. A 
utilização de borracha reciclada de pneus como agregado para produção de concreto leve contribui para a 
resolução de um dos problemas ambientais mais cruciais, a deposição dos resíduos sólidos.  

CR2 CR3 CAB2 CAB3 
x1(Beginning X) = 0 x1(Beginning X) = 0 x1(Beginning X) = 0 x1(Beginning X) = 0 
x2(Ending X) = 5,1071 x2(Ending X) = 5,0873 x2(Ending X) = 5,1639 x2(Ending X) = 5,1235 
i1(Index for Beginning 
X) = 1

i1(Index for Beginning 
X) = 1

i1(Index for Beginning X) 
= 1 

i1(Index for Beginning X) 
= 1 

i2(Index for Ending X) = 
477 

i2(Index for Ending X) 
= 427 

i2(Index for Ending X) = 
427 

i2(Index for Ending X) = 
455 

area(Area of the 
Integration) = 38,88 

area(Area of the 
Integration) = 36,78 

area(Area of the 
Integration) = 33,37 

area(Area of the 
Integration) = 30,29 

y0(Maximum Height) = 
24,96 

y0(Maximum Height) 
= 26,25 

y0(Maximum Height) = 
16,60 

y0(Maximum Height) = 
17,16 

x0(X Value in Maximum 
Height) = 2,18 

x0(X Value in 
Maximum Height) = 
1,61 

x0(X Value in Maximum 
Height) = 2,02 

x0(X Value in Maximum 
Height) = 2,24 

dx(Peak Width at Half 
Height) = 1,28 

dx(Peak Width at Half 
Height) = 1,25 

dx(Peak Width at Half 
Height) = 1,58 

dx(Peak Width at Half 
Height) = 1,18 
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4. Conclusões

Após o estudo realizado, foi possível verificar que a adição de borracha reduziu a resistência à compressão, 
mas com resultados foram positivos, visto que se mantiveram entre 25 a 30% abaixo em relação ao concreto 
referência. O parametro de tenacidade obtido com a adição de borracha manteve a linha das pesquisas atuais 
sobre o assunto, as quais indicam um aumento desta característica nos concretos CAB.  
Salienta-se que a razão entre as áreas dos gráficos Tensão x Deformação e as tensões (MPa) encontradas foi 
maior nos Concretos com Adição de Borracha, podendo se considerar um sucesso. Para os resultados 
encontrados refrente a massa específica do CAB foi 3,75% menor que o CR, confirmando o que era previsto, 
pois à borracha é mais leve que a areia. Cabe destacar que este parametro pode ser levado em consideração 
na fabricação de concretos leves na construção civil, como alternativa sustentável e barata.  
Portanto, o estudo da adição de resíduos de pneu inservível foi positivo, indicando que é possível 
reaproveitar este resíduo ao final de sua vida útil. O trabalho desenvolvido mostra-se eficaz para a utilização 
em peças de concreto para pavimentação sendo necessário desenvolver maiores estudos quanto à 
resistência à abrasão e absorção de água, conforme NBR 9780 (1987) e NBR 9781 (2013). 
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Resumo: O concreto é amplamente utilizado no ramo da construção civil, no entanto, suas propriedades 
intrínsecas podem induzir as manifestações patológicas. Desta forma, é importante e vem crescendo cada 
vez mais a busca por tecnologias que melhorem seu desempenho e proporcione uma maior vida útil. O 
presente trabalho tem como objetivo geral identificar e classificar problemas ocasionados por 
manifestações patológicas decorrentes de umidade nas edificações, demonstrando a maneira de se 
inspecionar visando mecanismos de proteção, manutenção e restauração das estruturas afetadas. Este 
estudo se refere a edificação destinada a Universidade Federal de São João Del Rei – Campus Alto 
Paraopeba no município de Ouro Branco-MG. O processo é realizado de forma a inspecionar e, através do 
levantamento de dados, classifica-las conforme um referencial teórico que auxilie no desenvolvimento do 
tema. No decorrer dessa pesquisa foram analisadas as manifestações por inspeção visual da edificação, de 
acordo com a norma do IBAPE (2012) visando identificar as causas e classifica-las de acordo com o seu grau 
de periculosidade. Em segundo momento, o trabalho apresenta uma análise criteriosa de toda a 
informação coletada do edifício. A conclusão do trabalho se fundamenta no aprimoramento dos quesitos 
de vistorias com um olhar crítico, visando a importância da manutenção e preservação das edificações, 
evitando possíveis ocorrências de patologias que possam vir a danificar as estruturas. 

Palavras-chave: patologia; umidade; edificações; inspeção; vistoria. 

Abstract: Concrete is widely used in the field of civil construction, however, its intrinsic properties can 
induce pathological manifestations. In this way, it is important and is growing increasingly the search for 
technologies that improve its performance and provide a longer service life. The present work has as 
general objective to identify and classify problems caused by pathological manifestations resulting from 
moisture in buildings, demonstrating the way to inspect aiming at mechanisms of protection, maintenance 
and restoration of the affected structures. This study refers to the building destined to the Federal 
University of São João Del Rei - Campus Alto Paraopeba in the municipality of Ouro Branco-MG. The process 
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is carried out in order to inspect and, through data collection, classify them according to a theoretical 
framework that helps in the development of the theme. During this research, the manifestations by visual 
inspection of the building were analyzed, according to the IBAPE standard (2012) in order to identify the 
causes and classify them according to their degree of dangerousness. Secondly, the work presents a careful 
analysis of all information collected from the building. The conclusion of the work is based on the 
improvement of the requirements of surveys with a critical view, aiming at the importance of maintaining 
and preserving buildings, avoiding possible occurrences of pathologies that may damage the structures.  

Keywords: pathology; humidity; buildings; inspection; survey. 

1. Introdução

A construção civil no Brasil tem sofrido grandes avanços e mudanças ao longo das últimas décadas. Nos 
últimos anos o Brasil tem enfrentado uma das suas piores crises da construção civil. Atualmente, 
observamos que o leve crescimento do país impulsiona novas oportunidades de investimentos nessa área, 
a geração de empregos de renda direta e indireta e a retomada de uma grande competitividade entre as 
incorporadoras e construtoras do país. 

As construções, mesmo que em ótimo estado tem uma vida útil e, para que essa vida útil seja atendida 
e/ou superada devem haver manutenções periódicas para a sua conservação. Mesmo com as prevenções, 
as estruturas podem ser afetadas tanto por sua utilização, como por agentes agressivos presentes no 
ambiente. 

As manifestações patológicas são inúmeras, assim, torna-se essencial uma análise minuciosa dos dados a 
serem coletados através de inspeções realizadas. Estas análises permitem um melhor entendimento do 
problema e a busca adequada para soluções. 

Visando a importância do estudo das manifestações patológicas para o crescimento profissional, foi 
realizado um estudo de caso para identificar e analisar a progressão das principais patologias causadas por 
umidade presentes na edificação da Universidade Federal de São João Del Rei do Campus Alto do 
Paraopeba localizada entre os municípios de Ouro Branco e Congonhas em Minas Gerais. 

2. Revisão da Literatura

2.1 Patologias de umidade na construção 

A vida útil de uma edificação consiste em mensurar a expectativa de duração de uma estrutura ou suas 
partes, dentro de limites de projeto admissíveis, durante seu ciclo de vida (POSSAN e DEMOLINER, 2013; 
BOLINA et al., 2019). De acordo com a ISO 13823 (2008) o período efetivo de tempo durante o qual uma 
estrutura ou qualquer de seus componentes satisfazem os requisitos de desempenho do projeto, sem 
ações imprevistas de manutenção ou reparo. 

Segundo Souza e Ripper (1998), a área de estudo da Patologia das Estruturas é um novo campo da 
Engenharia das Construções que se ocupa do estudo das origens, formas de manifestação, consequências e 
mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das estruturas. 

2.1.1 Umidade 

Segundo Souza (2008), na construção civil, os defeitos mais comuns decorrem da penetração de água ou da 
formação de manchas de umidade, que podem ocasionar problemas graves de difíceis soluções como: 
prejuízos de caráter funcional da edificação, desconforto dos usuários com risco de terem a saúde afetada, 
danos em equipamentos e bens no interior das edificações e prejuízos financeiros. 

As causas da umidade nas edificações, segundo Lersch (2003), são: umidade de infiltração; umidade 
ascensional; umidade por condensação; umidade de obra; umidade acidental. 
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a) Umidade de infiltração

A umidade passa das áreas externas às internas por pequenas trincas, pela alta capacidade de os materiais 
absorverem a umidade do ar ou mesmo por falhas na interface entre elementos construtivos, como planos 
de parede e portas ou janelas. Em geral, é ocasionada pela água da chuva e, se combinada com o vento, 
pode agravar a infiltração com o aumento da pressão de infiltração (RIGHI, 2009; CECHINEL et al., 2021). 

b) Umidade ascensional

A umidade, em questão, é oriunda de água do solo, que tende a ascender e atinge a edificação.

Para Queruz (2007), esse fenômeno de ascensão é consequência da capilaridade, na qual os vasos 
capilares, pequenos canais vazios existentes em diversos materiais como cerâmicos e lenhosos, permitem 
que a água suba até o momento em que entra em equilíbrio com a força da gravidade. 

c) Umidade por condensação

Caracteriza-se por ser resultado da presença de grande umidade no ar e da existência de superfícies que 
estejam com temperatura abaixo da correspondente ao ponto do orvalho. O fenômeno ocorre pela 
redução de capacidade de absorção de umidade pelo ar quando é resfriado, na interface da parede, 
precipitando-se (RIGHI, 2009). 

Segundo a conclusão de Kluppel e Santana (2006) (apud QUERUZ, 2007), esse tipo de agente costuma 
apresentar-se de forma superficial, sem penetrar a grandes profundidades. Pode-se salientar, inclusive, que 
os diferentes materiais, de acordo às suas densidades, se comportam de forma diferenciada quanto à 
condensação, os mais densos sofrem mais com o fenômeno (RIGHI, 2009; CECHINEL et al., 2021). 

d) Umidade de obra

A umidade de obra é a quantidade de umidade presente em uma edificação após o término das atividades 
da obra, a qual tende a desaparecer gradualmente (LERSCH, 2003; OLIVEIRA, 2013; CECHINEL et al., 2021). 
Segundo Queruz (2007), caracteriza-se como a umidade que ficou interna aos materiais devido à sua 
execução e em decorrência do equilíbrio que se estabelece entre o material e o ambiente, ela se 
exterioriza.  

O exemplo mais comum desse tipo de situação é a umidade contida nas argamassas de reboco que, logo 
após executadas, transferem o excesso de umidade para a parte interna das alvenarias, necessitando de 
um prazo maior do que o da cura do próprio reboco para entrar em equilíbrio com o ambiente em que está 
situada (QUERUZ, 2007; CECHINEL et al., 2021). 

e) Umidade acidental

É a umidade causada por falhas nos sistemas de tubulações, como águas pluviais, esgoto e água potável, e 
que geram infiltrações (RIGHI, 2009).  

A existência de umidade com esse tipo de origem adquire importância especial quando se trata de 
edificações que já possuem um longo período de existência. Tal fato decorre da presença de materiais que 
podem ter seu tempo de vida já excedido, como antigas tubulações (dutos de ferro fundido para água 
potável ou manilhas cerâmicas para águas servidas), que não costumam ser contempladas em planos de 
manutenção predial (QUERUZ, 2007; CECHINEL et al., 2021). 

2.1.2 Manifestações Patológicas 

O surgimento de problemas patológicos em uma estrutura está relacionado a diversos fatores, sendo 
muitas vezes decorrência de um conjunto destes que acabam por desencadear anomalias na edificação. É 
de grande importância o conhecimento destes fatores, pois para se determinar que medidas devam ser 
tomadas diante de uma estrutura que apresenta alguma manifestação patológica, faz-se necessário 
conhecer o correto diagnóstico dessa anomalia, para poder agir de forma eficiente, proporcionando uma 
recuperação adequada ao tipo de problema apresentado (TUTIKIAN e PACHECO, 2013). Pode-se analisar 
pela Figura 1 os meios de manifestações patológicas. 
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Figura 1 – Ação da umidade (POZZOBON, 2007 apud SCHEIDEGGER e CALENZANI, 2019). 

De acordo Verçoza (1987) apud Schönardie (2009), a ausência de impermeabilizantes nas áreas molhadas 
pode causar, os seguintes problemas: goteiras e manchas; mofo e bolor; corrosão da armadura; 
eflorescências; saponificação; desagregamento; bolhas; destacamento. 

2.2 Inspeção 

Segundo SOUZA e RIPPER (1998), descreve-se por inspeção o método de examinar com atenção, sendo a 
inspeção uma análise criteriosa em conjunto com procedimentos padronizados e técnicos que auxiliam na 
detecção de riscos e/ou problemas a serem manifestados, no nosso caso as patologias nas construções 
civil. O ato de inspecionar proporciona a implementação de intervenções objetivando a contenção e/ou 
manutenção de possíveis danos a estrutura. 

A inspeção proporciona traçar metodologias que garantam a solução de patologias existentes e que 
possam vir a ocorrer, podendo-se definir com o levantamento de informações, compreendendo em dados 
suficientes para o entendimento do problema a ser tratado, essas informações são previamente coletadas 
com vistorias em edificações para identificação de problemas e/ou sintomas patológicos gerado em seu 
histórico. 

a) Inspeção preliminar

A fase de inspeção preliminar tem como objetivo determinar através da análise visual juntamente com o 
histórico da edificação, se a estrutura apresenta necessidade de ter uma intervenção imediatamente. 
Estima-se nessa inspeção as consequências possíveis que os danos podem trazer e, caso seja necessário, as 
medidas de emergência que poderão ser tomadas para tal estrutura. Baseando-se nas informações obtidas 
deste processo, também é possível seguir para um estudo a fundo e mais detalhado (SCHÖNARDIE, 2009). 

b) Inspeção detalhada

A etapa de inspeção detalhada deve ser executada por profissionais e consiste na definição da causa da 
manifestação patológica encontrada em uma determinada estrutura de concreto. Isto será possível através 
da realização de ensaios de campo e de laboratório para que seja alcançado um diagnóstico coerente e 
sendo assim, efetuar intervenções precisas (SCHÖNARDIE, 2009). 

3 Metodologia 

O estudo aborda a evolução dos problemas de patologias por umidade, na edificação designada à 
Universidade Federal de São João Del Rei, Campus Alto Paraopeba, localizada entre os municípios de Ouro 
Branco e Congonhas na Rodovia MG 443, Km 7. A Figura 2 apresenta a metodologia simplificada utilizada. 

Uma inspeção preliminar foi realizada para identificação dos processos patológicos presentes na edificação, 
sem a intenção de catalogar ou investigar as causas. Posteriormente, foi feita outra vistoria, em duas 
etapas, identificando todos os pontos atingidos pela ação da umidade no prédio destinado às salas de aula 
e, depois nas demais dependências da universidade. Comparou-se a evolução de pontos já notados há anos 
atrás e acrescentaram-se focos novos da patologia. Destaca-se que todo o trabalho foi desenvolvido a 
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partir das instruções normativas pertinentes e, ao momento de identificação das manifestações 
patológicas, já foram previstas suas possíveis causas e classificações quanto ao seu grau de periculosidade 
para a estrutura.  

Figura 2 – Metodologia Simplificada 

Os dados levantados, por meio de registros fotográficos e anotações, foram analisados e diagnosticados de 
acordo com o referencial teórico, abordado no trabalho. Esse diagnóstico foi qualitativo e quantitativo, 
sendo a classificação realizada de acordo com a Norma de Inspeção Predial Nacional do IBAPE – Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (2012), que classifica a inspeção como a análise isolada ou 
combinada das condições técnicas, de uso e manutenção da edificação. 

A inspeção pode ser feita em 3 níveis, variando de baixa complexidade a alta complexidade, considerando 
as características técnicas da edificação, manutenção e operação existentes. 

Realizou-se a inspeção do nível 1 com baixa complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus 
elementos e sistemas construtivos. 

Sendo a do nível 1 realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de manutenção e de 
operação de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente empregada em edificações com planos 
de manutenção muito simples ou inexistentes.  

Feito isso, define-se o critério da inspeção. O critério consiste na análise do risco oferecido aos usuários, ao 
meio ambiente e ao patrimônio, diante das condições técnicas, de uso, operação e manutenção da 
edificação, bem como da natureza da exposição ambiental. Essa análise de risco consiste na classificação 
das anomalias e falhas identificadas podendo ser a anomalia endógena, exógena, natural ou funcional e, as 
falhas podem ser decorrentes de planejamento, de execução, operacionais ou gerenciais, que se relaciona 
com fatores de manutenção, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento de vida útil 
e perda de desempenho. 

Efetua-se, desse modo, a classificação quanto ao grau de risco que deve ser fundamentado conforme 
limites e os níveis da Inspeção Predial realizada. Leva-se em consideração o grau de risco oferecido aos 
usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio. E, a classificação das anomalias e falhas. 

Em relação à resistência da estrutura, as patologias foram classificadas, de acordo IBAPE (2012), em: 

a) Risco crítico: risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente;
perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de
custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida útil.
b) Risco médio: risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem
prejuízo à operação direta de sistemas, e deterioração precoce.
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c) Risco mínimo: risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada,
sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou
nenhum comprometimento do valor imobiliário.

Esse método, além de ser normativo, é adotado para muitas pesquisas sobre patologias nas edificações. 
Mas apresenta algumas falhas, pois é uma forma dedutiva de diagnosticá-las e, devido a ausência do 
projeto original da edificação e dos dados relativos às manutenções realizadas, não pôde haver uma 
pesquisa aprofundada sobre a causa das manifestações patológicas e se houve uma restauração eficaz 
quanto às reformas que foram efetuadas. 

4 Resultados e discussão 

Com a metodologia demonstrada, realizou-se uma visita a edificação e utilizando-se da inspeção preliminar 
pode-se determinar através de uma análise visual juntamente com o histórico da edificação, as possíveis 
intervenções a serem realizadas na estrutura e a classificação do seu risco. 

Com o levantamento das manifestações patológicas recorrentes de umidade, elaborou-se assim com os 
dados coletados um mapa de danos, foi definido o procedimento de anexar à planta do edifício, pontos 
onde existem sinais de danos referentes às manifestações recorrentes a umidade, estes pontos foram 
sinalizados e classificados para uma melhor localização, conforme demonstrado na Figura 3 e Figura 4 
referentes ao primeiro e segundo pavimento, que proporcionou estabelecer uma melhor visualização de 
toda edificação. 

Esse mapeamento proporcionou a identificação e classificação das manifestações patológicas por umidade 
de acordo com a revisão da literatura já demonstrada, sendo as seguintes: manchas, descascamento da 
pintura, saponificação, goteira, eflorescência, bolhas, corrosão da armadura, descolamento da cerâmica, 
desagregamento do revestimento e mofo. 

Dentre as manisfestações identificadas na torre 2, no teto do banheiro masculino do primeiro piso (Figura 
3), recorrentes a umidade acidental como saponificação, desagregamento da pintura e manchas (Figura 5). 
Identificou-se na torre 4, no banheiro masculino do primeiro piso (Figura 3), manifestações recorrentes a 
umidade por infiltração e umidade ascensional causando destacamento da cerâmica (Figura 6). Observou-
se no bloco 4, primeiro piso (Figura 3) o desagregamento e bolhas (Figura 7), devido à umidade ascensional. 
No Bloco 5, segundo piso (Figura 4), observou-se as consequências da umidade por condensação, através 
de eflorescência, saponificação, mofo e bolor (Figura 8) no teto no segundo andar. 

Logo, a manifestação patológica com maior índice de incidência na edificação da Universidade Federal de 
São João del Rei – Campus Alto Paraopeba, se dá por problemas provenientes de umidade. Percebe-se 
ainda que, o maior problema é decorrente de umidade ascensional, consequência da capilaridade dos 
materiais com o solo úmido e/ou encharcado.  

Identifica-se ainda, que a grande maioria das manifestações indicadas são originadas pela falta de 
impermeabilização, principalmente do contado do solo onde o edifício está assentado com a base da  
edificação, podendo o solo estar saturado ou com umidade elevada, possibilitando a permeabilidade da 
água com os vazios dos materiais. 

Com todos os focos identificados e analisados e segundo a metodologia abordada constatou-se o grau de 
risco, sendo todos os focos classificados como risco mínimo, onde o dano causado tem prejuízos pequenos 
e apenas à estética da edificação. Logo é possível prever o não comprometimento de dano à estrutura sem 
ocorrência de falhas, já que todas as manifestações patológicas identificadas se dão por meios superficiais. 
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Figura 3 – Esquematização da planta baixa 1° pavimento. 

Figura 4 – Esquematização da planta baixa 2° pavimento. 

Figura 5 – Saponificação e manchas por umidade acidental. 
Figura 6 – Destacamento da cerâmica. 

Figura 7 – Bolhas e desagregamento. Figura 8 – Eflorescência e manchas. 
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5. Conclusões

Os problemas referentes a umidade estão presentes em todas as fases da vida de uma edificação, indo 
desde o projeto até a manutenção da mesma. As patologias de umidade não são de fácil controle, assim, 
devem ser identificados os pontos e causas com exatidão, para a melhor correção da patologia.  

A umidade nas construções pode diminuir a vida útil da estrutura e altos prejuízos financeiros. Por isso a 
importância dos estudos patológicos das edificações em uso. As manifestações patológicas identificadas 
neste estudo, no edifício da Universidade Federal de São João Del Rei Campus Alto Paraopeba, são 
ocasionadas pela umidade e estão acarretando prejuízos de caráter econômico, funcional, de desempenho, 
estéticos e estrutural. 

Assim, tomando todas essas considerações, entende-se a importância de uma vistoria adequada, para a 
identificação da manifestação de patologias, quanto para a manutenção e/ou reparos, com finalidade de 
proteção do edifício, acarretando em aumento de sua vida útil. 
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Resumo: As conchas de mariscos são formadas basicamente por carbonato de cálcio (CaCO3), que é 
empregado como matéria prima para diversos produtos, estas são facilmente encontradas na cidade de Luís 
Correia -PI. As cascas são descartadas no meio ambiente gerando impactos ambientais, além do surgimento 
de enfermidades, provenientes de animais e insetos. O objetivo desta pesquisa é criar uma alternativa para 
o reaproveitamento desses resíduos no âmbito da construção civil como material para a produção de
concreto, além de reduzir o impacto ambiental causado. Foi realizado a confecção de 12 corpos de provas
com 4 traços aos 14 dias, onde estes passaram por ensaios de compressão simples e granulometria para os
agregados. Verificou-se que a adição de 10% de pó de conchas de mariscos em substituição a areia teve uma
resistência superior. As adições de 5% e 15% apresentaram uma redução ao concreto convencional.

Palavras Chaves: sustentável, resíduos, conchas de mariscos, construção civil. 

Abstract: Shellfish are basically composed of calcium carbonate (CaCO3) which is used as raw material for 
various products, these are easily found in the city of Luís Correia -PI. The barks are discarded in the 
environment generating environmental impacts, besides the appearance of diseases, coming from animals 
and insects. The objective of this research is to create an alternative for the reuse of these residues in the 
scope of civil construction as material to produce concrete, in addition to reducing the environmental impact 
caused. It was carried out the construction of 12 test bodies with 4 traces at 14 days, where they passed 
through tests of simple compression and granulometry for the aggregates. It was found that the addition of 
10% of shellfish powder in substitution of the sand had superior strength. The additions of 5% and 15% 
showed a reduction to conventional concrete. 

Keywords: sustainable, waste, seafood shells, civil construction. 

1.Introdução

Na busca de atender suas necessidades o ser humano durante muito tempo não se preocupou com o modo 
de uso dos recursos naturais, e por conta de sua habilidade de adequação e mudança do meio circundante, 
fez com que ocorressem alterações significativas na natureza, assim, consequentemente, gerando e 
acentuando o impacto ambiental (MOTA et al., 2009). 

O processo de industrialização acompanhado com o crescimento demográfico, ocasionou uma amplificação 
no quesito geração de resíduos sólidos. Esse contexto fulminou o desenvolvimento da consciência ambiental, 
surgindo a partir daí legislações ambientais mais severas, obrigando o gerador de resíduos a tratar eles para 
dispô-los de maneira adequada sem degradar o meio ambiente, gerando assim novos custos (TESSARI, 2006). 

Consequentemente, as empresas sentem a necessidade de implantar medidas sustentáveis a fim de reduzir 
o impacto ambiental, minimizando a produção de resíduos, assim como processos de disposição final,
reciclagem e reaproveitamento. Dessa forma, atendendo as exigências dos órgãos ambientais e, podendo
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até obter lucros com a comercialização dos resíduos ou redução de gastos relativos a matéria-prima 
(ÂNGULO, 2001). 

A construção civil é um importante segmento industrial brasileiro, contudo é uma atividade geradora de 
impactos ambientais. Uma obra envolve variadas etapas com interação com o meio ambiente, essas etapas 
podem variar desde a limpeza do terreno, regularização do relevo, execução de serviços, consumo de 
recursos naturais para execução dos elementos de concreto, etc, que, por decorrência, ocasiona a geração 
de resíduos sólidos (VECHI; GALLARDO; TEIXEIRA, 2016). Considerando seu elevado consumo e diversidade 
de materiais absorvidos, é um mercado potencial para absorver os subprodutos dos processos de tratamento 
de resíduos sólidos (ROCHA; CHERIAF, 2003). 

Como qualquer outra atividade a maricultura gera resíduos, que são principalmente cascas de moluscos 
(SANTOS, 2013). A mariscagem é uma atividade para subsistência e comercialização realizada pelas famílias 
ribeirinhas. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) como 
forma de apoio as famílias produtoras, forneceu àquela comunidade forrageiras para a transformação das 
conchas de marisco em pó para assim evitar seu descarte inadequado (CODEVASF, 2013). As conchas de 
marisco são compostas principalmente pelo carbonato de cálcio (CaCo3), este mineral tem ampla diversidade 
de uso e variadas aplicações, desde materiais de contrição 

à produção de alimentos; agricultura; tratamento de água; indústria farmacêutica (SANTOS et al., 
2017). 

No início dos anos 80 a Coréia já iniciava os primeiros estudos visando a solução para utilização de conchas, 
devido à grande produção do país. Pesquisas mostraram que as conchas quando submetidas a temperaturas 
de 750ºC durante um período de uma hora numa atmosfera de nitrogênio, transformaram-se em um produto 
de grande importância para o controle da eutrofização de águas. Ainda foi verificada a possibilidade de 
substituir agregados na produção de cimento por conchas moídas, uma alternativa ideal em situações onde 
há pouca disponibilidade de areia (SANT´ANNA, 2007). 

No Brasil, no estado do Rio Grande, pesquisadores da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 
mostraram a viabilidade do uso de cascas de ostras e mexilhões na fabricação de blocos de concreto e de 
blocos para a pavimentação. As cascas forram submetidas a um processo de lavagem, depois expostas ao sol 
para secar e posteriormente trituradas em moinho. Após esse processo o material resultante foi adicionado 
aos demais componentes da fabricação de blocos e pavimentos de concreto. Esses blocos foram submetidos 
a testes de absorção de água e resistência à compressão. Os resultados adquiridos pelo estudo apontaram 
que estes produtos são altamente viáveis, se encaixando nas normas da ABNT. Dessa forma, sendo mais uma 
alternativa para o uso dos resíduos provenientes da maricultura (BATISTA et. al, 2009). 

Tendo em vista a gama de variedades de uso do carbonato de cálcio, principal componente das conchas de 
mariscos, juntamente com a consciência de desenvolvimento sustentável e a necessidade de novos métodos 
alternativos para formulação do concreto, o objetivo desse trabalho é reutilizar as conchas de marisco como 
material na confecção de concreto e avaliar se o produto atende as normas para uso em obras de construção. 

2.Materiais e métodos

2.1.Materiais

2.1.1  – Cimento

O cimento utilizado no ensaio foi do tipo CP V-ARI, proporcionando altas resistências já nos primeiros dias de 
aplicação. A alta resistência inicial ocorre devido a dosagem diferente de calcário e argila na produção do 
clínquer, assim como pela moagem mais fina do cimento, que ao reagir com a água, o cimento vai adquirir 
elevadas resistências de forma mais rápida (PORTAL CONCRETO, 2016). 

2.1.2  – Água 

A água referente ao experimento foi disponibilizada no laboratório de Materiais de Construção Civil do 
Centro Universitário Santo Agostinho, em Teresina (PI). 

2.1.3  – Areia 
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A areia empregada foi fornecida no laboratório de Materiais de Construção Civil do Centro Universitário 
Santo Agostinho, em Teresina (PI). 

2.1.4  – Pó de conchas de mariscos 

Os resíduos reciclados são referentes ao trituramento das conchas de mariscos que se resultam em pó, onde 
este não tem uma destinação correta, gerando um impacto ambiental. A alternativa é utilizar este resíduo 
em substituição a areia na produção do concreto. As conchas de mariscos são coletadas pelas comunidades 
ribeirinhas, estas situadas em Luís Correia, litoral do Piauí. O pó das conchas empregado é fornecido através 
de forrageiras pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF). 

Figura 1 – Materiais utilizados na pesquisa (Próprio autor, 2019) 

2.2 Métodos 

2.2.1 –  Traços estudados 

O traço utilizado foi 1:1,4:1,9 (cimento: areia: brita) para todos os ensaios, utilizando com 5kg de cimento, 
7kg de areia, 9,5kg de brita e 2220ml de água, isto é, com fator a/c de 0,50. O pó das conchas foi analisado 
no experimento utilizando as porcentagens de 5%, 10% e 15% em substituição da areia. 

2.2.2  – Granulometria da areia 

O ensaio realizado para determinar a composição granulométrica da areia foi realizado seguindo as 
prescrições contidas na NBR 7217:1987. Primeiramente foi realizado o processo de quarteamento do 
material, uma técnica empregada para reduzir a massa da amostra em frações menores, obtendo-se uma 
amostra final de 7kg de areia. A amostra passou pelo processo de secagem em estufa, durante um período 
de 24 horas em temperaturas de 100 a 120 ºC. Em seguida a amostra passou pelo processo de peneiramento 
usando o jogo de peneiras com aberturas (mm) de 2,4; 2; 1,2; 0,600; 0,420; 0,300; 0,177; 0,150; 0,075 e 
fundo. 

2.2.3  – Granulometria da brita 

O ensaio realizado para determinar a composição granulométrica da brita foi realizado seguindo as 
prescrições contidas na NBR 7217:1987. O material foi separado em uma amostra de 5kg, que foi peneirada 
usando peneiras de aberturas (mm): 50; 381; 31,5; 25,4; 19; 12,7; 9,5; 6,3; 4,76; 2,36; 2 e fundo. 

2.2.4 –  Granulometria do pó das conchas de mariscos 

O ensaio para a determinação da composição granulométrica do pó da concha de marisco foi realizado 
seguindo as prescrições presentes na NBR 7217:1987. Utilizou-se uma amostra do material de 5kg, onde foi 
peneirada com aberturas (mm) de 2,4; 2; 1,2; 0,600; 0,420; 0,300; 0,177; 0,150; 0,075 e fundo. 

2.2.5  – Resistência à compressão 
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O ensaio de resistência a compressão foi realizando utilizando 3 corpos de prova de concreto convencional 
com 5kg de cimento, 7kg de areia, 9,5kg de brita e 2220ml de água, 3 corpos de prova de concreto com 5kg 
de cimento, 6,650kg de areia, 350g de pó das conchas de mariscos, e 2220ml de água, 3 corpos de prova de 
concreto com 5kg de cimento, 6,300kg de areia, 700g de pó das conchas de mariscos, e 2220ml de água e 3 
corpos de prova de concreto com 5kg de cimento, 5,950kg de areia, 1,050kg de pó das conchas de mariscos 
e 2220ml de água, totalizando 12 corpos de prova que foram moldados (Figura 3). Para o ensaio de 
caracterização no estado endurecido foram utilizados corpos de prova cilíndricos de 10x20cm (10 cm de 
diâmetro e 20 cm de altura) de dimensões, e seguiram-se as prescrições da norma NBR 7215:1996. O ensaio 
foi feito em relação aos 14 dias de cura dos corpos de prova. 

3.Resultados e Discussão

3.1 Análise granulométrica da areia

A granulometria da areia utilizada é aceita pelos limites prescritos para agregados miúdos das normas ABNT, 
onde foi realizado segundo as prescrições da NBR 7217:1987.  

3.2 Análise granulométrica da brita 

O ensaio realizado para determinar a composição granulométrica da brita foi realizado seguindo as 
prescrições contidas na NBR 7217:1987.  

3.3 Análise granulométrica do pó das conchas de mariscos 

O ensaio para a determinação da composição granulométrica do pó da concha de marisco foi realizado 
seguindo as prescrições presentes na NBR 7217:1987. A Tabela 1 abaixo trata-se dos resultados adquiridos 
com o ensaio de peneiramento. 

 AMOSTRA 01 – PÓ DAS CONCHAS DE MARISCOS 

  Tabela 1 - Composição granulométrica do pó de marisco 

PENEIRA (Nº) Abertura (mm) PESO RETIDO           

(kg) 

% retida % acumulada 

8 2,400 0,294 5,89 5,89 

10 2,000 0,151 3,02 8,91 

16 1,200 0,935 18,72 27,63 

30 0,600 2,137 42,78 70,41 

40 0,420 0,385 7,71 78,12 

50 0,300 0,311 6,23 84,34 

80 0,177 0,559 11,19 95,54 

100 0,150 0,094 1,88 97,42 

200 mesh 0,075 0,087 1,74 99,16 

Fundo Fundo 0,042 0,84 100,00 

TOTAL 5,00 100,00 
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Figura 2 – Curva Granulométrica (Próprio autor, 2019) 

3.1 Resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos 

Na Figura 3 retrata o comportamento da resistência média dos corpos de prova cilíndricos, em função do 
traço do concreto aos 14 dias.  

A Tabela 2 retrata os valores adquiridos na realização do presente ensaio. 

Corpo de Tensão 1 Tensão 2 Tensão 3 Média 

prova (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

Convencional 31,03 29,70 28,57 29,77 

5% de pó de 

concha de 31,97 26,74 14,85 24,52 

mariscos 

10% de pó de 

concha de 30,28 31,49 32,00 31,25 

mariscos 

15% de pó de 

concha de 29,90 33,32 25,25 29,49 

mariscos 
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Figura 3 – Resistência à compressão com desvio padrão (Próprio autor, 2019) 

Observando-se a análise dos resultados ensaiados aos 14 dias expostos na Figura 3, a resistência à 
compressão do concreto referente a 10% com adição de pó das conchas de mariscos apresentou um aumento 
de aproximadamente 5% em relação ao concreto convencional. Pode-se analisar também a amostra de 5% 
mostrou uma redução de resistência de 18% em relação ao concreto convencional, assim como a amostra 
de 15% que também apontou redução de 1 MPa. Para uma melhor análise dos resultados é necessário 
ensaios como composição do pó de marisco bem como a trabalhabilidade do concreto. Em estudos futuros 
deve-se utilizar uma maior gama de corpos-de-prova para se investigar a perda acentuada de resistência na 
amostra de 5%. 

O pó das conchas de mariscos é formado por carbonato de cálcio (CaCO3), que devido ao tamanho e formato 
das partículas, conferem maior compacidade, melhor trabalhabilidade e menor tendência a fissuração em 
argamassas e concretos (LIAH, 2016). 

Nas Figuras 4, 5 e 6 têm-se as amostras dos rompimentos dos corpos de prova de concreto convencional PT1 
(Pó das conchas Traço 1) e com adição de 5% PT2 (Pó das conchas Traço 2), 10% PT3 (Pó das conchas Traço 
3) e 15% PT4 (Pó das conchas Traço 4) de pó das conchas de mariscos em substituição a areia

Figura 4 – Equipamento para a determinação a resistência a compressão (Próprio autor, 2019) 
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Figura 5 – Corpos de prova convencionais e com 5% de pó das conchas (Próprio autor, 2019) 

Figura 6 – Corpos de prova de 10% e 15% de pó das conchas rompidos (Próprio autor, 2019) 

4. Considerações Finais

Este artigo certificou que é um caminho viável a utilização de pó de concha de marisco em substituição parcial 
da areia na composição do concreto. Dessa forma, dando destinação econômica para as conchas de mariscos 
que são descartados de forma irregular agredindo o meio ambiente.  

A casca de marisco é rica em carbonato (CACO3), logo esse carbonato pode ser empregado em diversas 
atividades, como por exemplo, na indústria da construção civil no processo de fabricação de argamassas, 
blocos, tintas, vidros e até mesmo em concreto, mas tendo em vista seu descarte de maneira adequada. 
Portanto também se pode utilizar parcialmente ou totalmente do agregado miúdo, triturando as conchas.  

Os resultados obtidos nos ensaios de compressão foram aceitáveis dentro da funcionalidade do concreto não 
estrutural. Os concretos com adição de conchas de mariscos podem ser utilizados em blocos de vedação sem 
função estrutural, onde a resistência exigida é 2.0Mpa e podendo ser utilizado em camadas de regularização, 
nivelamento de bases e contrapisos. 

Foi constatado que houve reduções das resistências nos traços de 5% e 15% de substituição do pó de concha 
de marisco em relação ao traço tradicional. Portanto, conclui-se que este estudo serve de base para futuras 
pesquisas e investimentos do setor público e/ou privado com objetivos de atender os requisitos da lei 
12.305/2010 na realização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Pode-se analisar a viabilidade 
econômica, levando em conta transporte e trituração do material, assim como também um estudo 
relacionado com a forma de tratamento do material antes de ser utilizado, análises mais detalhadas, a fim 
de se obter mais possibilidades, avaliando o desempenho na sua aplicação ao longo do tempo. 

157



Reaproveitamento de Cascas de Marisco na Produção de Concreto 

5.Referências

ANGULO, Sérgio Cirelli; ZORDAN, Sérgio Eduardo; JOHN, Vanderley Moacyr. Desenvolvimento sustentável e 
a reciclagem de resíduos na construção civil. Anais...São Paulo: IBRACON, 2001. 

BATISTA, B. B. et al. “Bloco Verde”: reaproveitamento de resíduos da construção civil e de conchas de ostras 
e mariscos, 2008. Disponível em: 
<https://siambiental.ucs.br/congresso/getArtigo.php?id=43&ano=_primeiro>. Acesso em: 19 fev. 2019. 

CODEVASF. Marisqueiras trabalham em unidade produtiva instalada pela Codevasf no Piauí, 2013. Disponível 
em: <http://www.codevasf.gov.br/noticias/2013/marisqueiras-trabalham-em-unidade-produtiva-instalada-
pela-codevasf-no-piaui/>. Acesso em: 19 fev. 2019. 

LIAH, E. R. Notas de Aula – Cimento Portland. 2016. Potifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia-GO. 

MOTA, J. C. et al. Características e impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos: uma visão 
conceitual, 2009. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/21942>. 
Acesso em 19  

PORTAL DO CONCRETO. Concreto de Alta Resistência Inicial. s/d. Disponível em: . Acesso em: 21 abr. 2016. 
fev. 2019. 

ROCHA, J. C.;CHERIAF, M. Utilização de Resíduos na Construção Habitacional. Porto Alegre: Coletânea 
Habitare, 2003. 

SANT´ANNA, F. S. P. et. al. Projeto Valorização dos Resíduos da Maricultura. SubProjeto 3: Soluções 
Tecnológicas Para o Aproveitamento de Conchas de Ostras. Laboratório de Gestão Ambiental na Indústria. 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis 
– SC, Dezembro, 2007.

SANTOS, A. P. et al. Alternativas de aproveitamento das conchas de marisco de Anomalocardia flexuosa 
(Linnaeus, 1767) como material agregado para a elaboração de tijolos ecológicos na comunidade de 
marisqueiras do Renascer, Cabedelo – PB.Gaia Scientia, 2017,v11, n. 1, p. 77-86. 

SANTOS, L. A. Problemática e perspectivas dos resíduos sólidos das conchas de mariscos originados da 
mariscagem nas comunidades tradicionais em salinas da Margarida-BA. 2013. Dissertação (Mestrado em 
Geografia)- Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA. 

TESSARI, J. Utilização de poliestireno expandido e potencial de aproveitamento de seus resíduos na 
construção civil, 2006. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC. 

VECHI, N. R., GALLARDO, A. L., & TEIXEIRA, C. E. Aspectos ambientais do setor da construção civil: Roteiro 
para a adoção de sistema de gestão ambiental pelas pequenas e médias empresas de prestação de serviços. 
Sistemas & Gestão, 2016. p.17-30 

158



Degradação nos elementos estruturais de Obras de Arte Especiais devido à ação 
biológica em rodovias federais na região Norte e Nordeste do Brasil  

Degradation in the structural elements of bridges and viaducts due to biological 
action on federal highways in Northern and Northeast Brazil 

Rodrigo Pereira1, Caroline P. Alves2, Pedro H. Lucena3, Ana C. V. Salles4, Giovana A. de Oliveira5

1 PUC-MG, Belo Horizonte, Brasil, rodrigoestruturas@gmail.com 
2 UFMG, Belo Horizonte, Brasil, caroline.pedrosaalves@gmail.com 

3 UFMG, Belo Horizonte, Brasil, pedrohenri_que@outlook.com 
4 UFMG, Belo Horizonte, Brasil, anasalles1304@gmail.com 

5 UFMG, Belo Horizonte, Brasil, abreu_giovana@hotmail.com 

Resumo: Os morcegos são mamíferos presentes em todas as regiões do Brasil, sendo seu habitat alterado 
devido a desmatamentos e queimadas. Desta maneira, as Obras de Arte Especiais (OAEs), estão se tornando 
um local de moradia para esses animais. As OAEs, como pontes e viadutos, são constituídas de elementos 
fabricados para suportar cargas considerando os tipos de veículos que trafegarão na via, meio ambiente e 
sua funcionalidade. Para tanto, não são projetadas para serem abrigos para mamíferos, sendo esse fator 
preponderante para a degradação de seus materiais de construção. Os ácidos componentes da excreção final 
do morcego fazem com que o concreto e elementos metálicos alterem suas caraterísticas físicas, não 
atingindo sua vida útil conforme normas vigentes. Ainda assim, essas instruções não indicam nenhum tipo 
de proteção a esses elementos contra esses tipos de dano. No referido trabalho, serão apresentadas as 
principais manifestações patológicas em Obras de Arte Especiais e as indicações de seus determinantes, 
como excremento de morcego, fator causador da degradação nos elementos de concreto e elementos 
metálicos. Além disso, será apresentado um estudo de nove pontes nas regiões norte e nordeste do Brasil, 
exemplificando o contexto abordado. 

Palavras-chave: Obras de Arte Especiais; Degradação biológica; Concreto; Manifestações Patológicas. 

Abstract: Bats are mammals present in all regions of Brazil, with their habitat altered due to deforestation 
and fires. In this way, bridges and viaducts are becoming a place where these animals live. These structures 
are made up of elements manufactured to support loads considering the types of vehicles, the environment 
and their functionality. Therefore, they are not designed to be shelters for mammals, these factors being 
preponderant for the appearance of defects in their construction materials. Acids present in the final bat 
excretion, causes concrete and metallic elements to change their physical characteristics, not reaching their 
useful life according to current regulations. Even so, these instructions do not indicate any type of protection 
for these elements against this damage. In the referred work, the main pathological manifestations in bridges 
and viaducts and the indications of their determinants, such as bat excrement, will be shown to cause 
degradation in concrete and metallic elements. In addition, a study of nine bridges in the north and northeast 
regions of Brazil will be presented. 

Keywords: Bridges and viaducts, biologic degradation, concrete, pathology. 

1. Introdução
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Segundo a American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO, 2017), vida útil de 
projeto de fadiga representa o número de anos que uma estrutura deve resistir às cargas de tráfego adotadas 
sem fadigar e especifica esse valor como 75 anos. Para que esse tempo seja alcançado, as manutenções 
devem ser realizadas em tempo hábil, agindo de forma breve nos problemas identificados em uma estrutura, 
de forma a reduzir os custos das intervenções. 

Muitos fenômenos podem prejudicar a integridade do concreto, dentre eles: falhas de projeto, como baixa 
resistência ou traço inadequado à agressividade do meio; erros de execução, como brocas e nichos de 
concretagem; ou ainda problemas após a conclusão da obra. Dentro deste último estão os impactos físicos, 
a infiltração de águas, a agressão por fogo e um fenômeno menos conhecido: a degradação por ação 
biológica, tema deste trabalho. A expressão degradação biológica no contexto deste artigo trata 
especificamente do efeito nocivo do contato do guano (acúmulo de excrementos) de morcegos com a 
estrutura de concreto. 

No país existem 167 espécies de morcegos que ocorrem em todo o território nacional, Amazônia, Cerrado, 
Pantanal, Mata Atlântica, nordeste, pampas gaúchos e áreas urbanas. São animais noturnos e todas as 
famílias brasileiras utilizam a ecolocalização para se orientar, apesar de não serem cegos, existindo alguns 
frugívoros maiores que, além da ecolocalização, utilizam a visão para se localizarem (REIS et al., 2007). 

Por seus hábitos noturnos, esses animais estão relativamente protegidos da extinção. No entanto, estão cada 
vez mais próximos aos seres humanos dado que seus habitats naturais vêm sendo destruídos devido ao 
crescente desmatamento no Brasil. De 2019 para 2020 o monitoramento por satélite do desmatamento por 
corte raso na Amazônia Legal apontou um aumento de 9,5% no desmatamento, com o valor mais alto desde 
o ano de 2008, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2020). No caso das queimadas, o
ano de 2020 apresentou um aumento de mais de 12% no número de focos ativos detectados por satélite em
relação ao ano anterior, sendo o maior número desde o ano de 2010 (INPE, 2021).

Além disso, a interferência das ações humanas por meio de construções modifica o ambiente de diversas 
formas. Na Figura 1 abaixo, está apresentada um exemplo de alteração de rota dos morcegos devido à 
construção de uma rodovia no traçado da rota original. Segundo o National Roads Authority (2005) a 
construção de pontes e viadutos oferece aos morcegos uma opção segura para cruzar a rodovia implantada, 
com isso, essas estruturas passam a fazer parte da nova rota. Combinando esse fator ao desmatamento 
crescente, a presença de morcegos em Obras de Arte Especiais (OAEs) em algumas regiões do Brasil se tornou 
recorrente. 

Figura 1 - Mudança de rota devido à construção de uma 
rodovia (National Roads Authority, 2005) 

Segundo o US Department of Transportation (DOT, 2017), os morcegos costumam buscar abrigo em locais 
escuros, que se assemelham às condições em uma caverna, com locais propícios a se pendurarem e 
geralmente distantes do solo, de modo a evitar predadores. Nas OAEs, essas características podem estar 
presentes isoladamente ou combinadas.  

Além de serem estruturas que permitem o distanciamento do solo, as emendas de concretagem entre vigas 
e lajes, geralmente formam um local propício ao empoleiramento desses mamíferos, além de outros pontos 
como a parte superior de transversinas de ligação. A depender da posição da estrutura ou de sua largura, sua 
parte mais central pode ter menor incidência solar, ou ainda existirem áreas escuras dentro de vigas tipo 
caixão ou entre encontros e taludes de aterro. 
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Segundo Clark e Stokes (2017), essa habitação pode ser classificada de duas formas, o empoleiramento 
diurno e o noturno. No primeiro caso, os morcegos dormem e cuidam de seus filhotes, que são deixados para 
trás na hora da caça, com isso, esses locais de habitação diurna costumam ser muito seguros, já no segundo 
caso, esses locais costumam servir apenas de abrigo temporário entre uma caça e outra, podendo dessa 
forma ser uma cobertura simples (CLARK; STOKES, 2017). 

As OAEs são locais propícios ao empoleiramento, temporário ou permanente desses mamíferos. Contudo, 
esses seres podem prejudicar a estrutura do concreto com sua presença, não por apenas se pendurar nos 
elementos, mas pela ação de seus excrementos acumulados, o guano. 

Apesar de ser um tema pouco estudado, a degradação no concreto nos elementos estruturais das obras de 
arte especiais devido aos excrementos dos morcegos, necessita ser incorporado e considerado junto aos 
estudos das normas vigentes. Como exemplo, a NBR 6118 (ABNT, 2014) indica no seu Item 6.4 “Agressividade 
do Ambiente” as classes de agressividade ambiental a serem consideradas nos cálculos, considerando as 
ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações 
mecânicas previstas no dimensionamento das estruturas.  

Recomenda-se que a norma vigente deva incorporar o guano como agente químico de agressividade forte 
ou muito forte, a depender de seu ano de construção e seu trem tipo, classe 24, 36 ou 45.  

2. Manifestações Patológicas

A ação danosa do guano se categoriza como biodegradação, esta pode ser classificada em três tipos: estética, 
física e química. Brandão e Pinheiro (1999) destacam que a maioria dos processos físicos e químicos pode 
reduzir a vida útil de uma estrutura em concreto, sendo dois fatores predominantes: o transporte por meio 
de poros e de fissuras e a presença de água. Segundo Siedel et al. (2008) os excrementos de morcegos, 
quando em contato com a água, formam diversos sais que são responsáveis por causar danos ao concreto. 

A degradação química ocorre pela composição desses excrementos, segundo Ferreira e Martins (1999), o 
guano fresco tem caráter básico, úmido e com um grande valor de matéria orgânica, e com o passar do tempo 
torna-se ácido e seco. Segundo Malagon (2004, apud STEIGER, 2015) através de processos naturais de 
oxidação e decomposição, os excrementos de morcego acumulados formam vários compostos, entre eles 
ácidos nítrico (HNO3), sulfúrico (H2 SO4) e fosfórico (H3 PO4), que conferem ao guano um pH ácido, que varia 
entre 4,3 a 5,5. 

A simples existência de guano nas Obras de Artes Especiais não é preocupante em curto prazo. A manutenção 
regular é capaz de remover o acúmulo de excrementos de morcegos antes que se torne ácido e afete a 
estrutura. No entanto, muitas vezes as OAEs passam por longos períodos sem intervenções, dessa forma 
manifestações patológicas podem surgir da reação do guano com os compostos do concreto. 

Algumas manifestações patológicas que podem decorrer da presença desses excrementos são a infiltração 
no concreto, a desagregação, fissuras e desplacamentos de concreto. A corrosão das armaduras também 
pode ocorrer em resultado da diminuição do pH do concreto. 

A água juntamente com os compostos presentes no guano, é capaz de penetrar nos vazios do concreto, por 
seus poros, afetando diretamente suas características estruturais, podendo chegar até as armaduras 
presentes nos elementos da Obra de Arte Especial. A maior porosidade da pasta de cimento favorece a 
penetração de soluções agressivas, que intensificam o ataque dado que estas passam a agir no interior da 
massa (BRANDÃO; PINHEIRO, 1999). 

Segundo Cwalina (2008), a hidratação do cimento resulta em hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), que reage com o 
dióxido de carbono CO2, presente no ar resultando em carbonato de cálcio (CaCO3). Ambos, hidróxido e 
carbonato de cálcio, reagem com diferentes substâncias, principalmente os ácidos e ainda alguns sais, aqui 
provenientes do guano. Os produtos dessas reações são sais expansivos no interior do concreto, que 
provocam sua fissuração de dentro para fora (CWALINA, 2008). O processo de fissuração pode levar ao 
desplacamento de concreto e esses danos aceleram a deterioração, uma vez que expõem ainda mais o 
concreto e sua armadura. 
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3. Definições normativas

A NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta classes de agressividade ambiental, que categoriza a agressividade do 
meio em fraca, moderada, forte ou muito forte e varia com a exposição da estrutura e suas partes. Essa 
classificação é responsável pela determinação de espessura de cobrimento de armadura, teor máximo de 
íons cloreto para proteção das armaduras do concreto, classe do concreto e ainda pela relação água cimento, 
definidos na NBR 12655 (ABNT, 2015) e apresentados também na NBR 6118 (ABNT, 2014). 

Segundo Brandão e Pinheiro (1999), fatores como relação água/cimento; quantidade, composição e finura 
do cimento; quantidade, forma e dimensões dos agregados; grau de hidratação do cimento; aderência entre 
a pasta e o agregado; presença e quantidade de adições e de aditivos; qualidade da execução e outros afetam 
a porosidade do concreto e, consequentemente, na sua permeabilidade e capacidade de absorção de água, 
dessa forma, na sua resistência ao ataque químico. 

A determinação desses fatores em normas nacionais tem, então, o objetivo de minimizar os impactos dos 
agentes agressivos ao concreto e, consequentemente, ao aço, garantindo dessa forma uma maior 
durabilidade aos materiais. A maior parte dessas recomendações visa diminuir a porosidade, que é 
responsável, juntamente com a presença de água, pela diminuição da vida útil do concreto por processos 
físicos e químicos, como dito anteriormente. 

4. Estudo de Caso

Neste trabalho, foram analisadas nove pontes nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo uma no estado 
do Amapá, duas no estado do Pará, três no estado do Tocantins e duas no Rio Grande do Norte. As pontes 
passaram por inspeção visual e por meio desta foi observada a presença de morcegos ou apenas de seus 
excrementos. As obras têm diferentes tipos de estrutura, selecionadas desta maneira de modo a apresentar 
danos causados pela ação biológica de forma mais ampla, identificando elementos e danos diferentes. 

Buscou-se apresentar diferentes elementos das OAEs utilizados para o empoleiramento. Na Figura 2a a seguir 
é possível observar que os morcegos se posicionam na junção de concretagem entre viga e laje e também 
nas juntas da pré-laje. Já na Figura 2b os mamíferos podem ser observados na parte posterior de um 
encontro. 

Figura 2 - (a) Morcegos empoleirados em laje e viga na Ponte sobre o Igarapé Majuba,  
 no km 175,1 da BR-230, no Pará; (b) Morcegos empoleirados em parte posterior de encontro na 

Ponte sobre o Rio do Ouro, no km 479,8 da BR-153, no Tocantins 

Além das alterações de pH já mencionadas, que ocorrem com o tempo nos depósitos de excrementos, a 
coloração das manchas de guano normalmente se apresenta mais escura, próxima ao marrom, no guano 
fresco e mais próxima do cinza ou branco no guano mais antigo. Essas diferenças podem ser observadas nas 
figuras a seguir. A figura 3a apresenta um depósito recente, com manchas escuras próximas às quinas entre 
as vigas e as transversinas de ligação. Já a figura 3b apresenta manchas claras nas frestas entre as pré-lajes e 
nos encontros entre vigas e laje. 

Em ambas figuras não foram observados morcegos no momento da inspeção, durante o dia. Pode-se 
considerar que na primeira imagem o local sirva apenas como abrigo noturno, aquele no qual os morcegos 
se empoleiram entre uma caçada e outra, temporariamente, para descansar e se proteger de predadores. 
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No caso da figura 3b, é mais provável que esse local tenha sido abandonado pela colônia que ali habitava, 
uma vez que há apenas manchas antigas de guano. 

Figura 3 - (a) Manchas de guano na Ponte sobre o Rio São Martinho, no km 100,2 da BR-230, no Tocantins; 
(b) Manchas de guano na Ponte sobre o Igarapé Loirinho, no km 234,3 da BR-155, no Pará

É interessante destacar que todos os tipos de estruturas estão sujeitas à ação nociva da habitação dos 
morcegos, inclusive em OAEs recentes, como a da Ponte sobre o Igarapé Loirinho, apresentada na Figura 3b 
que apresenta uma estrutura em concreto protendido. 

O tamanho das colônias de morcegos também varia de uma OAE para outra. Nas figuras 4a e 4b a seguir é 
possível observar uma colônia menor e uma maior respectivamente. 

Figura 4 - (a) Colônia de pequeno porte na Ponte sobre o Igarapé Majuba, no km 175,1 da BR-230, no Pará; 
(b) Colônia de grande porte na Ponte sobre o Córrego Bocodó, no km 12,7 da BR-153, no Tocantins

A depender do tamanho da colônia e do tempo de habitação da mesma em uma estrutura, a quantidade de 
guano pode ser enorme. Na Ponte sobre o Igarapé do Quatorze é possível observar o acúmulo dos 
excrementos no talude de aterro da estrutura, com formações parecidas com estalagmites (Figura 5). 

Figura 5 - Acúmulo de excrementos sob a Ponte sobre o Igarapé do Quatorze, no km 808,0 da BR-156, no Amapá 

Os danos também variam de estrutura para estrutura e, em alguns casos, de elemento para elemento em 
uma mesma OAE. A simples presença das manchas de excrementos não implica em danos ao concreto, como 
pode ser observado na figura 6a. Já na figura 6b é possível notar infiltração, lixiviação e armadura exposta na 
laje da estrutura.  
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Figura 6 - (a) Presença de guano na Ponte sobre o Igarapé Loirinho, no km 234,3 da BR-155, no Pará; 
(b) Manifestações patológicas na Ponte sobre o Rio do Ouro, no km 479,8 da BR-153, no Tocantins

Nas pontes sobre o Rio Bom Jesus (Figura 7) e sobre o Riacho Chapada (Figura 8) no Rio Grande do Norte, 
pode-se observar uma situação mais crítica dos danos. Nessas pontes é possível notar a existência de guano 
fresco, além do guano antigo nas áreas mais afetadas, o que evidencia que a presença dos morcegos ainda 
ocorre na estrutura. 

Figura 7 - Situação crítica da viga na Ponte sobre o Rio Bom Jesus, no km 46,9 da BR-226, no Rio Grande do Norte 

Figura 8 - Situação crítica da viga na Ponte sobre o Riacho Chapada, no km 92,2 da BR-226, no Rio Grande do Norte 

É importante frisar que em OAEs em situação crítica de exposição das armaduras como as Pontes 
apresentadas do Rio Grande do Norte a presença de guano é relevante, uma vez que o processo de corrosão 
é mais acelerado que aquele que ocorre apenas com a presença de água, dado que trata-se de uma 
substância ácida em contato direto com as armaduras. 

5. Remoção dos morcegos

Segundo Reis et al. (2007), as formas insetívoras dos morcegos são capazes de consumir toneladas de insetos 
a cada noite, as nectarívoras polinizam inúmeras espécies de plantas florestais, que desapareceriam sem sua 
movimentação, e as frugívoras disseminam sementes tanto pelo seu abandono após o consumo da polpa 
quanto por suas fezes. Para além da importância nas teias alimentares e no balanceamento dos ecossistemas 
nos quais estão inseridos, os morcegos são também importantes para a agricultura pelo controle de insetos 
e pela polinização. 
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A preservação das colônias de morcegos, assim como a preservação de qualquer espécie, é necessária e 
digna. Ademais, pode ser conveniente manter essas colônias próximas aos seus locais de origem ou de áreas 
de cultivo, minimizando dessa forma os impactos que levaram essas colônias a ocuparem as OAEs. Dessa 
forma, algumas soluções podem ser adotadas de maneira a preservar as estruturas de concreto e também 
proporcionar a habitação seguro desses seres. 

Em Obras de Arte Especiais com a ocorrência de morcegos, a manutenção periódica deve ocorrer em 
intervalos menores que os convencionais, sugere-se aqui um prazo de seis meses entre inspeções, visto que 
os danos provenientes do guano são de rápida ocorrência. Além disso, as manutenções devem incluir a 
remoção do acúmulo de excrementos de todos os elementos em que o mesmo aparecer. É importante 
remover completamente esse material para impedir a penetração de sais e ácidos por soluções aquosas, 
como apresentado anteriormente. Segundo Clark e Stokes (2017), com a correta acomodação e 
programação, as colônias de morcegos podem ser alocadas próximas às pontes de forma segura, durante o 
processo de manutenção. 

Em Marana, no estado do Arizona nos Estados Unidos da América, foram instaladas “caixas de morcegos” na 
Ponte Ina Road com o objetivo de acolher os milhares de mamíferos que ali se empoleram (MENDOZA, 2018). 
Após passar por uma reforma, esses abrigos foram instalados de modo a permitir a habitação desses seres 
sem que causem prejuízos à estrutura. Mendoza explica que as caixas são recobertas por uma camada 
espessa de concreto e no fundo existem fendas que permitem os morcegos se pendurarem com mais 
facilidade, cada uma delas é capaz de comportar de 500 a 1.000 animais por abertura. 

Figura 9 - Caixas de morcegos na Ponte Ina Road em Marana, Arizona (MENDOZA, 2018) 

No entanto, pode-se desejar remover completamente esses seres das OAEs. A exclusão de morcegos se trata 
da retirada segura desses mamíferos das construções sem que haja o retorno dos mesmos, ela é feita com a 
utilização de materiais como alumínios reflexivos, que permitem a saída desses animais e posteriormente os 
vãos habitáveis são preenchidos com materiais diversos para evitar seu regresso (CLARK; STOKES, 2017). 

5. Conclusões

Mostrou-se que, além do desmatamento e das queimadas, a implantação de Obras de Arte Especiais pode 
interferir na rota e impactar os hábitos de morcegos em localidades diversas. A ocorrência desses mamíferos 
em OAEs pode ser muito danosa à estrutura, com a corrosão química do concreto e, em alguns casos, das 
armaduras. Isso se dá devido à acidez do guano, adquirida com o passar do tempo, e sua capacidade de, 
juntamente com a água, penetrar sais e ácidos no concreto. Considerando-se a evolução das construções de 
infraestrutura, como a construção de rodovias, os habitats dos morcegos foram alterados. Como pode-se 
observar, várias OAEs se tornaram suas moradias, sendo os elementos da superestrutura como viga, 
transversina e laje como seus principais poleiros. Os danos ocorrem em diferentes locais, com maior ou 
menor incidência, a variar com o tipo de habitação do local. Apresentou-se formas de estender a durabilidade 
do concreto, aumentando sua capacidade de resistência a ataques químicos, incluindo àqueles devido à ação 
biológica. Ressaltou-se a importância das manutenções periódicas nas Obras de Artes Especiais para alcançar 
a vida útil desejada, com a remoção do acúmulo de guano dos elementos. Nove pontes nos estados do 
Amapá, Pará, Tocantins e Rio Grande do Norte nas regiões Norte e Nordeste do Brasil,  foram analisadas e a 
presença de morcegos era sistematicamente observada. Como estudo de caso apresentou-se fotos de 
guanos frescos e secos, diferentes elementos, etapas de deterioração e tamanhos de colônias. Destacou-se 
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que mesmo com a recorrente presença desses mamíferos nas OAEs e os danos provenientes de sua 
habitação, este tema ainda é pouco abordado na literatura nacional. Por isso, este estudo objetiva ser um 
parâmetro nacional nas buscas sobre o assunto. Destacou-se a importância das colônias de morcegos para 
os ecossistemas nos quais estão inseridos e também para a agricultura. Por isso a importância de se preservar 
a habitação segura desses seres. Por fim foi exposto o exemplo de uma solução alternativa para abrigar esses 
seres sob as OAEs sem que haja prejuízos para a estrutura. 
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Resumo: As Obras de Arte Especiais (OAEs) são consideradas de grande importância para o desenvolvimento 
da economia de um país, no que se refere ao escoamento de grãos e transporte público. A ausência de 
estudos hidrológicos, topográficos, geológicos e geotécnicos, muitas vezes desconsiderados pelos 
projetistas, acarreta durante a vida útil das estruturas degradações consideráveis, que podem levar ao seu 
colapso. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais manifestações patológicas em 
fundação de OAEs e suas causas prováveis, como a erosão, ampliando o conhecimento ainda pouco 
estudado. As estacas são classificadas como elementos de fundação profunda (mais de 3,0 metros, segundo 
a NBR 6122), utilizadas para transmitir as cargas da edificação para o solo. Isso é feito de duas formas: pelas 
laterais da estaca (resistência de fuste) e pela ponta. No trabalho será apresentada uma sistemática das 
manifestações patológicas em fundações nas estacas presentes em duas OAEs situadas no estado do 
Maranhão e Pernambuco. 

Palavras-chave: Obras de Arte Especiais; Fundação em estacas; Erosão; Manifestações patológicas. 

Abstract: Bridges and viaducts are considered of great importance for the development of a country's 
economy, with regard to grain flow and public transport. The absence of hydrological, topographic, geological 
and geotechnical studies were often disregarded by the engineers, leading to considerable pathologies 
during their service life, which often led to the collapse of the structure. The present work aims to present 
the main founding pathologies in bridges and viaducts and their probable causes such as erosion, expanding 
the knowledge not yet studied. The piles are classified as deep foundation elements (more than 3,0m 
according to NBR 6122), used to transmit the building loads to the ground. This is done in two ways: from 
the around of the pile (shaft resistance) and from the end bearing pile. The work will present a systematic of 
the pathologies in foundations in the piles present in three bridges and viaducts from different regions of 
Brazil. 

Keywords: Bridges and viaducts; foundation piles; erosion; pathology. 

1. Introdução

Coduto et al. (2015) indicam a importância de uma base sólida e que a integridade de uma estrutura não 
pode ser maior que a de sua fundação. Se uma fundação falhar, a estrutura subjacente falha com ela. Além 
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disso, destacam que as manifestações patológicas de fundações são mais difíceis de serem identificadas e 
reparadas após sua execução. 

Apesar das dificuldades, há estudos que endereçam diversas manifestações patológicas à execução e projeto 
das fundações. Segundo Dal  Molin  (1988),  5,59% das fissuras em estruturas de concreto são originadas por 
problemas na fundação. Análises feitos por Alves (2009) em edificios em Goiás concluiu que a maior parte 
dos danos emcontrados nos estudos de caso foram provocados por erros na fase de projeto e execução da 
fundação. Os estudos supracitados apresentam grandes evidências da necessidade de melhores projetos e 
definições normativas de elementos de fundação. No âmbito das Obras de Arte Especiais, ainda há grande 
carência de trabalhos que visam estimar estatisticamente e qualitativamente a relação entre manifestações 
patológicas comumente encontras durante inspeções rotineiras e possível erros em fundações, embora, 
como observado por Vitório e Barros (2012), esses elementos estruturais serem de grande relevância para a 
estrutura como um todo, pela  peculiaridades e por estarem  expostas  a condições  ambientais  diversas. 

Em especial, buscou-se, neste estudo, avaliar manifestações patológicas em estacas, pois é um dos tipos mais 
comuns de fundação em OAEs atualmente. A estaca é, segundo a NBR 6122 (ABNT, 2019), um elemento 
executado por equipamentos ou ferramentas sem que haja trabalho manual na sua profundidade, podendo 
ser classificada como fundação profunda. Esta classificação está relacionada à sua forma de transmissão de 
carga, que é realizada pela base (resistência de ponta) e/ou pela lateral (resistência de fuste); e pela sua 
dimensão, cujo comprimento deve ser 8 (oito) vezes superior a sua dimensão em planta, com um mínimo de 
3,0 metros. 

Conforme Milititsky et al. (2005), a execução de uma estaca pode variar de acordo com condicionantes de 
campo. A ocorrência de limitações do maquinário utilizado, além de variações do subsolo em relação à etapa 
de investigação geológica, exigem mudanças no projeto. Observa-se que este último representa grande parte 
da problemática em projetos de fundações.  

Antes mesmo de se calcular os esforços solicitantes de uma estrutura que será construída, deve-se estudar 
as particularidades do solo. Quando o número de sondagens de reconhecimento é insuficiente, camadas com 
comportamentos distintos podem não ser identificadas, bem como sua distribuição no terreno e, muitas 
vezes, essas camadas também serão solicitadas pelo carregamento submetido à estrutura. É de grande 
importância a visita ao local da obra pelo engenheiro calculista, de forma a identificar feições topográficas; 
possíveis instabilidades de taludes; possível contaminação do solo por agentes externos; estado, porte e tipo 
de edificações vizinhas à obra, particularidades geológico-geotécnicos nas imediações, como afloramentos 
rochosos, áreas de brejo e a existência de minas d’água (ABNT, 2019). 

Alguns problemas típicos devido a má investigação geotécnica são apresentados por Milititsky et al. (2005) 
para fundações profundas no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 –Problemas típicos observados o tipo de fundação profunda. Fonte: MILITITSKY et al., (2005), 
adaptado 

TIPO DE FUNDAÇÃO PROBLEMAS TÍPICOS DECORRENTES 

Fundações profundas 

Estacas de tipo inadequado ao subsolo, resultando mau 
comportamento. 

Geometria inadequada, comprimento ou diâmetros inferiores aos 
necessários. 

Estacas apoiadas em camadas resistentes sobre solos moles, com 
recalques incompatíveis com a obra. 

Ocorrência de atrito negativo não previsto, reduzindo a carga 
admissível nominal adotada para a estaca. 

Os problemas encontrados nas situações reais durante a etapa de execução podem ser intensificados à 
medida que não há o controle dos recalques admissíveis. Esta problemática envolve a definição de um estado 
de recalque em que a estrutura é comprometida e sua segurança não pode ser mais assegurada, para que 
sirva como parâmetro durante a obra. Apesar de complexo, há normas e estudos que definem valores para 
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se ter uma ordem de grandeza. Abaixo, segue um diagrama (Figura 2) com base em estudos de Bozozuk 
(1978, apud MILITITSKY et al., 2005) para limites de deslocamentos verticais e horizontais de pontes.  

Figura 2 – Limites de deslocamentos verticais e horizontais de pontes. Fonte: BOZOZUK, 1978, apud MILITITSKY et al., 
2005 

Neste trabalho, buscou-se identificar obras que, por meio de inspeções Cadastrais Rotineiras, indicassem um 
estado precário de sua fundação, para que fosse possível realizar uma caracterização estrutural e situacional, 
de modo a apresentar as manifestações patológicas encontradas, bem como identificar os principais erros 
técnicos cometidos. Portanto, escolheu-se duas Obras de Arte Especiais de grande importância para a região 
em que estão localizadas, bem como obras que estão expostas a ambientes agressivos. 

2. Definições Normativas

As causas frequentes de manifestações patológicas em fundações estão intrinsecamente ligadas à fase de 
projeto e execução das mesmas. Observa-se que problemas envolvendo o comportamento do solo são 
derivados de erros na interpretação de investigações geológicas, ou ainda, de falhas resultantes de um 
número insulficiente de sondagens e a não previsão da existência de matacões ou de aterros assimétricos. A 
fim de se evitar isto, a norma NBR 6484 (ABNT, 2001) estipula que, antes da profundidade estimada para o 
projeto, devem ser realizadas mais quatro sondagens a percussão, deslocadas a 2,0 metros de distância da 
sondagem inicial, em direções opostas. Ainda, em caso de dúvidas, a norma 6122 (ABNT, 2019) especifica a 
utilização de sondagens mistas (percussão e rotativas). No entanto, deve-se ter em mente que essas Normas 
fornecem somente critérios mínimos, podendo ser necessárias mudanças conforme o tipo de obra, 
características e composição do solo. 

Outro fator preponderante no tocante às manifestações patológicas de estruturas, é quanto à agressividade 
do ambiente onde a obra está inserida. No caso de fundações, a agressividade do solo e da água (ambos, 
quando se trata de pontes) devem ser levados em conta e deve-se tomar as devidas considerações ao longo 
da fase de projeto. Neste âmbito, a Norma Técnica NBR 6118 (ABNT, 2014) define uma relação entre a classe 
de agressividade do ambiente (Quadro 2) e parâmetros mínimos para a conservação e boa trabalhabilidade 
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do concreto ao longo da sua vida útil, indicando recomendações como espessura de cobrimento das 
armaduras (Quadro 3)  e a classe de resistência mecânica do concreto para cada classe. 

Quadro 2 – Classes de agressividade ambiental (CAA). Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014), adaptado 

Classe de 
agressividade 

ambiental 
Agressividade 

Classificação do 
tipo de ambiente 

Deterioração da 
estrutura 

I Fraca 
Rural 

Submersa 
Insignificante 

II Moderada Urbana Pequeno 

III Forte Industrial Grande 

IV Muito Forte Respingos de Maré Elevado 

Quadro 3 – Correspondência entre CAA e cobrimento nominal.Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014), adaptado 

TIPO DE 
ESTRUTURA 

Componente ou 
elemento 

Classe de agressividade ambiental 

I II III IV 

Concreto Armado 

Laje 20 25 35 45 

Viga/pilar 25 30 40 50 

Elementos em contato 
com solo 

30 40 50 

Concreto 
Protendido 

Laje 25 30 40 50 

Viga/Pilar 30 35 45 55 

Porém, como mostra Albuqerque e Otoch (2005), algumas regiões apresentam peculiaridades que não são 
contemplatadas pela norma. Por isto, se vê necessário o desenvolvimento de uma classificação específica, 
que no caso dos autores, foi feita para a cidade de Fortaleza, no Ceará. Isto devido à forte salinidade do mar 
e dos ventos alísios, que propagam as gotículas de água ao longo da cidade (LEAL; PAMPLONA, 1982, apud 
ALBUQERQUE; OTOCH, 2005). 

3. Manifestações patológicas

3.1 Manifestações patológicas ocasionadas pelas interações entre o solo e elementos de fundações 

A análise das interações solo-estrutura é essencial para a entender a ocorrência de manifestações patológicas 
que afetam as fundações. Dentre elas, é possível citar: efeito Tschebotarioff, efeito do atrito negativo, efeito 
de sobreposição de estacas próximas, etc. 

O efeito Tschebotarioff ocorre quando há sobrecarga próximo às estacas cravadas através de uma camada 
de argila mole, sem a ocorrência de deslocamento de material, em que são produzidos deslocamentos 
horizontais e adensamento, gerando solicitações nas estacas (TSCHEBOTARIOFF, 1962 Apud PIRES, 2013). 
Segundo Souza (2003), quanto maior a plasticidade do solo submetido ao carregamento, maiores serão as 
tensões verticais e horizontais, bem como seus respectivos deslocamentos, contribuindo com a flexão das 
estacas de fundação. Isto acaba refletindo no comportamento de outros elementos da estrutura, como 
pilares e encontros. Aoki (1970, apud PIRES, 2013) relata o surgimento de dasaprumos e fissuras em vários 
pilares devido ao rompimento da camada de argila mole após a execução de serviços de terraplanagem 
próximo a uma ponte localizada na BR-101, no Rio Grande do Norte. Alguns pilares chegaram a se deslocar 
20 centímetros. 
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3.2 Degradações devido à agressividade do ambiente 

Como indicado por Battagin (2019, Apud PONTES, 2019), ao se conhecer a agressividade do ambiente, 
manifestações patológicas podem ser evitadas aumentando-se a durabilidade da estrutura com o uso de: 

➢ Concretos menos permeáveis;
➢ Relação água x cimento reduzido;
➢ Cimentos de alto-forno;
➢ Pozolânicos ou resistentes aos sulfatos.

Quando inseridas em águas com concentração acima de 150 mg/l de sólidos dissolvidos, já pode ser 
considerado agressiva ao concreto (GARCIA, 1999). Observa-se no concreto perda progressiva de massa e de 
resistência. A velocidade de degradação do concreto pode ser ainda mais acelerada quando uma das faces 
do elemento permite evaporação, enquando a outra permanece em contato com a água ou solo 
contaminado. Aliado à degradação do concreto, a corrosão da armadura é observada frequentemente. A 
corrosão do aço no concreto é uma reação eletroquímica, influenciada por vários fatores, como: nível de pH, 
permeabilidade do concreto e a concentração de íons cloreto. Para que a corrosão inicie, a camada passiva 
do aço deve estar destruída, de forma que haja contato entre os íons cloreto e o mesmo. O processo de 
corrosão é observado recorrentemente em estruturas que estão em contato com água do mar ou gotículas 
de água do mar transportadas por vento. (BALL; WHITMORE, 2005, apud MILITITSKY et al., 2005). 

Em estacas metálicas, a norma NBR 6122 (ABNT, 2019) define que para estacas total e permanentemente 
enterradas, deve-se contabilizar uma espessura de compensação de corrosão, de forma que não sejam 
necessários tratamentos especiais de proteção das estacas. A espessura para os solos indicados estão 
dispostos no Quadro 4  

Quadro 4 – Corrosão em estacas metálicas segundo a NBR 6122 (ABNT, 2019). 

Classe Espessura mínima de sacrifício 

Solos em estado natural e aterros controlados 1,0 

Argila orgânica; solos porosos não saturados 1,5 

Turfa 3,0 

Aterros não controlados 2,0 

Solos contaminadosa 3,2 

a Casos de solos agressivos devem ser estudados especificamente 

A natureza do meio corrosivo cuja estaca está em contato possui grande relevância no processo corrosivo 
das estruturas metálicas.  

3.3 Erosão 

O processo erosivo é comumente classificado entre erosão geral e erosão localizada. A primeira é 
caracterizada por independer da existência ou não da estrutura e sim de regime de cheias, confluências de 
rios ou por ações antrópicas, como construção de barragens. Já a segunda, a erosão se dá em locais 
específicos, como em torno de pilares e encontros de pontes e são causadas por estreitamento da seção do 
corpo d’água ou alterações do escoamento. Vale ressaltar que ambos os tipos de erosão podem ocorrer de 
forma simultânea, e que devem ser levados em conta pelo engenheiro responsável pelo projeto (SILVA, 
2008). 

Em pontes com apoios inseridos dentro da calha do rio, há o surgimento de uma zona de pressão causada 
pelo bloqueio do escoamento pela estrutura, gerando uma separação tridimensional do fluxo. O campo de 
pressão produz vórtices em direção ao interior da calha. Nas lateriais do apoio, há a formação de outros 
vórtices em formato de “ferradura”, devido ao fluxo não afetado (ETTEMA et al., 2006). A Figura 3 ilustra os 
vórtices criados nos pilares de pontes que geram a erosão localizada desses elementos. 
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Figura 3 – Vórtices criados em torno dos pilares de pontes (CARDOSO, 2008, apud VITÓRIO, 2015) 

Segundo Vitório (2015), a erosão localizada é influenciada por fatores como a intensidade do escoamento, 
bem como a direção do fluxo; altura da lamina d’água; dimensões dos sedimentos pertencentes ao leito do 
rio; grau de uniformidade dos sedimentos; geometria dos pilares; ângulo entre o fluxo de água e os pilares; 
fundações mal projetadas e/ou executadas, cuja profundidade é insuficiente; entre outros. Ainda segundo o 
autor, a forma do pilar merece a devida atenção por estar intrinsecamente ligado à profundidade de erosão 
e ao tipo de obstrução que esse elemento representa ao fluxo d’água.  

4. Estudos de caso

A ponte sobre o Rio Jaboatão (lat. S 8° 13’ 42,42”, long. O 34° 58’ 17,88”) está situada no estado do 
Pernambuco, na BR-101, próxima à cidade de Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Recife.  A 
obra possui 2 vãos de 6,65 m, 2 vãos de 20,28 m, 2 vãos de 20,04 m e 1 vão de 20,06 m, totalizando 114,00 
m de comprimento, com uma largura de 9,20 m. Sua infraestrutura é formada por: estaca de concreto 
armado com camisa metálica e bloco de coroamento de concreto armado. 

Na Figura 4, observa-se o revestimento metálico com forte corrosão, expondo o concreto, que por sua vez 
apresenta desagregação com oxidação da armadura. Segundo Vitório (2003), a oxidação da armadura, do 
qual se pode derivar a desagregação do concreto, podem ser causados por fatores como: deficiência no 
cobrimento da armadura, permeabilidade/porosidade do concreto e a existência de trincas. Fatores como 
agressividade do ambiente podem influenciar diretamente no surgimento dos danos encontrados. 

Figura 4 – Estacas com concreto desagregado, armadura oxidada e camisa metálica com corrosão 

A ponte sobre o Rio Jaboatão localiza-se em uma região de meio ambiente agressivo classe II segundo a NBR 
6118 (ABNT, 2014), em local com presença de indústrias de grande porte, áreas densamente urbanizadas e 
por ser o intertício entre a água salgada e a água doce. Segundo Moreira (2007), das indústrias localizadas na 
bacia hidrográfica do Rio Jaboatão, 75% delas geram efluentes sanitários e 25% geram efluentes industriais 
e sanitários, mas somente 8% delas possuem sistema de tratamento específico dos efluentes gerados. Outra 
fonte poluidora que impacta as águas do rio é o despejo de líquidos urbanos, oriundos dos municípios de 
Jaboatão dos Guararapes, Recife e Moreno. Gases como amônia (NH3) e dióxido de carbono (CO2), 
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provenientes da decomposição de matéria orgânica nos efluentes lançados, podem originar manifestações 
patológicas no concreto como a carbonatação, provocada pelo dióxido de carbono, lixiviação e ataque ácido, 
provocados pela amônia (DIAS, 2018). Em uma das estações de monitoramento existentes ao longo da bacia 
do Rio Jaboatão, o valor máximo encontrado para a concentração de cloreto foi de 227 mg/L (MOREIRA, 
2007). O ataque por cloretos provoca danos sérios à armadura e não há um valor crítico de concentração de 
cloretos presentes no ambiente em que a estrutura está inserida (DIAS, 2018). A Norma NBR 6118 (ABNT, 
2014) determina somente o teor de cloreto em relação à massa de cimento, não podendo ultrapassar o valor 
de 0,15%.  

A ponte sobre o Rio Cocal (lat. S 2° 51’ 13,98” e long. O 42° 57’ 5,22”) está situada no estado do Maranhão, 
na BR-402, próxima à cidade de Barreirinhas, há pouco mais de 24 km do litoral. A obra possui 2 vãos de 
25,00 m, com um comprimento total de 50,00 m e largura de 9,20 m. Sua infraestrutura é formada por: 
estacas metálicas tipo trilho de ferro e sapatas de concreto armado. 

Figura 5 – Estacas com grau elevado de corrosão 

Na Figura 5, é observado estacas com grau elevado de corrosão. Tanto o contato com a água quanto a 
possível existência de um solo corrosivo, pode provocar a inicialização do processo de corrosão das estacas. 
A corrosão das estacas resulta na redução da área da seção transversal do elemento e, consequentemente, 
reduz a capacidade de carga do elemento estrutural (POURSAEE et al., 2019). Segundo Decker (2008, apud 
POUSAEE et al., 2019), 25% de perda de seção transversal são consideradas sérias. É possível observar 
também erosão da fundação devido ao rebaixamento do leito do rio, provocando o desconfinamento e 
exposição das estacas. 

5. Conclusões

Nas obras avaliadas, observou-se que classificações pouco conservadoras em relação ao grau de 
agressividade do ambiente podem acarretar a especificação de espessura de cobrimento utilizados na 
fundação, incompatíveis com a realidade em que se encontram, podendo afetar a durabilidade e segurança 
da obra. No presente trabalho foram apresentadas as principais manifestações patológicas em fundações de 
OAEs, indicando que grandes partes delas podem ser evitadas ainda na fase projeto e na fase da execução, 
com investigações geotécnicas, geológicas, cartografica e hidrológicas mais acuradas. 
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Resumo: A gestão dos elementos que compõem a rede viária é de extrema importância para a manutenção 
do setor de transportes do país. Ademais, não há por parte dos órgãos públicos, principalmente a níveis 
estadual e municipal, uma política rígida que estabeleça diretrizes para a realização de vistorias periódicas 
de danos e manifestações patológicas existentes nessas estruturas, dificultando o diagnóstico e o 
estabelecimento de ações de recuperação e reabilitação. Dessa forma, o presente trabalho tem como 
objetivo instituir parâmetros qualitativos e quantitativos, baseados em condições de estabilidade e 
preservação, necessidade de reabilitação, grau de susceptibilidade a riscos e grau de importância junto ao 
sistema viário de Obras de Arte especiais (OAEs), que servirão de arcabouço teórico para a orientação de 
ações políticas de conservação e manutenção preventiva por parte de entidades governamentais 
administradoras da malha rodoviária. Para isso, foi realizado um estudo de caso avaliando as condições de 4 
pontes, a partir do emprego das técnicas de avaliação propostas. Finalmente, conclui-se sobre a importância 
da combinação de diferentes aspectos a fim de possibilitar uma avaliação eficiente a respeito das condições 
das OAEs.  

Palavras-chave: Transportes; Obras de Arte Especiais; Infraestrutura; Gestão. 

Abstract: Managing the elements that make up the road network is extremely important for maintaining the 
country's transport sector. Furthermore, there is no rigid policy on the part of public bodies, especially at the 
state and municipal levels, which establishes guidelines for conducting periodic inspections of damage and 
pathological manifestations existing in these structures, hindering the diagnosis and establishment of 
recovery actions. The present work aims to establish qualitative and quantitative parameters, based on 
conditions of establishment and preservation, need for rehabilitation, degree of susceptibility to risks and 
degree of importance within the road system of bridges and viaducts adapted to the Brazilian reality, which 
will serve as a theoretical framework for the orientation of political actions of conservation and preventive 
maintenance by the governmental bodies that manage the road network. There will be a case study of four 
bridges in which it will be used as methods developed throughout the work. Finally, it is possible to conclude 
about the importance of combining different aspects to provide an efficient evaluation of the bridges and 
viaducts conditions.  

Keywords: Transport; Bridges and viaducts; Infrastructure, management. 

1. Introdução
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As Obras de Arte Especiais (OAEs) são componentes essenciais da infraestrutura viária de um país. As pontes 
são fundamentais para a ligação entre diferentes localidades, permitindo vencer vãos de cursos d’água. Já os 
viadutos facilitam o tráfego entre vias em diferentes níveis e possibilitam interseções. 

Como qualquer obra de engenharia, as OAEs possuem uma vida útil que varia conforme os impactos físicos 
e bióticos que sofrem ao longo do tempo. Esses impactos resultam em manifestações patológicas nos 
elementos das OAEs, que, com o tempo, podem levar ao colapso da estrutura, sendo um risco para os 
usuários (VITÓRIO, 2006). 

A malha rodoviária brasileira começou a ser implantada efetivamente a partir da década de 40, tendo sua 
maior expansão entre os anos de 1960 e 1980. Com o passar dos anos, várias obras de duplicação foram 
realizadas nas rodovias e fizeram com que intervenções para alargamento e reforço fossem necessárias nas 
OAEs existentes. Assim, existe uma grande variedade de características construtivas das OAEs no país, que 
nem sempre estão adequadas ao volume de tráfego e capacidade de carga atual. Dessa forma, observa-se 
que grande parte das manifestações patológicas identificadas nas OAEs é devido ao longo tempo de 
existência da estrutura e a ausência de serviços de reabilitação e recuperação dos elementos (CARVALHO, 
2018; VITÓRIO, 2013).  

Vitório (2007), ao analisar diferentes casos de colapsos de pontes que ocorreram no Brasil entre 1990 e 2005, 
concluiu que a ausência de procedimentos de acompanhamento das obras e a não realização de 
manutenções periódicas são alguns dos fatores que influenciaram nos acidentes. 

Nos Estados Unidos, o colapso de uma ponte em 1967 levou à criação de um órgão nacional de inspeção de 
pontes. Desde então, foram desenvolvidos sistemas de gerenciamento de OAEs com o objetivo de monitorar 
as condições de conservação e estabilidade das obras do país. Outros países também adotam seus sistemas 
de gerenciamento, permitindo o acompanhamento das OAEs e a gestão da necessidade de manutenções 
preventivas e corretivas (MENDES, 2009). 

No Brasil, a NBR 9452:2019 e o Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias são os documentos que guiam as 
inspeções realizadas nas OAEs brasileiras. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
administra o Sistema de Gerenciamento de Obras de Artes Especiais (SGO), que depois de um período sem 
atualizações, voltou à atividade nos últimos anos, recebendo novas vistorias periódicas das OAEs localizadas 
em rodovias federais (MOSCOSO, 2017). 

O presente artigo tem como objetivo estabelecer parâmetros que orientem quanto à necessidade de 
reabilitação de OAEs brasileiras. Para isso é apresentado um estudo de caso de 4 obras inspecionadas no ano 
de 2020, avaliando as notas atribuídas nas inspeções, características construtivas e deficiências funcionais 
identificadas, como forma de definir aspectos que possam ser considerados prioritários no âmbito da gestão 
de reabilitação de OAEs no país. 

2. Estudos Internacionais

A preocupação com a integridade do sistema de transportes terrestres é comum aos governos em todo o 
mundo. Dessa forma, diversos países adotam sistemas de gerenciamento de OAEs, que se adaptam conforme 
a realidade local, e auxiliam a tomada de decisão quanto à necessidade de recuperação das estruturas ao 
longo do tempo. 

Nos EUA, são utilizados os softwares Pontis e Bridgit que permitem acompanhar as condições de preservação 
das OAEs ao longo do tempo e visam aumentar a vida útil da estrutura, garantindo segurança e custos 
reduzidos de manutenção (MOSCOSO, 2017). 

Na Alemanha, o BASt (Federal Highway Research Institute) realiza inspeções nas OAEs para identificação de 
danos periodicamente e, a partir disso, aplica as medidas de recuperação necessárias. O instituto administra 
um sistema que avalia, a partir do banco de dados, as condições, custos e alternativas a serem aplicadas nas 
estruturas (MENDES, 2009). 

Na França, o Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement) disponibiliza guias para a gestão das OAEs no país. A partir do documento Surveillance et 
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entretien courant des ouvrages d’art routiers, são definidos os diferentes tipos de inspeção e métodos de 
avaliação das OAEs. Por exemplo, o método IQOA (Image Qualité des Ouvrages d’Art) estabelece critérios 
para atribuir classes para as obras, que indicam o estado de conservação e estabilidade, bem como a 
necessidade de reparação da estrutura (CEREMA, 2018). 

O Reino Unido possui programas de avaliação de pontes desde 1960. Desde então, foram desenvolvidos 
sistemas para gerenciar as OAEs do país ao longo do tempo. Atualmente, a Highways Agency (HA) é o órgão 
responsável pelo gerenciamento das pontes britânicas (MENDES, 2009). O Structures Management 
Information System (SMIS) é o sistema onde foram registradas as informações das inspeções realizadas nas 
obras ao longo dos últimos 20 anos. No entanto, em 2019 a HA migrou as informações e passou a usar um 
sistema mais tecnológico, o AssetWise, para auxiliar as inspeções das obras e orientar quanto às medidas de 
manutenção e reparação (ASHWELL, 2019; BENTLEY, 2020). 

Recentemente, na Europa foi desenvolvido um estudo pelo COST (European Cooperation in Science & 
Technology), o COST ACTION TU1406, que buscou estabelecer e padronizar critérios de qualidade para as 
pontes rodoviárias europeias. A partir desse estudo, realizado de forma colaborativa entre mais de 38 países, 
foram determinados indicadores de qualidade das OAEs, que consideram diversos fatores como a análise do 
ciclo de vida, mudanças climáticas, desempenho sísmico, fatores sociais e econômicos, a facilidade de 
manutenção, confiabilidade e resiliência das estruturas. 

3. Inspeção de Pontes e Viadutos

A base de todo sistema de gerenciamento de OAEs requer um banco de dados que permita extrair as 
informações necessárias para as tomadas de decisão. Para isso, são necessárias as inspeções das obras, que 
têm como objetivo registrar as características das OAEs e avaliar manifestações patológicas visíveis.  

Como informado no tópico anterior, cada país adota determinados procedimentos de inspeção e registro 
dos dados. No Brasil, a NBR 9452:2019 – Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto (ABNT, 2019) 
define os diferentes tipos de inspeção em OAEs, sendo eles: 

• Inspeção cadastral: É a primeira inspeção realizada na obra e tem como objetivo inserir as
informações no sistema de gerenciamento. O ideal é que seja realizada imediatamente após a
conclusão da obra. Na inspeção cadastral são relevantes as informações da geometria da OAE e o
conhecimento dos elementos que a compõem.

• Inspeção rotineira: É uma inspeção periódica, realizada em determinado intervalo de tempo, que
tem como objetivo analisar visualmente os elementos e condições da estrutura. Durante uma
inspeção rotineira é avaliado o surgimento ou evolução de manifestações patológicas, sendo
registrados em fotos e anotações.

• Inspeção especial: De acordo com a norma, a inspeção especial é realizada em OAEs que foram
avaliadas com nota crítica e necessidade imediata de intervenção ou nos casos que a obra irá passar
por procedimentos de adequação do sistema estrutural, como alargamentos, reforços ou
prolongamentos.

• Inspeção extraordinária: É realizada a partir do surgimento de demandas não programadas, como
impacto de veículos, ocorrência de fenômenos naturais como inundações ou então a partir da
necessidade de verificar determinado elemento com maior atenção.

Além dos tipos de inspeção, a norma propõe uma classificação de condição da estrutura de acordo com seus 
parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade, sugerindo a atribuição de notas que variam de 1 a 5, 
sendo nota 1 atribuída para condições críticas e 5 para condições excelentes.  

O Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias é um documento disponibilizado pelo DNIT que tem como 
objetivo padronizar os procedimentos de inspeções em OAEs no Brasil. O manual atribui responsabilidades 
e deveres para o inspetor de pontes e descreve de forma detalhada os parâmetros que devem ser observados 
durante as inspeções, como a identificação dos elementos e do sistema construtivo.  

Além dos tipos de inspeção apresentados na NBR 9452:2019 (ABNT, 2019), o manual de inspeção apresenta 
um quinto tipo, a inspeção intermediária, que tem como objetivo o monitoramento em menor prazo de 
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anomalias identificadas nas inspeções anteriores. Ademais, o documento auxilia a identificação de 
manifestações patológicas e descreve aquelas mais comuns observadas nos diferentes elementos e 
materiais. 

Um outro ponto importante abordado no manual é a possibilidade de identificar o ano de construção das 
OAEs com base nas características da sua seção transversal. Como muitas vezes faltam informações sobre os 
projetos e execução das obras, essa é a melhor forma de conhecer o período de construção da estrutura e, 
consequentemente, seu tempo em atividade. Além disso, também é possível extrair a partir das 
características construtivas da obra a capacidade de cargas móveis para a qual foi projetada, sendo esses 
dados importantes para agregar ao cadastro das OAEs. 

As inspeções realizadas nas rodovias federais, sob jurisdição do DNIT, são registradas no Sistema de 
Gerenciamento de Obras de Artes Especiais (SGO), onde são atribuídas as notas de estabilidade e 
conservação para as estruturas inspecionadas, conforme a NBR 9452:2019 (ABNT, 2019). 

4. Gestão de OAEs

É de interesse dos governantes e da população que acidentes com OAEs sejam evitados, sendo a estabilidade 
e integridade das estruturas alguns dos fatores determinantes para a garantia de segurança da comunidade 
e dos usuários. Além disso, também deve ser levada em consideração a redução de custos quando uma OAE 
tem sua vida útil prolongada e não necessita de substituições. 

De acordo com Possan e Demoliner (2013), a vida útil de uma estrutura está relacionada à realização de 
manutenções periódicas, como ilustrado no gráfico da Figura 1. Por isso, a existência de um sistema de gestão 
de OAEs pode ser determinante para o aumento da vida útil das estruturas e da garantia de estabilidade, 
uma vez que permite gerenciar a necessidade de manutenção. 

Figura 1 – Relação da vida útil da estrutura com e sem manutenção (POSSAN; DEMOLINER, 2013) 

Segundo Moscoso (2017), um sistema de gerenciamento de OAEs possui um fluxo de atividades baseado em 
três componentes fundamentais: o banco de dados, a análise de dados e o suporte à decisão, conforme 
ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Fluxo de atividades de um Sistema de Gerenciamento de OAEs (MOSCOSO, 2017) 

Como mencionado anteriormente, as inspeções coletam os dados. Esses dados serão analisados e se 
transformarão em informação, servindo como base para a tomada de decisão concernente às ações 
necessárias na obra (MENDES, 2009). A partir disso, são produtos do sistema de gerenciamento os relatórios 
que irão instruir os programas de manutenção, reparação ou reabilitação. 

Considerando que no Brasil, atualmente, são realizadas inspeções rotineiras a cada 2 anos nas OAEs em 
rodovias federais, o banco de dados está estabelecido no SGO, sistema administrado pelo DNIT. A partir 
disso, o próximo passo é a implementação de projetos de reabilitação para as obras avaliadas em condições 
críticas ou problemáticas. 

Como as OAEs presentes na rede rodoviária brasileira passaram a receber inspeções e monitoramento 
constante recentemente, é provável que a demanda de obras que necessitam de recuperação seja elevada, 
fazendo com que seja necessário definir prioridades dentro do sistema de gerenciamento. 

Nesse sentido, uma proposta para a gestão de reabilitação de OAEs é a atribuição de pesos que estabeleçam 
prioridades entre os diferentes critérios determinantes das condições críticas nas obras. 

5. Parâmetros de gestão para reabilitação

Para determinação dos parâmetros de gestão foram atribuídos pesos com base em 4 critérios. Esses pesos 
variam de 1 a 32, e por meio da sua soma será possível visualizar a necessidade de recuperação da OAE. 

Com as inspeções rotineiras são identificadas as obras em estado crítico, que possuem nota de estabilidade 
igual a 1. No caso dessas OAEs a intervenção deve ser imediata, sob risco iminente de acidentes. Dessa forma, 
o parâmetro de maior relevância para determinação da reabilitação é a nota de estabilidade.

Em seguida, uma característica importante a ser observada é a capacidade de carga para qual a estrutura foi 
projetada, sendo uma característica diretamente relacionada ao seu ano de construção. Quando uma OAE, 
construída antes de 1985, não passou por obras de reforço e alargamento, essa capacidade de carga está 
desatualizada para os padrões de tráfegos atuais, de 45 toneladas. 

O próximo critério é a largura da seção, uma vez que as obras mais antigas não possuem a largura mínima 
estabelecida pela norma atual de 12,80m. Essas obras com essas características indicam riscos para os 
usuários, uma vez que há um estreitamento de pista e os dispositivos de segurança são guarda-corpos e 
guarda-rodas obsoletos, que não oferecem a mesma segurança que as barreiras New Jersey, indicadas nos 
projetos atuais. 

Por último, também foi considerada a nota de conservação atribuída às OAEs. Essa nota indica a condição 
dos elementos não estruturais, mas que possuem danos que podem comprometer a segurança dos usuários, 
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como guarda corpos rompidos, ou até a mesmo comprometer a estabilidade da OAE a longo prazo, como 
presença de processo de erosão nos aterros de acesso. 

O Quadro 1 apresenta a distribuição dos pesos com base em cada critério. A partir desses valores, foi 
estabelecido que a obra cuja soma totalizar valores entre 39 e 56 deve ser considerada crítica, com 
necessidade de reabilitação imediata. Valores inferiores a 39 significam que a OAE deve estar em observação 
e receber processos de manutenção preventiva regularmente. 

Quadro 1 – Parâmetros e pesos adotados 

Nota Estrutural Peso 
Capacidade de 

carga 
Peso 

1 32 TB 24 tf 20 

2 30 
TB 36 tf 10 

3 12 

4 4 
TB 45tf 5 

5 1 

Largura da 
seção 

Peso 
Nota 

Conservação 
Peso 

Obras até 8,30m 4 1 5 

Obras até 10,00m 3 2 4 

Obras até 12,80m 2 3 3 

Obras acima de 
12,80m 

1 
4 2 

5 1 

6. Estudos de Caso

Para esse estudo, foram selecionadas 4 Obras de Arte Especiais, localizadas em estados diferentes e com 
características variadas. O objetivo é aplicar os critérios estabelecidos na seção 5 a fim de exemplificar a 
aplicação dos parâmetros de gestão de reabilitação para essas obras. No Quadro 2 foram resumidas as 
principais informações das pontes.  

Quadro 2 – Relação das OAEs avaliadas 

nº Identificação Estado Rodovia km 
Extensão 

(m) 
Latitude Longitude 

1 
Ponte sobre o Rio 

Jequitinhonha 
Bahia BR-101 661,72 510,25 -15.949502° -39.559105°

2 
Ponte sobre o Rio 

dos Macacos 
Goiás BR-364 134,70 40,00 -18.199283° -51.328717°

3 
Ponte sobre o Rio 

Pindaré 
Maranhão BR-316 251,11 263,70 -3.659373° -45.467302°

4 
Ponte sobre o Rio 

Aruri 
Pará BR-163 514,17 167,40 -5.401769° -55.883140°
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O Quadro 3 apresenta as informações das OAEs que são pertinentes à avaliação segundo os parâmetros 
estabelecidos na seção 5. Já no Quadro 4 foram atribuídos os pesos a cada parâmetro, possibilitando realizar 
o somatório destes e verificar as obras que devem ser reabilitadas imediatamente.

Quadro 3 – Informações para avaliação 

Ponte 
Nota 

Estrutural 
Nota de 

Conservação 
Capacidade de 

Carga 
Largura (m) 

1 1 1 TB 36 9,80 

2 3 3 TB 24 8,20 

3 3 2 TB 36 9,54 

4 2 1 TB 45 13,00 

Quadro 4 – Pesos atribuídos 

Ponte 
Nota 

Estrutural 
Nota de 

Conservação 
Capacidade de 

Carga 
Largura (m) Somatório 

1 32 5 10 3 50 

2 12 3 20 4 39 

3 12 4 10 3 29 

4 30 5 5 1 41 

Analisando os valores obtidos, constata-se que as pontes sobre os rios Jequitinhonha, Aruri e Macacos, 
números 1, 2 e 4 no Quadro 2, encontram-se dentro da escala crítica adotada nesse artigo. Percebe-se que a 
Ponte sobre o Rio Aruri, apesar de ter sido construída mais recentemente e possuir largura e trem-tipo 
atualizados, apresenta uma situação problemática nos elementos estruturais e de conservação, justificando 
a necessidade de reabilitação. Já as Pontes sobre o Rios Jequitinhonha e Macacos necessitam de 
intervenções, atendo as questões funcionais de alargamento e aumento da capacidade de carga. Cabe 
destacar que a Ponte sobre o Rio Jequitinhonha além de possuir nota crítica estrutural, sua nota de 
conservação é 1, o que indica que o tempo em exercício está refletindo na estabilidade da estrutura.  

Já a Ponte sobre o Rio Pindaré, necessita de observação constante de acordo com o somatório de pesos 
encontrado. Observa-se que a obra foi construída antes de 1985, onde apresenta deficiências funcionais e 
insuficiências estruturais, como largura e trem tipo inferior em desacordo com os normativos vigentes 
nacionais. 

7. Conclusão

Para uma gestão de reabilitação efetiva em OAEs é necessário um banco de dados completo e atualizado, 
pois, é a partir das informações das inspeções que será possível comparar os critérios determinantes para a 
necessidade ou não de recuperação e reabilitação da estrutura. Dessa forma, as inspeções rotineiras devem 
ser realizadas na periodicidade recomendada, de forma completa, com o registro do máximo de informações 
possíveis.  

Outro fator importante, é que as inspeções necessitam ser menos subjetivas, evitando que o entendimento 
das notas atribuídas varie entre os engenheiros. Uma alternativa para tal é a inserção da temática de inspeção 
de pontes e viadutos no currículo de formação dos engenheiros civis, e uma maior disseminação de cursos e 
disciplinas relacionadas ao tema. 

Vale destacar que para a implantação de um sistema de gerenciamento de Obras de Arte Especiais, necessita-
se de conhecimento de várias disciplinas, como estruturas, drenagem, sinalização, dispositivos de segurança, 
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entre outras, sendo necessário uma análise a fundo na identificação de todas as deficiências funcionais 
interligadas as insuficiências estruturais. 

No entanto, faz-se cada vez mais necessário o uso de recursos tecnológicos para aprimorar as práticas da 
engenharia, sendo softwares e aplicativos ferramentas indispensáveis atualmente para diversas atividades. 
No caso do gerenciamento de OAEs, percebe-se que ainda há muito que evoluir para que os sistemas possam 
ser mais eficazes, de forma que facilite a visualização e integração de informações pertinentes, tanto para a 
realização da inspeção, quanto para análise e interpretação posterior. 

Com isso, é possível obter os dados necessários para realizar a gestão de reabilitação das OAEs no Brasil, 
prevenindo possíveis colapsos das estruturas em situação crítica. Além disso, a partir da atribuição de 
parâmetros proposta nesse estudo, é possível realizar uma análise mais precisa das informações obtidas ao 
longo do tempo, adotando critérios que interferem diretamente nas condições das pontes e avaliando de 
forma menos subjetiva a necessidade de reabilitação das estruturas.  

Uma proposta é a integração de parâmetros de gestão como o apresentado aos sistemas existentes, 
permitindo uma sinalização automática da condição da OAE, tornando assim o processo mais ágil e eficaz. 
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Resumo: Desde a década de 40, a malha rodoviária federal vem se transformando e se aperfeiçoando cada 
vez mais. Com as Obras de Arte Especiais (OAEs), a realidade não é diferente. Ao longo dos anos, várias 
versões de normas técnicas que versavam sobre o cálculo, execução e detalhamento de estruturas em 
concreto armado foram elaboradas, permitindo que pontes com geometrias e dimensionamentos distintos 
coexistissem. No entanto, muitas obras antigas não estão de acordo com os parâmetros vigentes, o que 
provoca o surgimento de manifestações patológicas específicas. Este trabalho tem como objetivo estudar 
as manifestações patológicas ocasionadas devido ao tráfego de cargas superiores ao dimensionado, e os 
impactos percebidos ao longo da vida útil da obra, bem como definir metodologias de avaliação que 
possam auxiliar em inspeções rotineiras em OAEs 

Palavras-chave: Obras de Arte Especiais, manifestações patológicas, inspeções. 

1. Introdução

As primeiras Obras de Arte Especiais (OAEs) surgiram da necessidade de vencer cursos d’água, vãos livres e 
obstáculos, utilizando-se de elementos da natureza, como rochas e troncos de árvores. O surgimento de 
novas necessidades por parte do homem veio acompanhado da evolução da engenharia e das ciências e, 
consequentemente, da descoberta de novas tecnologias e matérias primas. Com isso, os meios de 
transporte de cargas tornaram-se responsáveis pelo tráfego de cargas cada vez maiores, assim como as 
pontes e viadutos, que passaram a ser dimensionadas para resistir a tal demanda. 

Sendo assim, com o passar das décadas, as normas técnicas responsáveis pela regulação do 
dimensionamento de Obras de Arte Especiais foram constantemente atualizadas, de forma a atender a 
evolução das cargas móveis. A primeira norma sobre estruturas de concreto em geral foi a NB-1 (ABNT, 
1940), enquanto a mais atual é a NBR 6118 (ABNT, 2014). Tratando-se especificamente de OAEs, a NBR 
7188 (ABNT, 2013) - Carga móvel em pontes rodoviárias e de passarelas de pedestres em pontes, viadutos, 
passarelas e outras estruturas é a mais recente (ALMEIDA; FORTES, 2016). 
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Entretanto, as estruturas já existentes não foram reforçadas com o mesmo rigor com que as frotas de 
caminhões se renovaram, gerando assim um fluxo de veículos com cargas móveis superiores às do 
dimensionamento das estruturas. Sartorti (2008) indica que essa sobrecarga é responsável pela 
deterioração das estruturas e do surgimento de diversas manifestações patológicas, como fissuras, trincas 
e deformações permanentes. 

Dessa maneira, o presente trabalho abordará as normas brasileiras e as suas definições, as manifestações 
patológicas mais comuns advindas da sobrecarga em OAEs, as técnicas de recuperação dessas estruturas e 
um estudo de caso, tendo como objetivo apontar as consequências a curto, médio e longo prazo, tal como 
definir metodologias para a correta identificação do problema. 

2. Desenvolvimento

2.1 Definições Normativas 

O dimensionamento de OAEs no Brasil é regido por um grupo de normas técnicas, tendo como textos 
principais a NBR 6118 (ABNT, 2014), NBR 7188 (ABNT, 2013) e a NBR 6122 (ABNT, 2019). A NBR 6118 
(ABNT, 2014) destaca em seu início que pode ser utilizada para o projeto estrutural de pontes e viadutos, 
mas que estes devem ser complementados por documentos específicos. 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) destaca ainda que para o caso de OAEs, deve-se levar em conta a ação de cargas 
cíclicas e seus efeitos deletérios, uma vez que estes tornam as estruturas mais deformáveis e, 
consequentemente, mais susceptíveis a ruptura por fadiga. Sendo assim, deve-se verificar o ELU (Estado 
Limite Último) pela fadiga e deve ser levado em conta a maior microfissuração do concreto na verificação 
do ELS (Estado Limite de Serviço). 

A primeira norma técnica elaborada sobre estruturas de concreto foi a NB-1 (ABNT, 1940), nomeada como 
“Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado”. Diante da necessidade de uma normatização mais 
abrangente, surgiram posteriormente a NB-2 (ABNT, 1961), “Cálculo e Execução de Pontes de Concreto 
Armado” e a NB-6 (ABNT, 1946), “Cargas Móveis de Pontes Rodoviárias” (ANDRADE, 2017). 

Até 1950, as OAEs eram dimensionadas conforme a NB-6 (ABNT, 1946), com carga móvel composta por um 
compressor de 240 kN e caminhões de 9 kN para cada faixa de tráfego, multidão variável com o vão teórico 
de 4,5 kN/m² e coeficiente de impacto ϕ = 1,3. Entre 1950 e 1960, passou-se a considerar caminhões de 
120 kN por faixa de tráfego, multidão conforme a peça e vão teórico de 5 kN/m², mantendo os outros 
parâmetros (SANTOS; NUNES, 2016). 

Com a publicação da NB-6 (ABNT, 1960), as OAEs projetadas entre 1960 e 1975 tiveram a inclusão do trem 
tipo composto por um veículo de 360 kN, multidão de 5 kN/m² na frente e atrás do veículo e de multidão 
de 3 kNm² no restante da pista e nos passeios, além de um novo coeficiente de impacto, dado pela função 
do comprimento ϕ = 1,4 – 0,007 L (SANTOS; NUNES, 2016). As características das classes estão detalhadas 
no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 – Carregamentos da NB-6/1960 conforme a sua classe (ANDRADE, 2017) 

Classe 
da 

Ponte 

Veículo Carga Uniformemente Distribuída 

Tipo 
Carga/

eixo 
(kN) 

Peso 
Total 
(kN) 

q 
(kN/m2) 

q’ 
(kN/m2) 

Distribuição 
da Carga 

36 36 120 360 5 3 Carga q à 
frente e atrás 

doveículo 

Carga q’ 
situada no 
restante da 

pista e 
passeios 

24 24 80 240 4 3 

12 12 40/80 120 3 3 
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A atualização seguinte da norma foi a NB-6/1982, que passou a vigorar como NBR 7188 (ABNT, 1982). 
Nesta, as classes 24 e 36 foram substituídas por 30 e 45, respectivamente, tendo a classe 12 mantida 
(ANDRADE, 2017). As demais informações estão representadas no Quadro 2 abaixo. 

Quadro 2 – Carregamentos da ABNT NBR 7188/2013 conforme a sua classe (ANDRADE, 2017) 

Classe 
da 

Ponte 

Veículo Carga Uniformemente Distribuída 

Tipo 
Carga/eixo 

(kN) 

Peso 
Total 
(kN) 

q 
(kN/m2) 

q’ 
(kN/m2) 

Distribuição 
da Carga 

36 36 120 360 5 3 Carga q à 
frente e atrás 

doveículo 

Carga q’ 
situada no 
restante da 

pista e 
passeios 

24 24 80 240 4 3 

12 12 40/80 120 3 3 

Com a publicação mais recente da ABNT NBR 7188 (ABNT, 2013), passou-se a adotar apenas 2 classes, 
sendo a classe 450 e a classe 240. O trem tipo TB-45 é definido por um veículo de 450 kN de seis rodas, P = 
75 kN, três eixos de carga afastados por 1,5 m, área de ocupação de 18 m² e carga uniformemente 
distribuída constante de 5 kN/m² (Figura 1). 

Figura 1 – Disposição das cargas estéticas segundo a NBR 7188 (ABNT (2013)) 

Para a classe 240, a NBR 7188 (ABNT, 2013) adota-se o veículo tipo de 240 kN de seis rodas, P = 40 kN, com 
os três eixos possuindo o mesmo afastamento da classe anterior, porém com a carga uniformemente 
distribuída de 4 kN/m². 

2.2 Manifestações Patológicas 

A deterioração de rodovias e de suas estruturas apresenta um grande desafio para o sistema viário de um 
país, como apontado por James et al. (1987). Com a crescente demanda gerada ao longo dos anos, torna-se 
imprescindível para a manutenção da produtividade do setor de transportes avaliar os impactos e efeitos 
do tráfego de veículos de grande porte em OAEs, peça importante na malha urbana. Segundo dados 
disponibilizados pelo DNIT, publicado por Mendes (2009), das 5.600 pontes registradas, 90% delas foram 
calculadas utilizando valores de cálculo inferiores aos recomendados pela norma vigente. Vale ressaltar que 
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mesmo veículos com cargas dentro dos limites atuais permitidos por norma, quando transmitem seu peso a 
estruturas com capacidades inferiores a estrutura reage da mesma maneira que se estivessem com 
sobrecarga. 

Os danos em lajes devido à sobrecarga em Obras de Arte Especiais podem tomar diversas formas, sendo o 
processo de fissuração a mais relevante dentre elas. Segundo Sartorti (2008), o concreto, por apresentar 
somente 10% de resistência à tração em relação à sua resistência à compressão, pode apresentar fissuras 
sem que isso constitua perigo ao elemento. Porém, ao apresentar fissuras causadas por esforços de 
compressão, a estrutura pode estar em uma condição crítica, trabalhando sob efeitos de esmagamento 
e/ou ruptura frágil. Ainda segundo o autor, em fissuras de compressão por esforço de flexão, ocorre o 
esmagamento da região comprimida, podendo gerar o rompimento do elemento. 

De forma a estudar a distribuição de fissuras em lajes causadas por sobrecarga, James et al. (1987) 
analisaram dois estudos de caso de OAEs no estado do Texas, na rodovia FM-730, sendo uma delas 
submetidas a tráfego intenso de veículos pesados, enquanto a outra apresentava fluxo regular, indicadas 
como “ponte carregada” e “ponte descarregada”, respectivamente. Também foram definidas 9 regiões ao 
longo do vão da OAE, de forma que houvesse 3 delas situadas ao longo do comprimento e três ao longo da 
largura. Para cada uma, o levantamento da densidade de fissuras foi feito, conforme a Figura 2. 

 Figura 2 – Densidade de fissuras transversais em lajes de concreto armado submetidas a diferentes níveis de fluxo 
viário (JAMES et al. (1987), adaptado) 

É possível notar que, para os estudos de caso, há uma diferença grande entre a densidade de fissuras 
encontrada para a ponte carregada e para a ponte descarregada, especialmente na região esquerda ao 
fluxo de tráfego  

2.4 Manutenção e Recuperação da estrutura 

Antes da escolha do método a ser utilizado para recuperação da estrutura é necessário realizar testes para 
aferir na prática o seu limite de resistência, para isso geralmente são realizados provas de carga estáticas e 
dinâmicas, ensaios com extração de corpos de prova cilíndricos (destrutivos), ensaios de esclerometria (não 
destrutivos), além da análise estrutural dos esforços solicitantes e das deformações da ponte original. 
Também é necessário que haja avaliações sobre os acréscimos de carga resultantes das intervenções nos 
demais elementos da OAE.  

Para fissuras inativas, o reparo sugerido pelo Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos do DNIT (DNIT, 
2010) é realizado através da compressão de argamassa de concreto ou o alargamento em forma de “V” e a 
recomposição da superfície com a argamassa. Já para fissuras ativas de pequena abertura é recomendada a 
injeção de resina epóxi. Para fissuras ativas de grande abertura o procedimento sugerido é que seja iniciado 
o tratamento com a abertura da cavidade ao longo da fissura e tal abertura será preenchida com um
selante elástico adequado.

Uma forma de aumentar a área de aço, para que haja o aumento da rigidez desses elementos, é o reforço 
das vigas com armadura externa de protensão, conforme a Figura 6. Nesta técnica, ancoram-se cabos à 
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face externa dos elementos de forma a introduzir esforços que combatem as solicitações da estrutura 
(podendo ser momentos positivos, negativos e esforços cortantes). Em geral, usa-se barras de aço 
CP85/105 para protensões transversais e CP190 para reforços longitudinais (PINHEIRO, 2018). 

Figura 6 – execução de acréscimo da seção transversal da viga (Vitório (2007)) 

3. Estudo de Caso

Para exemplificar os efeitos da ação de sobrecargas nas lajes de Obras de Artes Especiais, foi realizado um 
da Ponte sobre o Rio Cacau, localizada no estado do Maranhão, rodovia BR-010, no município de 
Imperatriz, indicado no mapa da Figura 7.  
Segundo a NBR 9452 (ABNT, 2019), dar-se o nome de inspeção o conjunto de técnicas que visam prover um 
diagnóstico acerca da condição da estrutura em relação aos requisitos de segurança, funcionalidade e 
durabilidade. Dentre os tipos de inspeção citados na norma, o estudo de caso se deu a partir da inspeção 
cadastral e rotineira da obra. 

Figura 7 – Localização da Ponte sobre o Rio Cacau (5°32'40.58"S; 47°27'48.79"O) (Autores) 

O município de Imperatriz encontra-se na divisa com o estado do Tocantins e a ponte está localizada em 
um dos acessos à cidade, o que faz com que receba um grande fluxo diário de veículos. A Ponte sobre o Rio 
Cacau possui 58,95 metros de extensão e 10,00 metros de largura. O sistema longitudinal é composto 
por 3 vãos, sendo 2 de 17,95 metros e um vão central de 22,65 metros. 
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As características da concepção estrutural dessa obra indicam que a ponte foi projetada entre os anos de 
1960 a 1975, com capacidade de cargas móveis de 360 kN. (DNIT, 2004). Segundo Vitório (2013), pontes 
construídas nesse período possuem características que necessitam de adequação às cargas móveis exigidas 
pela norma atual. 

De acordo com a norma brasileira NBR 7188 (ABNT, 2013), as pontes e viadutos devem ser projetados para 
uma carga padrão de 45 toneladas. No entanto, a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
nº 210 de 13/11/2006 (BRASIL, 2006) estabelece os limites de peso bruto total e peso bruto total 
combinado, permitindo pesos de até 57 toneladas, a depender do tipo de veículo. O CONTRAN estabelece 
ainda uma tolerância de até 5% desse valor (BRASIL, 2020).  

No Brasil, a inspeção das Obras de Arte Especiais das rodovias federais é de responsabilidade do 
Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes (DNIT). As Inspeções Rotineiras são realizadas 
em intervalos normalmente de dois anos com o objetivo de identificar anomalias e alterações nas 
condições estruturais e de conservação das OAEs (DNIT, 2004).  

Em inspeção rotineira realizada em setembro de 2020, foram verificadas fissuras finas profundas na laje de 
concreto armado, localizadas no vão central da obra, como ilustrado na Figura 9. Na imagem também é 
possível identificar manchas de lixiviação, que representam indícios da percolação de água através das 
fissuras. 

Figura 9 – Fissuras profundas finas na laje da OAE (Autores) 

Os registros da inspeção confirmam que a ponte não passou por nenhum processo de alargamento ou 
reforço ao longo dos anos. Dessa forma, a estrutura permanece com as características projetadas para 
cargas de 36 kN, estando inadequada de acordo com as normas vigentes. 

Além do movimento local do município, a Ponte sobre o Rio Cacau recebe ainda um tráfego intenso de 
caminhões. A BR-010 realiza a ligação entre o Distrito Federal e o extremo norte o Maranhão, funcionando 
como rota de veículos de carga que realizam o transporte entre as regiões sul, sudeste, norte e nordeste do 
país. No entanto, não existem pontos de pesagem no trecho, impossibilitando a fiscalização da carga dos 
veículos que transitam no local (RAMOS, 2018).  

Para uma melhor análise do comportamento estrutural da OAE diante das solicitações de carga móvel, 
podem ser realizados ensaios dinâmicos, os quais permitem avaliar as deformações da estrutura durante a 
passagem de carga em diferentes velocidades. Os resultados desses ensaios permitem avaliar a 
possibilidade de reforço da estrutura. 

Como mencionado neste trabalho, as OAEs são dimensionadas e executadas mediante as normas vigentes 
da época. Os documentos produzidos no século passado, tal como as pontes e viadutos neles embasadas, 
encontram-se obsoletos em relação a uma série de características como geometria, drenagem e segurança 
viária, mas principalmente em relação aos seus sistemas estruturais. Além disto, as obras devem ser 
reforçadas atendendo as indicações de normas e instruções de serviços quanto à segurança e a 
trafegabilidade do usuário. 
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Conforme identificado anteriormente na Figura 9, a Ponte sobre o Rio Cacau desenvolveu um quadro 
transversal intenso de fissuras profundas finas, que por sua vez deram início ou aceleraram o processo de 
deterioração do concreto por meio da lixiviação e, possivelmente, um processo de degradação das 
armaduras a partir da entrada de intempéries e umidade. 

5. Conclusões

Considerando o tráfego de cargas dinâmicas superior ao dimensionado, o surgimento das fissuras pode ser 
atribuído à sobrecarga de veículos atuando sobre a estrutura. Para uma melhor análise do comportamento 
estrutural da OAE diante das solicitações de carga móvel, podem ser realizados ensaios dinâmicos, os quais 
permitem avaliar as deformações da estrutura durante a passagem de carga em diferentes velocidades. Os 
resultados desses ensaios permitem avaliar a possibilidade de reforço da estrutura. 

Como mencionado neste trabalho, as OAEs são dimensionadas e executadas mediante as normas vigentes 
da época. Os documentos produzidos no século passado, tal como as pontes e viadutos neles embasadas, 
encontram-se obsoletos em relação a uma série de características como geometria, drenagem e segurança 
viária, mas principalmente em relação aos seus sistemas estruturais. Além disto, as obras devem ser 
reforçadas atendendo as indicações de normas e instruções de serviços quanto à segurança e a 
trafegabilidade do usuário. 

Dessa maneira, por meio de um estudo de caso, demonstrou-se como uma OAE dimensionada 
anteriormente a ABNT NBR 7188 (ABNT, 2013) encontra-se vulnerável a sobrecarga advinda da ação de 
cargas móveis e, consequentemente, sujeita a ação de manifestações patológicas. Conforme identificado 
anteriormente na Figura 9, a Ponte sobre o Rio Cacau desenvolveu um quadro transversal intenso de 
fissuras profundas finas, que por sua vez deram início ou aceleraram o processo de deterioração do 
concreto por meio da lixiviação e, possivelmente, um processo de degradação das armaduras a partir da 
entrada de intempéries e umidade.  

Por fim, destaca-se a necessidade da atualização da NBR 7188 (ABNT, 2013), de maneira a contemplar 
parâmetros de projeto compatíveis com as cargas móveis permitidas atualmente pelo CONTRAN. Em 
paralelo, sugere-se para trabalhos futuros, o acompanhamento das estruturas dimensionadas para TB-45 
expostas às sobrecargas atuais. 
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Resumo 

Este trabalho investiga a influência da resistência à compressão do substrato de concreto no descolamento 
interfacial de sistemas PRFC laminados in situ. Foram realizados ensaios de flexão a quatro pontos em vigas 
de concreto armado de escala reduzida, projetados para simular tensões normais e de cisalhamento 
induzidas na interface entre o PRFC e o concreto. As vigas, de 150 mm X 150 mm x 600 mm e armadas com 
duas barras de aço de 5 mm e estribos de aço de 6,3 mm espaçados de 75 mm, foram reforçadas com uma 
camada de PFRC colado ao substrato de concreto de 30 MPa, 50 MPa, 80 MPa ou 90MPa. Os mecanismos de 
iniciação do dano e propagação do descolamento mostraram-se altamente dependentes da transferência de 
carga e da redistribuição de tensões após a fissuração do concreto. A resistência a compressão do concreto 
afetou a resposta pré-fissuração, a transferência de tensão e a ductilidade geral na ruptura, resultando em 
um esquema de reforço menos eficiente. Em condições de serviço, as deformações no PRFC foram menores 
quanto maior a resistência à compressão do concreto.  

Palavras-chave: falha por descolamento interfacial, resistência à compressão do concreto, PRFC. 

Abstract 

This paper investigates the influence of concrete substrate compressive strength on the interfacial debonding 
of wet layup CFRP systems. The assessment was made through small scale beam tests designed to simulate 
normal and shear stresses induced at the CFRP to concrete interface. The beams, 150mm X 150mm x 600mm 
reinforced with 5mm steel bars and 6.3mm steel stirrups spaced 75mm apart, were strengthened with one 
layer of CFRP bonded in a concrete substrate with compressive strength of 30 MPa, 50 MPa, 80MPa, or 
90MPa. The mechanisms of debonding initiation and propagation are highly dependent on the load 
transferring and stress redistribution after concrete cracking. The concrete compressive strength affected 
the pre-cracking response, the stress transfer, and the overall ductility at failure, resulting in less FRP 
strengthening effectiveness. For service conditions, FRP strains were lower the higher the concrete 
compressive strength.  

Keywords: interfacial debonding failure, concrete compressive strength, CFRP. 
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Resistência à compressão do substrato de concreto e descolamento interfacial de sistemas PRFC laminados in situ. 

1. Introdução

O desempenho de um reforço executado com Polímero Reforçado com Fibra (PRF) colado externamente a 
estruturas de concreto depende fundamentalmente da aderência entre o reforço e o substrato de concreto 
(Ulaga et al., 3003; Siddika et al., 2020). O sucesso da operaçao de reforço depende, portanto, do 
comportamento da interface entre o PRF e o concreto (Garcez et al., 2008; Dai et al., 2005).  Os modos de 
ruptura mais comuns relacionados ao descolamento de sistemas PRF colados externamente a vigas de 
concreto armado são mostrados na Figura 1. Em (a) e (b) as rupturas de referem à propagação de fissuras 
intermediárias, de flexão ou cisalhamento. As rupturas mostradas em (d) e (e) estão relacionadas à 
capacidade insuficiente de ancoragem do elemento de reforço ou ao arrancamento do concreto (Triantafillou 
& Matthys, 2010). A ruptura exemplificada em (c) pode ocorrer em vigas de concreto armado reforçadas ao 
cisalhamento ou com ancoragem adicional.  

Figura 1 - Modos de ruptura por descolamento de sistemas PRF (Ullaga et al., 2003): (a) Propagação de 
fissura intermediária de flexão; (b) Propagação de fissura intermediária de cisalhamento; (c) Abertura de 

fissura de cisalhamento na ancoragem adicional; (d) Ancoragem insuficiente; (e) Arrancamento do 
concreto. 

As recomendações dos códigos de projeto para evitar o descolamento do PRF ou o arrancamento do concreto 
tendem a limitar as deformações e tensões últimas no PRF com base nas propriedades mecânicas do 
substrato de concreto, na rigidez do sistema PRF e outros fatores obtidos a partir de dados experimentais 
(Triantafillou & Matthys, 2010; ACI, 2017). As equações sugeridas nestes códigos são baseadas em modelos 
calibrados com resultados experimentais disponíveis na literatura. As variações e os graus de complexidade 
dos diferentes modelos, que refletem a  complexidade do fenômeno de aderência entre o concreto e o PRF, 
tornam difícil a adoção de um modelo único.  

Os modelos para a análise do descolamento encontrados na literatura frequentemente usam a resistência 
do concreto, o comprimento de ancoragem do PRF, a rigidez axial do PRF, a relação PRF/largura do concreto 
e a resistência e rigidez do adesivo para prever a aderência entre o  PRF e o concreto. A resistência à 
compressão do concreto provou (Dai et al., 2005; Ko et al., 2014; Nakaba et al., 2001; Savoia et al., 2003) ser 
um fator crítico na aderência entre o concreto e os sistemas PRF. No entanto, a literatura reporta diferenças 
consideráveis nas relações entre as resistências médias de aderência e resistências à compressão do 
concreto, podendo estas serem proporcionais a fc1/2, fc2/3, fc1/5 e fc0,19  para concretos de 20MPa a 50MPa 
(Chajes et al., 1996; Horiguchi, 1997; Sato et al., 2000; Nakaba et al., 2001). Além disso, o banco de dados 
experimental disponível na literatura contém poucos dados de resistências à compressão do concreto 
superiores a 50MPa (Dai et al., 2005; Smith & Teng, 2002; Ko et al., 2014; Kurtz et al., 2018) e não menciona 
resistências à compressão superiores a 75MPa. Por outro lado, as expressões utilizadas para determinação 
do módulo de elasticidade e da resistência à tração do concreto adotadas nos modelos de cálculo existentes 
estão frequentemente relacionadas à resistência à compressão do concreto. 

Neste contexto, considerando que as propriedades mecânicas do concreto afetam a relação de aderência na 
interface PRF/concreto (Dai et al., 2005; Lu et al., 2005), o uso crescente de concreto de alta resistência na 
infraestrutura civil exige mais investigações sobre a aderência com sistemas PRF. Sendo assim, este trabalho 
investiga a influência da resistência à compressão do substrato de concreto no descolamento interfacial de 
sistemas PRFC laminados in situ. Os resultados são discutidos em termos de deflexões, deformações, fissuras, 
capacidade de carga final, modo de falha e desempenho de ligação PRF-concreto. 
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2. Programa Experimental

Os procedimentos experimentais para avaliar a aderência entre sistemas PRF e concreto baseiam-se no 
estado de tensão da interface, considerando tensões normais (Modo I), tensões axiais (Modo II), ou ambas 
(Modo III). Os ensaios de tração direta são aplicados para o Modo I, os ensaios de cisalhamento simples ou 
duplo correspondem ao Modo II (López-González et al., 2012), e os ensaios do tipo viga, em que as tensões 
normais e de cisalhamento são induzidas na interface PRF/concreto, são usados para o Modo III (López-
González et al., 2012; Wang, 2006).  

Este programa experimental se baseia em ensaios de flexão realizados em vigas de concreto armado em 
escala reduzida, segundo um esquema de ensaio de flexão em quatro pontos: viga simplesmente apoiada 
com duas cargas verticais espaçadas em 100 mm aplicadas ao longo do vão de 600 mm (Figura 2). O método 
de ensaio foi adaptado da norma ASTM D 7958 (ASTM, 2020). As vigas foram armadas com duas barras de 
aço de 5mm (r = 0,0021, tensão de escoamento 760 MPa, deformação de escoamento 3,61 o/oo, tensão última 
771 MPa e módulo de elasticidade 210 GPa) e estribos de aço de 6,3 mm a cada 75 mm.  

Figura 2 - Esquema de ensaio. 
A face inferior das vigas foi reforçada com uma camada de PRFC de 0,167 mm x 50 mm x 500 mm (espessura 
x largura x comprimento). Além disso, uma ancoragem em forma de U em uma das extremidades, com 0,167 
mm x 50 mm (espessura x largura), foi aplicada sobre o reforço, atingindo a altura total da viga. O esquema 
de reforço foi proposto para induzir o descolamento interfacial a partir da extremidade da viga ou pela 
propagação de fissuras intermediárias de flexão ou cisalhamento. O sistema PRFC é composto por um tecido 
unidirecional de fibra de carbono (Fosfiber C N300, resistência à tração 3.550 MPa, deformação última 15 
o/oo, módulo de elasticidade 235 GPa, espessura 0,167 mm) e um adesivo epóxi (CF55, resistência à tração 60 
MPa, potlife de 25 min a 25 oC e 20 min a 35 oC). Foram utilizadas vigas com diferentes resistências à 
compressão do concreto (Tabela 1), conforme resumido na Tabela 2. Foram testadas 3 amostras de cada 
série. 

Tabela 1 – Dosagem dos concretos. 

Concreto 
Cimento 

kg/m3 
Sílica Ativa 

kg/m3 
Areia 

kg/m3 
Brita 

kg/m3 
Água 
l/m3 

Aditivo 
l/m3 

Fator 
água/cimento 

C30* 292 - 811 1069 190 93 0,65 

C50** 350 - 802 1069 175 111 0,50 

C80** 469 47 686 1069 160 170 0,31 

C90** 524 53 652 1104 140 190 0,24 

*Mix proportioning method proposed by ACI 211.1 (2002); ** Mix proportioning method proposed by Aïtcin (1998).

Tabela 2 – Descrição do programa experimental. 

Vigas 
Aaço 
mm2 

APRF

mm2 
fc* 

MPa 
ft** 
MPa 

CA30 

39,27 

- 
31,40 5,08 

PRF_CA30 8,35 

CA50 - 
53,40 5,67 

PRF_CA50 8,35 

CA80 - 
79,50 6,35 

PRF_CA80 8,35 

CA90 - 
94,10 10,01 

PRF_CA90 8,35 
* resistência à compressão média; ** resistência à tração na flexão.
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Durante os testes, foram registrados os deslocamentos no centro do vão (LVDT 1), deformações específicas 
no PRF (SG 1 a 4) e a carga aplicada, através de um sistema de aquisição de dados controlado por 
computador. A abertura das fissuras foi obtida manualmente por meio de inspeção visual. A avaliação dos 
dados experimentais foi complementada por imagens de MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura Tescan 
Veja 3 LHM). 

A tensão de cisalhamento interfacial média em diferentes seções (𝜏𝑖) foi determinada através da Equação 1, 
onde 𝜀𝑖  e 𝜀𝑖−1 são as deformações dos sensores fixados à superfície do PRF nas posições i e i-1 , 𝐸𝑓 é o módulo 

de elasticidade e 𝑡𝑓  a espessura do PRF. 

𝜏𝑖 =
𝐸𝑓𝑡𝑓(𝜀𝑖−𝜀𝑖−1)

∆𝑥
Equação 1 

3. Análise dos Reultados

A carga última média das vigas reforçadas aumentou ligeiramente com a resistência do concreto (Figura 3). 
No entanto, o resultado médio das vigas PRF_CA80 e PRF_CA90 mostram que o aumento da resistência à 
compressão do concreto não necessariamente resulta em maior capacidade de carga para a viga reforçada. 
As cargas últimas das vigas PRF_CA30, PRF_CA50 e PRF_CA90 são estatisticamente equivalentes, assim como 
as de PRF_CA80 e PRF_CA90. As cargas últimas das vigas PRF_CA50, PRF_CA80 e PRF_CA90 aumentaram 
cerca de 3%, 10% e 6% quando comparadas a PRF_CA30. Wu & Hemdan (2005) afirmam que a capacidade 
de carga de elementos reforçados com PRF é governada pela energia de fratura interfacial. No entanto, a 
energia de fratura interfacial é frequentemente considerada uma função da resistência à compressão ou 
tração do concreto (Pan & Leung, 2009). 

Figura 3 – Cargas últimas versus resistência a compressão co concreto. 

O modo de falha de todas as vigas reforçadas está relacionado ao descolamento interfacial devido à 
propagação de fissura intermediária (Figura 4, Tabela 3). O descolamento do PRF pode ocorrer devido a falha 
no substrato de concreto, falha na interface do concreto com o adesivo ou do adesivo com o PRF. Uma 
desvantagem da técnica de moldagem in loco utilizada neste programa experimental é o maior nível de 
variação que pode ocorrer devido ao processo de fabricação manual (Figura 5), que pode levar ao 
desalinhamento da fibra e vazios, por exemplo. Tais defeitos de fabricação podem causar falha prematura 
da matriz devido à concentração de tensões e reduzir o desempenho do reforço (Mehdikhani et al., 2019). 

As curvas carga versus deslocamentos para as vigas reforçadas se mostram contínuas nas vigas com concreto 
de menor resistência à compressão (PRF_CA30 e PRF_CA_50), sem quedas de carga durante o carregamento 
(Figura 6). Menores resistências à compressão do concreto resultam em menor rigidez e aparecimento mais 
precoce de microfissuras, contribuindo para uma transferência de carga mais suave para o PRF (Pam & Leung, 
2009). A medida que a resistência à compressão do concreto aumenta, a redistribuição de tensões do 
concreto para o PRF acarreta as quedas de carga mostradas na Figura 6. Assumindo que a resistência à tração 

do concreto pode ser estimada em função da resistência à compressão (𝑓𝑐𝑡 =  0.56√𝑓𝑐𝑚 (ACI, 2014)), as 

curvas apresentadas na Figura 6 corroboram os achados de Niu et al. (2006) e comprovam que a fissuração 
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é substancialmente retardada em concretos com alta energia de fratura à tração, cujos efeitos são 
semelhantes aos das mudanças na resistência à tração do concreto. Como resultado, as quedas de carga 
ocorrem com carregamentos substancialmente maiores para concretos com alta resistência à tração. 

Tabela 3 – Descrição do programa experimental. 

Viga 
Prupt md

* 
(KN) 

Pexp PRF_CA / 
Pexp CA  

Abertura Máxima 
de Fissura 

(mm) 
Modo de Falha 

CA30 47,60a - 
4 

Escoamento da armadura 4 
3,5 

PRF_CA30 76,851 1,61 
9 Descolamento interfacial devido a propagação de fissuras 

intermediárias de cisalhamento seguido de ruptura do 
concreto comprimido 

5 
7 

CA50 53,75b - 
4 

Escoamento da armadura 4 
6 

PRF_CA50 78,491 1,46 
2 

Descolamento interfacial devido a propagação de fissuras 
intermediárias de cisalhamento/flexão  

2 
4 

CA80 54,87b,c - 
3,5 

Escoamento da armadura 3,5 
3 

PRF_CA80 84,212 1,53 
4 

Descolamento interfacial devido a propagação de fissuras 
intermediárias de cisalhamento/flexão  

8 
5 

CA90 56,76c - 
4 

Escoamento da armadura 4 
4 

PRF_CA90 80,531,2 1,42 

4 
Descolamento interfacial devido a propagação de fissuras 

intermediárias de flexão 
4 

5 

* Média de 3 amostras, mesmas letras representam médias equivalentes por two-way ANOVA e teste t de Student com  0,05.

Figura 4 – Modos de falha: (a) Viga PRF_CA30_1; (b) Viga PRF_CA50_1; (c) PRF_CA80_2; (d) PRF_CA90_3. 

Figura 5 –   Variação na composição de PRF moldado in loco (PRF_CA 80). 

resina 

fibra 

vazio 
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Figura 6 – Deslocamentos no centro do vão: (a) vigas não reforçadas; (b) vigas reforçadas. 

Na Figura 7, primeiramente é interessante notar os altos níveis de deformação na ancoragem em forma de 
U, provavelmente atingidos devido às concentração de tensões na ancoragem. O uso de laços de PRF uni ou 
multidirecionais é uma das técnicas de ancoragem mais comuns em sistemas colados externamente. No 
entanto, se não for executado perfeitamente, podem ocorrer concentração de tensões que induzem falhas 
prematuras no sistema de ancoragem. 

Os perfis de deformação da Figura 7 mostram que, quanto maior a resistência à compressão do concreto, 
menores são as deformações medidas no SG1. As deformações aumentaram consideravelmente na viga 
PRF_CA30 após 70kN, o que ocorreu com cargas mais elevadas nas vigas com maior resistência à compressão 
do concreto. As deformações medidas ao longo das vigas mostram que, para condições de serviço, as 
deformações são menores nas vigas com maior resistência à compressão do concreto. Para níveis de carga 
mais elevados, as deformações no PRF ao longo das vigas dependem de outros fatores, como abertura de 
fissuras e possível concentração de tensões relacionadas a imprecisões no processo de moldagen in loco. 

Figura 7 – Deformações específicas no PR: (a) viga submetida a 10kN;  (b) na carga de ruptura. 

Os resultados plotados no gráfico da Figura 8 mostram que a tensão de cisalhamento interfacial média 
aumenta quanto maior a carga aplicada e é maior para as vigas da série PRF_CA30. A baixa tensão de 
cisalhamento interfacial da viga PRF_CA90 resultou nos menores níveis de reforço taxas de transferência de 
tensões atingidos, e contribuiu também para que o descolameto ocorresse a partir da fissura localizada no 
meio vão, corroborando com os achados de Niu et al. (2006) para vigas reforçadas com concreto de elevada 
resistência à compressão. Esses resultados, comparados à resposta carga versus deslocamento das vigas 
reforçadas (Figura 6), comprovaram que o uso de alta resistência à compressão do concreto afetou a resposta 
de pré-fissuração, a transferência de tensões e a ductilidade geral na ruptura, resultando em um esquema 
de reforço menos eficiente. De fato, considerando os resultados médios da carga de ruptura das vigas 
reforçadas (série PRF_CA) e respectivas não reforçadas (série CA), PRF_CA30 e PRF_CA90 apresentaram as 
maiores (1,61) e menores (1,42) taxas de reforço efetivas (Tabela 3). 

(a) (b)
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Figura 8 – Tensão de cisalhamento interfacial média versus resistência à compressão do concreto. 

Os resultados mostram que a falha de descolamento interfacial PRF é altamente influenciada pela relação 
entre a fissuração do concreto e as propriedades da interface PRF-concreto. Esta relação está diretamente 
relacionada às propriedades mecânicas do concreto e PRF (resistência máxima e rigidez, por exemplo), 
distribuição de tensões sob carga e redistribuição de tensões no estágio pós-fissuração, que dependem das 
propriedades do concreto e da carga suportrada pela armadura de aço. 

A rigidez do PRF é essencial ao considerar a possibilidade de executar um reforço com PRF. Camadas finas de 
PRF podem resultar em descolamento interfacial devido a fissuras intermediárias, em vez de arrancamento 
do concreto ou descolamento interfacial a partir da extremidade da viga. Neste programa experimental, as 
vigas foram reforçadas com uma única camada de PRF e romperam por descolamento interfacial devido à 
propagação de fissuras intermediárias. Camadas mais espessas de PRF, por outro lado, reduzem a ductilidade 
do elemento reforçado (Garcez et al., 2012) e levam à ruptura devido ao arrancamento do concreto ou 
descolamento interfacial devido à propagação de fissura de extremidade. 

4. Conclusões

As vigas reforçadas romperam por descolamento interfacial devido à propagação de fissuras intermediárias. 
A ruptura ocorreu a partir da borda de fissuras de flexão/cisalhamento nos substratos de concreto com 
menor resistência à compressão ou a partir da borda das fissuras de flexão, localizadas no centro do vão, 
para substratos de concreto com  maior resistência à compressão. 

O aumento da resistência à compressão do concreto não resultou em aumento de carga última nas vigas 
reforçadas. Para condições de serviço, as deformações no PRF foram menores quanto maior a resistência à 
compressão do concreto.  

Os mecanismos de iniciação do dano e propagação do descolamento mostraram-se altamente dependentes 
da transferência de carga e da redistribuição de tensões após a fissuração do concreto. 

O uso de alta resistência à compressão do concreto afetou a resposta pré-fissuração, a transferência de 
tensões e a ductilidade geral dos elementos, resultando em um esquema de reforço de PRF menos eficaz. 
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Resumo: Os altos custos de investimento envolvidos no programa de manutenção das obras de artes 
especiais (OAE’s)  se tornam um dos principais motivos para a frequente falta de inspeções neste tipo de 
estruturas. Diante disso, a inserção dos drones no inspecionamento dessas construções tem se mostrado 
atrativa, visto que prometem dar agilidade na obtenção de informações e reduzir os custos operacionais do 
serviço. Esta pesquisa possui como objetivo avaliar as potencialidades e limitações do uso de drones como 
ferramenta de inspeção em pontes, levando em consideração os procedimentos tradicionalmente adotados 
e normalizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A pesquisa teve como 
objeto de estudo a Ponte Pedra do Cavalo, localizada no Recôncavo da Bahia e sob jurisdição do DNIT. A 
análise da estrutura foi delimitada nos elementos de maior criticidade: juntas de dilatação, aparelhos de 
apoio, cabeças de pilares e sistema de drenagem. O drone utilizado foi o DJI modelo Phantom 4 Advanced, 
com sensor óptico embarcado. Os resultados apontaram que o drone agilizou a coleta de informações, 
permitindo a visualização de grande parte dos elementos estruturais e potencial para ampliar a frequência 
da realização das inspeções executadas pelo DNIT. Entretanto, existiram limitações no acesso de algumas 
regiões da estrutura devido a condicionantes de naturezas distintas, sendo algumas de possíveis soluções a 
partir da troca do equipamento e método de trabalho.  Mediante as imagens do drone foi possível identificar 
manifestações patológicas, anomalias construtivas e falhas que comprometem a vida útil da estrutura. As 
imagens do drone também permitiram identificar pontos mais sensíveis para complementação da análise a 
partir de uma inspeção visual direta. 

Palavras-chave: Obras de Artes Especiais, Inspeção, Drones, Manifestações Patológicas. 

Abstract: The high investment costs involved in the maintenance program of the bridges become one of the 
main reasons for the frequency of inspections in this type of structures. Therefore, the insertion of drones in 
the inspection of these constructions has proven to be attractive, since they promise to provide agility in 
obtaining information and reduce the operational costs of the service. This research has the objective of 
evaluating the potentialities and limitations of the use of drones as an inspection tool in bridges, taking into 
consideration the procedures traditionally adopted and normalized by the National Department of 
Transportation Infrastructure (DNIT). The research had as object of study the Pedra do Cavalo Bridge, located 
in Recôncavo da Bahia and under jurisdiction of DNIT. The structure analysis was delimited in the most critical 
elements: expansion joints, support devices, pillar heads and drainage system. The drone used was the DJI 
model Phantom 4 Advanced, with embedded optical sensor. The results showed that the drone speeded up 
the collection of information, allowing the visualization of a large part of the structural elements and 
potential to increase the frequency of inspections performed by DNIT. However, there were limitations in 
the access of some regions of the structure due to conditions of different natures, being some of possible 
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solutions from the change of equipment and working method.  Through the images of the drone it was 
possible to identify pathological manifestations, constructive anomalies and failures that compromise the 
useful life of the structure. The images of the drone also allowed to identify more sensitive points to 
complement the analysis from a direct visual inspection. 

Keywords: Bridges, Inspections, Drone, Pathological Manifestations. 

1. Introdução

Segundo Timerman apud Santos (2017) estima-se que no Brasil existem cerca de 120 mil pontes e viadutos, 
onde 111 mil destas estruturas são gerenciadas por órgãos estatais das três esferas de governo, enquanto 
somente 9 mil são de responsabilidade de concessionárias.  Levando em consideração essa estimativa, os 
dados relacionados ao cadastramento de todas essas estruturas, assim como o conhecimento sobre o seu 
real estado de conservação ainda é um desafio a ser vencido. De acordo com o relatório de auditoria 
operacional do Tribunal de Contas da União, realizado em fevereiro de 2012, o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes  (DNIT), responsável pelo gerenciamento das estradas federais, apresentava 
dificuldades em seguir os critérios da Norma DNIT 010/2004-PRO, em relação a abrangência e peridiocidade 
das inspeções rotineiras, não conseguindo realizá-las na sua totalidade dentro do intervalo máximo 
normativo de 2 anos. Inclusive, o mesmo documento indica que as últimas inspeções realizadas de forma 
sistemática teriam acontecido entre os anos de 2002 e 2004 e das 4.469 obras que estão sob 
responsabilidade do DNIT, 3.351 encontram-se em mau estado de conservação. 

Diante do exposto, a problemática atual em relação ao estado de conservação das pontes gerenciadas pelo 
poder público gira em torno do desconhecimento da real situação devido a frequência exígua das inspeções 
requeridas. A dificuldade de acesso em todos os pontos da estrutura requer, muitas vezes, a mobilização de 
equipamentos e interdição de vias, acarretando em custos elevados, e em certos casos, gerando até mesmo 
risco a segurança do inspetor (RAUBER, et al. 2018). 

Por outro lado, o mercado atual tem oferecido novas tecnologias que prometem facilitar o gerenciamento 
do  acompanhamento do estado de conservação de estruturas, em especial as obras de arte especiais 
(OAE’s). Uma das alternativas é a utilização de drones, um tipo de veículo aéreo não tripulado (VANT) mais 
compacto, porém com capacidade de embarcar uma série de sensores para captação de imagens de 
diferentes naturezas. Estes equipamentos podem chegar rapidamente a pontos de difícil acesso, sem que 
haja a necessidade de aproximação do operador ou instalação de andaimes e plataformas, tornando a 
inspeção mais rápida, segura e barata. 

Considerando que o drone pode ser uma ferramenta facilitadora nas atividades de inspeções, avaliar a 
eficiência destas aeronaves no uso de inspeções de estruturas pode permitir avanços nos procedimentos 
atualmente adotados. A presente pesquisa busca avaliar as potencialidades e limitações do uso de drones 
como ferramenta de inspeção em pontes, levando em consideração os procedimentos tradicionalmente 
adotados e normalizados pelo DNIT. O objeto de estudo foi a Ponte da Pedra do Cavalo, localizada sobre o 
Rio Paraguaçu, no Km 200,49 da Rodovia Mário Covas (BR 101), Recôncavo da Bahia.  

2. Referencial Teórico

2.1 Gerenciamento e monitoramento de OAE em rodovias federais 

O gerenciamento de OAE em rodovias federais está sob a jurisdição do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), que adota a norma  DNIT 010/2004 – PRO para gerenciamento e 
monitoramento destas estruturas. O acompanhamento das pontes e vidadutos sob responsabilidade do DNIT 
é realizado a partir do Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), cuja data base possui 
todas as informações coletadas ao longo da vida útil da obra, permitindo assim um planejamento sobre as 
manutenções necessárias requerida pela norma, para que assim seja garantido a eficácia desse Sistema de 
Gestão.   
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De acordo com a norma DNIT, as inspeções são classificadas em cinco tipos, diferenciando-se pelos objetivos 
previstos para cada uma delas, são elas: Inspeção cadastral, sendo essa a primeira inspeção que a estrutura 
receberá logo após a sua construção e que proverá as informações que serão cadastramentas no SGO, ou 
então, quando é realizada alguma mudança significativa do projeto, tal como alargamentos e outras 
mudanças na geometria; Inspeção rotineira, realizada com uma frequência de no máximo dois anos; Inspeção 
especial, realizada com uma frequência de cinco anos; Inspeção extraordinária, realizada quando ocorre um 
grave acidente na obra; Inpeção intermediária, proposta para monitorar uma deficiência suspeitada ou já 
detectada. 
Os requisitos mínimos para realizar, com segurança, uma inspeção confiável e completa são o planejamento 
e a programação adequada, estas duas atividades deverão abordar os seguintes aspectos: motivo e tipo de 
inspeção, dimensionamento da equipe, equipamentos e ferramentas, projetos e relatórios anteriores e ainda 
o período do ano mais favorável a este tipo de investigação. Todos os aspectos citados anteriormente são
primordiais a execução de uma boa inspeções, todavia, a escolha de equipamentos e ferramentas adequadas
poderá influenciar totalmente na dinâmica da inspeção e numa maior abrangência quanto ao número de
pontes inspecionadas. Em relação aos elementos da OAE que devem ser inspecionado a norma do DNIT
apresenta cada um deles com suas respectivas observações do que pode ser analisado durante a inspeção.

2.2 Uso de drones em inspeções de estruturas 

Muitas das pontes existentes no Brasil não dispõem de plataformas de inspeções, tornando necessário que 
durante essa atividade seja utilizado meios de acesso que facilitem a proximidade e visualização do Inspetor 
da região a ser inspecionada. Segundo Giovannetti (2014), os dois principais meios de alcançar regiões de 
difícil acesso de uma ponte são por meio de equipamentos de acesso e veículos de acesso. Como 
equipamento de acesso podem ser citados o mais comuns, como escadas, andaimes apoiados ou suspensos, 
plataformas apoiadas em torres tubulares e barcos ou balsas. Os veículos especiais de acesso oferecem um 
rápido e seguro acesso a região que deve ser analisada, todavia, seu aluguel possui um alto custo. Exemplos 
desses veículos são os caminhões do tipo Munck e os “snoopers”, ambos possuem braços articulados e 
cestas, entre outras características que os diferenciam. 

Um equipamento que tem apresentado potencial na facilitação dos serviços de inspeções visuais são os 
veículos aéreos não-tripulados (VANT´s) que possuem carga útil adequada no embarque de sensores para 
coleta de informações (DCEA, 2010). Atualmente existem vários modelos de VANT’s, de diferentes 
características e tamanhos. Os VANT’s do tipo multirrotor, conhecidos também como drones, são os mais 
indicados para inspeções devido a sua capacidade de mover-se em todas as direções num espaço limitado e 
pairar no ar sem perder a estabilidade (RAUBER, et al. 2018). Os drones podem voar ao redor da estrutura 
em estudo, possibilitando a aproximação para coleta de imagens e vídeos de alta resolução, dando condições 
ao inspetor de visualizar os elementos estruturais e analisar a sua integridade de forma ágil e segura.  

Considerando que os VANT’s são equipamentos que utilizam o espaço aéreo, sua utilização é regulamentada 
pelo Estado. A legislação brasileira acerca dos procedimentos para acesso a esse espaço é de competência 
do Ministério da Defesa, no âmbito do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e através 
do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).  Compete à Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) administrar o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), assim como emitir Certificados de Matrícula 
(C.M.) e de Aeronavegabilidade (C.A.) de aeronaves civis sujeitas à legislação brasileira. Para a execução do 
voo se torna necessário uma solicitação ao DECEA, informando a intensão do voo, caso comercial ou 
recreativo, localização e a altura. A autorização de uso do espaço aéro deve ser realizada no Sistema de 
Autorização para Acesso ao Espaço Aéreo por Aeronaves Não Tripuladas - SARPAS (DECEA, 2010). 

3. Metodologia

3.1 Caracterização do  objeto de estudo 

A Ponte Pedra do Cavalo (Figura 1), foi construída na década de 1980 e está localizada no Km 200.49 da BR 
101– Rodovia Governador Mário Covas, situada no Recôncavo baiano. A OAE possui largura total de 12.2 
metros com disposição de duas faixas de rolamento, cada uma com 3.5m, acostamentos em ambas as faixas, 
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com largura de 2.6 m cada. A estrutura tem um comprimento de 498 m, dividida em 11 vãos  distribuído da 
seguinte forma: um vão de 39.2m, seis vãos de 40.2m, dois de 60.10m, um de 37.2 e outro de 42.2m. 

Em termos de estrutura a ponte possui um sistema misto de apoios sendo constituída por elementos de 
concreto armado e protendido.  No sistema estão dispostos 10 pilares do tipo pilar-parede que servem de 
apoio para as vigas protendidas, responsáveis por distribuir os esforços gerados pela laje do tipo nervurada 
com longarinas transversais. Além disso, a obra de arte é composta por 7 juntas de dilatação, distribuídas ao 
longo do comprimento da ponte. A Figura 2 mostra a disposição dos pilares e dos vãos através de um croqui 
representativo. É importante mencionar que a ponte estudada não possui plataformas de inspeção. 

Figura 1- Vista superior da ponte Figura 2- Esquema estrutural com a disposição de vãos e pilares 

3.2 Método da pesquisa 

O método de inspeção adotado para esta pesquisa adotou os procedimentos requeridos pela norma DNIT 
010/2004 – PRO, considerando tanto uma inspeção visual direta quanto uma inspeção realizada a partir das 
imagens obtidas por um drone. O equipamento utilizado foi um DJI Phantom 4 Advanced, multirotor 4 eixos, 
com sensor RGB (SONY EXMOR 1” CMOS) embarcado para registro das imagens, que possibilita a aquisição 
de vídeos em resolução 4K a 60 frames por segundo e imagens com resolução de 20 megapixels. Um total de 
quatro bateriais foi utilizado na coleta de imagens desse trabalho.  

Antes da realização da inspeção foi realizada uma visita preliminar para que os inspetores pudessem se 
ambientar com o local da obra,  verificando os locais de acesso para a equipe, os pontos de apoio para 
operador do drone, as condições de segurança de deslocamento, bem como as áreas adjacentes. Essa 
primeira visita também foi importante para dar base ao planejamento da inspeção, de forma a otimizar o 
trabalho e a coleta de imagens pelo drone. A inspeção ocorreu em um único turno e foi realizada por uma 
equipe de 4 pessoas, sendo 3 engenheiros e 1 auxiliar. Metade da equipe ficou responsável pela coleta de 
imagens com o drone e metade responsável pela inspeção visual direta do tabuleiro superior da ponte. 
Importante ressaltar que, o trânsito não foi bloqueado durante as atividades, porém foi gerido pela própria 
Polícia Federal que esteve presente durante os trabalhos.  

A inspeção foi realizada em dois momentos distintos. No primeiro momento foram registrados vídeos e 
imagens referentes aos pilares, parte inferior (tabuleiro, cabeça dos pilares e aparelhos de apoio) e laterais 
da ponte. Iniciou-se pela encontro esquerdo, próximo aos pilares P1, P2, P3, P4 e P5, cuja distância permitia 
o posicionamento do operador de forma a ter acesso visual do drone para evitar possíveis colisões. Esse
procedimento foi requerido, pois o equipamento utilizado não era dotado de sensores suficientes para a
realização de um voo manual sem riscos de queda. A aquisição das informações durou aproximadamente 1h.
Em um segundo momento, foram capturadas imagens e vídeos do tabuleiro superior a partir de um voo
automático, já que não existiam obstáculos que pudessem comprometer o equipamento. Essa fase da
inspeção durou cerca de 15 minutos. A solicitação do voo foi realizada no DECEA através do SARPA, obtendo
autorização de número #671B82.

A inspeção visual direta foi realizada pelos inspetores utilizando uma câmera de celular para registro 
fotográfico. Considerando que as condições para a inspeção não foram as mais favoráveis para a circulação 
da equipe (presença de vegetação, rio com vazão intermediária), as informações foram complementadas por 
relatórios de inspeções provenientes do DNIT, realizados nos anos de 2019, 2018 e 2013.  
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A análise das imagens obtidas pelas duas formas de inspeção visual (direta e com o drone) buscou entender 
as potencialidades e limitações a respeito da visualização dos elementos da estrutura por meio do drone e 
como esse equipamento poderia contribuir com o método tradicional utilizado pelo DNIT.  

4. Resultados e Discussões

A partir dos dados coletados por meio da metodologia da pesquisa, foi elaborado o Quadro 1, que apresenta 
a capacidade de visualização dos elementos da estrutura da ponte a partir de dois métodos distintos, que é 
o método de inspeção visual direta, normatizado pelo DNIT, e o método complementar utilizando o drone.

Quadro 1 – Capacidade de visualização dos elementos da estrutura pelos distintos métodos 

Elementos da 
Estrutura 

Visualização 
total 

Visualização 
Parcial 

Visualização 
Limitada 

Motivo da Limitação Visual 

Inspeção 
visual direta 

Encontros x - 

Pilares P1, P2, 
P3, P4 e P5 

x Aproximação do Inspetor do 
elemento 

Pilares P6, P7, 
P8, P9, P10 

x Aproximação do Inspetor do 
elemento 

Aparelhos de 
Apoio 

x Alcance do Inspetor sem uso de 
recurso externos 

Juntas de 
Dilatação 

x - 

Drenos x - 

Vigas Laterais x Aproximação do Inspetor do 
elemento 

Inspeção com 
o drone

Encontros x Vegetação Densa 

Pilares P1, P2, 
P3, P4 e P5 

x - 

Pilares P6, P7, 
P8, P9, P10 

x Visualiação do operador em 
relação ao drone e não acesso a 

área adjacente em função da 
presença de vegetação e curso 

hídrico 

Aparelhos de 
Apoio 

Alcance do drone e falta de 
iluminação e falha no GPS 

Juntas de 
Dilatação 

x Aproximação do drone em relação 
ao elemento 

Drenos x Aproximação do drone em relação 
ao elemento 

Vigas Laterais x - 

O drone utilizado não apresentou potencialidade para visualização dos encontros da estrutura, embora o 
equipamento  demonstre capacidade de desvio de obstáculos, a vegetação densa impossibilitou a 
aproximação do equipamento, devido ao risco de queda. A Figura 3 mostra o pilar P1 que está à frente do 
elemento que pretendia ser inspecionado pelo VANT. Na imagem é posssível observar a vegetação que limita 
a visualização do encontro. O relatório de inspeção rotineira do DNIT no ano de 2019 apresenta na sua 
inspeção visual direta registro fotográfico de um encontro (Figura 4), mas nela percebe-se que houve a 
necessidade da descida do inspetor no morro para coleta da fotografia e muito provavelmente, quando o 
órgão fez a inspeção, foi realizado uma limpeza prévia da área, para viabilizar a visualização do elemento.  

A cabeça dos pilares P1 a P5 foram abordadas de maneira eficiente pelo drone (Figura 5), porém é importante 
ressaltar a dificuldade de aproximação na face esquerda do pilar P1 visualizado na Figura 3, isto devido a 
presença de vegetação densa próximo desse elemento, que atrelada a uma maior vazão no curso hídrico 
acarretou na falta de possibilidade de movimento do operador para que aumentasse a visibilidade em 
relação a aeronave, não sendo possível captar as imagens referentes aos pilares P6, P7, P8, P9 e P10. 
Possivelmente, a utilização de embarcações poderia ter permitido a aproximação do operador do drone, 
possibilitando a captação das imagens. É importante evidenciar que durante a inspeção o rio estava mais 
cheio e em alguns momentos facilitava a circulação na base da ponte. No relatório do DNIT foi coletado 
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imagens de todos os pilares, porém vale salientar que as fotografias registradas possuem uma baixa 
qualidade de visualização, visto que foram capturadas muito distante do elemento de estudo. Além disso, 
algumas imagens foram registradas atrás de arbusto, local que não favorecia a visualização do pilar P2. As 
Figuras 5 e 6 apresentam imagens do pilar P2, uma obtida com o drone e outra obtida por inspeção visual 
direta com máquina fotográfica, respectivamente. Devido a impossibilidade de obter contato visual completo 
em todos os pilares da ponte, seja com a inspeção direta ou mesmo com o drone, a visualização foi 
classificada como parcial em ambos métodos, entretanto, foi mais abrangente quando o drone foi utilizado.  

Figura 3- Imagem do drone Figura 4- Imagem do relatório DNIT 

Figura 5- Imagem do drone Figura 6- Imagem do relatório DNIT 
Os aparelhos de apoio foram os elementos que apresentaram maiores dificuldade na obtenção das imagens 
pelo drone, devido ao sistema estrutural adotado no projeto, bem como o tipo e dimensões desses 
aparelhos.  A falta de luminosidade nesta posição da estrutura também foi um fator que contribuiu 
negativamente na aquisição das imagens. No entanto, possivelmente a utilização de outros equipamentos 
existentes no mercado, com menor dimensão e com sensores mais sensíveis a luminosidade, poderia ter 
resolvido este problema. Além disso, foi identificado uma perda de sinal do GPS no momento em que o 
veículo aéreo circulou na parte inferior do tabuleiro. Essa situação impossibilitou o adequado controle do 
equipamento, perdendo a garantia de aquisição de imagens que fornecessem condições de visualização do 
local. Nos documentos do DNIT também não constam nenhuma inspeção desses elementos, isso pode ser 
consequência da não utilização por parte da equipe de dispositivos de acesso como veículos especiais. 
Dependendo do tipo de aparelho de apoio adotado no projeto, a sua visualização sempre será limitada 
quando não forem utilizados equipamentos ou veículos especiais que levem o inspetor até essa área. 
Considerando os custos e riscos do uso de dispositivos de acesso, talvez a aquisição de um drone com 
tecnologia mais atual posssa permitir uma melhor visualização. 

As imagens coletadas das juntas de dilatação e dos drenos através do drone apresentaram resultados 
parciais, visto que a distancia do aparelho ao tabuleiro precisava ser grande, pois o tráfego não foi 
interrompido. Através das imagens do VANT era possível ver solo carreado, lixo, vegetação, todavia, não foi 
possível analisar a integridade dos materiais das juntas, muito menos avaliar corretamente a obstrução dos 
drenos somente com as imagens do drone. Para entender o real estado de conservação desses elementos 
foi necessário a inspeção visual direta pela equipe. Ainda assim, as juntas e drenos são elementos de fácil 
acesso, podendo ser observadas por cima do tabuleiro. 

A partir de uma caminhada sobre o pavimento foi possível perceber que dos 76 drenos previsto no projeto, 
somente 9 estavam completamente desobstruidos. A obstrução devido a  grande presença de solo carreado, 
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lixo e raízes de vegetação (Figura 7) conduz a água pluvial pela junta de dilação e mantém permanentemente 
úmida a cabeça do pilar. Em relação as juntas foi indentificado um total de 7 ao longo da ponte com 
espaçamentos variáveis, mas de acordo o documento da inspeção realizada em 2013 pelo DNIT existem 
apenas 6, dado que não confere com o que foi observado em campo. Além disso, foi confirmado também a 
presença de materiais asfálticos na superfice das juntas de dilatação, o que impossibilita a movimentação 
natural das juntas, fazendo com que naquela região apareçam trincas nos pavimentos (Figura 8). 

 Figura 7 – Imagem do drone Figura 8 – Material deteriorado na superfície da junta 

As imagens das vigas laterais foram facilmente registrada pelo drone (Figura 9). No relatório do DNIT também 
constam as fotografias das vigas laterais (Figura 10), no entanto, devido essas imagens serem registradas 
distante do elemento estudado, houve uma significativa queda na qualidade da resolução das fotos.  

Figura 9- Imagem do drone) Figura 10- Imagem do relatório DNIT 
A partir da análise das imagens da inspeção direta e inspeção com o drone, foi possível a identificação de 
certas manifestações patológicas, como por exemplo manchamentos de umidade nas cabeças dos pilares, 
sujidades de diferentes naturezas nos parâmentos de concreto, presença de vegetação aderida a estrutura 
(Figura 11), obstrução das juntas de dilatação pela camada de pavimento asfáltico (Figura 12), obstrução dos 
drenos, além de falha construtiva, como a presença de um dreno justamente no alinhamento da cabeça do 
pilar. O Quadro 2 mostra as anomalias encontradas a partir das imagens captadas pelo drone, bem como a 
sua existência em cada um dos elementos da estrutura.  

Figura 11-  Pilar 3 presença de vegetação e manchas de 
umidade 

Figura 12 – Obstrução das juntas por material 

asfáltico  
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Quadro 2 –  Presença de manifestações patológicas, anomalias construtivas e falhas 

Manifestações patológicas - anomalias construtivas - falhas 

Manchas de 
umidade/mofo Sujidade Presença de vegetação 

Degradação de 
material da junta Obstrução 

Cabeça do pilar 1 x x 

Cabeça do pilar 2 x x 

Cabeça do pilar 3 x x x 

Cabeça do pilar 4 x x 

Cabeça do pilar 5 x x x 

Drenos x x 

Juntas de dilatação x x  x 

Mediante os dados coletados foi perceptível que a estrutura do concreto apresenta boas condições, pois não 
foram visualizadas fissuras relevantes, mas percebe-se uma leve lixiviação proveniente do concreto.   

5. Conclusões

O drone se mostra um equipamento eficaz no que se refere a qualidade das imagens coletadas, permitindo 
a visualização de detalhes da ponte, observar a presença de manifestações patológicas como manchamentos 
de umidade e sujidade, presença de vegetação em locais inadequados e anomalias construtivas. Por 
consequência, o VANT apresenta grande potencial para auxiliar nas inspeções visuais diretas, normatizadas 
pelo DNIT, podendo influenciar na ampliação a frequência da execução das inspeções rotineiras, reduzir o 
número de pessoas em campo, o tempo para a execução das atividades e os custos referentes a uso de 
equipamentos e instalação de plataformas de acesso. Entretanto, é importante salientar que o equipamento 
mostrou limitações na visualização de alguns elementos, como por exemplo aparelhos de apoio, drenos e 
juntas, ratificando a imprescindibilidade de um trabalho paralelo entre a inspeção visual direta  e o uso de 
VANT, além da necessidade de mais estudos a fim de reduzir as lacunas não preenchidas com novas soluções. 
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Resumo: As adições minerais são empregadas no concreto com o objetivo de melhorar algumas de suas 
propriedades mecânicas, bem como, a sua durabilidade. Atualmente, tem-se difundido o uso de pozolanas 
de alta reatividade como matéria-prima para obtenção de concreto com menor consumo de cimento. O 
presente trabalho avaliou a influência de diferentes teores de metacaulim de alta reatividade em substituição 
à massa de cimento e  a influência de diferentes tipos de cura na determinação das propriedades do concreto 
autoadensável, sendo elas, absorção de água e resistência à compressão. Os ensaios foram realizados nas 
idades de 28 e 63 dias. Na execução deste trabalho foram comparados concretos referência (sem adição de 
metacaulim), com concretos com adição de 10% de metacaulim de alta reatividade. Constatou-se uma 
diminuição da absorção de água por capilaridade para os ensaios realizados aos 63 dias, principalmente para 
os corpos de prova que passaram pelo processo de cura úmida. Quanto a resistência à compressão uniaxial 
observou-se um pequeno decréscimo nos concretos que possuíam 10% de metacaulim em sua composição, 
mas que não comprometeram os resultados, demonstrando-se dentro do esperado. Analisando o efeito 
isolado da cura úmida constatou-se um aumento considerável da resistência, assim como, a idade de 
execução dos ensaios que, aos 63 dias, em ambas as substituições promoveu um acréscimo considerável da 
resistência comparando-se com os ensaios realizados aos 28 dias. Com relação a variável substituição, não 
se obteve valores significativos nos ensaios realizados aos 63 dias, mas houve um considerável aumento do 
módulo de elasticidade no processo de cura exposta para 10% de substituição dos ensaios realizados aos 28 
dias. Contudo, é possível concluir que a utilização do MAR em substituição parcial do cimento Portland 
proporciona um menor consumo de cimento, sem alterar consideravelmente as propriedades físicas do 
concreto auto adensável. 

Palavras-chave: Adições minerais, pozolanas, metacaulim de alta reatividade, concreto autoadensável. 

Abstract: Mineral additions are used in concrete in order to improve some of its mechanical properties, as 
well as its durability. Currently, the use of highly reactive pozzolans has become widespread as a raw material 
for obtaining concrete with less cement consumption. The present work evaluated the influence of different 
levels of high reactivity metakaolin to replace the cement mass and the influence of different types of curing 
in determining the properties of self-compacting concrete, namely, water absorption and compressive 
strength. The tests were performed at the ages of 28 and 63 days. In carrying out this work, reference 
concretes (without addition of metakaolin) were compared with concretes with the addition of 10% high 
reactivity metakaolin. There was a decrease in the absorption of water by capillarity for the tests carried out 
at 63 days, mainly for the specimens that went through the process of wet curing. Regarding the resistance 
to uniaxial compression, a small decrease was observed in concretes that had 10% metakaolin in their 
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composition, but which did not compromise the results, showing themselves as expected. Analyzing the 
isolated effect of wet curing, there was a considerable increase in resistance, as well as the age of running 
the tests, which at 63 days, in both substitutions promoted a considerable increase in resistance compared 
to the tests performed at 28 days. Regarding the substitution variable, no significant values were obtained in 
the tests performed at 63 days, but there was a considerable increase in the elasticity module in the curing 
process exposed to 10% replacement of the tests performed at 28 days. However, it is possible to conclude 
that the use of MAR in partial replacement of Portland cement provides a lower consumption of cement, 
without significantly altering the physical properties of self-compacting concrete. 

Keywords: Mineral additives, pozzolans, high reactivity metakaolin, self-compacting concrete. 

1. Introdução

O concreto é o material de construção civil mais utilizado em todo o mundo. Com isso aumentou a 
necessidade de se produzir mais cimento, ocasionando problemas ambientais em todo o mundo (LACERDA; 
HELENE, 2005). Só no Brasil, o consumo de cimento em 2018 ultrapassou os 72 milhões de toneladas, 
gerando assim, uma elevada emissão de 𝐶𝑂2. Devido a esse fato, há uma busca constante de melhorias em 
suas propriedades para aumentar sua eficiência, reduzir o consumo de seus materiais constituintes, 
proporcionando assim, um grande ganho ecológico com a redução da quantidade de clínquer da produção 
do cimento. 

De acordo com Duarte et al. (2017), nos últimos anos verificou-se um grande avanço em relação ao 
desempenho da tecnologia do concreto. Isto foi possível graças ao advento dos aditivos químicos, que 
possibilitaram atingir propriedades nunca antes alcançadas. Além disso, a introdução das adições minerais 
ao cimento e ao concreto também foi preponderante para o desenvolvimento da tecnologia do concreto 
moderno, principalmente no que se refere à durabilidade das estruturas de concreto. 

De acordo com Lacerda e Helene (2005), o metacaulim de alta reatividade se tornou uma nova opção de 
material pozolânico. Embora seja utilizado em outros países a mais de 10 anos, trata-se de um material cuja 
a produção no Brasil iniciou-se no ano de 2002. O objetivo geral da presente pesquisa é verificar a influência 
da utilização do (MAR) em substituição parcial do cimento Portland nas propriedades mecânicas de concretos 
autoadensáveis (CAA). 

2. Referencial Teórico

2.1 Concreto auto adensável (CAA) 

O concreto auto adensável também conhecido pela sigla CAA, teve seu início em 1986, por meio de pesquisas 
realizadas na Universidade de Tokyo, no Japão. O intuito dos pesquisadores era criar um material que 
apresentasse melhores desempenhos tanto na qualidade e como também na durabilidade das estruturas de 
concreto (GOMES, 2002). Apresenta como característica principal a capacidade de preencher os vazios e se 
auto adensar apenas com o efeito da gravidade e a sua fluidez. A auto adensamento do material é obtido por 
meio do equilibrio entre fluidez, a viscosidade moderada e a baixa coesão entre as partículas do concreto em 
seu estado fresco  (EFNARC, 2002). 

Além das características já citadas, o CAA possibilita vantagens, sendo elas diretas ou  indiretas. Pode-se 
destacar como vantagens: a rapidez para concretagem, redução da mão-de-obra no canteiro e o acabamento 
com melhor qualidade. Outro ponto positivo do CAA é o fato de permitir a concretagem de grande dimensões 
e dispensar o processo de vibração do concreto, reduzindo o custo final da obra (COPPOLA, 2000).  

Para Bosiljkov (2003) a adição de materiais finos no CAA melhora diversas propriedades, sendo estas no 
estado fresco ou também endurecido. O aumento de partículas finas melhora a densidade do material, desta 
forma dificultando a percolação de agentes externos agressivos em seu interior. 
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2.2 Metacaulim de Alta Reatividade (MAR) 

O metacaulim de alta reatividade,  segundo Gardolinski et al. (2001), pode ser considerado uma pozolana de 
alto desempenho, sendo este um material cerâmico sintético com níveis de pureza elevado, devido ao seu 
processo de calcinação controlado. A caulinita é constituída basicamente por silicato de alumínio hidratado 
que apresenta em fase amorfa. A NBR 12653 (ABNT, 2014) classifica este material como uma pozolana tipo 
N, que são pozolanas naturais ou artificiais.  

De acordo com a NBR 15894 – 1 (ABNT, 2010), a interação física e química  que ocorre com cimento modifica 
a reologia dos compósitos do concreto no estado fresco,  melhorando a sua duralidade e o seu desempenho 
mecânico. A adição de metacaulim na composição da pasta cimentícia faz com que o mesmo ocupe os 
espaços dos vazios, promovendo a diminuição dos poros, além de auxiliar na melhoria da trabalhabilidade 
no estado fresco do concreto. O processo de hidratação do cimento Portland é acelerado com a adição de 
metacaulim, que atua como filler, reagindo com o 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 gerando silicato de cálcio hidratado (𝐶 − 𝑆 −
𝐻) adicional, garantindo assim propriedades especiais como aumento da resistência à compressão e à flexão, 
redução da porosidade e permeabilidade, aumento da resistência a sulfatos, resistência à difusibilidade de 
íons cloreto e mitigação da reação álcali-agregado. Com o conhecimento teórico proporcionado pelo 
levantamento bibliográfico citado realizou-se este trabalho, com a finalidade de avaliar as propriedades 
físicas e mecânicas do CAA com substituição parcial do cimento Portland por MAR, onde analisou-se a 
influência de diversos fatores nas variáveis de resposta, como tipo de cura, idade e substituição, com o intuito 
de chegar no melhor resultado possível. 

3. Metodologia de pesquisa

A metodologia desta pesquisa procura demonstrar as propriedades dos materiais através de resultados 
obtidos na caracterização física, química e mecânica e procedimentos utilizados para a execução dos ensaios 
do programa experimental. A caracterização dos materiais e os ensaios foram executados no Laboratório de 
Preparo de Amostras e Técnicas Construtivas (LAPATEC), do curso de Engenharia Civil, da URI - Campus de 
Erechim e no Laboratório de Precisão Analítica, da URI – Campus de Erechim. 

 Para o conhecimento do desempenho do CAA, foi realizado este programa experimental constituído das 
seguintes etapas: seleção e caracterização dos materiais disponíveis para a produção do CAA, definição do 
processo de dosagem e betonadas e realização dos ensaios com concreto fresco e endurecido e a análise dos 
resultados. 

4. Resultados

De modo a facilitar a compreensão e o entendimento, bem como, auxiliar o tratamento dos dados criou-se 
combinações de variáveis demonstradas na Quadro 1. 

Quadro 1 - Combinações de variáveis. 

Tipo de cura Teor de substituição % Combinação 

Exposta 0 C1 

Exposta 10 C2 

Úmida 0 C3 

Úmida 10 C4 

Fonte: Autores (2020). 

4.1 Absorção de água por capilaridade 
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Os ensaios de absorção de água por capilaridade foram executados de acordo com a NBR 9779 (ABNT, 2012). 
As  Figuras 1 e 2 demonstram os gráficos dos resultados de absorção de água por capilaridade seguindo a 
metodologia de tempo proposta na norma (3, 6, 24, 48 e 72 horas). Para cada combinação (C1, C2, C3 e C4) 
foram ensaiados 4 CPs. Os gráficos tem como objetivo comparar a influência optida em função dos teores de 
substituição (0 e 10%) e do tipo de cura (úmida e exposta). 

        (a)       (b) 

Figura 1 – Evolução da absorção média de água por capilaridade ao longo do tempo aos 28 dias: cura exposta (a); cura 
úmida (b). 

(a)          (b) 

Figura 2 – Evolução da absorção média de água por capilaridade ao longo do tempo aos 63 dias: cura exposta (a); cura 
úmida (b). 

Como pode-se observar em ambas as idades ensaiadas, os CPs que passaram pelo processo de cura úmida 
obtiveram um menor valor de absorção, independente do teor de substituição. Também pode-se verificar 
que no ensaio aos 63 dias demonstrado na Figura 2 em ambas as curas houve uma menor absorção nos CPs 
com substituição de 10%. Após passarem por tratamento estatístico os dados foram submetidos ao método 
de análise de variância (ANOVA), com a intenção de analisar se os fatores de controle promoveram algum 
efeito significativo na variável de resposta (absorção de água por capilaridade). O efeito isolado do tipo de 
cura e a idade influenciaram significativamente nos resultados dos ensaios, bem como o efeito combinado 
dessas duas variáveis. Na Figura 3 (a) pode-se observar o efeito isolado do tipo de cura na absorção de água 
por capilaridade. Percebe-se que ocorreu uma significativa diminuição da absorção de água por capilaridade 
nas combinações C3 e C4, que passaram pelo processo de cura úmida. A Figura 3 (b) representa o efeito 
isolado da idade no resultado de absorção de água por capilaridade. Observa-se que houve um aumento 
considerável na absorção dos CPs ensaiados aos 63 dias. 
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a) b) 

Figura 3 – Efeito isolado do tipo de cura (a) e da idade (b) na absorção de água por capilaridade. 

A Figura 4 demonstra o efeito da interação do tipo de cura combinado com a idade na determinação da 
absorção de água por ascensão capilar, onde observa-se que, para cura exposta a absorção permaneceu igual 
para as duas idades ensaiadas. Em contrapartida, para o processo de cura úmida ocorreu um considerável 
aumento na absorção de água para os CPs ensaiados aos 63 dias. 

Figura 4 – Efeito combinado da interação tipo de cura x idade na absorção de água por capilaridade. 

Analisando a Figura 4, é possivel perceber o aumento de absorção para a cura úmida este fato pode ter como 
explicação as adições minerais, tais como o MAR, que promovem uma diminuição do diâmetro dos poros do 
concreto implicando em uma maior sucção de água, mas isso não significa necessariamente  que existe uma 
porosidade ou permeabilidade maior no concreto, tendo em vista que o concreto pode estar expressando 
uma capacidade maior de sucção de água por força dos capilares com menor diâmetro (TEODORO, 2016).  

4.2 Resistência à compressão uniaxial 

Os ensaios de resistência à compressão uniaxial fornecem um dos principais dados para caracterização de 
um concreto, que se refere a capacidade de um elemento resistir aos esforços até sua ruptura. Estes ensaios 
foram executados em conformidade com a NBR 5739 (ABNT, 2018).  

Após a obtenção dos resultados, observou-se no geral que houve uma pequena redução de resistência nos 
CPs com substituição de 10%. Outro aspecto que pode ser observado é o considerável aumento de resistência 
nos CPs rompidos aos 63 dias. Estes dados podem ser melhor observados na Figura 5. 
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a) b) 

Figura 5 – Resistência à compressão uniaxial aos 28 dias (a) e 63 dias (b). 

Em análise estatística dos dados o efeito isolado do teor de substituição, tipo de cura e a idade influenciaram 
significativamente nos resultados dos ensaios, bem como o efeito combinado do teor de substituição x tipo 
de cura e da combinação do tipo de cura x idade. É demonstrado na Figura 6 o efeito isolado do teor de 
substituição no ensaio de compressão uniaxial. Observa-se uma pequena redução da resistência à 
compressão para os CPs com substituição de 10% do cimento CPV-ARI por MAR. 

Figura 6 – Efeito isolado do teor de substituição na resistência à compressão uniaxial. 

Existe uma relação diretamente proporcional entre o teor de substituição e a resistência à compressão 
uniaxial, mas os resultados não corroboram com os encontrados por Caldarone et al. (1994), o qual adotou 
teores de substituição de 5 e 10%.  

Pode-se observar também que houve um pequeno aumento na resistência à compressão dos CPs que 
passaram pelo processo de cura úmida, que explica-se pelo fato deste processo propiciar uma redução 
significativa na taxa de absorção de água por capilaridade, bem como, o aumento de resistência logo nos 
primeiros dias. Outro aspecto que pode ser considerado, é que concretos com adição mineral são mais 
suscetíveis ao efeito das condições de cura do que os concretos com cimento Portland comum, devido a 
produção de CH no processo de hidratação do cimento, proveniente das reações com a pozolana, que 
formam assim produtos de hidratação secundários (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 
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a) b) 

Figura 7 – Efeito isolado do tipo de cura (a) e da idade (b) na resistência à compressão uniaxial. 

O efeito isolado que mais influenciou no valor de resistência à compressão uniaxial foi a idade dos ensaios. 
Esse ganho de resistência aos 63 dias ocorreu em ambas as substituições, mas em proporções maiores nos 
CPs com substituição de 10% do cimento Portland por MAR.  

Os resultados obtidos neste ensaio foram inferiores aos obtidos nos trabalhos utilizados como referência, 
onde Souza (2003) obteve uma eficiência aproximada entre 4% e 22% em relação ao concreto referência, e 
justifica que este comportamento ocorreu pelo fato que em seu experimento, nas maiores relações 
(a/c+MAR), tem-se maior porosidade, ocasionando assim maior eficiência do efeito pozolânico pelo 
preenchimento dos vazios da mistura, bem como efeito filer. 

a) b) 

Figura 8 – Efeito combinado do teor de substituição x tipo de cura (a) e idade x tipo de cura (b) na resistência à 
compressão uniaxial. 

A partir da análise da Figura 8 (b) observa-se que os ensaios realizados aos 63 dias obtiveram melhores 
resultados de compressão em ambas as curas comparado aos 28 dias. Outro aspecto que pode ser observado 
é que em ambas as idades ensaiadas o processo de cura úmida proporcionou um ganho de resistência em 
relação a cura exposta, cerca de 10% para os 63 dias e aproximadamente 1% aos 28 dias. 

5. Conclusões

Os concretos produzidos com substituição parcial de 10% do cimento Portland CPV-ARI por MAR 
apresentaram, para o ensaio de absorção de água por capilaridade, resultados significativamente menores 
os 63 dias, principalmente para os CPs que passaram pelo processo de cura úmida, tendo em vista que o alto 
teor  de a/c combinado com a capacidade de adsorção do MAR resultou em uma menor absorção de água 
por capilaridade. 
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Observou-se também um pequeno decréscimo na resistência a compressão dos concretos que possuíam 10% 
de substituição do cimento Portland CPV-ARI por MAR. Pode-se inferir que estas diferenças provem da 
dosagem do concreto, variação das características físicas e químicas do MAR. Essas diferenças entre 
resultados que não comprometeram confiabilidade do trabalho. Algumas variáveis demonstraram-se 
importantes para o ensaio de compressão uniaxial, uma delas é a cura úmida, que analisando seu efeito 
isolado constatou-se que ela proporcionou um aumento considerável da resistência, fato de consenso no 
meio acadêmico. Outra variável que demonstrou efeito significativo nos resultados de compressão uniaxial 
foi a idade de execução dos ensaios. Conclui-se que a utilização do MAR em substituição parcial do cimento 
Portland proporciona menor consumo de cimento, sem alterar consideravelmente as propriedades físicas. 
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Analysis of the chemical attack of CO2 in reinforced concrete marquees in a stretch 
of São Pedro Street in Downtown of Juazeiro do Norte - CE - Brazil 
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Resumo:  As marquises são essencialmente estruturas de concreto armado com o propósito de proteger das 
intempéries quem está na calçada e foi moda arquitetônica no Brasil em meados do século XX. Essas são 
estruturas em que os avisos prévios antes do colapso acontecem na parte superior da estrutura próximo ao 
engaste, dificultando a visualização, tornando-as estruturas com quedas bruscas caso não sejam 
inspecionadas e manutenidas periodicamente. Cidades desenvolvidas tendem a ter um teor de Dióxido de 
Carbono (CO2) mais elevado na atmosfera e esse composto é o principal agente para que ocorra a 
carbonatação do concreto, podendo prejudicar o aço destas estruturas. Esse estudo consistiu na verificação 
da profundidade de carbonatação em marquises de um trecho específico da Rua São Pedro no bairro Centro 
da cidade de Juazeiro do Norte por meio do ensaio com solução de fenolftaleína a 1%, este é um indicador 
de potencial hidrogeniônico (pH) que aponta se o concreto está carbonatado ou não. O objetivo é destacar 
a importância das inspeções e manutenções nas marquises, tendo em vista que são estruturas que 
apresentam recorrência de colapsos todos os anos. Por meio desse estudo foi possível constatar que 93,33% 
das estruturas analisadas apresentava uma frente da carbonatação preocupante, algumas já haviam chegado 
à armadura. É necessário que haja uma maior disseminação de conhecimento para a população, seja por 
meio de propagandas ou leis orgânicas, para que sejam tomadas medidas preventivas quanto a evitar 
acidentes e desabamentos. 

Palavras-chave: Carbonatação. Concreto Armado. Marquises. Manutenção Periódica. Inspeção Periódica. 

Abstract: The marquees are essentially reinforced concrete structures with the purpose of protecting those 
on the sidewalk from the weather and they also were a great architectural fashion in Brazil in the middle of 
the 20th century. These are structures that prior warnings before the collapse occur in the upper part of the 
structure close to the bezel, making it difficult to visualize, making them structures with sudden falls if they 
are not periodically inspected and maintained. Developed cities tend to have a higher Carbon Dioxide (CO2) 
content in the atmosphere and this compound is the main agent for the concrete carbonation to occur, which 
can harm the steel of these structures. This study consisted of verifying the carbonation depth in marquees 
of a specific stretch of São Pedro Street in the downtown of Juazeiro do Norte through the experiment with 
1% phenolphthalein solution, this is an indicator of hydrogen potential (pH) which pointed out whether the 
concrete was carbonated or not. The objective is to highlight the importance of inspections and maintenance 
in the marquees, considering that they are structures that present recurrence of collapses every year. 
Through this study it was possible to verify that 93.33% of the analyzed structures presented a front of 
worrying carbonation, some had already arrived in the armor. It is necessary that there is a greater 
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dissemination of knowledge to the population, either through advertisements or organic laws, so that 
preventive measures are taken to prevent accidents and landslides. 

Key-words: Carbonation. Reinforced Concrete. Marquees. Periodic Maintenance. Periodic Inspection. 

1. Introdução

A cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sul do estado do Ceará, é marcada pelo turismo religioso e chega 
a receber cerca de 500 mil pessoas em apenas uma de suas romarias anuais (RODRIGUES, 2019). O município 
vem se desenvolvendo significativamente, sua população cresceu mais de 37% nas últimas três décadas 
(IBGE, 1991; IBGE, 2020) e seu centro comercial é um ponto de grande movimentação em razão dos seus 
polos geradores de tráfego. 

A marquise de concreto armado é, por definição, um elemento construtivo em balanço que tem a função de 
proteger contra intempéries, incidência solar e de possíveis objetos que possam cair do pavimento superior 
(MEDEIROS; GROCHOSK, 2007), podendo possuir também função arquitetônica. Segundo Jordy e Mendes 
(2006, p. 2), “o esquema estrutural das marquises pode ser dividido em longitudinal, com lajes vinculadas a 
vigas contínuas de bordo e de torção e em transversal, com lajes e vigas vinculadas a vigas em balanços [...]”. 
O fato de ser construída em concreto armado, que se trata da junção de dois materiais (concreto e aço), traz 
consigo também os problemas e manifestações patológicas intrínsecas a esses materiais, um exemplo disso 
é a carbonatação. 

De acordo com Sena et al. (2020, p. 90), “a carbonatação do concreto é o resultado da ação em que o dióxido 
de carbono (CO2), presente na atmosfera, reage com o Ca(OH)2 presente no cimento hidratado, formando 
após algumas outras reações o carbonato de cálcio (CaCO3).”. A consequência dessa série de reações é a 
diminuição do potencial hidrogeniônico (pH) do concreto, é a basicidade natural do concreto que confere a 
proteção da camada passivadora do aço, evitando que este comece o processo de oxidação e posterior 
corrosão.  

Sendo as marquises, objeto de estudo desse trabalho, feitas em concreto armado, é necessário se destacar 
que, por conta de sua concepção estrutural, o eventual colapso dessa estrutura é de forma brusca 
(MEDEIROS; GROCHOSK, 2007), na qual os “avisos” prévios de que a estrutura está com problemas 
geralmente ocorrem na parte superior próximo ao engaste, dificultando a visualização pelo usuário, ou seja, 
possui uma característica que, no mínimo, requer mais atenção para evitar erros no cálculo estrutural e erros 
na execução, afim de prevenir a ocorrência de futuras manifestações patológicas e principalmente prezar 
pelas inspeções periódicas. 

O local de análise das marquises foi no bairro Centro da cidade de Juazeiro do Norte, mais especificamente 
na Rua São Pedro no trecho entre a Rua do Seminário e a Rua Santa Luzia, abrangendo algumas áreas de alto 
fluxo de carros e pedestres em decorrência do acesso à polos gerados de tráfego como o Mercado Central, 
bancos, escolas e igrejas. Ou seja, um local que em caso de colapso de alguma marquise pode causar graves 
acidentes, perda de bens ou mesmo morte de algum transeunte. A Rua São Pedro apresenta em sua 
totalidade uma extensão de 2,7km e o trecho de análise é de 0,55km, o equivalente a 20,37% da rua em 
questão. 

Para este trabalho foram realizadas pesquisa experimental de campo e bibliográfica, com o auxílio de livros, 
artigos, dissertações, documentos oficiais, normas e sites. Em campo houve o levantamento das 
manifestações patológicas que podiam ser constatadas de forma visual com o auxílio de um check-list 
adaptado de Gomes et al. (2003), bem como também realizou-se o ensaio de verificação da profundidade de 
carbonatação do concreto, que consiste em um teste parcialmente destrutivo e qualitativo com o uso do 
indicador de pH fenolftaleína em solução de 1%, para verificar até qual profundidade ocorreu a ação do CO2 
no concreto, e constatar se a armadura estava em risco. 

O foco deste trabalho foi um estudo mais aprofundado no que diz respeito aos efeitos da carbonatação do 
concreto nas marquises estudadas, fazendo uma comparação entre o ensaio realizado in loco com o possível 
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prognóstico das estruturas analisadas, a fim de expor a necessidade de manutenções preventivas e 
periódicas das marquises do Centro da cidade de Juazeiro do Norte-CE. 

2. Referencial Teórico

2.1 Carbonatação do Concreto 

A carbonatação do concreto é um fenômeno químico que ocorre no concreto quando o CO2 (dióxido de 
carbono) presente na atmosfera, e com o auxílio da umidade, penetra na peça de concreto por meio dos 
poros presentes nesta. O CO2 reage com o Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio) presente no cimento hidratado, após 
algumas outras reações o produto será o CaCO3 (carbonato de cálcio) (SOUZA; RIPPER, 1998), este fato pode 
ser observado na Figura 1. 

Figura 1 – Carbonatação do Concreto 
Fonte: adaptado de VISALAKSHI, BHALLA 

O concreto que naturalmente é um material alcalino, ou seja, com um pH (potencial hidrogeniônico) entre 
12,5 e 13,5 (MEHTA; MONTEIRO, 2008), após o processo da carbonatação vai tornando-se mais neutro com 
um pH ≤ 9 (SENA et al., 2020). Isto traz sérias consequências para a peça estrutural em concreto armado pois 
o aço corre o risco de perder sua camada passivadora. É importante destacar que quanto maior a
concentração de CO2 do local, mais agressiva será a ação da carbonatação.

Nos casos em que a frente de carbonatação atinge toda a profundidade do cobrimento e despassiva a 
armadura, esta perde sua camada protetora e inicia-se ali o processo de oxidação do ferro presente na liga 
de aço (SENA et al., 2020). Como consequência a curto e médio prazo haverá a corrosão da armadura, 
gerando a ferrugem que fará com que haja a fissuração do concreto predominantemente no sentido 
longitudinal e posteriormente o desplacamento deste mesmo concreto. 

A diminuição do pH pode vir também como consequência da lixiviação do concreto, uma fonte constante de 
água dissolve e carreia os componentes hidratados do cimento, entre eles o Ca(OH)2 que é o responsável 
por conferir a característica alcalina do concreto, fazendo com que este fique suscetível à despassivação da 
camada protetora do aço. 

Uma das maneiras de avaliar a frente de carbonatação é com o uso de solução a 1% de fenolftaleína, um 
indicador de pH com preparação simples facilmente encontrado no mercado químico. Borrifando-se a 
solução na estrutura que se quer avaliar é possível identificar as partes não carbonatadas pela coloração roxa 
ou rosa que indica a característica básica do material, nos lugares incolores significa que aquelas partes já 
foram atingidas pela carbonatação, em outras palavras, com pH abaixo do aceitável. 

2.2 Manutenções e Inspeções Periódicas em Marquises 

É necessário que as marquises sejam inspecionadas e que se faça manutenções quando constatados 
problemas ou manifestações patológicas. Nos termos da NBR 16747 (ABNT, 2020), “inspeção predial é um 
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processo que visa auxiliar na gestão da edificação e, quando realizada com periodicidade regular, contribui 
com a mitigação de riscos técnicos e econômicos associados à perda do desempenho.”, em outras palavras, 
com a prática desse processo é possível prever e prevenir acidentes. 

A manutenção tem por objetivo manter e preservar as características originais da edificação e prevenir a 
perda de desempenho em consequência da degradação dos sistemas, elementos e componentes da 
construção (ABNT, 2012). A própria ABNT NBR 5674 (2012, p. 6) fala que existe uma cultura da não 
valorização da manutenção das edificações no Brasil, no entanto, também menciona que isso vem mudando 
aos poucos. 

No ano de 2003, durante o XII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias (COBREAP), que 
ocorreu em Belo Horizonte - MG, Gomes et al. (2003) apresentaram uma proposta de norma para inspeções 
de marquises, o objetivo dos autores era criar uma metodologia padronizada de inspeção com check-lists e 
tabelas focando especificamente nestes elementos estruturais tão preocupantes que são as marquises de 
concreto armado, no entanto ainda hoje não se tem esse tipo de norma em tal grau de especificidade. 

Souza e Ripper (1998, p. 27) afirmam que limpeza e manutenção periódica nos sistemas de 
impermeabilização de marquises podem evitar problemas patológicos sérios e inclusive a ruína da estrutura. 
A identificação das manifestações patológicas e necessidade de manutenção vem por meio da inspeção, 
dessa forma os proprietários de edificações que possuem marquises devem zelar pela prática desses dois 
princípios seguindo suas respectivas normas. 

3. Estudo de Caso

O estudo foi realizado na rua São Pedro, na cidade de Juazeiro do Norte-CE. A referida rua tem uma extensão 
total de 2,7 km e o trecho de análise é de 0,55km, o equivalente a 20,37% da rua em questão. 

Foi realizada a contagem do número de marquises no trecho entre a Rua do Seminário e a Rua Santa Luzia; 
pode-se verificar a imagem de satélite do trecho na Figura 2. De um total de 145 marquises, apenas 53 não 
estavam revestidas por forros de PVC (Policloreto de Vinila, do inglês Polyvinyl Chloride) ou ACM (Alumínio 
Composto, do inglês Aluminium Composite Material). 

Solicitou-se a autorização dos proprietários e/ou locatários para a realização do ensaio, dos 53 
estabelecimentos passíveis de análise, apenas 15 assinaram um termo para permissão, ou seja, um 
percentual de 28,30% das marquises que eram aptas para realização da verificação da carbonatação. O 
ensaio foi realizado na data 07/11/2020 (sábado). Das 15 marquises analisadas, 14 eram lajes engastadas e 
1 era laje sobre vigas. 

Figura 2 – Trecho de análise na Rua São Pedro em Juazeiro do Norte (CE) 
Fonte: adaptado de GOOGLE MAPS (2020) 

Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-7.2066588,-
39.3179543,516a,35y,270h/data=!3m1!1e3 

Acesso em: 11 nov. 2020 
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4. Metodologia

Os equipamentos utilizados para realização dessa pesquisa foram talhadeira, ponteiro, marreta de 5 kg, 
borrifador de plástico, solução de fenolftaleína a 1%, régua plástica, tarjetas identificadoras em papel, trena 
laser, escadas, gesso, cola de isopor e prancheta. 

Para a execução do ensaio foi necessária a ajuda de um servente para fazer o furo na parte de baixo da 
marquise; com a talhadeira foi removido o reboco e em seguida com o ponteiro e marreta foi feito o furo até 
que atingisse a profundidade de cobrimento mínimo dado pela ABNT NB-1 de 1960 que é de 1,5cm para lajes 
ao ar livre (1960, p. 19-20), o uso dessa norma antiga é para levar em consideração que a única edificação no 
trecho que se tem conhecimento da idade teve sua construção na década de 1960. Enquanto o servente fazia 
o furo, a pesquisadora verificava a altura da marquise com a trena laser e preenchiam o check-list. Em seguida
um dos pesquisadores subia em outra escada para colar a tarjeta identificadora do ensaio (Figura 3). Na
sequência borrifava-se a solução de fenolftaleína a 1% (Figura 4) e aguardava alguns segundos para que ela
reagisse, então era colocada a régua de plástico dentro do furo para verificar a profundidade da carbonatação
(Figura 5).

Figura 3 – Tarjeta de Identificação ao 
lado do furo 

Fonte: autores 

Figura 4 – Borrifando-se solução de 
fenolftaleína a 1%  

Fonte: autores 

Figura 5 – Verificando a profundidade 
da carbonatação 
Fonte: autores 

4.Resultados e Análise

Abaixo segue o Quadro 1 com o resumo do ensaio de profundidade de carbonatação realizado nas marquises 
contendo: identificação da marquise, identificação do testemunho colocado na tarjeta, tipologia da laje, pé 
direito da marquise e a profundidade de carbonatação. 

Apesar da frente de carbonatação estar com apenas 5mm de profundidade na marquise J, esta apresentou 
outras manifestações patológicas preocupantes como: fissuras transversais na laje, infiltrações, bolor e 
fungos. 

Quadro 1 – Resumo dos resultados do ensaio de profundidade de carbonatação 

Marquise Testemunho Tipologia Pé-direito (m) 
Profundidade de 

carbonatação (mm) 

A 1 Laje sobre vigas 3,29 17 

B 2 Laje engastada 3,26 30 

C 3 Laje engastada 3,38 40 

D 4 Laje engastada 3,08 35 

E 5 Laje engastada 3,08 40 

F 6 Laje engastada 3,33 20 

G 7 Laje engastada 3,20 17 

H 8 Laje engastada 3,40 15 
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I 9 Laje engastada 3,21 20 

J 10 Laje engastada 3,21 5 

K 11 Laje engastada 3,26 20 

L 12 Laje engastada 3,20 20 

M 13 Laje engastada 3,12 25 

N 14 Laje engastada 3,26 15 

O 15 Laje engastada 4,22 25 

Foram encontradas diversas anomalias nas marquises estudadas como mostrado no Quadro 2, dentre as 
mais recorrentes estão as armaduras expostas e/ou sombreadas, desplacamento do concreto e do 
revestimento, fissuras no sentido transversal da laje, infiltrações, bolor e fungos, pinturas defeituosas e a 
carbonatação. 

Com base nas repetições das manifestações patológicas citadas no parágrafo anterior é possível afirmar que 
a periodicidade de manutenções indicadas pela NBR 5674 (ABNT, 2012) para a estrutura da marquise, 
sistema de impermeabilização e pintura não estão sendo atendidas. 

A ABNT NBR 5674 (2012) faz as recomendações de periodicidade das inspeções e manutenções de cada 
sistema. As lajes devem passar por inspeções e manutenções preventivas a cada ano, fazendo a verificação 
da integridade do sistema estrutural; no caso dos sistemas impermeabilização a periodicidade deve ser anual 
também, verificando a integridade e reconstruindo a proteção mecânica e refazendo a impermeabilização 
em áreas de infiltração; caso haja um sistema de calhas este deve ser inspecionado a cada mês para 
verificação do estado de limpeza; as pinturas devem ser verificadas a cada ano e o reparo deve ser feito onde 
necessário. 

Todos os procedimentos de inspeção devem ser realizados por profissionais devidamente habilitados e 
registrados em seus respectivos conselhos, no caso das manutenções a mesma norma da ABNT (2012, p. 11-
15) indica quem pode realizá-las.

Quadro 2 – Prognóstico em função da profundidade de carbonatação e anomalias 

Marquise Anomalias 
Profundidade de 

carbonatação 
(mm) 

Prognóstico 
(médio e longo 

prazo) 

A 
Furos na laje, fissura de cisalhamento, pintura 

descascando, carbonatação. 
17 Colapso da estrutura 

B 
Infiltração, bolor/fungos, furos na laje, pintura em 

péssimo estado, carbonatação. 
30 Colapso da estrutura 

C 

Desplacamento/desprendimento do concreto, 
descolamento do reboco/revestimento, infiltração, 

bolor/fungos, furos na laje, pintura descascando, 
carbonatação. 

40 Colapso da estrutura 

D 
Furos na laje, evidências de reparo na laje, 

carbonatação. 
35 Colapso da estrutura 

E 
Infiltração, bolor/fungos, eflorescência, furos na laje, 

fissuras longitudinais junto ao engaste, pintura 
descascando, carbonatação. 

40 Colapso da estrutura 

F 
Fissuras no sentido transversal da laje, infiltração, 

bolor/fungos, furos na laje, pintura trincada, 
carbonatação. 

20 Colapso da estrutura 

G 
Infiltração, bolor/fungo, evidências de reparo na laje, 

pintura descascando, carbonatação. 
17 Colapso da estrutura 
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H 

Armadura exposta, amadura sombreada, 
Desplacamento/desprendimento do concreto, fissuras 

no sentido transversal, descolamento do 
reboco/revestimento, infiltração, bolor/fungos, furos 
na laje, flecha na direção transversal da laje, pintura 

trincada, carbonatação. 

15 Colapso da estrutura 

I 
Fissuras no sentido transversal da laje, infiltração, 

bolor/fungos, eflorescências, furos na laje, pintura em 
péssimo estado, carbonatação. 

20 Colapso da estrutura 

J 
Armadura sombreada, fissuras no sentido transversal 
da laje, infiltração, bolor/fungo, furos na laje, pintura 

descascando, carbonatação. 
5 Colapso da estrutura 

K Infiltração, bolor/fungos, furos na laje, carbonatação. 20 Colapso da estrutura 

L 

Armadura exposta, desplacamento/desprendimento 
do concreto, fissuras no sentido transversal da laje, 
descolamento do reboco/revestimento, infiltração, 

bolor/fungos, furos na laje, pintura em péssimo 
estado, carbonatação. 

20 Colapso da estrutura 

M Furos na laje, carbonatação. 25 Colapso da estrutura 

N Carbonatação 15 Colapso da estrutura 

O 
Fissuras no sentido transversal da laje, infiltração, 
bolor/fungos, furos na laje, pintura descascando, 

carbonatação. 
25 Colapso da estrutura 

5. Conclusões

Com os resultados foi possível constatar que 93,33% das marquises estudadas estavam com o processo de 
carbonatação iniciado e avançado, e 6,67% estava com a frente de carbonatação em 5mm do cobrimento, 
em algumas observou-se que a carbonatação do concreto já havia chegado na camada passivadora do aço e 
a corrosão estava evoluindo. Foi notada também a constância de algumas outras manifestações patológicas, 
principalmente as ligadas a condição física da estrutura e umidade. 

Como dito anteriormente, com base no estudo detectou-se uma certa negligência por parte dos usuários e 
donos das edificações no que se refere a manutenção. Muitos levados pelo senso comum de que a inspeção 
na marquise é desnecessária ou demasiado onerosa, acabam deixando de lado a contratação de 
engenheiros(as) civis ou arquitetos(as) para verificar o estado da estrutura e pondo em risco vidas e bens. 
Haja vista essa falta de cuidado, o prognóstico é o colapso das estruturas caso o processo de carbonatação 
não seja interrompido e as demais manifestações patológicas não sejam tratadas de forma eficaz. 

A criação de leis que obriguem proprietários e/ou os locatários das edificações a contratarem serviços de 
inspeção acompanhadas de um laudo que ateste a condição da estrutura e dos sistemas ligados a marquise 
seria um grande salto para a prevenção de manifestações patológicas e consequentemente da eventual ruína 
da estrutura, pois não existem leis a nível estadual e municipal para tal finalidade na cidade de Juazeiro do 
Norte. Segundo o inciso II do art. 5 da Constituição da República Federativa do Brasil “Ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988), portanto é necessário que a 
norma seja amparada por uma lei para que esta seja exigida.  

Cabe também aos profissionais e conselhos de engenharia e arquitetura a difusão do conhecimento para que 
a população se torne mais consciente dos riscos gerados pela falta de cuidados com a estrutura das marquises 
e edificações como um todo. 
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Análise dos efeitos da substituição do agregado miúdo por resíduo de vidro moídode tipo Long Neck marrom em blocos de concreto 
 Analysis of the effects of replacing fine aggregate with brown long neck groundglass residue on concrete blocks 

Matheus Arthur Bazzan LOTTI¹, Marinês LANGOSKI² 
1 Universidade Regional Integrada, URI, Erechim, RS, Brasil, matheus.lotti@hotmail.com 
2 Universidade Regional Integrada, URI, Erechim, RS, Brasil, engenheiraml@hotmail.com  Resumo: Atualmente existe um problema relacionado à reciclagem das embalagens de vidro das garrafas Long Neck, uma vez que estas não têm um destino adequado por não serem economicamente viáveis. Com isso, nesta pesquisa estudou-se a possibilidade da utilização do resíduo de vidro moído de Long Neck emsubstituição parcial ao agregado miúdo (areia), recurso natural utilizado na fabricação de blocos de concreto.Para isso realizou-se a caracterização dos materiais que foram utilizados para confecção dos blocos dereferência (0%), e definiram-se a granulometria do vidro moído que foi substituído, já em porcentagensdefinidas de 10% e 25%. Para métodos comparativos trabalhou-se com uma empresa parceira com sede nomunicípio de Mariano Moro - RS, que oportunizou sua estrutura para a produção dos blocos de concreto.Portanto, foram realizados diferentes ensaios para avaliar a influência da substituição do agregado naspropriedades do bloco no estado endurecido (análise dimensional, índice de absorção da água, pesoespecífico e resistência à compressão). Analisando os resultados, sobre análise dimensional, todos os blocostiveram resultados satisfatórios, porém as dimensões de altura e largura ficaram um pouco acima do exigidopor norma; pelo índice de absorção de água todas as composições atenderam a normativa, sendo o teor desubstituição 10 % com menor absorção. Para o peso específico o melhor resultado foi obtido para o bloco deteor 25%, com menor valor de 24,52 kN/m³; em relação ao ensaio de resistência à compressão o único blocoque atingiu o determinado por pela NBR 6136 (2016) foi o de teor 25 %, com 3,15 MPa. Com isso, com osresultados obtidos nos ensaios, foi possível concluir a viabilidade da substituição no bloco de concreto comteor 25%, pois atingiu todas as exigências da NBR 6136 (2016). 

Palavras-chave: Garrafas Long Neck, areia, bloco de concreto. 

Abstract: Currently, there is a problem related to the recycling of glass packaging for Long Neck bottles, sincethey do not have an adequate destination because they are not economically viable. Thus, in this research,the possibility of using the crushed Long Neck glass residue to partially replace the fine aggregate (sand), anatural resource used in the manufacture of concrete blocks, was studied. For this, the characterization ofthe materials that were used to make the reference blocks (0%) was carried out, and the granulometry of theground glass that was replaced was defined, already in defined percentages of 10% and 25%. For comparativemethods, we worked with a partner company based in the municipality of Mariano Moro - RS, which providedits structure for the production of concrete blocks. Therefore, different tests were carried out to evaluate theinfluence of aggregate substitution on the properties of the block in the hardened state (dimensional analysis,water absorption index, specific weight and resistance to compression). Analyzing the results, on dimensional analysis, all the blocks had satisfactory results, however the dimensions of height and width were slightly 
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above that required by the norm; due to the water absorption index, all compositions complied with theregulations, the substitution content being 10% with less absorption. For the specific weight, the best resultwas obtained for the 25% content block, with a lower value of 24.52 kN / m³; in relation to the compressivestrength test, the only block that reached the level determined by NBR 6136 (2016) was 25%, with 3.15 MPa.Thus, with the results obtained in the tests, it was possible to conclude the feasibility of substitution in theconcrete block with 25% content, as it reached all the requirements of NBR 6136 (2016). 

Keywords: Long Neck bottles, sand, concrete block. 
1. Introdução
De acordo com o Conselho Internacional da Construção – CIB, a indústria da construção é o setor deatividades que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveisimpactos ambientais. Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aquelesassociados à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidosgerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção. Tais aspectos ambientais,somados à qualidade de vida que o ambiente construído proporciona, sintetizam as relações entreconstrução e meio ambiente (Ministério do Meio Ambiente – MMA, 2016). 
Com isso, quando o assunto recursos naturais é discutido, várias questões são analisadas, seja pelo possívelesgotamento no nosso meio ou pelas consequências causadas pela sua retirada do ambiente. A areia, quandoextraída de encostas de rios gera problemas ambientais. Estudos realizados verificaram várias consequênciasdevido a sua retirada, sendo que os impactos de maior significância foram incidência de processos erosivos,danos a fauna e a flora terrestres, depreciação da qualidade da água, alterações na geomorfologia fluvial e oaumento da oferta do produto (NOGUEIRA, 2016). 
Segundo Andrade (2017), promover a inovação com o foco em sustentabilidade se torna mais importante acada dia. As necessidades do meio ambiente devem ser levadas em consideração se pensarmos em novasformas de produção capazes de trazer benefícios tanto ao meio ambiente quanto às organizações. Naconstrução civil, vários estudos estão direcionados nessa área por ser um grande causador desses danos,como extração exagerada de recursos naturais ou a falta de destino adequado de materiais, os quais acabamcausando prejuízos ao meio ambiente. Por esses motivos, o presente estudo propõe uma solução viável àsações citadas, substituindo o meio natural pelo material sem descarte. 
Como contribuição à estudos da área, foi substituído o agregado miúdo por vidro moído em blocos deconcreto, que tem as características do concreto convencional, além de ter uma aplicabilidade maior naconstrução civil, pois sua fabricação proporciona menos variabilidade de traços e ambientes de fabricaçãoestabilizados, originando um controle mais acessível do vidro em comparação a produção de concreto. 
2. Referencial Teórico
2.1 Blocos de concreto
Os blocos de concreto são industrializados e compostos basicamente por cimento Portland, agregadosgraúdos e miúdos, água e, ainda, adições ou aditivos que lhe proporcionam as características desejadas nobloco (RAMALHO; CORRÊA, 2003). 
Os blocos de concreto amparados pela NBR 6136 (2016) possuem formato e dimensões padronizadas, queproporcionam um sistema construtivo limpo, prático, rápido, econômico e eficiente. Além disso, o materialconcreto possui um módulo de elasticidade similar ao da junta de argamassa, aproximando a resistência daalvenaria à do bloco (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2019). 
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No Brasil, grande parte das fábricas não possuem um controle rigoroso sobre o processo produtivo queconfira qualidade e segurança para as unidades produzidas. São poucas as fábricas que possuem o selo dequalidade da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).  
2.2 Vidros 
O vidro é um material inorgânico, cujo elemento básico é a sílica encontrada em abundância na areia, que seune a óxidos fundentes, estabilizantes e substâncias corantes para formar o silicato (DA ROSA et al., 2007). 
As embalagens de cerveja tipo Long Neck ou one way são consideradas hoje um dos mais problemáticosresíduos gerados no mundo, pois após o consumo da bebida, são simplesmente descartadas, ocupandoespaço do destino final. 
Essas embalagens são fabricadas para atender aos interesses das indústrias vidreiras e as indústriasenvasadoras de bebidas, visando a competitividade entre as embalagens, especificamente entre o alumínioe o vidro sem pensar nas consequências da poluição causada ao meio ambiente, comprometendo a qualidadede vida e a segurança de todos. 
Para deixar este tipo de embalagem competitiva junto ao alumínio, a indústria vidreira retirou algunscomponentes químicos que davam certo peso à embalagem, ficando comprometida a sua resistência, nãopermitindo o retorno para um segundo envase, ou seja, ela só vai ao consumidor não retornando para serreutilizada, passando a ser um problema ambiental (FUNVERDE, 2009). 
2.2.1 Impacto ambiental e reciclagem 
O descarte inadequado do material pela população ocasiona o acúmulo em vias públicas, ocasionandoproblemas em bueiros, bocas de lobos, riachos ou em aterros sanitários que acabam ocupando espaço nessesdepósitos que poderiam ser utilizados por materiais orgânicos de rápida decomposição. Em alguns casos omal armazenamento ocasiona focos de doenças como a dengue, o zika vírus e o chikungunya, agravando oproblema ambiental.  
O vidro, entre os materiais de uso mais frequente em embalagens, é provavelmente o que apresenta maiorfacilidade para a reciclagem. Com efeito, o vidro, em termos teóricos, é 100% reciclável, e a mesma “unidade”de vidro pode ser aproveitada inúmeras vezes (DA ROSA et al., 2007). 
As embalagens de vidro destinadas a alguns segmentos, como o de bebidas, podem ser não apenasrecicláveis, mas também retornáveis, o que significa que a mesma embalagem passa por vários ciclos deutilização. Tais embalagens são normalmente garrafas de certo peso, projetadas para ter resistênciamecânica adequada ao longo de sua vida útil (DA ROSA et al., 2007). 
 Por sua vez, as garrafas Long Neck que não são consideradas para reutilização e nem reciclagem por nãoserem economicamente viáveis, sendo mais oportuno para as fábricas retirar novamente as matérias-primasda natureza.  
2.2.2 Utilização do vidro em blocos de concreto 
Com o promissor futuro baseado na importância do uso da sustentabilidade, pesquisadores tem buscadoaprofundamento de estudos em materiais ambientalmente corretos ou com diminuição no impacto na suafabricação e utilização, mas que não prejudiquem as características do mesmo. 
Os autores Serpa et al., (2012), analisaram em sua pesquisa o comportamento do vidro reciclado emmateriais cimentícios e os resultados obtidos nesta campanha experimental mostram que o vidro recicladoapresenta potencial como agregado ou como adição mineral, embora a sua influência na RAA (reação álcali-agregado) dependa do teor de substituição e da granulometria em que é empregue. 
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A autora Bottega (2017), substituindo o agregado concluiu com a análise de todos os resultados obtidos nosensaios, que o melhor teor de substituição a ser utilizado é o teor de 50%, pois incorpora mais resíduo devidro na composição do concreto, melhorando as suas propriedades mecânicas, sendo tambémambientalmente recomendável. 
A carência de estudos que tratam da substituição de vidro moído por areia em bloco de concreto, aumentaa importância e expectativa nos resultados desse estudo.  
3. Metodologia de pesquisa
A metodologia desta pesquisa procura demonstrar as propriedades dos materiais através de resultadosobtidos na caracterização física, química e mecânica e procedimentos utilizados para a execução dos ensaiosdo programa experimental. 
A caracterização dos materiais e os ensaios foram executados no Laboratório de Preparo de Amostras eTécnicas Construtivas (LAPATEC), do curso de Engenharia Civil, da URI - Campus de Erechim e no Laboratóriode Precisão Analítica, da URI – Campus de Erechim. A Figura 1 demonstra o Programa Experimental dapesquisa. 

Figura 1 – Programa experimental. 

Fonte: Autores (2021). 

Para execução dos ensaios os procedimentos e a quantidade de corpos-de-prova são determinados pornorma, e estão demonstrados no Quadro 1. 
Quadro 1 – Propriedades avaliadas, normativas e número de corpos-de-prova (cps) 

Propriedades avaliadas Normas (NBR) Número de cps por percentual de substituição 
Resistência à 
compressão 

12118 (2013) 12 
Absorção de água 12118 (2013) 3 

Peso específico 15961-1 (2011) 3 
Análise dimensional 6136 (2016) 6 

Fonte: Autores (2021). 
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4. Resultados
4.1 Análise dimensional
Realizados os procedimentos para determinação das medidas dos blocos, aplicou-se a média aritmética paraobtenção dos resultados e comparação com as exigências na NBR 6136 (2016), como demonstrado noQuadro 2. 

Quadro 2 – Análise dimensional dos blocos 
Percentual de 
substituição 

Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Comprimento 
(mm) 

Parede 
longit. (mm) 

Parede 
transv. (mm) 

Furo longit 
(mm) 

Furo transv. 
(mm) 

0 % 142,48 193,17 390,11 28,79 26,02 161,23 86,45 
10 % 142,47 193,50 390,06 29,06 26,08 160,52 86,27 
25 % 142,45 193,44 390,22 29,03 26,13 160,42 86,26 

Fonte: Autores (2021). 

Apesar das medidas estatísticas enquadrarem todas as amostras como homogêneas, a média das dimensõesda largura e altura, em todos os traços ensaiados, ultrapassou os limites estabelecidos em norma, uma vezque a mesma estabelece uma tolerância na faixa de largura que varia entre 138 mm e 142 mm, e para alturade 187 mm e 193 mm. Os limites ultrapassados podem ser originados pelo processo de fabricação, como amá higienização da prensa, provocando assim uma prensagem maior do que o esperado devido ao acúmulode concreto na face de prensagem, ou pelo equipamento estar no momento de ter manutenção, podendoassim ter falta de lubrificação na face de prensagem, provocando uma possível perda de calibração na vibro-prensa e um possível desgaste sofrido pela forma da vibro-prensa.  
 No que se refere aos valores de comprimento nominal do bloco, verificou-se, que todos blocos atenderamao comprimento estabelecido por norma, pois o recomendado varia entre 387,00mm e 393,00mm.  
As espessuras das paredes, tanto longitudinais como transversais superaram as exigências mínimas de 18mm; as dimensões dos furos também atenderam as especificações. 
4.2 Absorção de água 
Os valores obtidos para o ensaio de absorção de água, por traço de substituição estão demonstrados noQuadro 3. 

Quadro 3 – Resultados de absorção dos blocos 
Percentual de 
substituição 

Absorção (%) Desvio padrão 
(%) 

Coeficiente de 
variação (%) 

0 % 7,10 0,12 1,74 
10 % 6,96 0,21 3,01 
25 % 7,23 0,19 2,62 

Fonte: Autores (2021). 

Em análise dos resultados demonstrados no Quadro 3 foi possível inferir que os valores médios obtidosatenderam o proposto pela NBR 6136 (2016), a qual estabelece um limite de 10% para o percentual deabsorção. 
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Em análise estatística no programa ANOVA, verificou-se que os percentuais de substiuição adotados (0, 10 e25%) não apresentaram resultados significativos na propriedade avaliada absorção de água. 
4.3 Peso específico 
Os resultados obtidos para o peso específico para cada percentual de substituição estão demonstrados noQuadro 4. 

Quadro 4 – Peso específico dos blocos 
Percentual de 
substituição 

Massa média dos 
blocos secos (g) 

Volume médio 
(cm³) 

Peso específico 
(g/cm³) 

Desvio padrão 
(g/cm³) 

Coeficiente de 
variação (%) 

0 % 14566,67 5715,2 2,55 0,10 3,98 
10 % 14366,67 5715,2 2,51 0,08 3,04 
25 % 14300,00 5715,2 2,50 0,04 1,52 

Fonte: Autores (2021). 

De acordo com a NBR 15961-1 (2011), o peso específico médio dos blocos de concreto sem uma avaliaçãoprecisa é de 14 KN/m³. Tendo em vista o proposto, os traços dos blocos de concreto produzidos estão acimado recomendado, pois atingiram um peso específico médio de 25,01 kN/m³, 24,61 kN/m³ e 24,52 kN/m³,respectivamente aos traços com 0%, 10% e 25% de substituição de vidro moído.  
4.4 Resistência à compressão 
Os resultados obtidos para a resistência à compressão, para cada percentual de substituição estãodemonstrados no Quadro 5. 

Quadro 5 – Resultados de resistência à compressão 
Percentual de 
substituição 

Resistência 
média (MPa) 

Desvio padrão 
(%) 

Coeficiente de 
variação (%) 

0 % 2,36 0,44 18,71 
10 % 2,41 0,21 8,69 
25 % 3,15 0,33 10,40 

Fonte: Autores (2021). 

A Figura 2 mostra a influência do teor de substituição de resíduo de vidro moído sobre a resistência àcompressão dos blocos de concreto, a partir da análise estatística (ANOVA). 
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Figura 2 – Resultados de resistência à compressão 
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TSV= Teor de substituição de vidro moído Fonte: Autores (2021). 

Analisando a Figura 2 é possível inferir que o aumento significativo de resistência foi obtido para o traço com25% de substituição, em relação ao traço referência. Não foi observada diferença significativa para o traçocom 10% de substituição, em relação ao traço sem substituição. 
Para Righi et al., (2011), tal comportamento pode ser justificado pelo resultado do aumento no teor de finosda mistura quando comparado com a curva granulométrica da areia utilizada. Outra justificativa para oaumento com a substituição pode ser a composição do vidro, ao passo que, o material é essencialmentecomposto por sílica amorfa e outros componentes que podem vir a melhorar a durabilidade da matriz comoadição mineral pelo seu potencial pozolânico (PAIVA, 2009). 
5. Conclusões
Em análise de todos os resultados obtidos nos ensaios, o melhor teor de substituição a ser utilizado é o teorde 25%, pois incorpora mais resíduo de vidro na composição do bloco de concreto, somado aos maioresvalores de resistência à compressão, sendo também ambientalmente recomendável. 
Estudando os requisitos da norma pode-se inferir que somente o bloco com 25% de substituição pode serusado na construção civil, pois foi o único cuja resistência à compressão ultrapassou o valor mínimo de 3MPa recomendados por norma. Sua utilização pode ser em muros, alvenarias sem função estrutural, todasdemandas de projetos que solicitam blocos de concreto classificados pela classe C da NBR 6136 (2016), dandorelevância que somente com a substituição do vidro pela areia, sem alterar traço e um evidente aumento decustos na produção, atingiu o exigido para utilização.  
Nesta pesquisa o reaproveitamento do resíduo de vidro, proveniente da moagem de garrafas long neck, naindústria da construção civil se mostrou viável, considerando que quando foi utilizado na produção de blocosde concreto demonstrou resultados satisfatórios, ao serem comparados com os corpos de prova dereferência. A utilização desse resíduo evita o descarte incorreto, tornando os blocos de concreto produzidoscom a substituição parcial do agregado miúdo um material mais resistente e de construção sustentável.   
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Resumo: O Ultra High Performance Concrete (UHPC) apresenta elevada resistência à compressão, tração, 
durabilidade, elevado módulo de elasticidade, baixa porosidade e permeabilidade. As estruturas de UHPC 
são mais leves quando comparadas com estruturas de concreto armado e protendido. Embora o custo inicial 
do UHPC seja elevado devido o alto consumo de cimento e fibras metálicas, a adição de materiais cimentícios 
secundários tende a diminuir o consumo de cimento e é uma opção sustentável.  O UHPC é amplamente 
utilizado na Europa, Canadá e China em estruturas como pontes, passarelas, aranha-céus e reabilitação 
estrutural. Por ter uma microestrutura densa, o UHPC apresenta bom comportamento frente a penetração 
da água e agentes agressivos ao concreto e a armadura passiva. Nesse sentido, no presente trabalho foi 
analisado a absorção por capilaridade em corpos de prova cilíndricos de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura. 
Foi estudado a capilaridade no UHPC e no Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPPFC), 
sendo observado que a ordem dos materiais adicionados na argamassadeira afeta a trabalhabilidade e a 
resistência à compressão. Além disso, a adição de fibras pouco influenciou na absorção por capilaridade e a 
variação da massa permaneceu, quase que constante, no UHPC e UHPFRC. Os resultados obtidos já eram 
esperados, pois a microestrutura do UHPC possui poucos vazios, desse modo é praticamente impermeável. 

Palavras-chave: UHPC. UHPFRC. Durabilidade. Capilaridade. Fibras metálicas. 

Abstract: Ultra High Performance Concrete (UHPC) has high resistance to compression, tensile, durability, 
high modulus of elasticity, low porosity and permeability. UHPC structures are lighter when compared to 
reinforced and prestressed concrete structures. Although the initial cost of UHPC is high due to the high 
consumption of cement and steel fibers, the addition of secondary cementitious materials tends to decrease 
the consumption of cement and is a sustainable option. UHPC is widely used in Europe, Canada and China in 
structures such as bridges, walkways, skyscrapers and structural rehabilitation. As it has a dense 
microstructure, the UHPC has a good behavior against water penetration and aggressive agents to concrete 
and passive reinforcement. In this sense, in the present work, the absorption by capillarity in cylindrical 
specimens of 5 cm in diameter and 10 cm in height was analyzed. Capillarity in UHPC and Ultra High 
Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPPFC) was studied, and it was observed that an order of materials 
created in the mortar affects workability and resistance to compression. In addition, the addition of fibers 
has little influence on capillarity absorption and mass variation remained almost constant in UHPC and 
UHPFRC. The results obtained were already expected, as the microstructure of the UHPC has few voids, so it 
is practically impermeable. 

Keywords: UHPC. UHPFRC. Durability. Capillarity. Steel fibers. 
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1. Introdução

A inovação da construção civil se da por meio do desenvolvimento de novos materiais e novas tecnologias, 
com a finalidade de tornar as estruturas mais leves e duráveis. O Ultra High Performance Concrete (UHPC) 
possui resistência à compressão superior a 150 MPa e uma microestrutura muito densa, quase que 
impermeável (XU et al., 2019). A união de bom desempenho mecânico e microestrutura altamente densa 
favorece a utilização desse tipo de concreto em estruturas, em estruturas especiais, em ambientes com alta 
agressividade ambiental e como reforço de estruturas deterioradas (FEHLING et al., 2014).  

A durabilidade do UHPC é afetada, por exemplo, pela adição de materiais cimentícios secundários (SCM) 
como a sílica, metacaulim e quartzo que tendem a diminuir a retração autógena e garantir que os vazios 
existentes entre os grãos de areia e cimento sejam preenchidos por materiais com granulometria inferior 
(CAREY et al., 2020). Com isso, confere ao UHPC uma microestrutura impermeável, dificultando a percolação 
da água, agentes químicos e biológicos.  Em consonância, Mehta e Monteiro (2017) afirmam que a 
permeabilidade é um fator primário na definição de durabilidade e que materiais apresentam baixa 
permeabilidade e porosidade apresentará elevada durabilidade. 

Segundo a NBR 6118 (2014), a durabilidade está correlacionada com as intervenções ao longo da vida útil da 
estrutura, desse modo, uma elevada durabilidade está interligada com a preservação das características de 
projeto e vida útil. O UHPPFC é a evolução do UHPC, apresentando maior ductilidade e melhor desempenho 
mecânico, devido a adição de fibras metálicas, na análise das propriedades de resistência à compressão, 
tração, energia de fratura e tenacidade. O UHPC apresenta maior durabilidade e leveza, quando se considera 
a mesma capacidade portante em diferentes tipos de estruturas. Uma estrutura de UHPC é três vezes mais 
leve que o concreto protendido e quatro vezes mais leve que o concreto armado com armadura passiva. 
Logo, é uma opção sustentável para a construção civil. Como pode ser visto na Figura 1, o UHPC reduz as 
seções transversais (CHRIST et al., 2019;  FANG et al., 2020). 

Figura 1 – Peso próprio e capacidade portante das estruturas, adaptado de Walraven (2000). 

Como mostra a Figura 2, o UHPC pode ser utilizado em ambientes que exigem elevada resistência à corrosão, 
baixa permeabilidade e porosidade. Por possuir um ciclo de vida superior aos demais sistemas da Figura 1, 
as intervenções ao longo do tempo são menores, não necessitando de reforços e reparos periodicamente, 
logo é financeiramente vantajoso quando se analisa o ciclo de vida do UHPC (DAIRON, 2016). Segundo Bae e 
Pyo (2020) e Alsalman et al. (2020), as fibras metálicas devem ser adicionadas para aumentar a durabilidade 
e diminuir as fissuras de tração, pois o UHPC apresenta uma falha quebradiça e frágil. Desse modo, pode 
facilitar a percolação de água e agentes nocivos ao concreto e à armadura. 

Figura 2 – Uso do UHPC como reforço em pontes, adaptado de Haber et al. (2018). 
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No presente estudo foi analisado a capacidade de absorção por capilidaridade do UHPC com e sem fibras. 
Uma vez que a percolação de agentes químicos e biológicos é baixa, o material desenvolvido pode ser 
utilizado em elementos estruturais que demandam uma rápida intervenção e necessidade de devolver a 
capacidade portante da estrutura. Por consequência, pode ser utilizado em obras especiais como, por 
exemplo, estruturas dispostas em ambientes com classe de agressividade ambiental elevada como respingo 
de maré, industrial e offshore. 

2. Metodologia

O presente trabalho foi subdivido em duas etapas. Na primeira etapa foi realizado um estudo do traço por 
meio do empacotamento de partículas, depois o procedimento de mistura, em seguida a definição do tipo 
de cura, para finalmente ser realizado o ensaio de compressão axial. Na segunda etapa foi realizado o ensaio 
de absorção por capilaridade no UHPC e UHPFRC. 

2.1 Traço, mistura, cura e ensaio de compressão axial 

Por meio de um longo estudo do procedimento de mistura e de escolha dos materiais para atingir uma 
resistência à compressão superior a 150 MPa em cura padrão chegou-se no traço disposto no Quadro 1. 

Quadro 1 – Traço desenvolvido 

Cimento Areia Metacaulim Água Superplastificante 

1 1,02 0,25 0,20 0,04 

O traço foi definido por meio do empacotamento de partículas procurou-se otimizar a mistura retirando o 
agregado graúdo e adicionando materiais cimentícios secundários. O empacotamento de partículas foi 
realizado por meio da Eq.1, nesse sentido duas ferramentas computacionais foram utilizadas, o software 
EMMA e o Solver do Excel.. Essa metodologia é conhecida como A&Amodificado e foi proposto por Funk e Dinger 
(1994). 

𝐶𝑃𝐹𝑇

100%
=

𝐷𝑞− 𝐷𝑚𝑖𝑛
𝑞

𝐷𝑚𝑎𝑥
𝑞

− 𝐷
𝑚𝑖𝑛
𝑞      (1) 

Onde: 

 Dmax é o maior diâmetro; Dmin é o menor diâmetro; Porcentagem acumulada passante de finos.

A fibra metálica utilizada foi do tipo Dramix 3D 45/50 BL, com fator de forma (l/d) na ordem de 45  e ganchos 
nas suas extremidades. Com comprimento de 50 mm e diâmetro de 1,05 mm. A areia utilizada possuía 
diâmetro máximo característico (DMC) de 2,36 mm. O cimento utilizado foi do tipo CP V -ARI com massa 
específica de 3,08 g/cm³. O metacaulim HP Ultra foi utilizado para preencher os vazios entre os grãos de areia 
e cimento, tendo massa específica igual a 2,56 g/cm³. O superplastificante (SP) Power Flow 4001 foi uitlizado 
nessa pesquisa. O ensaio de saturação do SP foi realizado para verificar a compatibilidade com o cimento. A 
água utilizada na mistura foi da rede de abastecimento público da cidade de Fortaleza - CE.  

A mistura dos materiais foi realizada por meio de uma argamassadeira de 6L. Foram moldados corpos de 
prova (CP) no formato cúbico (4x4x4cm) e prismático (4x4x16cm) para determinação da resistência à 
compressão. Os corpos de prova cilíndricos de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura foram moldados para 
realização do ensaio de absorção por capilaridade. Para a resistência à compressão foram moldados 3 CPs 
para cada idade, para o ensaio de capilaridade foram moldados 3 CPs para a condição com e sem fibras. A 
cura adotada foi a cura padrão em temperatura ambiente, como indica a NBR 5738 (2015). E por fim, a Figura 
3 representa a metodologia da moldagem até o ensaio de compressão axial.  
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Figura 3 – Fibra, traço, mistura, moldagem, cura e ensaio de compressão axial. 

2.2 Ensaio de absorção por capilaridade 

Toda a metologia deste ensaio foi realizada conforme a NBR 9779 (2012). Para obtenção da massa seca, os 
corpos de prova foram colocados em uma estufa a 100ºC por um período de 24 horas, em seguida  foi 
determinada a massa seca e saturada como mostra a Figura 4. Foi colocada uma lâmina de água e os corpos 
de prova foram dispostos nessa lâmina, a massa saturada foi determinada em 3,6,24,48 e 72 horas. 

Figura 4 – Ensaio de absorção por capilaridade. 

A capilaridade é determinada por meio da Eq. 2. 

𝐶 =  
𝑀𝑠𝑎𝑡− 𝑀𝑠

𝑆
 (2) 

Onde: 

 C é a capilaridade;

 Msat  é a massa saturada em função do tempo que varia de 3 horas até 72 horas;

 Ms é a massa seca após 24 horas na estufa ou até estabilização da massa.

3. Resultados e discussão

No presente estudo foram analisadas a resistência à compressão e a absorção por capilaridade. Segundo 
Alkaysi e El Tawil (2015) e Carey et al. (2020), o UHPC deve apresentar resistência à compressão superior a 
150 MPa. Tal parâmetro foi alcançado no presente trabalho. No Quadro 2 e 3 são apresentados os resultados 
obtidos por meio de compressão axial em cura padrão ao 7,14 e 28 dias de idade. Graficamente os resultados 
podem ser visualizados na Figura 5. 
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Quadro 2 – Resistência à compressão do UHPC com 0% de fibras. 

0% de fibras (MPa) 

CP 7 dias 14 dias 28 dias 

1 121,19 123,62 137,79 

2 123,90 122,69 123,56 

3 118,40 120,31 109,52 

Média 121,16 122,20 123,62 

Quadro 3 – Resistência à compressão do UHPFRC com 2% de fibras. 

2% de fibras (MPa) 

CP 7 dias 14 dias 28 dias 

1 107,98 106,50 150,99 

2 122,58 135,61 140,14 

3 108,72 119,95 147,30 

Média 113,09 120,68 146,14 

As fibras foram adicionadas em relação ao volume total de materiais, pois a ruptura do UHPC é 
extremamente frágil, por isso várias pesquisas adicionam as fibras em relação ao volume e não em relação à 
massa de cimento (CHRIST et al., 2019; FANG et al., 2020;  FEHLING et al., 2014 ).  Quanto maior for a 
resistência à compressão, menor será a ductilidade do concreto, desse modo, as fibras tendem a mitigar essa 
deficiência tornando o UHPC mais ductil.  

Figura 5 – Resistência à compressão aos 28 dias de idade. 

O UHPFRC com 2% de fibras apresentou uma resistência à compressão 15% superior ao UHPC sem fibras, aos 
28 dias. O aumento da resistência ocorreu devido a adição de fibras na mistura. Além disso, percebeu-se que 
o processo de ruptura foi mais frágil no UHPC. Foi notado também que a resistência à compressão do UHPC
evoluiu lentamente em função do tempo, isso ocorre pois os materiais cimentícios secundários adicionados
(metacaulim) tendem a retardar a hidratação do concreto. Por isso, esse tipo de concreto é testado
mecanicamente em idades mais elevadas, tal efeito não foi observado no UHPFRC, pois a adição de fibras
melhorou o desempenho mecânico.

Os resultados de absorção por capilaridade estão dispostos nos Quadros 4 e 5. A NBR 9779 (2012) diz que a 
massa seca deve ser estabilizada onde a diferença entre os CPs não deve ser superior a 0,5%, entrentanto 
isso não é possível para o UHPFRC, pois os CPs foram moldados em uma única moldagem, desse modo não 
é possível garantir que os CPs tivessem a mesma quantidade de fibras. 
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Quadro 4 – Média da massa seca e saturada em 3 e 6 horas. 

Massa seca Msat - 3 horas Msat - 6 horas 

CP 0% 2% CP 0% 2% CP 0% 2% 

CP-A 458,94 489,29 CP-A 461,33 491,87 CP-A 461,35 491,94 

CP-B 458,31 483,94 CP-B 460,41 485,87 CP-B 460,48 485,93 

CP-C 459,32 493,31 CP-C 461,40 495,9 CP-C 461,51 495,81 

MÉDIA 458,85 488,84 MÉDIA 461,04 491,21 MÉDIA 461,11 491,22 

Quadro 5 – Média da massa seca e saturada em 24, 48, 71 horas. 

Msat - 24 horas Msat - 48 horas Msat - 72 horas 

CP 0% 2% CP 0% 2% CP 0% 2% 

CP-A 461,49 492,11 CP-A 461,76 492,30 CP-A 461,63 492,34 

CP-B 460,66 486,47 CP-B 461,03 486,41 CP-B 460,94 486,53 

CP-C 461,74 495,95 CP-C 461,80 496,06 CP-C 461,95 496,37 

MÉDIA 461,29 491,51 MÉDIA 461,53 491,59 MÉDIA 461,50 491,74 

A massa saturada ficou quase que constante no UHPC e UHPFRC, porém já era esperado que o UHPFRC 
apresentasse uma massa seca e saturada superior ao UHPC, em consequência da adição de fibras metálicas. 
A Figura 6 representa a estabilidade da massa saturada ao longo do tempo, algo que já era esperado também, 
pois na análise microestrutural esse tipo de concreto apresenta baixa permeabilidade e porosidade. 

Figura 6 – Determinação da massa saturada. 

Como pode ser visto na Figura 7, o UHPC e o UHPFRC apresentam microestrutura quase que impermeável, 
desse modo pode ser utilizado em processos de reforço, reparo e reabilitação estrutural de estruturas 
deterioradas ou que apresentam deficiência ou mudança nas solicitações de serviço como, por exemplo, a 
mudança da sobrecarga. 

Figura 7 – Determinação da capilaridade. 
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Conforme mostra a Figura 7, pode-se afirmar que a absorção por capilaridade do UHPFRC é maior do que no 
UHPC, cerca de 8%. A adição de fibras aumentou a aborção no UHPFRC, isto pode ser ocorrido por diversos 
fatores, tais como: possibilidade de um maior índice de vazios, a influencia do formato do CP, fator de forma 
das fibras e a distribuição das fibras no CP que podem ter prejudicado o adensamento da mistura. Quando 
se analisa a média apenas da massa saturada (72 horas) com a massa seca do UHPC a variação é de 0,57%. A 
mesma análise anterior foi feita para o UHPFRC e a variação foi de 0,58%. Como pode ser visto na Figura 8, 
foi realizado o ensaio de tração por compressão diametral para medir a altura que a água percolou no corpo 
de prova, conforme a NBR 7222 (2011). Como pode ser visto, no UHPC não foi constatada a presença de água 
nos CPs, isso justifica a estabilidade da massa ao longo do tempo. No UHPFRC as fibras impediram a ruptura 
dos CPs, desse modo não será apresentado. Porém, apresentou estabilidade da massa saturada e baixíssima 
taxa de absorção por capilaridade. 

Figura 8 – Ruptura por compressão diametral para análise da altura de percolação da água. 

Foi realizada a variação entre a massa saturada do UHPC com 0% de fibras e do UHPFRC com 2% de fibras. A 
variação da massa, como pode ser vista na Figura 9, permaneceu quase que constante variando entre 6,11% 
a 6,14%. Já a variação da capilaridade apresentou maior disparidade de 2% a 8%. Não foi possível estabelecer 
uma relação direta entre a variação da massa saturada com a da capilaridade, uma vez que, o teor de fibras 
foi adicionado na mistura em relação ao volume. Nesse sentido, considerando apenas uma moldagem, o teor 
de fibras pode variar de CP para CP. Em suma, a capilaridade apresentou um aumento insignificante ao longo 
do tempo. 

Figura 9 – Variação da massa saturada e da capilaridade. 

Em síntese, o comportamento da curva da variação da capiliraridade é senoidal, pois a massa entre os corpos 
de prova com e sem fibras variam entre si.  
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5. Conclusões

Percebeu-se que as fibras melhoraram a ductilidade e a resistência à compressão. O UHPC é muito sensível 
a variação granular, o uso do metacaulim diminuiu o consumo de cimento e reduziu o consumo de água na 
mistura. A resistência à compressão tende a ser superior em idades elevadas, mas as normas padronizaram 
a idade de 28 dias, como a hidratação do cimento é lenta e o consumo de cimento é altíssimo nesses 
concretos especiais, a obtenção da resistência superior a 150 MPa em cura padrão só foi possível pelo 
altíssimo controle dos materiais, do procedimento de mistura e da cura adequada. Em suma, o UHPC e o 
UHPFRC apresentaram massa saturada quase que constante com a evolução do tempo, pois a microestrutura 
do material é quase impermeável, tal característica os torna viáveis em processos de reabilitação estrutural. 

Diante dos resultados apresentados, o UHPC e o UHPFRC apresentaram baixa permeabilidade e porosidade, 
logo os materiais, o traço, procedimento de mistura e o maquinário utilizado na produção desses concretos 
especiais conseguiram diminuir o índice de vazios de modo que melhorou as propriedades mecânicas e, além 
disso, dificultou a percolocação da água. Logo, o UHPC e o UHPFRC desenvolvido pode ser utilizado em 
ambientes que exigem baixa porosidade. As fibras metálicas foram adicionadas, nesse sentido já era 
esperado uma maior massa no UHPFRC, também percebeu-se que as fibras dificultam a ruptura por 
compressão diametral para análise da altura de percolação da água. Pelos resultados obtidos, a absorção por 
capilaridade foi superior no UHPFRC quando comparado ao UHPC.  
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Resumo: Metodologias de análise não destrutivas têm sido cada vez mais utilizadas no âmbito da avaliação 
de durabilidade e de vida útil de estruturas de concreto armado presentes em diferentes ambientes. Nesse 
ponto, a resistividade elétrica destaca-se entre os ensaios não destrutivos, uma vez que, considerando a 
corrosão como um processo eletroquímico, essas análises permitem estimar a provável taxa de corrosão das 
armaduras. Assim, o presente trabalho aborda um estudo de caso por meio da análise de resistividade 
elétrica superficial de estruturas presentes em diferentes zonas de agressividade marinha (zona de variação 
de maré, de respingos e de atmosfera marinha), construídas a mais de 40 anos e localizadas na Ilha dos 
Arvoredos, na cidade de Guarujá, São Paulo, Brasil, sob condições naturais de degradação. Para tanto, ensaios 
de resistividade elétrica superficial utilizando o método de quatro pontos foram conduzidos em diferentes 
estruturas, localizadas em diferentes altimetrias em relação ao nível máximo alcançado pela maré no local. 
Um pacômetro também foi utilizado com o objetivo de detectar a presença de armaduras e para balizar a 
escolha dos pontos de análise nas diferentes estruturas. Os resultados obtidos demonstram que os valores 
de resistividade elétrica variaram de maneira significativa entre os pontos analisados, dependendo da zona 
de agressividade marinha nas quais eles se encontravam, sendo que os menores valores foram obtidos em 
pontos de estruturas presentes em zona de variação de maré e zona de respingos, devido ao maior grau de 
saturação e concentrações iônicas presentes nos poros do concreto dessas estruturas.  

Palavras-chave: Resistividade elétrica, Ambiente marinho, Corrosão das armaduras, Estruturas de concreto. 

Abstract: Nondestructive methodologies have been increasingly used in the durability and service life 
assessment of reinforced concrete structures present in different environments. At this point, electrical 
resistivity stands out among the nondestructive tests, since, considering corrosion as an electrochemical 
process, these analyzes allow estimating the probable corrosion risk of the reinforcement. Thus, this work 
presents a case study through the analysis of surface electrical resistivity of structures present in different 
marine aggressive zones (tidal, splash, and marine atmosphere zones), built more than 40 years ago and 
located at Arvoredos Island, Guarujá - São Paulo, Brazil, under natural degradation conditions. Therefore, 
surface electrical resistivity tests using the four-point method were conducted on different structures, 
located at different altimetry in relation to the maximum tide at the Island. A pacometer was also used to 
detect the presence of reinforcement and to guide the choice of analysis points in the different structures. 
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The results obtained show that the electrical resistivity values varied significantly between the analyzed 
points, depending on the marine aggressive zone in which the structure was present, being the lowest values 
obtained in points of structures present in the tidal and splash zones, due to the higher saturation degree 
and ionic concentrations present in the concrete pores of these structures. 

Keywords: Electrical resistivity, Marine environment, Reinforcement corrosion, Concrete structures. 

1. Introdução

A corrosão de armaduras é um processo eletroquímico que se caracteriza como uma das principais 
manifestações patológicas verificadas em estruturas de concreto armado. O fenômeno leva a um decréscimo 
das propriedades mecânicas das armaduras (resistência ao escoamento, resistência última e alongamento 
final), à medida que o grau de corrosão aumenta, afetando a capacidade portante das estruturas. No entanto, 
além da redução das propriedades mecânicas, a corrosão também gera produtos de caráter expansivo, 
produzindo tensões radiais às armaduras que não são suportadas pelo concreto, levando ao surgimento de 
fissuras e destacamento da camada de cobrimento, potencializando o ingresso de agentes do meio ambiente 
que intensificam o processo corrosivo (BALESTRA et al., 2019b; IMPERATORE et al., 2017). 

Nesse contexto, deve ser pontuado, em primeiro lugar, que o pH alcalino da solução presente nos poros do 
concreto leva a formação de um filme passivante que reveste e protege as armaduras frente à corrosão. 
Entretanto, agentes agressivos advindos do meio externo, como, por exemplo, os cloretos presentes nas 
diferentes zonas de agressividade marinha, penetram através da camada de cobrimento e, ao atingir as 
armaduras acima de uma concentração limite (definida na literatura como igual a 0.4% em relação a massa 
de cimento (ANGST et al., 2009)), a camada passivante é destruída localmente levando a formação de pontos 
de corrosão conhecidos como pites (APOSTOLOPOULOS et al., 2013; ZHU; FRANÇOIS, 2014). 

Os pites tratam-se de um tipo de corrosão localizada na superfície das barras que se aprofunda à medida que 
o processo corrosivo se intensifica levando, por vezes, a severos danos à seção transversal das barras sem
apreciável variação de massa. Assim, mesmo barras com pequenos graus de corrosão podem apresentar
significativa redução em suas propriedades mecânicas. Além disso, o processo corrosivo gera excentricidades
entre as seções sucessivas das armaduras corroídas, dificultando uma distribuição homogênea de esforços
de tração ao longo de seu comprimento (BALESTRA et al., 2016; FRANÇOIS et al., 2013).

Considerando a problemática da corrosão das armaduras, ensaios não destrutivos (END) vêm sendo 
utilizados com o objetivo de estimar a probabilidade de corrosão, visando à obtenção de informações para a 
subsidiar a tomada de decisões quanto às ações necessárias na conservação, manutenção e reabilitação de 
estruturas de concreto armado. Nesse ponto, a determinação da resistividade elétrica superficial através do 
método de quatro pontos (método de Wenner) tem se mostrado uma técnica de simples execução com 
resultados expeditos e de fácil interpretação, sendo essa uma das técnicas mais aplicada para estruturas de 
concreto armado (HORNBOSTEL et al., 2013). 

A resistividade elétrica é uma característica inerente ao material, sendo definida como a capacidade do 
material em opor-se à passagem de corrente elétrica. Assim, quanto maior a resistividade elétrica, menor 
será o fluxo iônico e, consequentemente, menor a provável taxa de corrosão à qual a estrutura em concreto 
armado estará sujeita. O método de quatro pontos é esquematizado na Figura 1, no qual os eletrodos 
externos geram uma corrente que é medida pelos eletrodos internos (ANDRADE; D’ANDREIA, 2010). O 
Quadro 1 apresenta parâmetros normativos no que tange a provável taxa de corrosão das armaduras e a 
resistividade elétrica superficial segundo a norma RILEM TMC 154-EMC (2000). 

Mediante a problemática exposta, o presente trabalho analisa a resistividade elétrica de estruturas de 
concreto presentes em diferentes zonas de agressividade marinha, que permaneceram a mais de 40 anos 
sob degradação natural na Ilha dos Arvoredos, Guarujá, São Paulo, Brasil. Construídas entre 1950 e 1974 com 
o objetivo de subsidiar pesquisas nas áreas relacionadas à Biologia, essas estruturas foram analisadas, em
2016, quanto à problemática da corrosão de armaduras em estruturas presentes no ambiente marinho,
ocasião nas quais, diversas medidas de resistividade foram realizadas (BALESTRA et al., 2019a). Com este
trabalho, espera-se contribuir para um melhor entendimento acerca da resistividade elétrica superficial em
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estruturas reais de concreto presentes nas diferentes zonas de agressividade marinha, utilizando, para tanto, 
parâmetros normativos internacionais. 

Figura 1 – Representação da resistividade elétrica através do método de 4 pontos 

Quadro 1 – Relação entre a provável taxa de corrosão e a resistividade elétrica superficial (RILEM, 2000) 

Provável taxa de corrosão Resistividade elétrica superficial (kΩ ∙ cm) 

Alta < 10 

Moderada 10 - 50 

Baixa 50 - 100 

Desprezível > 100

2. Materiais e Métodos

Para este trabalho, foram analisadas estruturas de concreto armado presentes, sob degradação natural, em 
diferentes zonas de agressividade marinha (zona de variação de maré, zona de respingos e zona de atmosfera 
marinha) na Ilha dos Arvoredos, localizada no litoral brasileiro. Nesse sentido, a Figura 2 apresenta as 
diferentes estruturas analisadas, incluindo os pontos analisados, ao passo que o Quadro 2 apresenta a 
identificação das estruturas e a zona de agressividade marinha na qual cada estrutura está presente. 

Quadro 2 – Identificação das estruturas analisadas 

Identificação da estrutura Identificação dos pontos Zona de agressividade marinha 

Reservatório 1 e 2 Zona de variação de maré 

Patamar 3 e 4 Zona de respingos 

Plataforma 5, 6 e 7 Zona de atmosfera marinha/Respingos 

Farol 8, 9 e 10 Zona de atmosfera marinha 

O Reservatório, destinado ao estudo de tartarugas marinhas, trata-se de uma estrutura com paredes com 
aproximadamente 1 metro de espessura em concreto construída em zona de variação de maré. O Patamar é 
uma estrutura construída em zona de respingos que tinha como função fornecer pontos de apoio de 
escoramento para a construção da plataforma. A Plataforma, por sua vez, é uma estrutura construída junto 
a um guindaste que tinha como função permitir a guarda de pequenas embarcações no caso de condições 
desfavoráveis à navegação. Nessa estrutura, foi analisada a região inferior de seus pilares, que ora 
permanecem em zona de respingos (quando a maré está alta e o mar agitado) e ora permanecem em zona 
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de atmosfera marinha (quando a maré está baixa). Por fim, foram realizadas análises no Farol da ilha, 
construído no ponto mais alto da formação rochosa e localizado em zona de atmosfera marinha. Vale 
destacar que a fachada externa do Farol é completamente revestida por pastilhas cerâmicas e, portanto, as 
medições de resistividade foram executadas nas paredes de concreto internas da estrutura. 

Figura 2 – Estruturas analisadas nas diferentes zonas de agressividade marinha: 
(a) Reservatório; (b) Patamar; (c) Plataforma; (d) Farol

Anterior aos ensaios de resistividade elétrica superficial, ensaios de pacometria foram realizados com o 
objetivo identificar a posição das barras de aço nas estruturas, de modo a balizar a escolha dos pontos para 
a realização do ensaio de resistividade elétrica. Assim, um pacômetro, com capacidade de detecção de barras 
a uma profundidade máxima de 150 mm, foi passado pela superfície das estruturas permitindo identificar as 
armaduras por meio de avisos sonoros, emitidos pelo equipamento quando a presença de uma barra era 
constatada. Com isso, as posições das barras foram delimitadas por meio de marcações executadas 
diretamente sobre a superfície das estruturas. Após isso, foram escolhidos pontos de análise, com área de 
20 cm x 20 cm, onde não houvesse a presença de armaduras, sendo removidas as camadas de pintura da 
estrutura sempre que necessário, conforme exemplificado na Figura 3. 

Figura 3 – Exemplo de ponto de análise para resistividade elétrica 
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Definidos os pontos de análise, um equipamento de resistividade elétrica superficial dotado de 4 ponteiras 
foi utilizado. Nesse caso, as superfícies das estruturas de concreto foram umedecidas por meio de spray de 
água, de modo a melhorar o contato dos eletrodos do equipamento com a superfície do concreto, e o 
equipamento foi acionado no sentido paralelo às armaduras sobre a superfície das estruturas, permitindo 
realizar a determinação da resistividade elétrica superficial do ponto analisado. Os dados foram registrados 
em planilhas de campo para posterior análise.  

3. Resultados e Discussão

Com base nos dados obtidos através do ensaio de resistividade elétrica, o Quadro 3 apresenta os resultados 
de resistividade elétrica superficial dos 10 pontos analisados segundo suas respectivas zonas de agressividade 
marinha. É possível inferir, por meio desses resultados, que estruturas mais próximas a água do mar 
apresentam menores valores de resistividade elétrica superficial em relação às estruturas localizadas em 
zonas que não entram em contato direto com a água do mar. Desse modo, conclui-se que tal fato está 
relacionado a presença de umidade nos poros do concreto. 

Quadro 2 – Resultados de resistividade elétrica superficial dos diferentes pontos analisados 

Identificação da 
estrutura 

Zona de agressividade 
marinha 

Identificação dos 
pontos 

Resistividade elétrica 
superficial (kΩ ∙ cm) 

Reservatório Zona de variação de maré 
1 6.3 

2 2.1 

Patamar Zona de respingos 
3 2.5 

4 2.2 

Plataforma 
Zona de atmosfera 
marinha/Respingos 

5 10.5 

6 19.8 

7 15.0 

Farol 
Zona de atmosfera 

marinha 

8 174.8 

9 492.0 

10 608.9 

Em outras palavras, estruturas de concreto presentes na zona de variação de maré e zona de respingos 
apresentam-se, com maior frequência, com seus poros saturados, facilitando, consequentemente, a 
mobilidade iônica nessas estruturas e contribuindo para os menores valores de resistividade observados. De 
fato, ao analisar as medições para as paredes internas do Farol, que permanecem protegidas inclusive das 
chuvas, observa-se que os valores de resistividade elétrica são amplamente superiores em relação aos 
valores verificados nas demais zonas de agressividade, o que pode ser justificado tendo em vista o menor 
grau de umidade verificado nos poros da estrutura do Farol. 

Analisando os resultados obtidos no Quadro 3, e comparando com os valores de referência descritos no 
Quadro 1, é possível notar que as estruturas presentes em zona de variação de maré e zona de respingos 
estão sujeitas a uma elevada taxa de corrosão de suas armaduras, tendo em vista que os valores verificados 
são inferiores a 10 kΩ∙cm. Nesse ponto, em inspeção visual, foi possível constatar a presença de corrosão 
das armaduras nessas estruturas, sendo verificadas, inclusive, manchas de corrosão em suas superfícies  
(Figuras 3 e 4), manifestação característica de um processo avançado de corrosão com significativo grau de 
umidade nos poros do concreto. 
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Figura 4 – Detalhe de mancha de corrosão das armaduras 

Assim, com base nos valores de resistividade elétrica superficial apresentados nos Quadros 1 e 3, é possível 
definir um nível de relevância quanto ao risco de degradação das estruturas para as distintas zonas de 
agressividade marinha. Nesse caso, em ordem crescente de agressividade, pode-se estabelecer: Zona de 
respingos ⇒ Zona de variação de maré ⇒ Zona de atmosfera marinha (próxima a zona de respingos) ⇒ Zona 
de atmosfera marinha protegida. 

4. Conclusões

O presente trabalho aborda uma análise a respeito da resistividade elétrica superficial em estruturas 
presentes em diferentes zonas de agressividade marinha, sob degradação natural por mais de 40 anos. As 
principais conclusões são: 

 Estruturas de concreto presentes em zona de variação de maré e de respingos apresentaram os menores
valores de resistividade elétrica superficial, tendo em vista que seus poros frequentemente apresentam
elevado grau de umidade, contribuindo para diminuir a resistência ao fluxo iônico no concreto;

 Estruturas de concreto protegidas, como as paredes internas do farol analisado, apresentaram valores de
resistividade elétrica muito superiores em relação a outras estruturas desprotegidas;

 Com base nos resultados obtidos, uma escala de agressividade foi proposta para o ambiente marinho,
sendo a zona de respingos a mais agressiva e a zona de atmosfera marinha protegida a menos agressiva
sob a perspectiva da resistividade elétrica superficial.
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Resumo: A corrosão das armaduras está entre as principais manifestações patológicas verificadas em 
estruturas de concreto armado, pois ela leva a uma redução das propriedades mecânicas das barras, 
principalmente no que tange sua ductilidade. Nesse contexto, correlações podem ser determinadas entre as 
propriedades mecânicas e a variação de massa das barras (expressa pelo grau de corrosão). Entretanto, 
quando profundos pontos de corrosão localizada (pites) são verificados nas barras, a variação de massa pode 
ser pequena frente aos danos causados pela corrosão à seção transversal das armaduras, sendo capaz de 
trazer dificuldades na interpretação dos resultados, não representando o real estado de degradação 
mecânica apresentado pela barra corroída. Desse modo, o presente trabalho apresenta uma análise sobre a 
correlação existente entre a ductilidade das armaduras, corroídas naturalmente e submetidas à tração, tanto 
com o grau de corrosão quanto com a medida dos menores diâmetros. Para isso, foram analisadas armaduras 
de espera de blocos de fundação, que pertenceram ao antigo conjunto de fundações da Ala Zero do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), construídos na década de 50 e que permaneceram enterradas por 60 anos 
devido à paralização das obras na época. Dessas armaduras foram coletados corpos de prova que foram 
submetidos a processos de decapagem química, de determinação do grau de corrosão e dos menores 
diâmetros e, posteriormente, a ensaios de tração. Os resultados demonstraram correlação fraca a moderada 
entre a ductilidade e o grau de corrosão das armaduras, ao passo que foi obtida uma correlação moderada a 
forte entre a ductilidade e os menores diâmetros das barras, indicando que, de fato, as análises através do 
grau de corrosão têm dificuldades em expressar os reais efeitos de degradação sobre as propriedades 
mecânicas das armaduras corroídas.  

Palavras-chave: Ensaio de tração, Ductilidade, Corrosão das Armaduras, Estruturas de concreto. 

Abstract: Reinforcement corrosion is among the main pathological manifestations observed in reinforced 
concrete structures, leading to a reduction in the mechanical properties of the bars, especially concerning 
their ductility. In this context, correlations can be determined between the mechanical properties and the 
mass variation of the bars (expressed by the corrosion degree). However, when deep localized corrosion 
points (pits) are verified in the bars, the mass variation can be small in face of the damages caused by 
corrosion to the reinforcement cross-section, being able to bring difficulties in the interpretation of the 
results, not representing the real state of mechanical degradation presented by the corroded bar. In this way, 
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this work presents an analysis of the correlation between the ductility of the reinforcements, naturally 
corroded and subjected to tension, both with the corrosion degree and with the measurement of the smallest 
bar diameters. For this, were analyzed start rebars of foundation blocks, which belonged to the old set of 
foundations of the Zero Wing of the Technological Institute of Aeronautics (ITA), built in the 50s and which 
remained buried for 60 years due to the work stoppage in the time. From these reinforcements, specimens 
were collected and subjected to chemical cleaning processes, determination of the corrosion degree and the 
smallest diameters, and, subsequently, tensile tests. The results showed a weak to a moderate correlation 
between the ductility and corrosion degree of the reinforcements, whereas a moderate to a strong 
correlation between the ductility and the smaller diameters of the bars was obtained, indicating that, in fact, 
the analysis through the corrosion degree has difficulties in expressing the real degradation effects on the 
mechanical properties of corroded reinforcement. 

Keywords: Tension test, Ductility, Reinforcement corrosion, Concrete structures. 

1. Introdução

O pH alcalino da solução presente nos poros do concreto protege as armaduras frente à corrosão, todavia, 
essa ainda é uma das principais manifestações patológicas observadas em estruturas de concreto armado. O 
processo de corrosão leva à remoção do material metálico das barras e, consequentemente, variações em 
suas seções transversais, promovendo uma redução progressiva de suas propriedades mecânicas, tais como 
a resistência ao escoamento, limite de resistência e alongamento final, à medida que o processo corrosivo 
avança (FRANÇOIS et al., 2013; MEHTA; MONTEIRO, 2006). 

Além da redução nas propriedades mecânicas, a corrosão das armaduras gera produtos de corrosão 
expansivos que, conforme vão se formando, afetam o monolitismo entre o concreto e a armadura, 
prejudicando, assim, a transferência de esforços entre esses materiais. Por fim, esses produtos de corrosão 
acabam sendo responsáveis pelo aparecimento de fissuras e destacamento da camada de cobrimento, o que 
potencializa o ingresso de agentes agressivos do meio ambiente para participar do processo corrosivo 
(ALMUSALLAM, 2001; HAN et al., 2014). 

Nesse contexto, Balestra et al. (2016) demonstraram que, mesmo gerando pequenas variações de massa, a 
corrosão das armaduras pode produzir significativas reduções nas propriedades mecânicas de armaduras 
corroídas naturalmente, afetando principalmente a ductilidade das barras. De fato, o estudo de Zhu e 
François (2014) já havia demonstrado que a corrosão produz excentricidades entre seções das armaduras, 
de modo que, quanto maiores essas excentricidades, menores são suas resistências. Apostolopoulos et al. 
(2013) e Imperatore et al. (2017) também corroboram sobre a redução das propriedades mecânicas à medida 
que a corrosão das barras se intensifica, ressaltando que a capacidade de suportar deformações dessas 
barras é uma das propriedades mais afetadas pela corrosão. 

Mediante o exposto, embora seja consensual que os efeitos da corrosão afetam as propriedades mecânicas 
das armaduras, muitas das análises são conduzidas em laboratório sob condições controladas e aceleradas, 
relacionando as propriedades mecânicas das barras corroídas ao seu grau de corrosão (determinado através 
da variação de massa das barras). Entretanto, considerando que a corrosão por pites profundos (pontos de 
corrosão definidos na superfície das armaduras, causados pela ação de cloretos, que se aprofundam à medida 
que o processo corrosivo se intensifica) pode levar a pequenas varrições de massa, porém com significativas 
reduções na seção das barras, as correlações através do grau de corrosão podem não representar de maneira 
autêntica o comportamento das barras corroídas (BALESTRA et al., 2016). 

Dessa maneira, o presente trabalho apresenta a análise de barras corroídas naturalmente por 50 anos 
submetidas à ensaios de tração, correlacionando o alongamento final com grau de corrosão das barras e com 
as medidas de menor diâmetro obtidas ao longo do comprimento dos corpos de prova corroídos, visando 
elucidar as melhores formas de correlacionar esses dados para evitar interpretações equivocadas a respeito 
do real dano causado pela corrosão às propriedades das armaduras corroídas.   
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2. Breve descrição do local de coleta das barras

As barras utilizadas neste estudo pertenceram ao antigo grupo de fundações da Ala Zero do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica - ITA (Figura 1). Esse grupo de fundações, composto por estacas, blocos e 
armaduras de espera, foi executado na década de 50 durante a construção das edificações do instituto, 
entretanto, as obras foram paralisadas à época, estando executado apenas o grupo de fundação. Dessa 
maneira, as armaduras de espera foram dobradas e permaneceram enterradas até a data de retomada das 
obras em 2010, ocasião em que o grupo de fundações foi avaliado para a continuidade das obras. Todavia, 
devido à problemas de concretagem dos blocos, essas fundações não foram consideradas na retomada das 
obras, sendo executadas novas fundações.  

Figura 1 – Vista do edifício da Ala Zero do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

3. Materiais e Métodos

No ano de 2010, as armaduras de espera, compostas por 20 barras com diâmetro de 15.88 mm, foram 
cortadas da parte superior dos blocos de fundação para análises de corrosão. Além disso, 5 barras de 
referência (isentas de corrosão) foram extraídas de um bloco de fundação removido durante as escavações. 
Nesse ponto, os trechos retilíneos das armaduras foram cortados para a obtenção de corpos de prova, 
conforme as diretrizes da ABNT NBR 7480 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007). Após o 
corte, os corpos de prova foram submetidos ao processo de decapagem química, para a remoção de produtos 
de corrosão, utilizando uma solução de hexametilenotetramina, conforme preconiza a norma ASTM G1 
(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2003), sendo realizados ciclos de decapagem até que a 
massa das barras não apresentasse variações significativas entre medidas sucessivas. A Figura 2 apresenta o 
aspecto das barras após o procedimento de decapagem química. 

Figura 2 – Barra antes e após processo de decapagem química 
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Após o procedimento de decapagem, o grau de corrosão das barras foi calculado, considerando a massa 
específica do aço como sendo igual a 7.85 g/cm³ e o diâmetro original das barras previsto em projeto, 
permitindo, assim, calcular o grau de corrosão de cada corpo de prova. Após, utilizando um micrômetro 
dotado de ponteiras cônicas, foram realizadas mais de 30 medidas ao longo do comprimento dos corpos de 
prova (Figura 3), permitindo assim identificar a menor seção transversal desses. A identificação dos corpos 
de prova, seu grau de corrosão e menor diâmetro são apresentados na Tabela 1 em conjunto com os dados 
de alongamento final. Posteriormente, os corpos de prova foram ensaiados à tração, conforme a norma 
ABNT NBR 6892 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002), onde o alongamento final deles foi 
determinado utilizando um paquímetro. 

Figura 3 – Exemplo de determinação do menor diâmetro de corpos de prova 
utilizando um micrômetro 

Apostolopoulos e Papadakis (2008) utilizaram o modelo de Weibull (Equação 1) para o ajuste do alongamento 
final 𝜖 (em %) em função do tempo de exposição (em dias) à corrosão (sendo 𝑎, 𝑏 e 𝑐 constantes de ajuste 
do modelo). Nesse ponto, considerando que o grau de corrosão (𝐺𝐶) é proporcional ao tempo de exposição 
à corrosão, pode-se ajustar o modelo de Weibull conforme apresentado na Equação 2, sendo essa a 
expressão utilizada, neste trabalho, para correlacionar o grau de corrosão com o alongamento final. 

𝜖(%) = 𝑐 ⋅ [1 − exp(−𝑎 ⋅ 𝑡−𝑏)] (1) 

𝜖(%) = 𝑐 ⋅ [1 − exp(−𝑎 ⋅ 𝐺𝐶(%)−𝑏)] (2) 

Como o grau de corrosão é proporcional à variação de massa, podemos afirmar que ele é inversamente 
proporcional à área da seção transversal das barras e, consequentemente, inversamente proporcional ao 
quadrado do diâmetro (𝐷2). Com isso, a Equação 2 pode ser reescrita, na forma da Equação 3, de modo a 
ajustar o modelo de Weibull em relação ao menor diâmetro das barras, sendo essa, portanto, a metodologia 
utilizada para correlacionar o alongamento final ao menor diâmetro de cada corpo de prova. 

𝜖(%) = 𝑐 ⋅ [1 − exp(−𝑎 ⋅ 𝐷𝑏)] (3) 

Portanto, as Equações 2 e 3 fornecem dois modelos para ajuste de dados de alongamento final. Nesse 
sentido, conforme proposto por Devore (2006), uma análise estatística através do cálculo do erro médio 
(EM), erro médio absoluto (EMA), raiz do erro quadrático médio (REQM), r-Pearson e intervalo de confiança 
do r-Pearson foi realizada para as correlações propostas, de modo a identificar o melhor modelo. 
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4. Resultados e discussão

A Tabela 1 apresenta, além do grau de corrosão e dos menores diâmetros, os resultados de alongamento 
final obtidos após o ensaio de tração para cada corpo de prova, obtidos a partir das armaduras corroídas 
(armaduras de espera). Enquanto isso, a Tabela 2 apresenta os mesmos parâmetros para as barras de 
referência (armaduras do bloco de fundação).  

Tabela 1 – Identificação, grau de corrosão, menor diâmetro e alongamento final dos corpos de 
prova de armaduras corroídas 

Identificação do 
corpo de prova 

Grau de corrosão 
(%) 

Menor diâmetro 
(mm) 

Alongamento final 
(%) 

1 4.22 13.45 22.13 

2 1.53 14.60 22.77 

3 9.16 13.14 17.33 

4 4.86 13.18 18.03 

5 7.09 13.89 25.62 

6 6.63 11.73 15.89 

7 7.14 13.18 18.48 

8 5.94 13.24 17.63 

9 4.51 13.47 14.82 

10 9.90 11.89 14.03 

11 13.20 13.14 19.23 

12 7.08 13.25 14.36 

13 12.56 12.93 16.61 

14 4.25 13.70 23.59 

15 11.63 12.83 14.76 

16 13.20 12.90 16.63 

17 4.56 14.55 19.56 

18 12.90 11.30 6.77 

19 24.15 12.15 21.56 

20 24.33 10.15 12.80 

Tabela 2 – Identificação, grau de corrosão, menor diâmetro e alongamento final dos corpos de 
prova de armaduras de referência 

Identificação do 
corpo de prova 

Grau de corrosão 
(%) 

Menor diâmetro 
(mm) 

Alongamento final 
(%) 

R1 6.07 14.30 18.49 

R2 5.21 15.00 29.99 

R3 3.22 15.09 31.21 

R4 3.46 15.01 29.68 

R5 7.49 14.50 29.73 

Nesse sentido, os dados das Tabelas 1 e 2 fornecem parâmetros para investigar os efeitos do grau de corrosão 
e dos menores diâmetros sobre o alongamento final das barras de aço. Em geral, observa-se, para a faixa de 
valores analisada, que os corpos de prova, para um mesmo valor de menor diâmetro, apresentam um 
aumento de alongamento final proporcional ao aumento do grau de corrosão. Por exemplo, o corpo de 
prova 3 apresentou menores valores de grau de corrosão e de alongamento final do que o 11, ambos 
possuindo praticamente o mesmo valor de menor diâmetro. Entretanto, para um mesmo grau de corrosão, 
verifica-se que uma diminuição do menor diâmetro gera uma diminuição do alongamento final proporcional 
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ao quadrado da variação do menor diâmetro. Por exemplo, o corpo de prova 18 apresenta valores de menor 
diâmetro e de alongamento final menores que o 13, para graus de corrosão semelhantes. 

Além disso, é possível afirmar que, mesmo para corpos de prova que apresentem graus de corrosão 
semelhantes, os efeitos da corrosão nas propriedades mecânicas podem ser distintos entre eles. Sendo 
assim, a análise a partir do grau de corrosão apresenta dificuldades em expressar o real decréscimo das 
propriedades mecânicas de barras corroídas, uma vez que o grau de corrosão é determinado a partir da 
variação de massa dos corpos de prova e não considera a geometria das seções corroídas das barras. 

Por outro lado, com base nos dados das Tabelas 1 e 2 e nos modelos das Equações 2 e 3, foram obtidas as 
Figuras 4 e 5 que apresentam, respectivamente, a correlação do alongamento final com o grau de corrosão 
e com os menores diâmetros das barras corroídas e de referência. Analisando as Figuras 4 e 5 é possível notar 
que, à medida que o grau de corrosão aumenta (ou o diâmetro das barras é reduzido), menor foi o 
alongamento final obtido pelas armaduras. Nesse ponto, observa-se que, de maneira geral, as armaduras de 
referência, que permaneceram protegidas pelo concreto do bloco de fundação, apresentaram maiores 
valores de alongamento final.  

Figura 4 – Correlação entre o alongamento final e o grau de corrosão 

Figura 5 – Correlação entre o alongamento final e os menores diâmetros 

Além disso, nota-se que o modelo dado pela Equação de Weibull foi capaz de representar a variação no 
alongamento final, independentemente se as correlações são realizadas através do grau de corrosão ou dos 
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menores diâmetros. Diante disso, é necessário definir métricas para comparar os ajustes do alongamento 
final pelo modelo de Weibull utilizando o grau de corrosão e o menor diâmetro. Assim, os dados pertinentes 
às análises estatísticas desses ajustes são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Parâmetros das análises estatísticas 

Parâmetro 

Constantes da Equação de 
Weibull 

EM (%) 
EMA 
(%) 

REQM 
(%) 

r-Pearson
Intervalo de 

confiança do r-
Pearson (95%) a b c 

Grau de 
corrosão 

2.814 0.483 29.65 8.22 23.50 36.34 0.507 (0.140, 0.752) 

Menor 
diâmetro 

2.54∙10^(-6) 3.055 2782.89 3.29 16.85 22.90 0.816 (0.621, 0.916) 

Observa-se, com base nos resultados, que a dispersão de dados é maior quando o grau de corrosão das 
armaduras é analisado, em relação ao ajuste realizado com os menores diâmetros. Nesse aspecto, nota-se 
que mesmo barras com variação de massa da ordem de 5% podem apresentar alongamento final de 15% a 
30%. Tal fato está relacionado aos danos produzidos pela corrosão à seção transversal das armaduras. Nesse 
caso, pites profundos, porém de pequeno diâmetro, podem levar a pequenas variações de massa, mas com 
danos significativos à seção transversal das armaduras. 

De fato, as análises estatísticas, apresentadas na Tabela 3, corroboram para essa afirmativa, uma vez que os 
erros obtidos para o ajuste do alongamento final pelo grau de corrosão são maiores que para o ajuste com 
os menores diâmetros. Ademais, o coeficiente r-Pearson demonstra o grau de correlação entre os dados 
observados e os dados ajustados pelos modelos. Nesse sentido, embora um valor do coeficiente r-Pearson 
superior a 0.50 indique uma correlação moderada, o intervalo de confiança do parâmetro demonstrou que 
é esperada correlação de fraca a moderada para o ajuste pelo grau de corrosão. Por outro lado, um valor de 
r-Pearson superior a 0.80 indica correlação forte, assim, no intervalo de confiança de 95% espera-se
correlação de moderada a forte para o ajuste pelos menores diâmetros.

Em outras palavras, a análise pelo grau de corrosão exprime uma correlação mais fraca pois o efeito do menor 
diâmetro sobre o alongamento final é muito mais significativo. Conforme indicam os dados experimentais 
das Tabelas 1 e 2, corpos de prova com o mesmo grau de corrosão podem exibir uma grande variação do 
alongamento final em função da diferença entre os valores dos menores diâmetros. Portanto, as análises 
estatísticas comprovam que o melhor ajuste para os dados de alongamento final é obtido por meio do 
modelo de Weibull em função do menor diâmetro dos corpos de prova. 

5. Conclusões

O presente trabalho analisou a correlação existente entre o alongamento final de armaduras corroídas e de 
referência com o grau de corrosão e os menores diâmetros. As principais conclusões obtidas são: 

 As barras de referência (que permaneceram protegidas pelo concreto) apresentaram valores de
alongamento final superiores em relação às barras corroídas, devido ao baixo grau de corrosão
dessas barras e aos maiores valores de menor diâmetro. Nesse ponto, a medida que a corrosão por
pites se intensifica, levando a uma redução pontual do diâmetro das armaduras, menor é o 
alongamento final obtido;

 Com base nos menores diâmetros, verifica-se que mesmo pequenas variações de massa podem levar
a reduções significativas no alongamento final, devido aos danos produzidos pela corrosão às seções
das armaduras;
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 O modelo de Weibull é capaz de correlacionar a redução no alongamento final das barras,
independentemente se as análises são conduzidas através do grau de corrosão ou dos menores
diâmetros;

 As análises estatísticas mostraram que o ajuste pelo grau de corrosão apresenta uma correlação fraca
a moderada, ao passo que o ajuste pelos menores diâmetros exibe correlação moderada a forte.
Assim, o modelo de Weibull baseado nos menores diâmetros destacou-se por apresentar o ajuste
mais eficiente para os dados de alongamento final.
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Resumo: Este estudo trata-se da exploração das propriedades do concreto, focando necessariamente em 
seu comportamento quando adicionado a fibra do coco, almejando buscar a proporção exata de cada 
elemento compositor do concreto para melhor desempenho em fluidez e resistência destinada a futura 
comercialização. Visto que a fibra do coco apresenta teores de celulose, que por sua vez agrega firmeza ao 
concreto, poderá, por meio deste estudo, verificar sua reação quanto elasticidade e resistência a compressão 
entre outros benéficos levando em consideração a decomposição da mesma ao longo do tempo. Serão 
realizados ensaios de granulometria, densidade, absorção e abatimento, cura e rompimento para conclusão 
do diagrama de dosagem. Esta pesquisa promoverá uma escolha produtiva e duradoura na quantidade de 
fibra e agregados necessários na dosagem do concreto para uma economia associada à reutilização de 
matérias orgânicas, garantindo eficácia na construção civil. 
Palavras-chave: coco, concreto, construção civil. 

Abstract: This study deals with the exploration of concrete properties, necessarily focusing on their behavior 
when added to coconut fiber, aiming to seek the exact proportion of each concrete composing element for 
better performance in fluidity and resistance for future commercialization. Since the coconut fiber has 
cellulose contents, which in turn adds firmness to the concrete, you can, through this study, check its reaction 
regarding elasticity and resistance to compression, among other benefits taking into account its 
decomposition over time . Granulometry, density, absorption and abatement, curing and breaking tests will 
be carried out to complete the dosage diagram. This research will promote a productive and lasting choice 
in the amount of fiber and aggregates needed in the concrete dosage for an economy associated with the 
reuse of organic materials, ensuring efficiency in civil construction. 
Keywords: coconut, concrete, civil construction. 

1 Introdução 
Neste estudo da confecção de concreto foi realizado e demonstrado o comportamento do concreto 
convencional (CC), com relação ao concreto com adição de fibra do coco (CAFC), sendo uma alternativa para 
solucionar problemas e recuperar estruturas degradadas, em relação a flexibilidade, elasticidade e 
resistência à compressão.  
Os concretos devem conter na mistura os agregados graúdos porosos para alojar partículas finas, assim o 
desempenho é excepcional. A chave está na microestrutura do material, sendo que os materiais mais porosos 
contêm menor absorção de água, ao contrário dos agregados miúdos que contém maior absorção de água 
por serem consideradas partículas finas, onde misturada com à argamassa o contato com as partículas de 
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cimento pode resultar em estrutura mais densas, o que beneficiaria a difusão dos grãos finos do cimento 
com as camadas mais externas dos agregados graúdos. (YOUNIS & PILAKOUTAS, 2013). 
Bolognini et. al. (2015), discorrem sobre a necessidade de que a dosagem esteja de acordo com a seleção 
dos materiais caracterizados definidos pela massa específica(g/cm³) deparando com fluidez do concreto (sem 
segregação e exsudação), que quando submetidos a mistura adequada, irão obter melhor resistência à 
compressão (MPa). 
Estudando as matrizes cimentícias, nota-se muitas vezes a inserção de aglomerantes minerais, tudo para 
encontrar o teor ideal de água, cimento e agregados, que possibilite ao concreto excelente trabalhabilidade 
e fluidez sem segregar, deixando-o mais resistente conforme as normas exigidas e reduzindo seu custo 
financeiro de investimento. Para Bolognini et. Al. (2015),  a confecção do concreto depende do abatimento 
realizado durante os ensaios laboratoriais, a fim de apresentar homogenidade com relação a pasta de 
concreto. 
Em determinadas análises deve-se utilizar entre três tipos de aglomerantes hidráulicos de cimento Portland 
simples (PC-CEM I 52.5N; 70/30 PC/FA e; 50/50 PC/GGBS), sendo que o segundo contém cinzas e o terceiro 
escória de alto-forno triturada. Outro material utilizado, foram britas de granitos com diâmetro de 13,2 mm, 
juntamente com a areia do granito (agregados graúdos e miúdos). Por fim, as barras continham diâmetros 
de 20 mm à 30 mm e de 12 mm, sendo que as maiores foram para profundidade de cobertura (OTIENO et. 
al., 2019). 
Em meio a este quesito, a inserção de novas matérias-primas à argamassa gera o estudo de adição de fibras 
vegetais, sendo elas muitas vezes, do aço, vidro, polipropileno, náilon, e como neste estudo, as fibras do 
coco. Segundo Silva et. al. (2012), a adição de fibras durante a execução pode melhorar as propriedades 
mecânicas, sendo exemplo o impacto, à resistência a tração e compressão, gerando também, modificação 
em seu comportamento após fissuração diminuindo os efeitos de uma ruptura brusca da matriz cimentícia. 
Os materiais utilizados na confecção de concreto foram ensaiados e obtidos os seguintes dados: 
granulometria, massa específica e absorção dos agregados e fibras.  
Neste sentido, foi aplicado os modelos dos traços: médio, rico e pobre; e igualmente para o traço com adição 
de fibra. Por fim, estipulou-se para o ensaio de compressão 9, 28 e 91 dias, sendo apresentados os diagramas 
de dosagem segundo o método de Helene e Terezian (1993). Para isso, utilizou-se os diagramas de dosagem 
utilizando as leis de Abrams, Lyse e Molinari, para demonstrar concretos flexiveis visando redução de custos 
nas estruturas que apresentam estruturas com trincas e expansibilidades.   

2 Estudo de Casos 

2.1 Processo da Confecção de Concreto 
Sendo assim, os principais ensaios realizados foram de caracterização destes materiais, como também, na 
apresentação de curvas granulometrias conforme a ABNT NBR NM 7211 (2009).  
Os ensaios laboratoriais de granulometria dos agregados graúdos e miúdos, e também, da massa especifica 
e absorção, foram ensaiados e calculados de acordo com a ABNT NBR NM 52 (2009) e ABNT NBR NM 53 
(2009). A equação 1 expõe o valor do módulo de finura (MF) dos agregados miúdos: 

𝑀𝑓 =
∑ % 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

100
 (Equação 1) 

Onde: 

• 𝑀𝑓 –  Módulo de finura de agregado miúdo;

• ∑ %𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 – Soma proporcional da massa retida acumulada;

A equação 2, apresenta o valor de massa específica dos agregados miúdos: 

𝛾𝑎 =
500

𝐿−200 𝑚𝑙
(Equação 2) 
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Onde: 

• 𝛾𝑎 – Massa específica do agregado miúdo (areia), expressa em kg/cm³;

• 𝐿 – Leitura do frasco (volume ocupado pelo conjunto água – agregado miúdo);

A equação 3 é para encontrar a massa específica do cimento e da fibra do coco. 

𝛾𝑏 =
𝑀𝑠

𝑀ℎ−𝐿
(Equação 3) 

Onde: 

• 𝛾𝑏  – Densidade do agregado graúdo;

• 𝑀𝑠 – Massa do agregado seco em estufa, após resfriado à temperatura de manipulação, em g;

• 𝑀ℎ  –  Massa do agregado na condição saturada seca, em g;

• 𝐿 – Leitura na balança quando agregado submerso em recipiente acoplado à mesma.

𝐴 =
𝑀ℎ−𝑀𝑠

𝑀𝑠
× 100 (Equação 4) 

Onde: 

• A – Absorção do agregado, em porcentagem;

• 𝑀𝑠  –  Massa do agregado seco em estufa, à temperatura de manipulação, em g;

• 𝑀ℎ  – Massa do agregado na condição saturada seca, em g.

Conforme Helene e Terzian (1993), com as quantidades em massa (kg) para confeccionar os concretos, é 
preciso para os ensaios de dosagem e abatimento, aplicar as equações 5 a 10, sendo possível de tal maneira, 
obter respectivas dosagens para o teor de argamassa ideal (α). 

𝛼 =
1+𝑎

1+𝑚
(Equação 5) 

𝑚 = 𝑎 + 𝑏 (Equação 6) 

𝐶 =
1000−𝐴𝑟

(
1

𝛾𝑐
+

𝑎

𝛾𝑎
+

𝑏

𝛾𝑏
+𝑎

𝑐⁄ )
(Equação 7) 

𝐶𝑎 = 𝑎 × 𝐶  (Equação 8) 

𝐶𝑏 = 𝑏 × 𝐶  (Equação 9) 

𝐶á𝑔𝑢𝑎 = 𝑎
𝑐⁄ × 𝐶 (Equação 10) 

Onde: 

• α – é a porcentagem de argamassa;

• a – é a proporção de areia no traço;

• m – é a proporção de areia mais agregado graúdo no traço;

• 𝑏 – é a proporção de brita no traço;

• 𝐶 – é o consumo de cimento por metro cúbico de concreto;

• 𝛾𝑐 – é a massa específica do cimento em gramas por centímetro cúbico;

• 𝛾𝑎 – é a massa específica da areia em gramas por centímetro cúbico;

• 𝛾𝑏 – é a massa específica das britas em gramas por centímetro cúbico;

• 𝐶𝑎 – é o consumo de areia em quilos;

• 𝐶𝑏 – é o consumo de britas em quilos;
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• 𝐶á𝑔𝑢𝑎 – é o consumo de água em litros;

• 𝑎
𝑐⁄  – é a relação água cimento do concreto.

3 Materiais e Métodos 

3.1 Metodologia de Caracterização dos Materiais Naturais e Orgânicos 

Os materiais utilizados neste trabalho para confecção do concreto foram: cimento Portland CP II 40 - F, areia 
grossa, britas de basalto (B1), fibra do coco e água do abastecimento próprio da Universidade Paulista (UNIP, 
Campus JK, S.J.R.P./SP). Já para a fibra do coco, também foi realizado ensaio de massa especifica, após a 
mesma ter sido cortado em pedaços menores, a fim de obter os dados de massa específica e absorção. 
Os ensaios de granulometria das séries de abertura das peneiras de agregados graúdos e miúdos devem ser 
de acordo com as normas da ABNT NBR NM 30 (2001) e ABNT NBR NM 7211 (2009), sendo que o primeiro 
ensaio realizado de granulometria da areia teve como diametro máximo o valor de 2,40mm e módulo de 
finura entre 2,90 a 3,50mm classificada como areia grossa.  Quanto a sua massa específica, variou entre 2,64 
g/cm³ e 2,63g/cm³, como demonstrados nas Figuras 1a e 1b.   

(a) (b) 
Figura 1: Apresentação das curvas granulométricas dos agregados miúdos (a) e agregados graúdos (b) 

Já a brita de basalto, obteve sua granulometria válida pela a ABNT NBR NM 248:2003, com massa específica 
variante entre 2,78 kg/cm³ à 2,80kg/cm³ em suas amostra. A proporção de absorção de água dos graúdos 
variou entre 0,62%  à 1,36%. 
O mesmo ensaio de massa específica também ocorreu com fibra do coco, na qual foram utilizou uma 
quantidade em massa da fibra picotada em aproximadamente 0.5 mm, que logo após de ter seus poros 
saturados, foi aferido em provetas contendo uma água e a outra álcool. O resultado encontrado foi de 1,12 
g/cm³ para a quantidade imersa álcool e 1,07g/cm³ para água. 

3.2 Metodologia da Confecção de Concreto 

Para os ensaios de dosagem e abatimento, foi necessários as equações de 05 à 10 proprostas por Helene e 
Terzian (1993) em concordância com ABNT NBR NM 67 (1998), sendo assim, foi possível se obter os cálculos 
destas dosagens, utilizando as planilhas do Microsoft Excel, para alcançar o teor de argamassa ideal (α). 
Afim de comparar as resistências axiais do concreto convencional com adição de fibra do coco, foram 
realizados três traços sendo eles: 1:3,5 (rico); 1:5,0 (médio) e; 1:6,5 (pobre) para cada tipo de concreto. 
Conforme a Tabela 1, é um exemplo das demais dosagens que se pode através das planilhas elaborar e 
confeccionar concreto, ou seja, utilizando o concreto com adição de fibras do coco(CAFC), no teor de 
argamassa 49%. Ressalta-se a necessidade de umedecer a betoneira antes de bater o concreto, a fim de 
evitar perdas pela absorção de água em volta das paredes internas.  
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Durante os ensaios houve o abatimento para analisar a consistência de argamassa com ajuda de uma pá (com 
concreto ainda dentro da betoneira). 

Tabela 1: Exemplo de planilha do traço 1:5,0 referente ao concreto com adição de fibras do coco (CAFC) 

Sendo assim, as Tabelas 2 e 3, representam os traços confeccionados de concreto com as respectivas 
dosagens em 1:3,5; 1:5,0 e; 1:6,5; para concretos convencionais (CC) e concretos com adição de fibras do 
coco (CAFC). 

CONCRETO CONVECIONAL (CC) CIMENTO:  CP II 40 - F BRITA: BASALTO DIMENSÃO: B1 

Teor de 
Argamassa 

Ideal 
Traço Experimental 

Traço Unitário Traço em Massa (kg) 
Abatimento 

(cm) c a b c (kg) a (kg) B1 (kg) água (kg) a/c 

49% 1 : 3,5 1,00 1,21 2,29 10,07 12,18 23,23 4,93 0,32 6,50 

49% 1 : 5,0 1,00 1,94 3,06 8,31 16,13 24,19 4,07 0,49 7,00 

49% 1 : 6,5 1,00 2,68 3,82 7,19 19,28 24,76 3,52 0,66 7,50 

Tabela 2: Traço referencia concreto do convencional (CC) 

CAFC CIMENTO: CP II 40 - F BRITA: BASALTO DIMENSÃO: B1 

Teor de 
Argamassa 

Ideal 

Traço 
Experime

ntal 

Traço Unitário Traço em Massa (kg) 
Abatimento 

(cm) c a b c (kg) a (kg) 
B1 

(kg) 
Coco 
(kg) 

Superplastificante 
(kg) 

água 
(kg) 

a/c 

49% 1 : 3,5 1,00 1,21 2,29 6,88 8,33 13,94 1,024 - 3,37 0,44 6,00 

49% 1 : 5,0 1,00 1,94 3,06 5,83 11,31 14,52 0,788 - 2,98 0,52 6,50 

49% 1 : 6,5 1,00 2,68 3,82 5,16 13,83 14,85 0,552 - 2,53 0,59 8,00 

Tabela 3: Traço referencia concreto do com adição da fibra do coco (CAFC) 

3.3 Metodologia de Abatimento e Cura do Concreto 

A partir da tabela 5 e 6, estão representados os resultados por meio de planilhas do Microsoft Excel, sendo 
que as dosagens de argamassa utilizadas obtiveram maior eficácia ao trabalhar com estas quantidades de 
massa (kg) dos materiais na betoneira, apresentando assim ótimo desempenho de cura e ensaios mecânicos 
entre os períodos de 7, 28 e 91 dias. 
Para estes ensaios mecânicos, foram rompidos em geral 27 exemplares, sendo de acordo com o teor de 
argamassa ideal (α) em 49%, para o traço 1:5,0 dos concretos convencionais (CC). Assim, encontramos os 
valores correspondentes ao ensaio de compressão axial, que são demonstrados na Tabela 4 a média e desvio 
padrão para o concreto rico 1:3,5 e pobre também 1:6, nos dias 7, 28 e 91. 

MÉDIA ARITMÉTICA DAS RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO DESVIO PADRÃO DAS RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO 

DIAS 1 : 3,5 1 : 5 1 : 6,5 DIAS 1 : 3,5 1 : 5 1 : 6,5 

7 15,26 7,07 6,19 7 4,22128732 0,661362231 0,020548047 

28 18,45 14,17 7,00 28 1,8861071 0,371513421 0,342928564 

91 24,97 18,65 10,29 91 1,44928335 0,30619529 0,518480686 

Tabela 4: Desvio padrão e média dos ensaios mecânicos referentes ao concreto convencional (CC) 

Os ensaios mecânicos foram rompidos em geral 27 exemplares, onde estão de acordo com o teor de 
argamassa ideal (α) em 49%, para o traço 1:5,0 dos concretos com adição de fibras do coco (CAFC).  
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Na Tabela 5 são demonstrados a média e desvio padrão para o concreto rico 1:3,5 e pobre também 1:6, nos 
dias 7, 28 e 91. 

MÉDIA ARITMÉTICA DAS RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO DESVIO PADRÃO DAS RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO 

DIAS 1 : 3,5 1 : 5 1 : 6,5 DIAS 1 : 3,5 1 : 5 1 : 6,5 

7 14,63 13,40 9,04 7 1,835 0,784 0,551 

28 18,86 16,04 12,46 28 1,370 0,725 0,660 

91 22,12 18,17 15,24 91 1,515 0,764 0,450 

Tabela 5: Desvio padrão e média caracteristica dos ensaios mecânicos referentes ao concreto com adição 
da fibra do coco (CAFC) 

4 Resultados e Discussões 

Ao apresentar os dados obtidos durante cálculos, ensaios laboratoriais e mecânicos, é possível apresentar o 
aumento significativo da média aritmética de resistência à compressão, ou seja, com o passar dos dias na 
cura, tanto o concreto convencional (CC), quanto o concreto com adição da fibra do coco (CAFC), 
demonstraram ótimo desempenho de resistência à compressão.  
Nas Figuras 2a e 2b e 3, são apresentados os diagramas de dosagem segundos as leis de Abrams, Lyse e 
Molinari, para os concretos convencionais (CC), assim demonstrando os resultados nas curvas que ficaram 
de acordo com esperado entre os períodos de 7, 28 e 91 dias. 

(a) (b) 
Figura 2: Apresentação das curvas de Abrams, Lyse e Molinari dos concretos convencionais (CC) 

segundos os traços: 1:3,5 (a) e 1:5,0 (b) 

Está análise condiz ao termo proposto deste estudo, o que torna realmente possível o uso da fibra na 
mistura da argamassa.  Por fim, o traço 1:6,5 apresentou queda expressiva de resistência e possibilidade 
de melhor utilidade em argamassas de recuperação de estruturas.  

Figura 3: Curvas de Abrams, Lyse e Molinari do concreto convencional (CC) segundo o traço: 1:6,5 (c). 
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Nas Figuras 4a, 4b e 4c, são apresentados os diagramas de dosagem dos concretos com adição da fibra do 
coco (CAFC), onde foi possível detectar em ambos os casos o aumento expressivo na resistência à compressão 
(MPa). Embora os valores relacionados aos gráficos não foram tão abrangentes, como apresentados no 
concreto convencional (CC), se pode apresentar um concreto flexível, ou seja, as presentes curvas obtiveram 
aumento proporcional a relação quanto a idade e consumo de cimento Portland, para os traços 1:3,5 e 1:5,0. 
O material por ser orgânico, não o impede de ser aproveitado em argamassas, sendo que um elemento 
fibroso que apresenta um ótimo desempenho de resistência axial (MPa) para concretos. Tal referência se 
condiz aos exemplos de muitos pesquisados que tem aproveitado o material em pavimentações de calçadas 
e entre outros. Assim sendo, a fibra do coco pode ser um elemento chave na busca e melhora das condições 
degradáveis, assim recuperando e apresentando redução de custos da obra. 

(a) (b) 

(c) 
Figura 4: Apresentação das curvas de Abrams, Lyse e Molinari dos concretos com adição da fibra do 

coco (CAFC), segundos os traços: 1:3,5 (a); 1:5,0 (b) e 1:6,5 (c). 

Para todas essas análises, é preciso destacar a importância em se reutilizar materiais que são descartados e 
não aproveitados em diversos pontos da sociedade. 

5 Conclusões 

Foi possível através deste, definir algumas características dos componentes da argamassa, sendo eles o 
cimento, agregado miúdo (areia) e agregado graúdo.  
A granulometria dos agregados miúdos influência na dosagem do aglomerante hidraúlico e na quantidade 
de água, quando existe deficiência na curva granulométrica, ou seja, a curva não é continua, ou excesso de 
finos, ocorre um maior consumo de água, podendo reduzir as propriedades mecânicas e causar maior 
retração por secagem. 
Quanto a granulometria, densidade e absorção das britas, também aceitas pela norma, obtiveram suas 
propriedades definidas para a melhoria significativa no concreto, quando têm sua quantidade estipulada na 
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relação a:p:a/c, uma vez que, a brita quando adicionada na mistura além de dar volume ao concreto, garante 
resistência à abrasão, que é o desgaste na superfície. 
Correlacionando os traços de concreto, com a sua diferença entre o convencional e com o aditivo da fibra, 
recolheu-se os resultados do ensaio de compressão, e aplicou-se os mesmo em tabelas do software para 
agilizar o cálculo da dosagem e seus diagramas.  
É possível concluir que os frutos do ensaio de compressão axial são significativos e válidos, com maior 
resistência quando rompidos após os 28 dias de sua confecção, ou seja, quanto mais tempo imerso em água, 
maior será o Mpa quando submetido a força de compressão, potencializando o efeito do concreto. 
 No que se refere as discrepâncias de um traço para outro, é detectável que o traço médio (1:5) obtém 
resistência mais elevada quando comparado ao pobre (1:6,5) e menor quando observado em relação ao rico 
(1:3,5), agindo como esperando.  
Conclui-se, portanto, que a inspeção dos experimentos ocasionou em um estudo propício para o meio da 
construção civil, gerando frutos onde pode-se correlacionar uma argamassa com ótima viscosidade, quando 
a mesma for acrescida da fibra vegetal. Foi notável os resultados positivos, gerando boa fluidez e 
trabalhabilidade, na qual era a intenção primordial do estudo do concreto com adição do coco, sendo 
portanto, recomendado a mistura em pequenas quantidades, a fim de evitar fissuras e abranger seu potencial 
de resistência a compressão, gerando economia no preparo da argamassa associada à reutilização de 
matérias orgânicas, garantindo eficácia na construção civil. 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar dados a respeito do estado de conservação de alguns viadutos 
da cidade de Teresina-PI, apresentando as principais manifestações patológicas existentes nessas estruturas. 
A metodologia empregada neste trabalho foi a metodologia GDE/UnB. Essa metodologia preconiza a divisão 
da estrutura em famílias de elementos e, como resultado, permite que se calcule o Grau de Deterioração 
dessa Estrutura (Gd). A realização prévia de inspeções visuais nas estruturas é imprescindível para a aplicação 
da metodologia GDE/UnB. Após o cálculo do valor de “Gd”, procedeu-se à classificação dessa estrutura de 
acordo com o nível de deterioração verificado.  
Palavras-chave: patologia, Grau de Deterioração da Estrutura, Viadutos. 

Abstract 
This work aims to present data about the state of conservation of some viaducts in the city of Teresina-PI, 
presenting the main pathological manifestations existing in these structures. The methodology used in this 
work was the GDE / UnB methodology. This methodology recommends the division of the structure into 
families of elements and, as a result, allows the calculation of the Degree of Deterioration of this Structure 
(Gd). The prior performance of visual inspections on the structures is essential for the application of the GDE 
/ UnB methodology. After calculating the “Gd” value, this structure was classified according to the level of 
deterioration found. 
Keywords: pathology, Degree of Structure Deterioration, Viaducts. 
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1. Introdução

As Obras de Arte Especiais (OAEs), compostas de pontes, viadutos, passarelas e túneis, são fundamentais 
para que se implemente uma eficiente infraestrutura rodoviária e ferroviária em uma localidade. Na cidade 
de Teresina-PI, que é uma cidade cortada pelo rio Poti e que, além disso, possui o rio Parnaiba que a separa 
do município de Timon-MA, as OAEs apresentam-se como estruturas funcionais, partindo-se do fato de que 
são imprescindíveis para conectar as diferentes partes da cidade separadas pelo rio Poti e, ainda, para 
interligar a cidade, por meio do rio Parnaiba, ao município de Timon-MA. Além disso, essas estruturas são 
fundamentais para se conectar as mais diversas vias dentro do seu perímetro urbano. 
A quantidade e/ou gravidade das manifestações patológicas em estruturas têm impacto direto em seus 
respectivos custos de manutenção. Esse fato pode ser verificado quando do planejamento das manutenções 
nessas estruturas, já que, segundo Mattos (2010), quando da avaliação dos custos envolvidos na prevenção 
de manifestações patológicas em diferentes fases de uma dada obra, observa-se que quanto mais tarde se 
dá a detecção desses problemas, maiores serão seus respectivos custos de reparo. Por essa razão, alguns 
estudos têm sido feitos no sentido de mapear essas manifestações patológicas e, a partir dos dados assim 
levantados, processar essas informações de forma a disponibilizar meios adequados de correções que 
venham a restaurar as condições normais de utilização dessas estruturas. O emprego das correções, porém, 
não se constitui na única forma de atuação no sentido de se implementar as atividades de conservação dessas 
estruturas. Segundo a FWHA (2011), as atividades de conservação a serem implementadas nas OAEs podem 
ser divididas em: substituição, reabilitação e manutenção. Essas atividades devem, necessariamente, ser 
baseadas em procedimentos de inspeção adequados a cada tipo de situação. 
Os objetivos gerais deste trabalho são avaliar o estado de conservação de alguns viadutos, localizados na 
cidade de Teresina-PI e recomendar ações a serem adotadas em função do estado de conservação de cada 
viaduto inspecionado. 
Já os objetivos específicos deste trabalho são: selecionar 5 (cinco) viadutos localizados na cidade de Teresina-
PI; aplicar a metodologia Grau de Deterioração da Estrutura (GDE/UnB) a cada viaduto selecionado; e 
classificar os estados de conservação das estruturas inspecionadas de acordo com as notas técnicas obtidas 
por meio da metodologia GDE/UnB. 
1.1 Metodologia 
A metodologia empregada neste trabalho seguiu a sequência de atividades abaixo descritas: 

 Seleção dos viadutos para inspeção:
Procurou-se selecionar, por meio de inspeção visual, os viadutos que apresentassem as maiores

quantidades de manifestações patológicas e, também, os que apresentassem as anomalias mais graves. 
Neste cenário, os seguintes viadutos foram selecionados: 

1) viaduto do bairro Lourival Parente;
2) viaduto ferroviário sobre a rua Goiás;
3) viaduto ferroviário do CFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças);
4) viaduto da Rodoviária 01;
5) viaduto da Rodoviária 02;
o Procedimentos de inspeção:
A equipe empregada para a execução das inspeções foi composta de dois engenheiros civis. Após a devida 
seleção das OAEs, a equipe se deslocou até os respectivos locais, portando os seguintes equipamentos: 

 câmera fotográfica digital;
 prancheta para elaboração de croquis e demais anotações.
O objetivo das inspeções foi basicamente fazer registros fotográficos da estrutura como um todo e de

cada um dos seus respectivos elementos estruturais. A utilização de registros fotográficos foi 
contemplada como um dos procedimentos de inspeção listados na ABNT NBR 9452 (2016). 
o Análise dos dados e categorização dos elementos estruturais:
A partir dos dados levantados durante as inspeções, procedeu-se a uma categorização dos elementos 
estruturais das OAEs em diversas famílias de elementos estruturais.  
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 Resultados:
Após a fase de inspeções das OAEs, as estruturas foram analisadas segundo a metodologia GDE/UnB que,
como resultado, gerou o Grau de Deterioração da Estrutura (Gd). Em seguida, de acordo com o valor de Gd

obtido para cada OAE inspecionada, procedeu-se à uma classificação dos estados de conservação de cada
estrutura. Essa classificação, proposta por Verly (2015), indica, também, as ações a serem adotadas de acordo
com a nota técnica obtida por meio da aplicação da metodologia GDE/UnB.

2. Aplicação da metodologia GDE/UnB em viadutos de Teresina-PI

Neste trabalho foram analisados cinco viadutos, localizados na cidade de Teresina-PI (Figura 1). 

       Figura 1 - Localização dos viadutos analisados neste trabalho 

A seguir, tem-se a análise de cada uma dessas estruturas: 

 Viaduto do bairro Lourival Parente (Figuras 2 e 3):
Ficha técnica:

o Localização: rodovia BR 316, cruzamento entre a rua Ivan Tito de Oliveira e a avenida Prefeito Wall
Ferraz;

o Tipo de transposição: viaduto sobre rodovia;
o Classe de agressividade ambiental - ABNT NBR 6118 (2014): classe II.
o Coordenadas geográficas:

 Latitude: -5.135910º;
 Longitude: -42.789415º.

o Dados de projeto:
 Comprimento do viaduto: 40,00 m;
 Largura do viaduto: 20,00 m.

 Figura 2 - Viaduto do bairro Lourival Parente    Figura 3 - Croqui referente ao viaduto do Bairro Lourival Parente 

 (a)  (b) 
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        (c)                                                                                        (d)  
Figura 4 – Manifestações patológicas verificadas na estrutura. (a) desplacamento do concreto da estrutura; (b) corrosão 
de armaduras; (c) eflorescência; (d) fissura em pilar da estrutura 
 Viaduto ferroviário sobre a rua Goiás (Figuras 5 e 6):
Ficha técnica:

o Localização: rua Goiás, nº 654, bairro Ilhotas;
o Tipo de transposição: viaduto ferroviário sobre rodovia;
o Classe de agressividade ambiental - ABNT NBR 6118 (2014): classe II.
o Coordenadas geográficas:

 Latitude: -5.090224º;
 Longitude: -42.797884º.

o Dados de projeto:
 Comprimento do viaduto: 35,00 m;
 Largura do viaduto: 18,00 m.

 Figura 5 - Viaduto ferroviário sobre a rua Goiás  Figura 6 - Croqui referente ao viaduto da rua Goiás 

 (a)                                                                                          (b) 
        Figura 7 – Manifestações patológicas verificadas na estrutura. (a) desplacamento de concreto da estrutura; (b) 

eflorescência 

 Viaduto ferroviário do CFAP (Figura 8 e 9):
Ficha técnica:

o Localização: avenida Marechal Castelo Branco, nº 201, bairro Cabral;
o Tipo de transposição: viaduto ferroviário sobre rodovia;
o Classe de agressividade ambiental - ABNT NBR 6118 (2014): classe II.
o Coordenadas geográficas:

 Latitude: -5.092681º;
 Longitude: -42.789221º.

o Dados de projeto:
 Comprimento do viaduto: 41,00 m;
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 Largura do viaduto: 13,00 m.

 Figura 8 - Viaduto ferroviário do CFAP  Figura 9 - Croqui referente ao viaduto do CFAP 

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 
 Figura 10 – Manifestações patológicas verificadas na estrutura. (a) manchas de umidade; (b) fissuras de retração no 
concreto; (c) fissura em elemento da estrutura; (d) desplacamento do concreto da estrutura 
 Viaduto da Rodoviária de Teresina 01 (Figuras 11 e 12):

Ficha técnica:
o Localização: avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 966, bairro Santa Luzia;
o Tipo de transposição: viaduto sobre rodovia;
o Classe de agressividade ambiental - ABNT NBR 6118 (2014): classe II.
o Coordenadas geográficas:

 Latitude: -5.117076º;
 Longitude: -42.783133º.

o Dados de projeto:
 Comprimento do viaduto: 13,30 m;
 Largura do viaduto: 12,91 m.

Figura 11 - Viaduto da Rodoviária de Teresina 01      Figura 12-Croqui referente ao viaduto da Rodoviária de Teresina 01 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 
Figura 13 – Manifestações patológicas verificadas na estrutura. (a) desplacamento na estrutura; (b) fissura por reação 
expansiva endógena no concreto; (c) fissura em elemento da estrutura; (d) manchas de umidade 
 Viaduto da Rodoviária de Teresina 02 (Figuras 14 e 15):

Ficha técnica:
o Localização: rodovia BR 343, nº 496;
o Tipo de transposição: viaduto sobre rodovia;
o Classe de agressividade ambiental - ABNT NBR 6118 (2014): classe II.
o Coordenadas geográficas:

 Latitude: -5.119071º;
 Longitude: -42.787309º.

o Dados de projeto:
 Comprimento do viaduto: 26,00 m;
 Largura do viaduto: 15,00 m.

Figura 14 - Viaduto da Rodoviária de Teresina 02      Figura 15-Croqui referente ao viaduto da Rodoviária de Teresina 02 

(a)                                  (b) 
 Figura 16 – Manifestações patológicas verificadas na estrutura. (a) eflorescência; (b) manchas de umidade 
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3. Resultados e discussões

Nesta seção, foi realizada uma comparação dos valores do Grau de Deterioração da Família de Elementos 
(Gdf) verificados nos principais elementos de cada viaduto analisado. 
o Pilares:
Os pilares do viaduto do bairro Lourival Parente apresentaram um nível de deterioração sofrível (Gdf = 86,65),
sendo que devem ser realizadas inspeções rigorosas, planejando-se intervenções em curto prazo (máximo
de 6 meses). Os pilares do viaduto da rua Goiás apresentaram um nível de deterioração médio (Gdf = 46,08),
sendo necessário definir um prazo e a natureza de uma nova inspeção, planejando-se as intervenções em
um longo prazo (máximo de 2 anos). Já os pilares referentes aos viadutos do CFAP, da Rodoviária de Teresina
01 e 02, apresentaram um baixo nível de deterioração, sendo necessários somente a execução de
manutenções preventivas, já que seus respectivos estados de conservação são considerados aceitáveis.
o Travessas:
As travessas do viaduto do bairro Lourival Parente apresentaram um nível de deterioração médio (Gdf =
25,19), sendo necessário definir um prazo e a natureza de uma nova inspeção, planejando-se as intervenções
em um longo prazo (máximo de 2 anos). Já as travessas do viaduto do CFAP apresentaram um baixo nível de
deterioração (Gdf = 8,82), sendo necessários somente a execução de manutenções preventivas, já que seus
respectivos estados de conservação são considerados aceitáveis.
o Cortinas:
As cortinas do viaduto do bairro Lourival Parente apresentaram um nível de deterioração alto (Gdf = 77,48),
sendo que devem ser realizadas inspeções especializadas no local, planejando-se intervenções em médio
prazo (máximo de 1 ano).
o Alas:
As alas dos viadutos do CFAP e da Rodoviária de Teresina 01 apresentaram níveis de deterioração médio (Gdf

= 21,17 e Gdf = 23,70, respectivamente), sendo necessário definir um prazo e a natureza de novas inspeções,
planejando-se as intervenções em um longo prazo (máximo de 2 anos). Já as alas referentes aos viadutos da
rua Goiás e da Rodoviária de Teresina 02, apresentaram baixos níveis de deterioração (Gdf = 6,20 e Gdf = 0,
respectivamente), sendo necessários somente a execução de manutenções preventivas, já que seus
respectivos estados de conservação são considerados aceitáveis. O viaduto do bairro Lourival Parente não
possui o elemento ala em sua estrutura.
o Lajes:
As lajes dos viadutos do bairro Lourival Parente e da Rodoviária de Teresina 02 apresentaram níveis de
deterioração médio (Gdf = 46,54 e Gdf = 26,82, respectivamente), sendo necessário definir um prazo e a
natureza de novas inspeções, planejando-se as intervenções em um longo prazo (máximo de 2 anos). Já as
cortinas referentes aos demais viadutos, por possuírem valores de Gdf inferiores a 15, apresentaram baixos
níveis de deterioração, sendo necessário somente a execução de manutenções preventivas, já que seus
respectivos estados de conservação são considerados aceitáveis.
o Barreiras:
As barreiras dos viadutos da rua Goiás e do CFAP apresentaram altos níveis de deterioração (Gdf = 50,75 e Gdf

= 73,48, respectivamente), sendo que devem ser realizadas inspeções especializadas no local, planejando-se
intervenções em médio prazo (máximo de 1 ano). As barreiras do viaduto da Rodoviária de Teresina 01
apresentaram níveis de deterioração médio (Gdf = 36,00), sendo necessário definir um prazo e a natureza de
uma nova inspeção, planejando-se as intervenções em um longo prazo (máximo de 2 anos). Já as barreiras
referentes aos demais viadutos apresentaram baixos níveis de deterioração, sendo necessários somente a
execução de manutenções preventivas, já que seus respectivos estados de conservação são considerados
aceitáveis.
O gráfico da Figura 17 ilustra a variação dos valores de Gdf para os principais elementos da estrutura dos
viadutos estudados neste trabalho.
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       Figura 17 - Variação dos valores de Gdf dos elementos de cada viaduto analisado 

Os valores do Grau de Deterioração da Estrutura (Gd) encontrados foram: 

 Viaduto do bairro Lourival Parente: Gd = 77,45;
 Viaduto ferroviário sobre a rua Goiás: Gd = 37,48;
 Viaduto ferroviário do CFAP: Gd = 13,50;
 Viaduto da Rodoviária de Teresina 01: Gd = 12,40;
 Viaduto da Rodoviária de Teresina 02: Gd = 15,18.

4. Conclusões

Percebeu-se que, no tocante aos valores do Grau de Deterioração da Estrutura (Gd) encontrados, tem-se que 
o viaduto do bairro Lourival Parente apresentou um maior valor de Gd (Gd = 77,45), frente aos demais
viadutos analisados. O valor de Gd verificado no viaduto do bairro Lourival Parente encontra-se no intervalo
de 50 a 80 (50 ≤ Gd ≤ 80). Com isso, tem-se que ele se enquadra na categoria de alto grau de deterioração, o
que exige um planejamento de intervenção especializada em médio prazo (máximo de um ano). O viaduto
ferroviário da rua Goiás apresentou um valor de Gd igual a 37,48. Isso significa que, esse viaduto se enquadra
na categoria de médio nível de deterioração da estrutura e, com isso, deve-se definir um prazo e natureza
de uma nova inspeção, planejando a intervenção em um longo prazo (máximo de dois anos).
O viaduto da Rodoviária de Teresina 02 apresentou um valor de Gd igual a 15,18. Esse valor de Gd é 
ligeiramente superior ao limite preconizado para a categoria de baixo nível de deterioração da estrutura (0 
≤ Gd ≤ 15). Sendo assim, esse viaduto se enquadra na categoria de médio nível de deterioração da estrutura, 
o que exige, assim como para o viaduto ferroviário da rua Goiás, a definição de prazo e natureza de nova
inspeção aliada a um planejamento de uma intervenção a longo prazo (máximo de dois anos). Finalmente,
os viadutos do CFAP e da Rodoviária de Teresina 01, que apresentaram valores de Gd inferiores a 15 (Gd =
13,50 e Gd = 12,40, respectivamente), devem receber apenas manutenção preventiva, sendo seus
respectivos estados de conservação considerados aceitáveis.
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RESTORATION OF HISTORICAL HERITAGE: work done at the João Pessoa Governor’s 
house 

Luanna Bernardo1, Cibelle Guimarães2, Valéria Vieira3 

1 Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, luanna_bernardo@hotmail.com 
2 Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, cibelleguimaraes@yahoo.com.br 

3 Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa, Brasil, valeria_vieira2014@hotmail.com 

Resumo: A restauração é uma das modalidades mais complexas da construção civil, pelo fato de ter que 
requalificar e beneficiar a edificação sem deixar de considerar as limitações e exigências necessárias. O 
presente trabalho tem como objetivo o estudo de caso de um patrimônio histórico tombado em 1980 pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). Trata-se de uma edificação 
construída em 1925, a qual denota má conservação uma vez que foi desabitada desde o início dos anos 2000 
até 2018, conhecida como a casa onde residiu o governador João Pessoa. Após muitos anos de tentativa, 
iniciou-se o processo de restauração e esse artigo mostra as principais manifestações patologicas 
encontradas e as soluções tomadas mantendo a estabilidade da edificação e as características da obra. Foram 
detectados problemas ocasionados pelo intemperismo e pela falta de manutenção do sobrado que 
danificaram bastante a integridade do mesmo. Dentre as principais manifestações patológicas observadas, 
encontram-se: infiltrações, madeiramento avariado por agentes biológicos, químicos e atmosféricos, 
manchas, eflorescências e desplacamento de tinta. No trabalho será possível analisar as etapas de 
restauração e o resultado do mesmo. Ratifica-se a importância que deve ser dada às edificações antigas, 
tendo convicção que houve um agravamento nas anomalias devido ao abandono e falta e manutenção 
periódica na casa. A obra não foi concluída devido a atrasos do processo construtivo, mas a pesquisa mostra 
até onde foi possível realizar o restauro. 

Palavras-chave: Manifestações patológicas, patrimônio histórico, soluções, restauro. 

Abstract: Restoration is one of the most complex modalities of civil construction, due to the fact that it has 
to requalify and benefit the building without neglecting the necessary limitations and requirements. The 
present work aims to study the case of a historic heritage registered in 1980 by the Institute of Historical and 
Artistic Heritage of the State of Paraíba (IPHAEP). It is a construction built in 1925, which shows poor 
conservation once it was uninhabited since the early 2000s until 2018, known as the house where Governor 
of João Pessoa resided. After many years of trying, the restoration process began and this article shows the 
main pathological manifestations found and the solutions taken while maintaining the stability of the building 
and the characteristics of the work. Where detected problems caused by weathering and the lack of 
maintenance of the house, which severely damaged its integrity. Among the main pathological 
manifestations observed, there were: infiltrations, wood damaged by biological, chemical and atmospheric 
agents, stains, efflorescence and paint stripping. At work it will be possible to analyze how the restoration 
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steps and the result of the same. The importance that should be given to old buildings is ratified, with the 
conviction that there was a worsening of anomalies due to abandonment and lack and periodic maintenance 
in the house. The work was not completed due to delays in the construction process, but the research shows 
how far it was possible to carry out the restoration. 

Keywords: Pathological manifestations, historical heritage, solutions, restoration. 

1. Introdução

Uma obra é considerada tombada quando o poder público considera a mesma importante e quer efetivar a 
proteção do patrimônio cultural e natural do país. Tombamento é ato administrativo posto ao dispor do 
Poder Público para a efetiva proteção do patrimônio cultural e natural do país, cujo efeito precípuo é 
transformar em interesse jurídico o valor contido na coisa (BULOS, 2010).  

Por possui valor histórico, o patrimônio que será estudado a seguir, foi tombado pelo Instituto Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). O estudo tratará da recuperação da casa em que residiu o 15° 
governador da Paraíba, João Pessoa, que dá nome à cidade. Uma obra tombada deve manter as 
características iniciais da edificação, entretanto o intenso desgaste apresentado devido ao tempo, já que a 
residência foi construída desde 1929, e à falta de manutenção, gerou dificuldades, passando a exigir bem 
mais do que o usual da equipe envolvida.  

Souza e Ripper (1998) explicam que os problemas deflagrados durante o ciclo de vida de edificação podem 
ser diversos, causados tanto por envelhecimento natural dos materiais quanto por acidentes ocorridos 
durante o seu uso.  

O interesse nesse estudo veio a partir da visão em obra de como é fascinante vislumbrar como se pode 
reerguer uma obra que estava tão degradada e como a engenharia pode ser abrangente e importante, 
mantendo patrimônios históricos conservados de forma autêntica e surpreendente.  

2. Caracterização da casa de João Pessoa

 O edifício analisado neste trabalho é denominado casa onde viveu o governador João Pessoa e está 
localizado na Praça da Independência n° 92 no município de João Pessoa, Paraíba. De acordo com o acervo 
patrimonial, foi construído pelo engenheiro Soutto Barcellos em 1925. O presidente João Pessoa morou no 
sobrado até 1930, ano de seu assassinato. Após o incidente, o imóvel foi vendido até chegar ao controle 
estadual, onde foram instaladas instituições públicas, o que ocasionou algumas mudanças em seu interior e 
má manutenção do imóvel. No início dos anos 2000, a casa estava desabitada e abandonada e em 2013, foi 
proposto a adaptação do ambiente ao museu público, restauração que só começou em setembro de 2018, 
sendo finalizada em fevereiro de 2021.  

A residência apresenta características próprias da época em que foi construída e graças a registros do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP), foi possível se ter mais detalhes 
da obra inicial, o que contribuiu para restauração. 
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3. Principais manifestações patológicas encontradas

3.1 Manifestações patológicas na Madeira 

A maior parte da casa foi construída em madeira do tipo Massaranduba e pode-se ver que, devido ao 
abandono da mesma, o intemperismo e a chegadas de cupins ocasionou os problemas patológicos graves 
encontrados antes do início da restauração. Isso se deve à degradação do material devido à exposição 
biológica a insetos e à umidade presente no ambiente.   

A NBR 7190: 1997 apresenta que "os componentes da estrutura de madeira podem enfrentar vários graus 
de riscos de degradação biológica devido à presença de organismos xilose no local e às condições ambientais 
que podem conduzir a tais ataques." Um exemplo disso é o telhado e o piso como mostrado nas Figuras 1 e 
2.  

 Figura 1 – Telhado antes da restauração  Figura 2 – Piso antes da restauração 

Tanto o piso quanto o telhado tiveram que passar por uma perícia para que fosse identificado a gravidade 
dos danos nas peças. Após esse processo o responsável técnico da obra optou pela retirada delas e aplicação 
de cupinicida em duas camadas. As peças que se encontravam em bom estado foram lixadas e restauradas, 
as outras foram substituídas por madeiramento do mesmo tipo da original, Massaranduba.  

Além do desgaste no piso e no teclado os cupins ocasionaram dados estruturais, trazendo um grande 
desgaste nos caibros, ripas, e linhas como mostrados nas Figuras 3 e 4. 

 Figura 3 – Madeira descascada  Figura 4 – Madeira avariada 
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Segundo Braga (sd, p. 7), “a técnica da conservação deve ser definida a partir de análises criteriosas das 
causas dos degrados”. Então mesmo que se exista a importância de manter a originalidade das peças, o 
parecer técnico é o fator mais importante para decidir se serão trocadas ou não. Na residência, foi preciso 
analisar o fator estrutural, sendo necessário a substituição de boa parte das peças, para garantir a segurança 
da obra. 

A escada que permitia o acesso do térreo ao primeiro pavimento visualmente não apresentava grandes 
problemas, mas após uma perícia foi constatado uma quantidade considerável de insetos na parte interna 
da mesma, demonstrado na Figura 5 a seguir.  

Figura 5 – Cupins na lateral da escada 

3.2 Manifestações patológicas na pintura 

Sabe-se que a pintura foi realizada por meio de tinta lavável, contudo não se tem registros da coloração inicial 
da mesma, sendo necessário um estudo preliminar com a raspagem das camadas de tinta para analisa-las e 
chegar a tonalidade inicial da pintura, garantindo assim a originalidade da obra. É possivel identificar que, 
por não haver cuidados necessarios, a cor foi tornando-se opaca em virtude de fatores quimicos e biologicos. 

A Figura 6 a seguir, demonstra o estudo das camadas , feito para decidir qual tonalidade seria viavel para 
garantir a restauração adequada aos padrões iniciais da obra, optando pelo branco gelo com detalhes na 
tonalidade camurça e definindo o uso de uma tinta a oleo para que pudesse resistir mais ao intemperismo. 

Figura 6 – Estudo de camadas de pintura 
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3.2.1 – Parede Internas 

Devido a umidade exitente dentro da residência que passou um tempo fechada, bem como a falta de reparos 
realizados ao longo dos anos, alguns problemas surgiram, dentre eles: bolor, eflorescência e absorção capilar. 
A figura 7 apresenta o bolor, colônia de fungos, no reboco em uma área úmida e que não recebe a luz solar 
com frequência. O resultado promovido pela ação desse fungo é a queda da pintura.  

Figura 7 – Fungos no reboco 

A eflorescência, manchas brancas ao longo da alvenaria, também foi encontrada na residência, o fato ocorreu 
devido a reações provocadas pela umidade. Além disso, também pode-se observar a perda de coesão do 
reboco e a redução da aderência da pintura no mesmo devido a presença da absorção capilar que ocorre 
quando a água presente no solo entra em contato com a alvenaria. A seguir encontram-se as Figuras 8 e 9 
representando as manifestações ditas acima.  

 Figura 8 – Degradação do reboco  Figura 9 – Absorção capilar no reboco 

Assim, para garantir que a tinta tivesse uma boa fixação, inicialmente foi necessário que tivesse sido retirada 
a camada que estava desplacando, após isso ocorreu uma raspagem manual em todas as paredes da 
residência deixando-as preparadas para receber a massa acrílica e a pintura de forma adequada. Em seguida, 
realizou-se o nivelamento da parede com uma massa acrílica e, logo após, foi possível a aplicação da tinta. 
Como a umidade ocasionou problemas na alvenaria, escolheu-se uma tinta a óleo. Abaixo encontra-se a 
Figura 10 onde demonstra a alvenaria após aplicação da massa acrílica.  
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Figura 10 – Aplicação de massa acrilica na alvenaria 

3.2.2 – Parede Externas 

 A parede externa, por estar mais plenamente exposta as intempéries, acaba sofrendo mais desgaste. Assim, 
além de bolores, têm-se também fungos que alteram a tonalidade da parede deixando-a mais escura e com 
aspecto de suja. A Figura 10 abaixo demonstra a vista externa da casa.  

Figura 10 – Vista externa da casa 

Para início do processo de restauração, além do lixamento foi necessário um jateamento para limpar com 
mais facilidade as paredes externas.  Após isso foi realizada uma aplicação de massa acrílica com lixamento 
para nivelar a massa e realizar a pintura. A tonalidade escolhida para a pintura da alvenaria externa foi branco 
gelo com detalhes no tom camurça, buscando aproximação com as características da casa original, mostrados 
nas Figuras 11 e 12.  
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 Figura 11 – Aplicação de massa acrilica nas paredes externas  Figura 12 – Vista lateral da casa 

5. Conclusões

Assim como a maioria das obras que foram tombadas para restauração, os maiores danos foram ocasionados 
pelo desgaste do tempo e pela má conservação, já que a casa foi abandonada e negligenciada por muitos 
anos. Pode-se analisar várias manifestações patológicas e pontos de desgaste, vendo que os maiores 
problemas foram com a infiltrações, madeiramento da coberta, piso e escada avariado por agentes 
biológicos, químicos e atmosféricos, manchas, eflorescências e desplacamento de tinta. 
Esse trabalho mostra a importância do cuidado com obras tombadas, já que são parte da história. Engenheiro 
e arquitetos tem um papel muito importante em todo processo de restauração, já que com o parecer técnico 
é possível trabalhar e restaurar as obras de forma correta e segura. E o cuidado prévio contribui para 
minimizar as anomalias que possam advir à estrutura para proporcioná-la maior conforto visual, vida útil e 
segurança. É importante ressaltar que na obra foram feitos reparos convencionais e que as manifestações 
patológicas podem reaparecer. 
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Resumo: A pesquisa por referências bibliográficas, parte fundamental deste artigo, exige cautela durante a 
busca, seleção e análise dos dados. Compõem este processo a análise bibliométrica e a revisão sistemática 
das publicações científicas a fim de fundamentar quantitativamente a pesquisa. Tais métodos de busca são 
comuns nas áreas de Engenharia e Saúde. Neste sentido, o presente artigo objetiva averiguar as 
publicações científicas internacionais que abordam medidas de mitigação da Reação Álcali-Sílica (RAS) a 
partir da utilização de técnicas bibliométricas e da metodologia de seleção Proknow-C nas bases de dados 
SciELO, Web of Science, Scopus e ScienceDirect. A RAS é um tipo de manifestação patológica endógena que 
ocorre em estruturas de concreto pela reação química entre a sílica amorfa ou mal cristalizada e hidróxidos 
alcalinos. Esta reação é a variação mais frequente da Reação Álcali-Agregado (RAA), além de ser a mais 
pesquisada e bem compreendida. Ela tem como produto um gel higroscópico geralmente expansivo que 
ocupa os poros dos compósitos cimentícios. A quantidade de gel e sua magnitude dependem, 
principalmente, da temperatura e da quantidade de cimento consumido. Durante décadas essa anomalia 
foi compreendida como incidente em grandes obras hídricas, como barragens de concreto e pilares de 
pontes, entretanto, devido ao aumento de casos diagnosticados em estruturas menores, como pavimentos 
e fundações de edifícios, passou-se a observar um maior entendimento e preocupação da comunidade 
científica com essa reação. Logo, tem ocorrido uma ampla disseminação dessas informações por meio de 
publicações de artigos em periódicos e anais de eventos, o que motivou a realização deste estudo. Os 
dados foram coletados após a análise de 204 artigos publicados entre os anos de 2004 e 2020. A 
interpretação dos resultados permitiu confirmar o expressivo crescimento da produção científica, além de 
determinar os países que mais publicaram e as práticas mais pesquisadas sobre a mitigação da RAS. 

Palavras-chave: reação álcali-sílica; mitigação; análise estatística. 

Abstract: The search for bibliographic references, a fundamental part of this article, requires caution when 
searching, selecting and analyzing data. This process comprises bibliometric analysis and systematic review 
of scientific publications in order to substantiate the research quantitatively. Such search methods are 
common in the areas of Engineering and Health. In this sense, this article aims to investigate international 
scientific publications that address mitigation measures of the Alkali-Silica Reaction (ASR) from the use of 
bibliometric techniques and the selection methodology Proknow-C in the SciELO, Web of Science, Scopus 
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and ScienceDirect databases. ASR is a type of endogenous pathological manifestation that occurs in 
concrete structures by the chemical reaction between amorphous or poorly crystallized silica and alkaline 
hydroxides. This reaction is the most frequent variation of the Alkali-Aggregate Reaction (AAR), in addition 
to being the most researched and well understood. It has as a product a hygroscopic gel generally 
expansive that occupies the pores of cementitious composites. The amount of gel and its magnitude 
depends mainly on the temperature and the amount of cement consumed. For decades, this anomaly was 
understood as an incident in large water works, such as concrete dams and pillars of bridges. However, due 
to the increase in cases diagnosed in smaller structures, such as pavements and foundations of buildings, a 
greater understanding and concern of the scientific community with this reaction. Therefore, there has 
been a wide dissemination of this information through the publication of articles in periodicals and annals 
of events, which motivated the realization of this study. The data were collected after the analysis of 204 
articles published between the years 2004 and 2020. The interpretation of the results allowed to confirm 
the expressive growth of scientific production, in addition to determining the countries that published the 
most and the most researched practices on the mitigation of ASR. 

Keywords: alkali-silica reaction; mitigation; statistical analysis. 

1. Introdução

A Reação Álcali-Sílica (RAS) é uma manifestação patológica de alta deterioração que ameaça a durabilidade 
das estruturas de concreto. Caracterizada como sendo de longo prazo, a RAS é uma reação química entre 
certas formas de sílica reativa, que por possuírem estruturas um pouco desordenadas se tornam instáveis 
num meio de elevado pH, e os íons alcalinos (Na+ e K+) e hidróxilos (OH-) presentes na solução intersticial 
da pasta de cimento, produzindo um gel de silicato alcalinohidratado que se expande com a absorção de 
água causandofissuras e, consequente, deterioração da estrutura. Portanto, a RAS é um processo mecânico 
em escala de engenharia de origem química. Essa reação normalmente necessita de um longo período para 
se manifestar e quando se manifesta na sua forma nociva, porporciona a expansão do concreto, 
surgimento de fissuras e diminuição da sua resistência química e mecânica (HERNÁNDEZ-CRUZ et al, 2016). 

A comunidade científica segrega em duas a Reação Álcali-Agregado (RAA): Reação Álcali-Carbonato (RAC), 
dada como uma reação entre álcalis e agregados de carbonato; e Reação Álcali-Sílica (RAS), dada como uma 
reação entre álcalis e agregados contendo sílica reativa. Ainda existe uma terceiravariação dessa reação, a 
Reação Álcali-Silicato, mas essa é considerada uma variação mais lenta da RAS. A RAS é amanifestação mais 
pesquisada pelo meio técnico devido a sua maior complexidade e rápido desenvolvimento, além de, 
normalmente, ser o principal processo responsável pela deterioração das estruturas devido à presença 
mais frequente de formas reativas de sílica, como opala, tridimita, calcedônia e quartzo deformado, nos 
agregados usados no concreto (RIBEIRO et al, 2012). 

Ao longo dos anos as principais manifestações dessa anomalia foram verificadas em grandes obras 
hidráulicas, estruturas submetidas à grande volume de compósitos cimentícios e elevada umidade. Hoje, já 
se sabe que esta reação também se manifesta em estruturas menores, como pavimentos e fundações de 
edifícios residenciais. Vários países já relataram graves ocorrências de RAS. Em alguns casos a deterioração 
da estrutura foi incorretamente diagnosticada, excluindo a reação com álcalis; em outros, não foi 
diagnosticada RAS destrutiva, mas foi constatada a presença de agregados reativos. O aumento de registros 
de estruturas afetadas por reação álcali-sílica se deve ao maior entendimento sobre essa reação e a 
preocupação com suas consequências. Mesmo assim, ainda há muitos casos com diagnóstico tardio, onde a 
reação já se encontra em estado avançado, dificultando o tratamento e recuperação. Com isso vêm sendo 
desenvolvidas várias pesquisas científicas sobre a reação álcali-sílica, a fim de compreender sua ação e criar 
meios de mitigação ou prevenção (ZAPALA-SLAWETA; OWSIAK, 2018).  

Mediante a crescente descoberta de estruturas de concreto que apresentam sinais graves de deterioração 
por RAS, o atual trabalho objetiva analisar as publicações científicas internacionais sobre medidas de 
mitigação a fim de mapear o avanço das pesquisas pelo mundo e estabelecer quais técnicas mais utilizadas 
e as que tiveram melhor resultado. Far-se-á uso do sistema de coleta Proknow-C (Knowledge Development 
Process - Constructivist), que é um método de revisão sistemático desenvolvido e patenteado pela 
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Universidade Federal de Santa Catarina (AFONSO et al, 2011) para seleção dos autores, dos artigos e dos 
periódicos destacáveis, possibilitando a criação do embasamento teórico. Também far-se-á uso da 
bibliometria, que é uma ferramenta de análise quantitativa, por se basear na contagem de artigos 
científicos, citações e patentes para mensurar a contribuição das publicações em determinadas áreas. 
Soares e seus colegas (2015) afirmam que, dependendo da finalidade do estudo bibliométrico, os dados 
podem ser tanto o texto que compõe a publicação como os elementos presentes em registros sobre 
publicações extraídos de base de dados bibliográficos, como nome de autores, título, fonte, idioma, 
palavras-chave, classificação e citações. Os autores ainda ressaltam que identificar tendências de 
crescimento do conhecimento, autores e instituições mais produtivas, periódicos mais usados e dispersão e 
obsolescências de campos científicos são algumas das contribuições da bibliometria. 

2. Materiais e Métodos

A metodologia utilizada na pesquisa foi dividida em etapas. Inicialmente foram estabelecidos seus métodos 
de condução, definindo-se as bases de dados utilizadas, os filtros de busca, a metodologia da construção do 
arcabouço bibliográfico e os algoritmos de busca mais pertinentes. A etapa seguinte consistiu da busca dos 
artigos em todas as bases de dados selecionadas, utilizando os algoritmos definidos. A próxima etapa 
baseou-se na coleta dos indicadores bibliométricos dos artigos selecionados e montagem de gráficos e 
tabelas desses dados. E como etapa final fez-se a análise e interpretação dos resultados obtidos na 
pesquisa. Para a realização deste estudo optou-se pela utilização de 04 bases de dados: (1) SciELO, (2) 
ScienceDirect, (3) Scopus e (4) Web of Science (WoS), pesquisando em todas elas as publicações científicas 
que abordacem a mitigação da Reação Álcali-Sílica. Fizeram parte da busca os artigos publicados em 
periódicos e os anais de congressos indexados nas bases de dados citadas na área do conhecimento da 
engenharia civil. Vale ressaltar que compuseram o portfólio bibliográfico apenas as publicações com acesso 
livre nas bases de dados. 

Definiu-se o interstício de 2004 a 2020 como intervalo de tempo das buscas. A escolha do marco inicial foi 
baseada no ano do colapso do Edifício Areia Branca, localizado na zona sul da Região Metropolitana do 
Recife, Pernambuco, Brasil, evento que culminou na elaboração da primeira edição da normativa brasileira 
sobre a reação expansiva, a ABNT NBR 15577:2008.  

Durante as buscas nas bases de dados foram utilizados os seguintes algorítimos: “reação álcali-sílica”, 
“mitigação”, “RAS“, “agregado reativo” e “álcalis do cimento”. Após a catalogação dos artigos, foram lidos 
os resumos e selecionados aqueles artigos que melhor se enquadravam no objetivo principal desta 
pesquisa. As referências dos artigos encontrados foram exportadas para um gerenciador online de 
referências bibliográficas (EndNote) a fim de verificar a existência de artigos repetidos, uma vez que foi 
utilizado mais de um banco de dados. Posteriormente, foi feita a quantificação dos indicadores 
bibliométricos.  

Os indicadores bibliométricos utilizados para a construção dos gráficos e tabelas foram: ano de publicação, 
autor, país, universidade, periódico e método de mitigação da RAS. Foram coletados 407 artigos científicos 
somados de todas as bases de dados e, após a leitura de seus resumos, verificou-se que apenas 204 artigos 
se encaixavam diretamente no tema abordado. 

3. Resultados e discussões

Pela Figura 1 observa-se que a produção de artigos com a abordagem sobre medidas de mitigação da RAS 
teve um aumento significativo a partir de 2017, com destaque para o pico ocorrido em 2019 (21 artigos). A 
busca pelos artigos foi feita entre os meses de julho e novembro de 2020, por isso o valor referente a este 
ano pode sofrer alterações, estima-se que o número nesse ano ultrapasse 20 publicações.Vale ressaltar que 
os artigos podem ter associação com mais de uma instituição, pois os 204 artigos foram vinculados a 326 
instituições, uma média de 1,6 instituições por artigo. Das 326 instituições vinculadas às publicações, 9 
(2,8%) são Agências Governamentais, 21 são Empresas (6,4%), 22 são Institutos de Pesquisa (6,7%), 8 são 
Universidades Privadas (2,5%) e 266 são Universidades Públicas (81,6%).  
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Figura 1 – Evolução da produção científica internacional sobre as medidas de mitigação da Reação Álcali-Sílica no 
período de 2004 a 2020 

As instituições que mais publicaram sobre mitigação da RAS, como ilustrado na Tabela 1, foram a Kielce 
University of Technology (13 publicações), localizada na Polônia; e as universidades Norte-Americanas 
Clemson University (Carolina do Norte) e University of Texas (Austin), com 11 publicações cada. A Tabela 2 
apresenta os autores que mais publicaram: em primeiro está a Justyna Zapala-Slaweta (12 publicações), 
professora assistente do Departamento de Tecnologia e Organização da Construção da Kielce University of 
Technology, que pesquisou sobre os tratamentos com compostos de lítio e materiais cimentícios 
suplementares, principalmente o nitrato de lítio e o metacaulim; seguida por Prasada Rao Rangaraju (10 
publicações), professor do Departamento de Engenharia Civil da Clemson University, cujas pesquisas foram 
voltadas para o tratamento com materiais cimentícios suplementares, principalmente a cinza volante; e 
Benoît Fournier (9 publicações), professor titular do departamento de geologia e engenharia geológica da 
Université Laval, que pesquisou sobre a mitigação da RAS utilizando materiais cimentícios suplementares e 
com compostos de lítio, principalmente e cinza volante nitrato de lítio.  

Tabela 1 – Ranking das 10 instituições com mais publicações sobre a mitigação da Reação Álcali-Sílica no 
período de 2004 a 2020 

Instituição País da Instituição Artigos % 
Kielce University of Technology Polônia 13 6,4% 

Clemson University Estados Unidos 11 5,4% 
University of Texas at Austin Estados Unidos 11 5,4% 
University of New Brunswick Estados Unidos 9 4,4% 

Université Laval Canadá 8 3,9% 
Pennsylvania State University Estados Unidos 6 2,9% 

University of California Estados Unidos 6 2,9% 
Ege University Turquia 5 2,5% 

Nanjing Normal University China 5 2,5% 
University of Arkansas / Oregon State University Estados Unidos 4 2,0% 

Tabela 2 – Ranking dos 5 autores com mais publicações sobre a mitigação da Reação Álcali-Sílica no 
período de 2004 a 2020 

Autor Instituição País da Instituição Artigos % 

Justyna Zapala-Slaweta 
Kielce University of 

Technology 
Polônia 12 5,9% 

Prasada Rao Rangaraju Clemson University Estados Unidos 10 4,9% 

Benoît Fournier Université Laval Canadá 9 4,4% 

Michael D. A. Thomas University of New Brunswick Estados Unidos 9 4,4% 

Zdzislawa Owsiak 
Kielce University of 

Technology 
Polônia 9 4,4% 
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A Tabela 3 ilustra os países com mais publicações sobre o tema. Em primeiro estão os Estados Unidos (63 
autorias), além de seis universidades entre as dez que mais publicaram e dois autores entre os cinco 
maiores publicadores. Em seguida vem a China, Turquia, Canadá, Polônia, França, Austrália, Japão e Suíça. 
A Tabela 4 ilustra os principais periódicos utilizados para publicação sobre a mitigação da Reação Álcali-
Sílica, evidenciando a fonte de disseminação mais utilizada pelos pesquisadores. O periódico com mais 
artigos publicados sobre o tema é o Construction and Building Materials, da Elsevier, com 32 artigos 
(15,69% do total da produção analisada). Dentre os 10 periódicos com mais artigos publicados no tema, 
cinco pertencem à área de pesquisa sobre Materiais (Construction and Building Materials, Aci Materials 
Journal, Journal of Materials in Civil Engineering, Materials and Structures e Cement Wapno Beton), quatro 
sobre Concreto (Cement and Concrete Research, Cement & Concrete Composites, Magazine of Concrete 
Research e Structural Concrete) e um sobre Meio Ambiente (Journal of Cleaner Production).  

Tabela 3 – Ranking dos 10 países com mais publicações sobre a mitigação da Reação Álcali-Sílica no 
período de 2004 a 2020 

País Artigos % 

Estados Unidos 63 30,9% 

China 36 17,6% 

Turquia 21 10,3% 

Canadá 20 9,8% 

Polônia 16 7,8% 

França 10 4,9% 

Austrália 9 4,4% 

Brasil 8 3,9% 

Japão 7 3,4% 

 Suíça 6 2,9% 

Tabela 4 – Ranking dos 10 periódicos com mais publicações sobre a mitigação da Reação Álcali-Sílica no 
período de 2004 a 2020 

Periódico Artigos % 

Construction and Building Materials 32 15,7% 

Cement and Concrete Research 31 15,2% 

 Aci Materials Journal 12 5,9% 

 Cement & Concrete Composites 10 4,9% 

 Journal of Materials in Civil Engineering 9 4,4% 

 Materials and Structures 6 2,9% 

Cement Wapno Beton 5 2,5% 

Journal of Cleaner Production 4 2,0% 

Magazine of Concrete Research 3 1,5% 

Structural Concrete 3 1,5% 

As medidas preventivas da RAS se concentram na eliminação dos fatores que contribuem para os processos 
destrutivos ou alterar o ambiente químico necessário para o desenvolvimento da reação. Compõe este 
processo: o uso de agregados não reativos, cimentos de baixo teor alcalino, aditivos minerais ou misturas 
químicas, incorporados durante a mistura. Baixar a umidade relativa do concreto abaixo de 80% é outra 
medida para limitar a reação destrutiva (MENÉNDEZ et al, 2020). Sua prevenção é bem simples quando 
comparada as técnicas de recuperação disponíveis, que normalmente são onerosas e pouco eficazes. A 
Tabela 5 evidencia a segregação dos métodos utilizados para mitigar a RAS abordados nos artigos 
selecionados. O tratamento mais abordado é a utilização de materiais cimentícios suplementares, com 81 
publicações, utilizando principalmente cinzas volantes das classes C e F, metacaulim, sílica ativa e escória 
granulada de alto forno. Tais materiais atuam na dissolução do cimento Portland, diminuindo os hidróxidos 
de cálcio e alcalinos liberados para a pasta hidratada do cimento, além de reduzirem a porosidade do 
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compósito. Estes materiais tem sido empregados em muitas construções de concreto a fim de prevenir a 
RAS, porém nem todos os materiais cimentícios suplementares são igualmente efetivos neste papel e a 
quantidade deles precisa ser criteriosamente avaliada caso a caso, pois podem se tornar não aceitáveis por 
gerarem falsos resultados. 

Tabela 5 – Distribuição das medidas de mitigação da Reação Álcali-Sílica no período de 2004 a 2020 

Medida de mitigação utilizada Artigos % 

Tratamento com materiais cimentícios suplementares (SCMs) 81 39,7% 

Tratamento químico 55 27,0% 

Tratamento com subprodutos industriais 54 26,5% 

Tratamento mecânico 6 2,9% 

Tratamento com nanopartículas 6 2,9% 

Tratamento com utilização de cimentos alternativos 2 1,0% 

Em segundo lugar estão as pesquisas que analisam o tratamento químico, com 55 publicações, 
empregando principalmente compostos de lítio: Nitrato de lítio (LiNO3), Hidróxido de lítio (LiOH) e 
Carbonato de lítio (Li2CO3). O principal obstáculo para o uso prático de tais adições químicas é o 
entendimento incompleto do mecanismo de atuação destas substâncias e os seus efeitos nas propriedades 
do concreto endurecido. Outro obstáculo está ligado ao fator ambiental, pois como as obras hidráulicas são 
as mais suscetíveis a desenvolverem RAS, existe o risco de contaminação da água e do solo. Embora o 
mecanismo de comportamento dos íons de lítio não seja totalmente compreendido, acredita-se que o lítio 
altera a composição do gel da RAS, mudando seu caráter expansivo para não expansivo, resultando em um 
produto com pequena ou nenhuma capacidade de absorver água e expandir. A principal aplicação dos 
compostos de lítio é na formação de uma camada superficial em lajes de pavimentação, placas de 
aeroporto, barreiras rodoviárias, pontes, visando aumentar a profundidade de penetração do composto 
(SILVA et al, 2010). 

As pesquisas que enfocam no tratamento com subprodutos industriais somam 54 publicações e utilizam 
principalmente resíduos cerâmicos, agregados de concreto reciclado e resíduos de vidro. A abundante 
quantidade desses materiais produzidos pelas atividades industriais acaba dificultando cada vez mais o uso 
de aterros, pois além da produção vir aumentando nos últimos anos, os custos atuais de reprocessamento 
são bastante elevados, e a grande maioria desses são não biodegradáveis. Por isso, vários estudos têm sido 
feitos sobre a possibilidade de reaproveitar tais insumos em substituição ao agregado reativo. 

Os artigos que abordam o tratamento mecânico estão relacionados com o emprego de fibras e microfibras 
de aço, polímeros e híbridas em estruturas suscetíveis ao fenômeno da RAS. Tais fibras podem ser 
adicionadas ao concreto para aumentar sua resistência à tração a fim de controlar a formação de fissuras 
como consequência da RAS. Esse mecanismo é importante, pois quando as forças expansivas excedem a 
resistência à tração surgem as fissuras, que podem resultar na redução da capacidade resistente do 
concreto, além de facilitar a ocorrência de outras manifestações patológicas. 

Os que se referem ao uso de nanopartículas focam no aproveitamento da Nano-Sílica, Nanoargila e na 
combinação da nano-SiO2 e nano-F 2O3. Atualmente, existem poucos relatos sobre a durabilidade do nano-
concreto sob a ação da RAS, mas o uso desse material tem atraído grande atenção, pois o concreto que 
possui nanomateriais apresenta uma melhora na durabilidade devido às propriedades físicas e químicas 
desses materiais, podendo melhorar a microestrutura e a composição química da solução dos poros do 
concreto, o que resultaria na redução da expansão proporcionada pela RAS.  

Por fim, os trabalhos que abordam a utilização de cimentos alternativos concentram-se no uso do cimento 
de baixo teor de álcalis, de aluminato de cálcio e de sulfoaluminato de cálcio. A ideia central do uso destes 
cimentos seria na redução de silicatos alcalinos hidratados formados e, por consequente, redução da 
possibilidade de expansão no concreto. 

4. Conclusões
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A partir da análise da produção científica internacional sobre as medidas de mitigação da RAS realizada 
neste estudo, mediante os dados indexados nas bases SciELO, ScienceDirect, Scopus e Web of Science 
(WoS), sustentada pela utilização de técnicas bibliométricas, foi possível identificar um crescimento 
significativo no número de publicações, fato que evidencia que o aumento de casos identificados alarmou o 
meio técnico, e que o tema está cada vez mais difundido entre os pesquisadores. Quanto aos países que 
mais publicaram sobre o tema destacam-se aqueles que, historicamente, são os pioneiros em casos 
diagnosticados e buscam a mitigação da RAS há muitos anos, como Estados Unidos, China, Turquia e 
Canadá. 

Após a análise e segregação dos 204 artigos selecionados, pode-se concluir que as medidas de mitigação da 
RAS mais pesquisadas são os tratamentos com materiais cimentícios suplementares, com adições químicas 
e resíduos industriais. E dentre os materiais cimentícios suplementares e adições químicas mais analisados 
pelos artigos selecionados tem-se a cinza volante, o metacaulim, a sílica ativa e o nitrato de lítio, que já têm 
sido utilizados na prática durante as construções, o que evidencia que tais medidas de fato apresentam 
bons resultados, embora precise ter a preocupação pela busca da dosagem e materiais ideais de acordo 
com cada obra a fim dedirimir com eficiência os efeitos da RAS. Há que se compreender o melhor 
mecanismo de controle e os efeitos que tais materiais causam no concreto. 

Dessa forma, pode-se concluir que as técnicas bibliométricas e a metodologia Proknow-C foram muito úteis 
para identificação da produção científica, e culminaram em resultados confiáveis sobre a evolução da 
pesquisa sobre a mitigação da Reação Álcali-Sílica. As informações presentes neste estudo podem servir 
como auxílio de planejamento e execução de artigos e pesquisas a fim de melhorar a compreensão da 
produção científica. 
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Resumo: As edificações, são expostas às intempéries do ambiente, e à utilização humana, tendendo a se 
degradar ao longo do tempo, tonando-se indispensável a manutenção do patrimônio. As falhas de projetos 
e execução, condições de uso, a falta de manutenção e os ambientes agressivos dão origem as manifestações 
patológicas. Vale ressaltar que medidas preventivas na fase de projeto e cuidados na execução podem 
minimizar a ocorrência dessas patologias, bem como representar uma grande economia em relação as 
recuperações. Analisou-se uma escola pública do município de Apodi-RN, escolhida em função da idade 
construtiva da edificação e devido seu sistema construtivo ser centrado em peças pré-fabricadas de 
argamassa armada. Objetivando identificar manifestações patológicas da edificação, identificando suas 
principais causas e mecanismos de prevenção e recuperação. O estudo apresenta uma descrição literária das 
patologias que predominam na edificação, identificadas por meio de inspeção visual e realização de registros 
fotográficos. Os resultados demonstram que não há uma política de manutenção periódica na escola, 
resultando em diversas manifestações patológicas, e que a maior parte destas, poderiam ser evitadas com 
pequenos reparos e manutenção.O resumo deverá consistir numa descrição breve do conteúdo da 
comunicação.  

Palavras-chave: Manutenção, Reparos, Patrimônio Histórico. 

1. Introdução

A evolução nas técnicas, nos processos de construção das edificações e materiais empregados, tem ocorrido 
de forma acentuada nos últimos tempos, exigindo cada vez mais conhecimentos multidisciplinares por parte 
dos engenheiros, arquitetos e construtores em geral. (THOMAZ, 2001).  

O processo de degradação de uma edificação, seja ele natural e/ou provocado por fatores, após a sua 
conclusão evolui ao longo do tempo em função do processo construtivo ou em decorrência do processo 
natural de envelhecimento. Entretanto, convém destacar que todas as etapas que uma edificação são 
interdependentes e relacionadas, assim, o desempenho da edificação, estar relacionada a tomada de decisão 
nas etapas do processo construtivo (PIRES, 2013). 

As edificações, são expostas às intempéries do ambiente, e à utilização humana, tendendo a se degradar ao 
longo do tempo, tonando-se indispensável a manutenção do patrimônio. As falhas de projetos e execução, 
condições de uso, a falta de manutenção e os ambientes agressivos dão origem as manifestações patológicas. 
Vale ressaltar que medidas preventivas na fase de projeto e cuidados na execução podem minimizar a 
ocorrência dessas patologias, bem como representar uma grande economia em relação as recuperações. 

A manutenção de uma estrutura é o conjunto de atividades necessárias para garantir o desempenho 
satisfatório ao longo do tempo dessa edificação, sendo assim, o conjunto de atividades que tenham a função 
de prolongar a vida útil da obra, a um custo compensador (Souza, 1998). 

As manifestações patológicas tendem a intensifica-se com o passar do tempo, e um sintoma pode acarretar 
o desenvolvimento de outros problemas associados ao inicial, por exemplo: uma fissura provocada pelo
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momento fletor pode ocasiosar á corrosão das armaduras; flechas excessivas em vigas e lajes, podem originar 
fissuras em paredes e deslocamentos em pisos rígidos apoiados sobre os elementos fletidos (PIRES, 2013). a 

Sendo assim, as manifestações patológicas são também responsáveis por um percentual importante da 
manutenção. Parte das operações de manutenção nas edificações poderia ser evitada se houvesse um 
projeto com maiores detalhes e especificações do materiais e elementos adequados para a execução da obra. 
(COSTA JR, 2001). 

Dessa forma, o estudo tem como objetivo analisar as manifestações patológicas que afetam a escola pública 
no Município de Apodi/RN, escolhida em função da idade construtiva da edificação e devido seu sistema 
construtivo ser centrado em peças pré-fabricadas de argamassa armada, com a finalidade de identificar suas 
prováveis causas e apontar mecanismos de recuperação. 

2. Metodologia

O presente estudo foi realizado em uma escola pública do município de Apodi-RN, que foi construída na 
década de 90 e está em pleno funcionamento atualmente, com modalidade de ensino regular, em níveis de 
ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos), onde estão matriculados duzentos e oitenta 
alunos, nos turnos matutino e vespertino. 

O edifício é composto por três pavimentos, onde estão localizadas salas de aula, sala de professores, 
refeitório, banheiros, biblioteca, secretária e diretoria. (Figura 1) 

Figura 1 – Fachada da escola pública 

A pesquisa baseia-se em um estudo de caso das manifestações patológicas existentes no edifício 
caracterizado anteriormente, onde através do levantamento visual foi possível fazer uma análise das 
patologias presentes e os prováveis motivos dos danos, enfatizando a relação com a importância da 
manutenção dos edifícios.  

O estudo iniciou-se através de levantamento bibliográfico das principais manifestações patológicas em 
prédios e a necessidade de manutenção dos edifícios. Em seguida, foi realizado pesquisa de campo, onde 
foram realizadas observações no local identificando os fenômenos patológicos existentes. Neste momento, 
foram realizados registros fotográficos e interpretadas as manifestações patológicas presentes.  

Após a identificação das patologias, e com base na pesquisa bibliográfica realizada, foi possível correlacionar 
quais foram às possíveis causas que geraram as patologias e tratamentos que podem ser empregados.  

Além disso, foi observado os aspectos do prédio quanto a manutenção do edifício. Se o mesmo passa por 
procedimentos periódicos de manutenção ou possui algum sistema de manutenção, de acordo com as 
orientações disposta na NBR – 5674 sobre manutenção de edifícios.   

Análise das manifestações patológicas em escola pública do município de Apodi/RN – Cinpar 2021  
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3. Resultados e discussões

Durante a vistoria foi detectado algumas manifestações patológicas em diversos pontos da edificação, onde 
foi possível realizar breve discussão a respeito de possiveis causas e como pode ser corrigido o problema. 
Assim como foi realizado observações a respeito dos cuidados com a manutenção da edificação e se a mesma 
segue os procedimentos dispostos na NBR-5674:1999 – Manutenção de edifícios – Procedimentos.  

Na edificação foi possivel identificar elementos estruturais como o pilar do refeitório, e escada localizada no 
pavimento térreo (Figura 2) , que dar aceso ao pavimento superior, com desplacamento do concreto, 
armadura exporta e corrosão. Tal maniestação pode ser consequência da deficiência do cobrimento e/ou a 
baixa qualidade do concreto empregado, causando a exposição da armadura, outro fator agravante é a 
manutenção inadequada ou ausente.   

Podendo ser tratado com a remoção do concreto solto e posterior eliminação da corrosão baseados em 
limpeza rigorosa sendo posteriormente realizando o reforço. E por fim, aplicar revestimento de proteção. 

Figura 2 – Pilar do refeitório e escada do pavimento térreo da edificação 

Na laje do pavimento térreo (Figura 3)  apresenta um elevado grau de umidade, indicando a presença de 
bolor visto a coloração preta, além da armadura exporta e corrosão do aço da estrutura. A possível causa 
desses sintomas é uma infiltração no pavimento superior, favorecendo para o mecanismo de 
biodeterioração.   

O problema pode ser tratado com a eliminação da infiltração, onde posteriormente o produto da corrosão 
nas armaduras deverá ser completamente removido, realizando uma limpeza rigorosa, com o uso de lixa, 
escova ou jato de areia. Posteriomente realizar uma pintura nas barras para uma maior proteção e 
preenchimento com argamassa de reparo. 
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Figura 3 – Laje do pavimento térreo. 

Outra mafinestação encontrada na edificação, foi fissuras em pilares (Figura 4), podendo ser decorrente da 
insuficiência de estribos, sobrecarga da armadura longitudinal e/ou flambagem da armadura longitudinal. 
Devido a fissura, a armadura pode está exposta a corrosão, o que pode ocasionar o aumento da mesma. 
Desse modo, deve-se verificar se a armadura está comprometida, e realizar reforço, se necessário.  

Figura 4 – Pilar externo a edificação 

Obsrvou-se o descascamento da pintura da parede externa da edificação (Figura 5) . O problema pode ter sido 
ocasionado pela falta de preparação da superfície antes da pintura. Poeiras, pinturas antigas, são fatores que interferem 
na aderência da tinta. Outro fator preponderante é a ausencia de manutenção periódica  na edificação.  Desse modo, a 
manifestação em questão pode ser solucionado retirando a pintura mal aderida, e preparação da superfície para nova 
pintura. 
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Figura 5 – Parede externa a edificação com descascamento da pintura 

No refeitório da edificação constatou-se a ocorrência de destacamento cerâmico ( Figura 6) . A causa desse fenômeno 
pode ser decorrente da falta de aderência do material cerâmico ao substrato, assim como a falta de limpeza da 
superfície antes da aplicação do revestimento ou até mesmo a variação de temperatura.  Desse modo, é necessário que 
os azulejos deslocados sejam removidos, realize-se a limpeza da superfície de aplicação e utilize novo revestimento. 

Figura 6 – Destacamento cerâmico no refeitório da edificação 
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5. Conclusões

De acordo com os resultados do presente estudo, a escola pública do munícipio de Apodi apresenta diversas 
manifestações patológicas em todo o edifício, as quais podem geram desconforto e insegurança aos usuários. 
Desse modo, a partir das análises realizadas com intuito de encontrar as possíveis causas e soluções para os 
problemas identificados, enfatizando a necessidade de manutenção dos edifícios, o prédio em estudo 
apresentou problemas superficiais e problemas mais graves que atingem a estrutura.   

Diante dos fenômenos patológicos mais comuns, destacou-se a corrosão das armaduras e infiltração das lajes 
pela falta de impermeabilização, sendo estes problemas identificados em todos os pavimentos. Estes podem 
ser tradados pela identificação das infiltrações, impermeabilização das lajes, remoção do concreto 
comprometido, além da análise das armaduras e correto revestimento de proteção. Além disso, verificou-se 
que a escola não utiliza nenhum programa de manutenção, o que normalmente ocasiona o aumento dos 
fenômenos patológicos. 

Desse modo, podemos concluir a importância da manutenção dos edifícios afim de garantir seu bom 
funcionamento, conforto e segurança aos usuários. Sendo este um procedimento que deve ser expandido e 
colocado em prático nas edificações. 
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Resumo: As intervenções realizadas pelos usuários ao longo da vida útil das edificações podem 
impactar o estado de conservação e o desempenho dos sistemas construtivos, se não forem geridas 
de forma adequada. Após 60 anos da sua construção, alguns edifícios modernistas que integram o 
conjunto arquitetônico da Esplanada dos Ministérios em Brasília, capital federal do Brasil, 
encontram-se em situação de obsolescência funcional, no seu todo ou em partes de seus sistemas. 
Nessa condição, readequações e necessidades de atualização são requeridas para que os edifícios 
continuem exercendo suas funções com desempenho satisfatório, sem descaracterizar a sua feição. 
Sendo assim, o objetivo deste artigo é avaliar o impacto das adaptações ao uso efetuadas em um 
dos edifícios dos Ministérios, atualmente em desuso. A coleta de dados se deu por meio de 
levantamento documental e inspeção predial, tal como preconizada pela ABNT NBR 16747: 2020. Os 
resultados apontaram que os principais impactos ocorreram na envoltória do edifício para 
atualização dos sistemas prediais e intervenções para melhorar o conforto térmico. Conclui-se que 
as inadequações das intervenções ao longo da vida útil afetaram os elementos da envoltória e 
requerem ação imediata de seus gestores para impedir situações de risco aos usuários e 
transeuntes. Principalmente, ações de manutenção predial planejadas são demandas necessárias 
para conservar as características estéticas, integridade e valores culturais do edifício. 

Palavras-chave: Desempenho; obsolescência funcional; intervenções dos usuários, manifestações 
patológicas, patrimônio moderno. 

Abstract: The interventions carried out by users throughout the useful life of buildings can impact 
the state of conservation and the performance of constructive systems, if not properly managed. 
After 60 years of its construction, some modernist buildings that make up the architectural 
ensemble of the Esplanada dos Ministérios in Brasília, the federal capital of Brazil, are in functional 
obsolescence, in whole or in parts of their systems. In this condition, readjustments and updating 
needs are required for the buildings to continue exercising their performance functions, without 
detracting from their features. Therefore, the purpose of this article is to assess the impact of 
adaptations to use made in one of the Ministries' buildings, currently in disuse. Data collection took 
place through documentary survey and building inspection, as recommended by ABNT NBR 16747: 
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2020. The results showed that the main impacts occurred on the building envelope to update 
building systems and adaptations to improve thermal comfort. It is concluded that the inadequacies 
of interventions throughout the useful life affected the elements of the envelope and require 
immediate action by its managers to prevent risk situations for users and passers-by. Mainly, 
planned building maintenance actions are necessary demands to preserve the building's aesthetic 
characteristics, integrity and cultural values. 

Keywords: Performance; functional obsolescence; users’ interventions, pathological manifestations; 
modern heritage. 

1. Introdução

Edificações públicas com funções administrativas precisam ter flexibilidade e adaptabilidade de usos, 
pois são comuns as trocas dos órgãos administrativos que ocupam esses espaços edificados. Além de 
se adequar aos diferentes usos e públicos, devem permitir as atualizações tecnológicas dos sistemas 
prediais e precisam ser duráveis em sua estrutura e materiais constituintes, porque os recursos 
disponíveis nem sempre são suficientes para a manutenção programada. 

Braga e Paiva (2016) avaliam que a flexibilidade dos espaços é uma das características mais 
relevantes para a permanência dessas edificações no tempo. Ocorre que a flexibilidade dos espaços 
está relacionada à adaptação funcional, que significa mais do que apenas reorganização de layout e 
adaptação de novas funções, mas também a receptibilidade a novos sistemas, como os de 
segurança, informação, telecomunicações, eficiência energética e conforto térmico, por exemplo. No 
entanto, essas adaptações precisam ser planejadas de maneira a garantir que os demais sistemas 
funcionem adequadamente, sem gerar danos ou consequências desagradáveis aos usuários ou que 
comprometam a segurança dos sistemas. 

As dificuldades inerentes às ações de conservação de uma edificação, na maioria das vezes, não são 
consideradas na fase de projeto e, mesmo que tenham sido projetados para alcançar o máximo da 
sua vida útil, os sistemas sofrem degradação (BOTTEGA et. al, 2020). Quando a edificação tem 
características que dificultam sua atualização, por impossibilidade técnica ou custo muito elevado, 
ela corre o risco de ficar obsoleta mesmo sem apresentar degradação do material. John e Sato 
(2006) salientam que a obsolescência funcional ocorre quando a construção já não cumpre sua 
função por mudanças das necessidades dos usuários, sejam culturais, tecnológicas, econômicas ou 
sociais, ameaçando sua vida útil. 

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), a durabilidade é um requisito essencial visto que confere 
a capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções ao longo do tempo e 
sob condições de uso e manutenção. Desta forma, o diagnóstico das manifestações patológicas 
presentes nos sistemas é importante para subsidiar decisões que influenciam diretamente no seu 
desempenho, quando os gestores o usam como ferramenta para corrigir e monitorar os problemas 
identificados. 

Uma tendência indicada por Perez, Tah e Mosavi (2019) é o uso de redes neurais convolucionais 
(CNN) para uma detecção e localização automatizada de defeitos de construção em vez dos métodos 
tradicionais de inspeção predial, no entanto ainda há limitações do modelo para aplicações em 
situações reais e os estudos continuam para que os modelos sejam validados. Outra abordagem 
proposta por Pereira, Brito e Silvestre (2020) é a necessidade de sistematizar e homogeneizar listas 
de classificação de elementos construtivos e técnicas de reabilitação, de forma a fornecer uma visão 
abrangente e relevante dos procedimentos que podem ser utilizados nas ações de diagnóstico e 
reparo, compondo assim uma ferramenta padronizada para um sistema de inspeção global. 
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No Brasil, a ferramenta normativa para inspeção predial, a NBR 16747 (ABNT, 2020), visa avaliar as 
condições técnicas de uso e operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus 
sistemas e subsistemas construtivos, de forma sistemática e predominantemente sensorial. Por 
meio desta, ocorre a identificação das manifestações patológicas, que se dá pelo funcionamento 
inadequado, sintomas ou sinais aparentes de degradação, ou que somente possam ser identificados 
por ensaios específicos.  

Neste contexto, o objetivo deste artigo é avaliar o estado de conservação e os danos decorrentes 
das adaptações ao uso efetuadas pelos usuários na envoltória do Bloco O, edifício que compõe o 
conjunto de edificações da administração pública federal da Esplanada dos Ministérios (Figura 1), na 
capital do Brasil, Brasília – DF.  Projetado por Oscar Niemeyer, o edifício em análise é um exemplar 
do período modernista inaugurado na década de 1960, quando os conceitos de durabilidade, vida 
útil e desempenho não eram tratados na fase de projeto e execução.  

Figura 1 - Fachadas dos Edifícios Públicos da Esplanada dos Ministérios a época da inauguração, 1960. 
Fonte: Arquivo público do DF. 

O Bloco O na Esplanada dos Ministérios atualmente encontra-se desocupado e em espera por uma 
reforma para adequação e reuso, apresenta degradação de alguns de seus componentes e encontra-
se em situação de obsolescência funcional em partes de seus sistemas. Justifica-se assim a 
contribuição deste estudo, considerando que o edifício se localiza no Eixo Monumental da cidade 
que é um Patrimônio da Humanidade.  

2. Método

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, visando ampliar o conhecimento quanto à 
ocorrência de danos nos sistemas prediais em um edifício em fase de obsolescência funcional.  O 
método adotado para cumprimento dos objetivos propostos foi a inspeção predial por meio de 
vistoria visual, de forma sistemática e predominantemente sensorial, e análise qualitativa para 
avaliação dos danos causados pelas intervenções ao uso no estado de conservação dos elementos e 
sistemas que compõem o edifício. 

A coleta de dados para avaliação do estado de conservação dos elementos e sistemas construtivos 
do edifício seguiu as diretrizes das NBR 16747 (ABNT, 2020) que prevê duas etapas: análise da 
documentação existente sobre o edifício e a inspeção in loco. Para a análise documental foi 
solicitada à administração local os projetos existentes, plano e registros de manutenção. Já a 
inspeção predial se deu por análise sensorial e abrangeu apenas a parte visível do edifício - os 
sistemas prediais relacionados à envoltória de um edifício.  Foi realizado o registro fotográfico dos 
danos identificados e das intervenções realizadas ao longo dos anos.  

Os dados coletados foram analisados e os resultados sistematizados e organizados, relacionando os 
principais problemas encontrados na envoltória do edifício devido às intervenções dos usuários. São 
apresentadas onze situações em que as interferências afetaram o desempenho dos sistemas, com 
imagens ilustrativas, identificação do elemento e da intervenção, assim como os danos e suas 
prováveis causas. Para efeito desta pesquisa, considera-se que dano é a consequência das 
manifestações patológicas identificadas. Os elementos objeto de análise são: cobertura, fachadas 
cegas, fachadas-cortinas e escadas de emergência.  
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3. Resultados e discussões

O edifício localizado na Esplanada dos Ministérios em Brasília - DF, com 60 anos de uso, possui duas 
fachadas inteiramente de aço e vidro – do tipo fachada-cortina, voltadas para as orientações leste e 
oeste. Na fachada oeste há componentes metálicos verticais de proteção solar na cor verde fixados 
externamente à fachada-cortina atuando como brises. Na fachada leste, os mesmos componentes 
foram fixados internamente, atuando como persianas. As fachadas laterais (empenas) norte e sul 
são cegas, revestidas de cerâmica na cor gelo.  

Foi possível identificar durante a inspeção predial que, além dos problemas causados pelo 
envelhecimento dos componentes e exposição às ações impostas, existem intervenções executadas 
pelos usuários para a adaptação aos novos sistemas de comunicação, climatização e sombreamento. 
Essas intervenções provocam danos à envoltória do edifício, e se juntam aos problemas relacionados 
à manutenção, acelerando o processo de obsolescência e prejudicando a habitabilidade, 
influenciando negativamente na continuidade das atividades no local.  

Nos Quadros enumerados de 1 a 4 são apresentadas as onze situações encontradas – quando as 
interferências afetaram o desempenho dos sistemas. 

Quadro 1 – Intervenção realizada no Sistema de Cobertura 

Elemento Intervenção Dano Prováveis causas 

Figura 02 – 
Laje de cobertura 

Inserção de mãos-francesas 
para instalação e suporte 

das unidades 
condensadoras 

Infiltração 
de água da 

chuva 

Perfuração da impermeabilização 
nos pontos de passagem e na 
fixação dos equipamentos e 

dispositivos 

Furação da laje para 
passagem de tubulação 

Infiltração 
de água da 

chuva 

Perfuração da impermeabilização 
nos pontos de passagem da 

tubulação de drenagem do ar-
condicionado e da antena 

O sistema de cobertura, indicado na Figura 02, sofreu interferências para a fixação das mãos-
francesas usadas de suporte para as unidades condensadoras de ar-condicionado e passagem da 
rede de drenagem deste. Além disso, também foram instaladas antenas na laje de cobertura onde se 
nota que a manta impermeabilizante foi perfurada tanto pela antena, quanto pelas mãos-francesas 
e dispositivos de drenagem. Como consequência, ocorreu a percolação de água para o pavimento 
inferior, pelas furações que permitiram a sua passagem. Isso afeta as condições de habitabilidade 
dos espaços que ficam comprometidos pela infiltração da água da chuva, provocando umidade e a 
formação de bolor. 

Quadro 2 – Intervenção realizada no Sistema de Vedação Externa - empena 

Elemento Intervenção Dano Prováveis causas 

Figura 03 – 
Fachada cega Sul 

Fixação de 
banner de 

propaganda 

Fissuração, descolamento 
e desplacamento do 

revestimento cerâmico 

Perfurações realizadas na 
fachada cega para comportar os 
tamanhos variados dos painéis 

de propaganda 

Manchamento do 
revestimento cerâmico 

Sujidade causada pela poluição 
atmosférica associada à chuva 

dirigida e corrosão dos 
componentes metálicos 

Na Figura 03, observa-se a instalação de um banner de propaganda na fachada cega revestida por 
placas cerâmicas, que é periodicamente substituído em função das campanhas governamentais. As 
operações para a fixação e remoção dos banners geram fissuras e descolamentos do revestimento 
cerâmico, devido à vibração causada pela furação. Caso ocorra o desplacamento das placas 

295



Impacto das intervenções dos usuários no estado de conservação e desempenho de um edifício modernistas 

cerâmicas que estão descoladas, há risco de ferir as pessoas que passam pela calçada. Além disso, os 
banners causam manchas provocadas pela corrosão dos seus componentes metálicos e pela 
sujidade resultante do lavado diferenciado da superfície da fachada exposta à poluição e chuva 
dirigida.  

Quadro 3 – Intervenção realizada no Sistema de Vedação Externa – acréscimo 

Elemento Intervenção Dano Prováveis causas 

Figura 04 – Escada de 
emergência 

Construção de 
escadas de 

emergência em 
concreto 
aparente 

Infiltração de água 
pela laje de cobertura 

das escadas 

Falta de manutenção da 
impermeabilização 

Infiltração de água 
pelas fissuras 

existentes nas paredes 
de concreto 

Retração do concreto e 
movimentações higrotérmicas 

Infiltração de água no 
encontro da parede de 

concreto com a 
fachada-cortina 

Acabamento ineficiente na 
interface da fachada-cortina e 
as paredes da caixa de escada 

A construção de uma nova torre em concreto armado aparente (Figura 04) para a inclusão de duas 
escadas de emergência foi a maior intervenção executada na edificação desde a sua inauguração, 
visando atender as novas normas de segurança contra incêndio estabelecidas pela NBR 9077. Essa 
norma versa sobre saídas de emergências de edifícios e sofreu várias atualizações desde 1985. Na 
parte superior da torre, a laje de cobertura apresenta-se com o sistema de impermeabilização 
degradado, o que permite a percolação de água da chuva que desce pela escada, causando lixiviação 
nos elementos de concreto e formação de bolor em seu interior.  

Destacam-se as fissuras horizontais que se apresentam nas paredes de envoltória da caixa das 
escadas, por onde há percolação de água para o interior. Isto pode ter sido causado durante a 
concretagem em razão do tratamento ineficaz das juntas de concretagem, bem como pela retração 
por secagem do concreto em macroambiente quente, ventilado e de baixa umidade típico da capital 
(gradientes térmicos), agravado pelas dificuldades de execução eficaz de cura úmida de elementos 
predominantemente verticais.  

Para a construção da torre das escadas, a fachada-cortina precisou ser interrompida para permitir a 
conexão entre o edifício e a caixa de escadas. Por ausência de tratamento da junta, no encontro 
entre as paredes de concreto da torre e a fachada-cortina existem frestas que permitem a 
percolação de água da chuva para o interior dos ambientes contíguos às escadas, ocasionando a 
degradação dos componentes em contato com ela, como por exemplo, os pisos de parquet, forro de 
gesso e pintura das paredes. 

Na face interna do Sistema de Vedação Externa, mostrado na Figura 5, ocorreu primeiramente a 
retirada das persianas de alumínio, já que as aletas móveis para controle de iluminação e ventilação 
natural dificultavam o acesso aos puxadores das bandeiras superiores. Porém, como os vidros 
translúcidos podem gerar ofuscamento nos colaboradores e permitir a passagem da radiação solar 
para o interior, foi então realizada a aplicação de película fotoprotetora. No entanto, a aplicação 
inadequada ocasionou bolhas que gera desconforto visual ao olhar para fora do edifício. 

Outra intervenção realizada, também indicada na Figura 5, foi a pintura das bandeiras inferiores de 
branco. A pintura foi realizada com tinta acrílica diretamente sobre o vidro. Esta ação gerou bolhas 
no acabamento e descascamento da película já que a superfície do vidro é lisa. Diferente do vidro 
liso, o vidro pintado absorve mais sujidade do ambiente e fica com manchas no acabamento. 
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Quadro 4 – Intervenção realizada no Sistema de Vedação Externa - face interna 

Elemento Intervenção Dano Prováveis causas 

Figura 05 – 
Fachada-cortina Leste 

Aplicação de 
película 

fotoprotetora 

Desconforto visual 
gerado pelas 

bolhas na película 

Especificação e aplicação da película 
fotoprotetora de forma inadequada 

Pintura das 
bandeiras 
inferiores 

Comprometimento 
estético 

A degradação da película de pintura 

gerou bolhas, descascamento e 

sujidade 

Figura 06 – 
Fachada-cortina Leste

Instalação de 

ar-

condicionado 

tipo janela 

Perda de 
estanqueidade 
pela bandeira  

superior central 

Folga entre o espaço de instalação do ar-
condicionado e o acabamento do vidro 

Instalação do 
suporte 

metálico do 
ar-

condicionado 

Corrosão 

Ligas metálicas diferentes conectadas; 
Baixa espessura do perfil do suporte; 

Falta de tratamento superficial do perfil 
do suporte 

Retirada das 
persianas de 

alumínio 

Comprometimento 
do controle de luz 

e calor para o 
ambiente interno 

Dificuldade de manobra dos puxadores 
das bandeiras superiores e inferiores; 

Espaço insuficiente para instalação do ar-
condicionado 

Figura 07– 
Fachada-cortina Oeste

Fixação das 

bandeiras 

superiores 

Comprometimento 
da qualidade do ar 

interno 

Vibração dos caixilhos pelo ar-
condicionado 

Uso de piso 

elevado 

Comprometimento 
do funcionamento 

das bandeiras 
inferiores 

O espaço para abertura das bandeiras 
não foi considerado quando realizado o 

embutimento das instalações no 
ambiente  

As intervenções indicadas na Figura 6 objetivavam a instalação do ar-condicionado. Para isso, foi 
necessário ajustar o vidro da bandeira superior que teve seu puxador removido, tornando a folha 
fixa. Também, foi necessária a soldagem de um suporte para o ar-condicionado que gerou corrosão 
galvânica, ocasionada pelo contato de liga de aço diferente daquela que compõe a travessa da 
fachada-cortina, ou pela espessura do perfil do suporte ser inferior à da travessa ou mesmo pela 
falta de tratamento superficial anticorrosivo deste.  

No caso da instalação do ar-condicionado tipo janela (Figura 6), o quadro da bandeira superior onde 
foi instalado o equipamento é maior que o necessário, por isso foi necessário ajuste no vidro. A 
existência de folgas para encaixe do equipamento permite a percolação de água para o ambiente 
interno e, atualmente, todos os ambientes onde havia ar-condicionado que foram removidos estão 
sem nenhuma proteção, permitindo acesso direto de água da chuva, levando à degradação de pisos 
e forros de gesso. Além disso, como não havia espaço suficiente para a instalação do ar-
condicionado (Figura 6), a intervenção realizada foi a retirada das persianas de alumínio. A falta das 
aletas móveis para controle de iluminação natural pode gerar ofuscamento nos colaboradores e 
permitir a incidência da radiação solar para o ambiente edificado. 

O ambiente indicado na Figura 07 é um auditório em que foi usado um piso elevado em todo o 
perímetro, até alcançar a fachada-cortina, o que impede a abertura da bandeira inferior, responsável 
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pela entrada de ar na ventilação cruzada. Da mesma forma, pode-se observar a instalação de perfis 
metálicos, travando a abertura das bandeiras superiores, responsáveis pela saída do ar quente para 
renovação de ar do ambiente. As bandeiras superiores foram fixadas por solda para reduzir a 
vibração e ruído ocasionados pelo equipamento de ar-condicionado que ficava fixado na laje 
superior, impedindo assim sua abertura. Na parte inferior, o piso elevado impede o funcionamento 
das bandeiras inferiores. 

Analisando os danos pontuados que, à exceção da instalação de antenas na cobertura, do banner e 
da construção da escada de emergência, a maior parte das intervenções realizadas visava melhoria 
do conforto térmico e controle da iluminação natural no interior do edifício. Estas intervenções são 
demandas relacionadas, em grande parte, à falta de um projeto de atualização da edificação 
(retrofit) com relação aos sistemas de climatização, conforto visual e térmico do usuário. Isso aponta 
para necessidades ou para possibilidades tecnológicas diferenciadas das que foram consideradas na 
época do projeto, seja por mudanças relacionadas às exigências do usuário quanto ao conforto 
ambiental, seja por avanços tecnológicos dos sistemas. 

No que tange à análise documental, cumpre destacar que na época de seu projeto e construção a 
documentação técnica não contemplava a exigência de manuais e planos de manutenção. As ações 
de manutenção corretiva, realizadas conforme o surgimento das manifestações patológicas, 
tampouco atendiam aos requisitos e critérios de desempenho para evitar sua obsolescência. A falta 
dessa visão integrada entre elaboração de projeto, manutenção e atualização dos sistemas levou a 
algumas intervenções inadequadas. Por exemplo, os reparos e solução dos problemas, sem um 
planejamento que abrangesse todas as interfaces entre os sistemas construtivos, afetou 
diretamente aqueles que compõem a envoltória do edifício. 

A documentação fornecida sobre a edificação foi um laudo de inspeção realizado em 2013, o projeto 
de reforma do prédio realizado em 2015, o edital de licitação da obra também do mesmo ano e um 
documento que embasa o pedido de retrofit. O laudo de inspeção foi realizado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e aponta vários danos que já existiam na época e que 
subsidiou o pedido de desocupação do prédio para que fosse realizada uma reforma. Assim, o 
projeto arquitetônico - projeto básico e especificações técnicas - foi desenvolvido e o edital da obra 
publicado em dezembro de 2015. A empresa que venceu a concorrência está em fase de mobilização 
para montagem do canteiro de obras e início dos serviços de demolições necessárias. 

Atualmente, uma intervenção planejada relacionada ao conforto térmico e lumínico dos edifícios 
exige considerar a sua eficiência energética para que fiquem dentro de padrões razoáveis de 
consumo. Como enfatizado na Lei nº 10.295 (BRASIL, 2001a) “o Poder Executivo desenvolverá 
mecanismos que promovam a eficiência energética nas edificações construídas no país”. O Decreto 
nº 4.059 (BRASIL, 2001b) que regulamenta a lei, afirma que o consumo de equipamentos e edifícios 
devem ser estabelecidos com base em indicadores técnicos e regulamentação específica. Em 2014 o 
MPOG publicou a Instrução Normativa 02 que obriga as novas edificações federais, ou as que 
passarem por retrofit - reformas de edificações que afetem a envoltória, sistema elétrico e ar-
condicionado, a serem projetadas para a obtenção da etiqueta “A” na certificação Procel, que avalia 
o consumo energético.

4. Conclusões

As intervenções realizadas pelos usuários para o uso ao longo do tempo somadas à manutenção 
precária causaram danos nos elementos e sistemas do edifício. Tal condição afeta a durabilidade dos 
componentes aplicados e a vida útil do edifício. Do ponto de vista da preservação do patrimônio 
moderno é um desafio adequar os edifícios às necessidades dos usuários, conservar suas 
características, principalmente pela falta de projetos e documentos que indiquem como os sistemas 
foram projetados originalmente e o as built com as alterações realizadas. 
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O estado de conservação do edifício é precário já que as anomalias identificadas prejudicam o uso e 
adequação ambiental, além de colocar em risco a saúde e/ou a segurança, podendo motivar 
acidentes com gravidade, no caso de desprendimento dos vidros ou placas cerâmicas da fachada. 
Assim, há necessidade de ação imediata dos responsáveis pela conservação do edifício já que as 
rupturas de vidro e desplacamento de cerâmicas têm ocorrido periodicamente. 

Nota-se que as intervenções realizadas pelos usuários foram necessárias para atender às suas novas 
demandas. No entanto, a falta de um projeto de atualização que vislumbrasse os impactos nos 
sistemas de forma global, associados às manutenções realizadas apenas de forma corretiva, 
contribuíram para o atual estado de conservação do edifício, chegando ao ponto de paralisar as 
atividades por obsolescência e degradação da edificação. Dessa forma, a inspeção predial baseada 
nas análises visuais permitiu constatar a importância das ações planejada, considerando o edifício de 
forma integrada. 

A adoção de um plano de manutenção preventiva é essencial para o monitoramento dos danos ou 
mesmo para impedir que estes ocorram e prejudiquem a utilização dos ambientes. Este plano deve 
ser revisado sempre que as intervenções e atualizações dos sistemas construtivos ocorrerem, de 
forma a prolongar a vida útil destes, mantendo-se as características do patrimônio moderno. 
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Abstract: Given their high cultural value, historic buildings play an important role for societies, so their 
conservation and preservation are the focus of several studies. From the Civil Engineering perspective, they 
represent a great challenge, as they show great constructive variability and refined care treatment regarding 
the application of tests, since these buildings have high historical value. In this context, non-destructive 
techniques appear as a tool for analyzing those structures in need of differentiated care. The ultrasound test, 
in particular, has been gaining prominence in the area due to its low cost and ease of reapplication. To better 
understand the scientific scenario, the present work aims to carry out a systematic review of the literature 
in the main databases to learn how to interpret ultrasonic data in solid masonry. It was found that the study 
of ultrasound application on masonry has increased in recent years, but not in regard to the use of statistical 
models for data interpretation, for which the amount of published works is still relatively low. Thus, a gap in 
literature was noticed, opening the space for the development of new research. 

Keywords: Masonry. Data. Non-destructive test. Ultrasonic wave. 

Resumo: Dado o seu elevado valor cultural, as construções históricas apresentam um importante papel para 
as sociedades, por isso sua conservação e preservação são enfoque de diversos estudos. Do ponto de vista 
da Engenharia Civil, elas representam um grande desafio, pois apresentam grande variabilidade construtiva 
e necessitam de cuidados refinados quanto à aplicação de ensaios, visto que essas edificações possuem 
elevado valor histórico. Nesse contexto, as técnicas não destrutivas surgem como uma ferramenta de análise 
dessas estruturas que precisam de cuidados diferenciados. O ensaio de ultrassom, em especial, vem 
ganhando destaque na área por seu baixo custo e facilidade de reaplicação. Para entender melhor o cenário 
científico, o presente trabalho tem como objetivo a realização de uma revisão sistemática de literatura nas 
principais bases de dados para conhecer como se dão as interpretações dos dados ultrassônicos em 
alvenarias maciças. Constatou-se que o estudo da aplicação de ultrassom em alvenaria cresceu nos últimos 
anos, mas no tocante à utilização de modelos estatísticos para interpretação dos dados, ainda é 
relativamente baixa em relação a quantidade de trabalhos publicados. Assim, uma lacuna a ser preenchida 
foi observada, abrindo espaço para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Palavras-chave: Alvenaria. Dados. Ensaio Não Destrutivo. Onda Ultrassônica. 
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1. Introdução

Para a realização de planos de manutenção ou de reabilitação de uma edificação, um dos principais pontos 
é avaliar as condições em que as estruturas se encontram, de forma que, para isso, é necessário ter o 
conhecimento de variáveis reais, como a geometria e a resistência dos elementos (CASCANTE et al., 2008). 
Ainda segundo Cascante et al. (2008) , as informações a respeito destas variáveis são obtidas comumente 
através de ensaios destrutivos, que geralmente são caros e passíveis de não serem realizados. 

Os ensaios destrutivos são bastante aceitos em função da precisão de seus resultados, porém é necessário 
retirar amostras do objeto em análise que, por sua vez, são destruídas para a obtenção dos parâmetros 
mecânicos (ZIELIŃSKA; RUCKA, 2018).  Contudo, os END (Ensaios Não Destrutivos) vêm se desenvolvendo e 
proporcionando uma coleta detalhada e rápida de informações das estruturas, com as vantagens de reduzir 
tempo e custos, preservar a estética das edificações, possibilitar a realização in situ com a capacidade de 
repetição das medições, e, assim, ser um dos métodos mais empregados no campo do patrimônio cultural 
(AHMAD et al., 2009; MISHRA et al., 2019; NOOR-E-KHUDA; ALBERMANI, 2019; SCHABOWICZ, 2019).  

Com relação aos END voltados para estruturas de alvenaria, o método ultrassônico tem sido bem empregado, 
principalmente em função do baixo custo e da facilidade de operação (KHODAVERDIAN; SHOMALI, 2010). O 
que contribui para a sua aplicação é sua capacidade de qualificar as alvenarias através da morfologia da seção 
das paredes, detectar a existência de vazios e falhas, bem como encontrar padrões de trincas e danos (BINDA 
et al., 2003). Isso é possível pois qualquer obstáculo ou até mesmo mudança de material no caminho da 
propagação da onda provoca alteração no seu tempo de viagem (ZIELIŃSKA; RUCKA, 2018). 

Devido a importância que os ensaios não destrutivos apresentam ao longo do tempo, estes se tornaram alvos 
de trabalhos que os abordam em forma de revisão, tanto para mostrar quais ensaios existem, como para a 
evolução dos mesmos e das pesquisas em que foram empregados. Moropoulou e  Labropoulos (2015) 
apresentam as capacidades dos ensaios não destrutivos em patrimônios históricos e como essas técnicas 
auxiliam na tomada de decisão em relação a um processo de restauração, manutenção ou monitorização. 
Tuğla et al. (2018) apresentam os danos mais comuns que ocorrem em construções históricas e as suas 
principais causas.  

Apesar de o ultrassom ser um dos métodos mais empregados para alvenarias, principalmente de pedra, 
notou-se na literatura uma lacuna relacionada aos trabalhos que envolvem o ensaio de ultrassom voltado 
para alvenarias de tijolo maciço, assim como a maneira em que os dados são tratados a fim de obter as 
respostas buscadas na pesquisa. Dessa forma, o presente capítulo buscou, por meio da Revisão Sistemática 
de Literatura, conhecer as pesquisas já realizadas e em andamento sobre o uso do ensaio de ultrassom e 
como os dados obtidos estão sendo tratados para caracterizar e analisar as alvenarias de tijolo maciço, que 
são características das construções históricas brasileiras, de forma a observar lacunas que possam ser 
exploradas em trabalhos futuros. 

2. Princípios básicos dos métodos ultrassônicos

2.1 Propagação da onda ultrassônica 

As ondas ultrassônicas são ondas sonoras mecânicas superiores ao intervalo audível para o ser humano, que 
variam entre 20 Hz a 20000 Hz. Segundo Silva Neto (2014), essas ondas são originadas da deformação de um 
meio elástico e, para se propagarem, necessitam de um meio material, por isso não se propagam no vácuo. 

Ainda segundo o já referido autor, a onda se propaga através de quaisquer forças externas, causando o 
deslocamento subatômico de um elemento que, por sua vez, desloca o elemento adjacente promovendo um 
desenvolvimento infinitesimal da onda. Esta propagação é bastante sensível ao meio, sendo o seu tempo de 
percurso afetado pelo que for encontrado no caminho e assim se torna possível a determinação do estado 
do material. 

Uma característica importante que permite que o uso de ondas ultrassônicas seja tão empregado na área da 
engenharia civil é o fato que qualquer alteração nas características do material influencia na transmissão da 
onda. O sinal recebido no transdutor receptor consegue transmitir informações sobre o material e a 
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estrutura, como também características, por exemplo, densidade, porosidade, rigidez, entre outros (MEOLA 
et al., 2005). 

2.2 Método ultrassônico 

Através do uso da propagação de ondas, o ensaio de velocidade do pulso ultrassônico é bastante aplicado na 
caracterização de estruturas, destacando-se entre os ensaios não destrutivos, como comentado em Antonaci 
et al. (2013). Esta técnica consiste na emissão de um pulso ultrassônico produzido através de um cristal 
piezoelétrico dentro dos transdutores do equipamento. Este cristal, segundo Khairi et al. (2019), trabalha 
como um conversor de energia elétrica em energia mecânica produzindo a onda que, ao chegar no outro 
transdutor, se transforma em pulso elétrico pelo processo inverso e a partir desta segunda recepção se 
processa o tempo. 

A aplicação do ensaio se dá através de três configurações de posicionamentos diferentes, que são os métodos 
direto, indireto e semidireto. As normalizações que aplicam o método ultrassônico, por exemplo as normas 
NBR 8802 (ABNT, 2019),  ASTM C 597 (2016) e BS EM 12504-4 (2004) para concreto, e recentemente NBR 
16805 (ABNT, 2020) para alvenarias, falam do uso destes com relação a como se encontra o objeto de análise 
e qual a aplicação requerida. Para maior precisão e com as duas faces opostas acessíveis é aplicado o método 
direto. Quando se tem duas faces para ensaio mas elas não são opostas usa-se o método semidireto e, 
quando apenas um lado está acessível, a opção é o método indireto. 

3. Metodologia

Com o propósito de entender melhor o que já foi estudado sobre como os dados de pulso ultrassônico estão 
sendo tratados estatisticamente, foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL), conhecida em 
inglês como Systematic Literature Review (SRL) com auxílio do programa State of the Art through Systematic 
Review (START) em três plataformas: Science Direct, Scopus e Web of Science. 

Seguindo as orientações referentes a uma RSL, foram selecionados a partir das bases de dados 942 artigos, 
nacionais e internacionais, publicados a partir de 1991 até o ano de 2019. As palavras-chave determinadas 
para realizar as buscas foram data, masonry, non-destructive e ultrasonic. Do total de artigos selecionados, 
35 foram aceitos e os demais rejeitados, seja por abordagem fora do tema buscado ou por serem duplicados. 
Após a etapa de seleção, os artigos foram avaliados de forma mais criteriosa na etapa de extração, onde dos 
35 artigos selecionados, 13 foram aceitos e qualificados nesta etapa (Figura 1). 

Como sugerido pelo START, ao final da etapa de extração foi realizada uma classificação qualitativa de ordem 
de prioridade dos artigos. Estes foram divididos em três categorias de prioridade, sendo: “Muito Alta” para 
os artigos que utilizaram métodos estatísticos para tratamento dos dados obtidos a partir de ensaio de 
ultrassom realizados em alvenarias de tijolo maciço; quando fizeram a aplicação do ultrassom com outros 
métodos não destrutivos também em alvenarias ficaria classificado como prioridade “Alta”; e quando os 
dados foram apenas utilizados para realizar correlações foi categorizado como prioridade “Baixa”. 

Foram encontradas algumas dificuldades quanto ao levantamento dos artigos no tocante ao uso das palavras 
chaves em relação ao emprego do ensaio de ultrassom, pois a aplicação do ensaio pode ser abordada por 
variadas denominações. Outro fator a ser relatado sobre a RSL é que a maioria das pesquisas que empregam 
ensaio de ultrassom são voltadas para concreto que, em função da presença das palavras-chave no corpo do 
artigo, foram captados na busca e resultaram em um grande número de artigos rejeitados.  
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Figura 1 – Delineamento da Revisão Sistemática de Literatura 

4. Resultados e discussões

A revisão sistemática mostrou o aumento crescente no número de publicações nos dois últimos anos, 
concentrando aproximadamente 50% das publicações (Figura 2). Isso mostra que grupos de pesquisa estão 
desenvolvendo ou buscando explorar mais o uso de ensaios não destrutivos em alvenarias de tijolo maciço 
como um todo ou de seus elementos, de forma a entender seu comportamento, utilizando ensaios 
ultrassônicos. Entre as universidades envolvidas nas publicações pode-se citar “Polytechnic University of 
Bari”, “Universitat Politècnica de Catalunya”, ‘Universita` di Napoli Federico II”, Universidade do Porto, 
Universidade de Aveiro, Universidade Vale do Acaraú, “Politecnico di Torino”, entre outras.  

Figura 2 – Gráfico do quantitativo de artigos extraídos por ano de publicação 

Como visto anteriormente, há três formas de realizar o ensaio de ultrassom, através dos métodos direto, 
semidireto e indireto. Assim, foi observado em que situações cada modo de aplicação foi empregado. A 
aplicação da técnica de posicionamento do ultrassom direto está pontualmente ligado ao viés das pesquisas 
levantadas que, em sua maioria, realizaram o ensaio em ambiente controlado com um componente isolado 
da alvenaria, como visto em Mishra et al. (2019), ou ainda em uma alvenaria de pequeno porte onde os dois 
lados da amostra eram facilmente acessíveis como visto em Zielińska e Rucka (2018) e Khodaverdian e 
Shomali (2010). Além disso, houve aplicação em componentes da alvenaria como tijolos ou argamassas, 
como observado em Makoond et al. (2019) e Noor-e-Khuda e Albermani (2019).  

A parcela de artigos que usaram o método indireto de medição teve como direcionamento de pesquisa a 
análise de estruturas em campo, como visto em Camassa et al. (2019) e Mesquita et al. (2018). Já trabalhos 
como (MEOLA et al., 2005) e (FAELLA et al., 2012) aplicaram dois modos de ensaio, sendo eles direto e 
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indireto. Além disso, outros trabalhos utilizaram-se da técnica de tomografia ultrassônica a fim de obter uma 
representação da estrutura interna das estruturas, como abordado em Khodaverdian e Shomali (2010), em 
Zielińska e Rucka (2018)) e Cotic et al. (2013). 

Observou-se que, dentre os artigos analisados, 53,85% apresentaram o uso de mais de uma técnica não 
destrutiva em até 4 métodos diferentes, como por exemplo, teste de radar penetrante em superfície, análise 
de termografia infravermelha, inspeção por fibroscópio, entre outros . Os outros artigos apenas aplicaram 
como ensaio não destrutivo o ultrassom. Dessa forma, a utilização de mais de um método não destrutivo se 
deu em laboratório, fazendo-se uso das especificidades de cada técnica para melhor caracterização e 
compreensão das alvenarias e seus componente ou então em trabalhos de campo, com uma análise 
integrada de uma edificação como um todo, caso da pesquisa de Faella et al. (2012). 

Na literatura é recorrente a preocupação com as características mecânicas dos componentes, pois estas 
propriedades asseguram a estabilidade e segurança da estrutura, como visto em Mishra et al. (2019). Neste 
trabalho, a resistência à compressão em tijolos, argamassa e paredes de alvenaria é prevista por meio da 
combinação de resultados dos ensaios de martelo de Schmidt e ultrassom; a particularidade deste estudo 
vem da utilização de um modelo de regressão linear, combinado com uma rede neural artificial (ANFIS) e um 
sistema de inferência neuro-fuzzy que influenciaram para a obtenção de resultados mais precisos e bem 
próximos dos obtidos experimentalmente. 

Em um estudo desenvolvido por Antonaci et al. (2013), que em função do aumento da umidade e da presença 
de sais solúveis, que podem causar danos às edificações, foi verificado a eficiência de uma técnica 
desenvolvida pelos autores chamada de Scaling Subtraction Method (SSM). Esta técnica se baseia em uma 
técnica ultrassônica não linear, voltada para caracterizar danos decorrentes da cristalização de sais 
expansivos em alvenarias. Segundo os autores, foi observada uma lacuna no meio técnico sobre as 
potencialidades de técnicas ultrassônicas não lineares para alvenarias.  

Em termos de caracterizar as estruturas, Paasche et al. (2008), aplicaram uma técnica chamada de inversão 
cooperativa zonal com o fim de desenvolver um método para detectar vazios a partir da coleta dos dados de 
tempos de viagem ultrassônicos e georadar. Entre algumas observações percebidas ao longo do estudo, foi 
visto que a velocidade da onda diminuía na alvenaria quando ia em direção às bordas. Eles fizeram uma 
análise do modelo com as técnicas separadas e depois combinadas, concluindo que a inversão cooperativa 
zonal permitiu um melhor delineamento tanto do tamanho como da posição das cavidades. 

Avanços na aplicação do método indireto em alvenarias foi apresentado por Mesquita et al. (2018), em que 
foram realizados ensaios de ultrassom em uma igreja histórica do século XVIII localizada na cidade de Aracati 
– Ceará, Brasil. A principal contribuição foi o desenvolvimento de uma forma sistemática para coletar as
medidas das medições ultrassônicas de forma indireta, haja vista a variabilidade do modo de medição em
outras pesquisas. Ao final do processamento são elaborados mapas de contorno que permitem a
comparação entre os painéis avaliados.

O sistema de medição desse trabalho contribuiu para a formulação da norma brasileira pela ABNT, 
nomeadamente a NBR 16805: Ensaios não destrutivos – Ultrassom – Caracterização de painéis por velocidade 
de propagação de onda ultrassônica (ABNT, 2020). A publicação dessa norma brasileira mostra um avanço 
nessa área no Brasil, haja vista que até a publicação desta norma os ensaios de caracterização ultrassônica 
utilizavam como base a NBR 8802 (ABNT, 2019), em que é aplicada a determinação da velocidade de 
propagação da onda ultrassônica para o concreto endurecido.  

Quanto às pesquisas relacionadas ao tema em análise aplicadas aqui no Brasil, foram poucos os estudos e, 
muitas vezes, não apresentavam um tratamento estatístico mais robusto.  Assim como em alguns estudos 
internacionais, em Souza et al. (2014), e também em Melo (2014), foram empregados os ensaios de 
determinação da velocidade de propagação ultrassônica e escloremetria juntamente com o ensaio destrutivo 
de resistência à compressão, de forma a criar uma correlação para estimar a resistência de paredes de tijolo 
cerâmico e blocos cimentícios. Por sua vez, em Rubens et al. (2019), foram realizadas correlações entre a 
velocidade de propagação ultrassônica e a resistência à compressão de tijolos cerâmicos maciços de forma a 
caracterizar esse tipo de material empregado em alvenarias portantes de edificações do século XX.  

Assim, percebe-se nos trabalhos o uso dos dados ultrassônicos para estabelecimento de correlações 
relacionadas a parâmetros mecânicos, como resistência à compressão, módulo de elasticidade, entre outros. 
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No entanto, nos últimos anos, além das estimativas, buscam-se modelos e técnicas que, por meio de um 
tratamento maior dos dados, possam caracterizar as alvenarias. 

Atualmente, há inúmeros testes não destrutivos que podem ser aplicados para as mais variadas finalidades, 
seja detecção de vazios, falhas, fissuras, entre outras. Apesar da grande quantidade de testes, muitas vezes 
estes têm que ser combinados, porque quando utilizados isoladamente ainda não são capazes de apresentar 
um resultado confiável. A questão que fica é: com todo esse avanço, as pesquisas deveriam tentar focar cada 
vez mais em desenvolver cada método até atingir o seu potencial, já que alguns são mais baratos do que 
outros, ou investir no uso combinado das técnicas? 

A ideia é buscar desenvolver cada vez mais pesquisas relacionadas a ensaios de ultrassom, tentando explorar 
ao máximo o seu uso, principalmente quando se fala do método indireto, visto que, segundo outras pesquisas 
e estudos (BOSILJKOV et al., 2010; GUADAGNUOLO et al., 2014; LIGNOLA; MANFREDI, 2010), este é menos 
preciso que o método direto. Porém, como comentado por Meola et al. (2005), o método indireto é o mais 
adequado para analisar a qualidade de camadas mais rasas, caso o objetivo seja analisar o revestimento, 
como também para a aplicação em alvenarias que, muitas vezes, é o método que pode ser aplicado quando 
se trata de ultrassom. 

5. Conclusões

De acordo com as bases de dados pesquisadas na RSL, percebeu-se que o estudo do ultrassom está, até 
então, muito relacionado às estruturas de concreto e, quando se trata a alvenarias, a atenção é voltada para 
alvenarias de pedra. Mas também pode-se perceber com a revisão que a partir de meados de 2017 houve 
uma crescente de publicações acerca de estudos em alvenarias de tijolo maciço. Observou-se que o uso de 
modelos estatísticos para análise dos dados ainda representa uma lacuna por aparecer em poucos trabalhos. 

Como contribuição da RSL para a comunidade científica se tem as evidências de um crescimento importante 
dos estudos das alvenarias e do ultrassom como ferramenta de destaque que pode contribuir diretamente 
na preservação do patrimônio histórico por meio dos ensaios. Porém, o uso de modelos estatísticos para 
análise dos dados ainda representa uma lacuna por aparecer em poucos trabalhos e dado a importância de 
se garantir a fiabilidade das interpretações para melhores resultados. 
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Resumo 

As consequências de impactos ambientais são desafios de todos os setores de atividades econômicas do 
mundo no século XXI. Contudo, a construção civil é um dos setores que mais consomem recursos e causam 
impactos ambientais. Sabendo disso, a construção sustentável tem se tornado uma tendência cada vez 
maior. Ela procura reduzir os impactos ao meio ambiente durante e após a construção, como por exemplo 
reduzindo o consumo de energia e utilizando materiais de baixo impacto ambiental, como a terra crua. O 
objetivo desse artigo é apresentar à terra como um material construtivo sustentável, bem como seus 
métodos construtivos mais utilizados, suas vantagens e desafios. A metodologia utilizada é de revisão de 
bibliografia entre revistas científicas, dissertações de mestrado e teses de doutorado no assunto. A terra crua 
é geralmente utilizado para reformas, reparos, reboco de acabamento interno, parede de suporte, reboco 
interno e quando acompanhado de fibra, este material pode ser utilizado como isolante. Ela apresenta 
vantagens econômicas, ambientais e de conforto muito importantes e apreciados por arquitetos e 
construtores.bHá diversos métodos relacionados que utilizam a terra crua como material de base, qual 
método utilizar vai depender da composição da terra que se tem disponível, no conhecimento tecnico de 
quem vai utilizalá-la e do tipo de construção que se pretende fazer. Desse modo, conclui-se que esse matérial 
pode ser considerado um bom matérial sustentável, pois além de outras vantagens, ele é de baixo impacto 
ambiental se compardo à outros materiais construtivos. Contudo, ainda tem suas limitações e precisa ser 
mais difundido entre as construções modernas.  

Palavras-chave: Engenharia civil. Terra. Material construtivo. Sustentabilidade. 

Abstract: 

The consequences of environmental impacts are challenges for all sectors of economic activities in the world 
in the 21st century. However, civil construction is one of the sectors that consume the most resources and 
cause environmental impacts. Knowing this, sustainable construction has become an increasing trend. It 
seeks to reduce impacts on the environment during and after construction, for example by reducing energy 
consumption and using materials with low environmental impact, such as raw earth. The purpose of this 
article is to present the land as a sustainable building material, as well as its most used construction methods, 
its advantages and challenges. The methodology used is to review the bibliography among scientific journals, 
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master's dissertations and doctoral theses on the subject. Raw earth is generally used for renovations, 
repairs, internal finishing plaster, support wall, internal plaster and when accompanied by fiber, this material 
can be used as an insulator. It has economic, environmental and comfort advantages that are very important 
and appreciated by architects and builders. who will use it and the type of construction intended to be done. 
Thus, it is concluded that this material can be considered a good sustainable material, because in addition to 
other advantages, it has a low environmental impact when compared to other construction materials. 
However, it still has its limitations and needs to be more widespread among modern buildings. 

Keywords: Civil Engineering. Soil. Construction material. Sustainability. 

1. Introdução

As consequências de impactos ambientais são desafios de todos os setores de atividades econômicas do 
mundo no século XXI. Contudo, a construção civil é um dos setores que mais consomem recursos e causam 
impactos ambientais.  

Sabe-se que  a  indústria  da  construção consome  grandes  quantidades  de  materiais. Segundo John (2002, 
apud CORDEIRO et al. 2018), há estimativas de que nos Estados Unicos, a consumação de materiais para a 
construção cheguem a 75% do total, no Japão é cerca de 50% de toda matéria bruta, na União Europeia as 
construções consomem 40% do total de energia e são responsáveis por 40% dos resíduos gerados e 30% da 
emissão de CO2.  

Agopyan (2013, apud CORDEIRO et al. 2018),) colabora dizendo que o setor da construção civil é o mais 
poluente do planeta, sendo responsável pelo consumo de 40% a 75% de toda matéria-prima produzida; que 
a utilização de cimento é maior que o consumo de alimentos e o de concreto só perde para consumo de 
água; e que são produzidos em média 500 quilos de entulho para cada pessoa, o que equivale a 3,5 milhões 
de toneladas por ano.  

Carvalho e Lopes (2012) afirmam que construir e manter o funcionamento de prédios implicam no consumo 
de 50% dos recursos naturais, 40% da energia e 16% da água, quantidade bastante elevada, sobretudo 
porque implica em diversos impactos.  

Desse modo, para tentar reduzir os impactos negativos relacionados à utilização de materiais de construção, 
cada vez mais se incentivam estudos de desenvolvimento de materiais e métodos construtivos que sejam 
menos impactantes.  

A terra, como um material construtivo, é utilizado há milhares de anos em todo o mundo, mas desde a 
industrialização vem perdendo espaço. Atualmente, ainda é vista como um material associado à pobreza e 
marginalizado (FRANÇA et al., 2019). No entanto, com as recentes preocupações ambientais, ela vem sendo 
retomada por arquitetos e engenheiros como um matéral de construção sustentável.   

Nessa perspectiva, o resgate das técnicas de construção com terra se torna uma alternativa apropriada para 
construir habitações sustentáveis, contribuindo para a redução de problema ambientais e sendo atuamente 
abordado por diversos autores na literatura atual (CORDEIRO, et al. 2018).  

Desse modo, o objetivo desse artigo é apresentar à terra como um material construtivo sustentável, bem 
como seus métodos construtivos mais utilizados, suas vantagens e desafios. Assim, espera-se contribuir com 
a literatura a respeito da temática de materiais de construções sustentáveis.  

2. Metodologia

A metodologia utilizada foi de revisão de literatura, baseada em artigos, monografias, dissertações, teses, 
livros e outras fontes bibliográficas relacionadas à terra como material construtivo.  

Desta forma, no que se refere aos procedimentos da pesquisa, a mesma é classificada como pesquisa 
bibliográfica com abordagem qualitativa, pois a: 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, 
revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 
relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do 
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trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte indispensável de 
informações, podendo até orientar as indagações (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 158). 

Para a elaboração deste estudo, mediante seus objetivos, foi realizada uma pesquisa por meio de 
informações referentes à construção sustentável em terra crua, nos anos de 2015 à 2020, por meio de um 
levantamento bibliográfico em publicações nas principais plataformas de pesquisa científica. 

Foi ressaltado importância sobretudo em pontos como conceitos, contextualização histórica, vantagens e 
desvantagens de sua utilização e principais métodos construtivos que utilizam esse matérial como base; 
pontos que servem de base para discussões sobre a temática abordada.  

A elaboração deste trabalho foi dividido principalmente em três etapas:  1. a pesquisa bibliográfica nos meios 
de comunicação; 2. leitura e compilação dos dados da literatura; 3. elaboração do artigo dentro dos 
parâmetros do template.   

3. Resultados e discussões

A terra é um elemento sedimentar resultante de mudanças biológicas, físicas e químicas, como ação de 
organismos, clima e erosão, nas rochas presentes no solo (ITULAMYA, 2019). É um material de construção 
considerado universal, pois pode ser encontrado em todos os continentes e é tão antigo quanto a própria 
humanidade. É um material largamente utilizado na construção habitacional devido à sua ampla 
disponibilidade, acessibilidade, tradição e facilidade de uso (GOMES et al., 2019).  

Na construção, este material é geralmente utilizado para reformas, reparos, reboco de acabamento interno, 
parede de suporte, reboco interno e quando acompanhado de fibra, este material pode ser utilizado como 

isolante (ITULAMYA, 2019). 

3.1 Contexto histórico 

O homem usa as técnicas da terra como material de construção há mais de 9.000 anos, em todas as culturas 
antigas, tanto para a construção de casas quanto para a construção de templos religiosos (FRANÇA et al., 
2019).  

De acordo com a UNESCO, 20% do número de sítios do Patrimônio Mundial são total ou parcialmente 
construídos em terra. Isso atesta a rica herança arquitetônica de terras brutas (Anger et al. 2011, OLIVA, 
2010). A mesquita Djenné no Mali, a cidadela de Chan Chan no Peru, a vila de Ait-Bem-Haddou no Marrocos 
ou a antiga cidade de Shibam no Iêmen, todas classificadas como patrimônio mundial da UNESCO, são 
exemplos (GOMES et al., 2019). 

Atualmente, existem muitas construções, principalmente em áreas rurais da América Latina, Ásia e África. 
No entanto, a terra é frequentemente vista como um símbolo de pobreza e não se tornou um material 
amplamente utilizado na construção na Europa (ITULAMYA, 2019). 

Na França e em outros países industrializados, a partir do século XIX, tornou-se cada vez menos comum, em 
comparação com os mais diversos tipos de materiais, como o concreto e o aço, considerados mais modernos 
e duráveis (ITULAMYA, 2019). 

Contudo, a partir da crise de energia da década de 1980 e das preocupações ambientais atuais, a terra crua 
está ganhando mais atenção devido às muitas vantagens, arquitetos e construtores estão começando a olhar 
para ela novamente como um material interessante (ITULAMYA, 2019). 

A terra deixa de ser sinônimo de pobreza e desconforto e passa a ser encarado como um material alternativo 
para novas construções, reformas e reabilitações de forma tradicional ou contemporânea.  

3.2. Vantagens e desafios 

A terra é valorizada pelas suas inúmeras vantagens. No entanto, também encontra alguns pontos negativos 
que podem ser encarados como desafios.  

3.2.1 Vantagens 
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3.2.1.1 Econômicas 

Em geral, a terra está disponível localmente, não requer transporte ou calcinação, tem fácil extração e baixo 
custo de processamento (GOMES et al., 2019). 

Sua transformação é barata e geralmente não querer mão de obra qualificada, precisa apenas ferramentas 
simples e amplamente acessíveis para sua extração, modificação e uso (ITULAMYA, 2019). 

Outro ponto a destacar é que parte da população mundial trabalha e vive graças às construções de barro 
(GOMES et al., 2019). 

3.2.1.2 Ecológicas 

Este material possui baixo impacto ambiental devido ao baixo consumo energético dos agregados e às baixas 
emissões de CO2. Não é um material tóxico, é reutilizável e reciclável, embora não seja renovável (GOMES et 
al., 2019). 

Em comparação à outros materiais, a terra tem um menor indice de impactos ambientais, pois apenas 1 a 
2% de energia é gasta para uma construção semelhante à uma de concreto armado ou tijolos cozidos, por 
exemplo (FRANÇA et al., 2019).  

Sua extração não promove o desmatamento, como é o caso de certas regiões do mundo onde a madeira é 
utilizada para fazer terracota (ITULAMYA, 2019). 

3.2.1.3 Conforto 

Devido às características higroscópicas da argila, a terra tem a capacidade de regular a umidade relativa do 
ambiente interno (GOMES et al., 2019).  

A terra armazena calor quando exposta à luz solar e lentamente perde-o quando a temperatura externa é 
baixa, melhorando assim o conforto térmico dentro do cômodo (FRANÇA et al., 2019).  

A terra desempenha um papel de amortecimento acústico e, além disso, a terra crua purifica o ar ambiente 
filtrando certos poluentes e absorvendo os odores (ITULAMYA, 2019). 

3.2.2 Desafios 

De acordo com Itulamya (2019): 

3.2.2.1 Qualidade e disponibilidade 

A qualidade e disponibilidade do solo em certas regiões podem ser diferentes de outras regiões, o que leva 
a uma não padronização do material. 

3.2.2.2 Clima 

Em regiões de clima temperado, com muita chuva e geadas, este material apresenta propriedades mecânicas 
reduzidas que limitam sua resistência.  

Em regiões de clima equatorial, com grandes variações de umidade, o material é instável, pois se desgasta a 
cada estação e sem aglutinante estabilizador libera poeira. O solo se degrada ao contato com a água e a 
umidade, o que dificulta seu uso. 

3.2.2.3 Dificuldades de utilização do material em larga escala nos países industrializados 

A falta de profissionais capacitados em técnicas de construção em terra bruta. 

Falta de normatização e padronização. 

Falta de conscientização pública e comoção de apoio institucional. 

Competitividade de interprofissionais e outros materiais de construção. 

3.3. Métodos construtivos 

Existem várias metodologias construtivas de utilização da terra crua. Geralmente, elas são agrupadas para 
facilitar a compreensão. Existem os métodos "diretos", onde a terra bruta é transformada e usada in situ; e 
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os métodos "indiretos", que consistem em produzir unidades que são secas e associadas a um produto ligante 
embutido na alvenaria (PISANI, 2004). 

Os métodos diretos são divididos em duas classes: modelagem direta, onde o solo é compactado entre as 
formas, o que chamamos de “pisé”; ou solo empilhado por vários meios (por canteiros de flores, por pátios, 
por torrões depositados), que é comumente chamado de sabugo (PISANI, 2004). 

Nos métodos indiretos, os elementos são modulados manualmente em diferentes formas (deformados, 
achatados, torrões cilíndricos, volumes hemisféricos, plano-convexos, piriformes, etc.) ou moldados em 
molduras de madeira e destinados à alvenaria (PISANI, 2004). 

E há também um terceiro grupo que usa reforços de madeira como estrutura. Neste caso, a terra não tem 
uma função estrutural, mas sim um enchimento ou revestimento (PISANI, 2004). 

Existem várias técnicas de construção em terra que serão utilizadas em função do contexto geográfico, estilos 
de vida, costumes locais, clima e materiais disponíveis. 

Neste contexto, as 18 principais técnicas de construção em terra estão descritas na Figura 1. 

Figura 1 –  Técnicas de construção em terra (FERNANDES, 2006). 

As técnicas de construção de terra são classificadas de acordo com a forma como a terra é usada no processo 
de construção (Tabela 1). 

A 
Utilização da terra sob a 

forma 
monolítica e portante 

B 
Utilização da terra sob a 

forma 
de alvenaria portante 

C 
Utilização de terra como 

enchimento de uma estrutura 
de suporte 

1 – Terra escavada 
2 – Terra plástica  
3 – Terra empilhada 
4 – Terra modelada 
5 – Taipa de pilão 

6 – Blocos apiloados 
7 – Blocos prensados  
8 – Blocos cortados 
9 – Torrões de terra 
10 – Terra extrudida 
11 – Adobe mecânico 
12 – Adobe manual 
13 – Adobe moldado  

14 – Terra de recobrimento  
15 – Terra sobre engradado 
16 – Terra palha 
17 – Terra de enchimento  
18 – Terra de cobertura  

Tabela 1 –  Técnicas de construção em terra (FERNANDES, 2006). 
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A Tabela 2 fornece uma breve descrição das técnicas. 

Técnicas Descrição 

Terra escavada Habitat escavado na profundidade do solo 

Terra de cobertura Terra cobrindo uma estrutura construída com outro material 

Terra de enchimento Terra que preenche um envelope feito de materiais ocos 

Terra cortada Blocos de terra cortados diretamente no solo 

Terra comprimida Terra comprimida em moldes ou cofragens 

Terra modelada Terra moldada em plástico à mão 

Terra empilhada Bolas de terra empilhadas em paredes grossas 

Terra modelada Terra moldada em moldes de várias formas 

Terra extrudida Terra extrudada usando uma máquina 

Terra plástica Terra plástica em uma forma ou molde 

Terra palha O material leve consiste em uma pasta de argila ligada às fibras 

Terra de recobrimento Terra misturada com fibras que cobre um suporte em camadas finas 

Tabela 2 – Diferentes técnicas de construção de terra (ITULAMYA, 2019). 

Como pode ser observado, há diversos métodos relacionados que utilizam a terra crua como material de 
base. Qual método utilizar vai depender da composição da terra que se tem disponível, no conhecimento 
tecnico de quem vai utilizalá-la e do tipo de construção que se pretende fazer.  

4. Considerações finais

A terra crua é utilizada como material construtivo há mais de 9000 anos por todo o mundo. Entretanto, a 
partir do século XIX, tornou-se cada vez menos comum em comparação com os mais diversos tipos de 
materiais, como o concreto e o aço, considerados mais modernos e duráveis. 

No entanto, sabendo-se que o setor de construção civil é um dos que mais consomem materiais e causam 
impactos ambientais, cada vez mais se incentivam estudos de desenvolvimento de materiais e métodos 
construtivos que sejam menos impactantes.  

Nesse contexto, a terra crua começa a voltar a ter destaque por arquitetos e construtores, pois é um material 
com muitas vantagens econômicas, ambientais e de conforto. Além de existem diversos métodos 
construtivos que podem ser utilizados de acordo com o tipo de terra e de construção que se deseja fazer.  

Desse modo, considerando os pontos abordados nesse trabalho, conclui-se que esse matérial pode ser 
considerado um bom matérial sustentável, pois dentre tantas vantagens, ele é de baixo impacto ambiental 
se comparado a outros materiais construtivos. Contudo, ainda tem suas limitações e precisa ser mais 
difundido entre as construções modernas.  
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Resumo: Na Engenharia de Fundações, a previsão de cargas admissíveis dentro de um elemento presente na 
fundação e profundidade ideal apresentam uma complexa solução para o profissional. Vale lembrar que o 
fundamental problema reside na dificuldade em identificar a composição dos solos, os quais juntamente com 
os elementos de fundação compõem a infraestrutura. Assim, a pesquisa tem como objetivo geral analisar os 
acidentes estruturais da construção civil, tendo como objetivos específicos: apresentar a patologia na 
construção; avaliar o comportamento das fundações submetidas a fissuras, corrosões e trincas. Trata-se de 
pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório e de natureza qualitativa, desenvolvida através de estudo em 
livros e revistas científicas. As principais causas dos acidentes estruturais foram atribuídas na pesquisa, seja 
pela corrosão do aço de estruturas dos mais variados ambientes, erros de execução da obra, algumas falhas 
no que tange ao escoramento, falhas de recalque, no processo do próprio projeto, e muitos outros aspectos. 

Palavras-chave: Engenharia Civil. Fundação. Acidentes Estruturais. Patologia na Construção. 

Abstract: In Foundation Engineering, the prediction of admissible loads within an element present in the 
foundation and ideal depth presents a complex solution for the professional. It is worth remembering that 
the fundamental problem lies in the difficulty in identifying the composition of the soils, which together with 
the foundation elements make up the infrastructure. Thus, the research has the general objective of 
analyzing structural accidents in civil construction, having as specific objectives: to present the pathology in 
construction; evaluate the behavior of foundations subjected to cracks, corrosions, and cracks. This is 
bibliographic research, exploratory and of a qualitative nature, developed through study in books and 
scientific magazines. The main causes of structural accidents were attributed to the research, be it due to the 
corrosion of steel in structures of the most varied environments, errors in the execution of the work, some 
failures with regard to shoring, failures of settlement, in the design process itself, and many others aspects. 

Keywords: Civil Engineering. Foundation. Structural Accidents. Construction Pathology. 
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1. Introdução

O ramo da construção civil está entre os mais essenciais do mercado no país. Através da Engenharia Civil, 
insere-se no mercado capital rotativo e garante-se a oferta e demanda de uma quantidade expressiva de 
empregados no canteiro de obras. E novas táticas estão sendo sempre atribuídas neste setor, tendo em vista 
intensificar alterações econômicas e sociais, na busca por mais qualidade e redução de custos.  

A construção civil é avaliada uma indústria altamente fragmentada em um amplo número de empresas de 
pequeno porte, envolvendo uma espantosa variedade de intervenientes e, comparativamente a outros 
setores, não é eficiente (NETO, 2011; PALACIOS, et al.,1995). 

Para Maranhão (2010), deve haver conformidade entre as escolhas dos materiais e as técnicas construtivas 
com o projeto, para que possam atender às expectativas dos usuários e a conservação de suas propriedades 
e características iniciais. 

A estabilidade presente nas edificações também tem sido um desafio para profissionais da construção civil. 
Isso, porque mesmo que o trabalho e projetos sejam feitos com bastante atenção e cuidado, muitas 
edificações, se sujeitam ao longo dos anos e com o desgaste natural, a determinados comportamentos 
anômalos presentes no solo, mudanças na forma da edificação e interferência subterrânea. Buscando evitar 
que possíveis problemáticas, tais como: fissuras e alterações na estrutura da alvenaria, é necessário conhecer 
de forma aprofundada equipamentos e técnicas utilizados para executar dessemelhantes tipologias de 
fundações. 

Comumente nas grandes cidades, a escassez e o custo elevado de espaço fizeram com que os projetos 
arquitetônicos buscassem usar inteiramente a pouca área existente e maximizassem a altura das edificações 
(SILVA, 2010). Para tanto, o aumento expressivo na altura das edificações leva não somente à preocupação 
quanto à verificação das cargas verticais nos pilares, mas também à necessidade de verificação da 
estabilidade global da edificação, de tal forma que os pilares possam resistir aos esforços horizontais. 

Para Thomaz (2002), estas particularidades desta indústria elucidam completamente a formulação e 
desenvolvimento de um planejamento, interligado a um controle gerencial, que admita as pequenas 
empresas competir com sucesso e adaptar-se às mudanças do ambiente competitivo.  

É importante destacar que entre os diversos setores industriais que se tem conhecimento, a construção civil 
por suas características peculiares e também por razões conjunturais foi o que apresentou maiores 
dificuldades de adaptação, sendo essa a justificativa da pesquisa (VELLOSO, 2010). 

Pode-se dizer que a Engenharia de Fundações é uma área de conhecimento que envolve estudo, experiência 
e cautela, para encaminhar soluções à ampla diversificação dos problemas que se proporcionam. Sendo 
assim, a previsão das cargas admissíveis para um elemento de fundação e a profundidade ideal para sua 
implantação tem, muitas vezes, solução complexa a ser estabelecida pelo engenheiro (ANDRADE, 2003). 

Vale lembrar que o fundamental problema reside na dificuldade em identificar a composição dos solos, os 
quais juntamente com os elementos de fundação compõem a infraestrutura. Acredita-se que a maneira de 
tornar a edificação mais estabilizada, é utilizando-se a caixa do elevador e/ou da escada com elementos mais 
rígidos para vencer as influências das forças horizontais (ANDRADE, 2003). 

De acordo com Silva (2010), admita-se, que o contraventamento realizado por tirantes entre os pilares além 
de ter o custo mais elevado, não tem a mesma eficiência quando comparado com o travamento realizado na 
caixa do elevador. 

Um aspecto cultural bastante disseminado é o fato de que os usuários das edificações não aplicam, com 
relação a esse produto, as mesmas exigências de desempenho e qualidade que exigem de produtos de outras 
indústrias, como a automobilística (BORGES, 2008). 

Existe na Construção Civil um agregado de atividades complexas que estão associadas entre si, dada a 
diversificação dos seus produtos e equipamentos, que estão em constante evolução tecnológica, e que estão 
vinculados com os mais diversos tipos de demanda. E abriga indústrias tecnológicas, capital intenso, química, 
siderúrgica, empresas de serviço, tendo como característica marcante a diversidade (SUELEN GADOTTI, S. 
2021). 

316



Acidentes estruturais em elementos de fundação : Uma revisão de literatura 

Porém o desenvolvimento tecnológico gerou um crescimento acelerado que resultou também em aspectos 
negativos, como a deterioração precoce das edificações que, consequentemente, apresentam uma 
diminuição no seu desempenho.  

Esses aspectos negativos advêm de um conjunto de irregularidades interligadas entre si, por exemplo, uma 
má execução das fundações, onde não se deu a devida importância aos carregamentos horizontais, que com 
o passar dos anos se acentuarão os recalques sofridos pelas edificações, a mão de obra desqualificada,
gerando problemas na vida útil da edificação.

No entendimento de Thomaz (2002), tanto os materiais, as técnicas e os procedimentos de construção de 
edifícios têm crescido de forma marcante nos últimos tempos, exigindo mais conhecimentos 
multidisciplinares por parte dos engenheiros, arquitetos, pedreiros, serventes e os construtores em geral. 
Novos métodos têm sido seguidos com baseamento em práticas tradicionais resultando, muitas vezes, em 
insucessos técnicos e econômicos.  

A variedade de uma obra é considerada interminável e, portanto, não há uma única saída para tornar real a 
construção sustentável. Segundo dados da última pesquisa da UNEP (2007), o setor de Construção Civil 
consome quase 50% de todos os recursos naturais, responde por 25 a 40% do consumo de energia; 30 a 50% 
da geração de resíduos sólidos e 30 a 40% da emissão de gases de efeito estufa. 

Na esfera social o setor também é representativo, de maneira especial em países emergentes, absorvendo 
grande parte da mão de obra despreparada para os desafios dos novos tempos. Para Maciel e Melhado (1995 
apud SILVA, 2010), deve haver conformidade entre as escolhas dos materiais e as técnicas construtivas com 
o projeto, para que possam atender às expectativas dos usuários e a conservação de suas propriedades e
características iniciais e avitar manifestações  patológicas  .

Assim, as  manifestações  patológicas  das  fundações  de forma ferql ainda são pouco discutidas no meio 
técnico da atividade profissional,  e por vezes só ganham atenção quando  ocorrem  acidentes  de  grandes  
proporções relatados pelos  meios  de comunicação (SUELEN GADOTTI, S. 2021). 

Assim, a pesquisa tem como objetivo geral analisar os acidentes estruturais dos elementos de fundação da 
construção civil. Os objetivos específicos são: apresentar a patologia nas fundações, avaliar o 
comportamento das fundações submetidas a fissuras, corrosões e trincas, sugerir medidas de reparo, se 
possível. 

2. Aspectos gerais das fundações

As fundações são utilizadas pela engenharia para tratar de estruturas. Elas são as responsáveis pela 
transmissão de pedidos de construção no solo e podem ser divididas em muitos tipos, que recebem 
determinada carga e peculiaridade de solo. Nas fundações rasas e/ou diretas, existem elementos onde sua 
carga se transmite diretamente no terreno, sofrendo pressão na base da fundação e com profundidade 
relacionada a este terreno sendo inferior em duas vezes sua dimensão (BASTOS, 2011).  

Prontamente se incluem neste tipo de fundação os blocos, as sapatas (isoladas, corridas, associadas, 
alavancadas, vigas de fundação) e os radies, conforme NBR 6122. A fundação é a parte de uma estrutura que 
transmite ao terreno a carga da obra edificada ou a edificar. Vargas (2002) assevera, também, que o estudo 
da fundação abrange preliminarmente duas partes fundamentalmente distintas: 

a) No processo de cargas sobre a fundação, são transmitidas sobre camadas deste terreno, porém
capaz de suportar uma possível ruptura. Nela, deformidades provenientes de suas camadas no solo
devem ser compatíveis a sua estrutura;

b) Já no estudo de terreno, existe a execução dessa fundação, porém não existe dano a outras
estruturas próximas. E na execução de fundações, a escolha do tipo é feita pelo aspecto econômico.

De acordo com Hachich (2000), no projeto existem elementos, tais como a topografia daquela área, levando 
em consideração o levantamento topográfico que engloba toda a representação altimétrica e planimétrica, 
bem como acidentes geográficos da porção deste terreno.  
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Há ainda que se considerar, informações sobre a encosta do terreno, se suporta causas naturais e cargas 
adicionais. As erosões devem ser analisadas no processo de desagregação do solo e de fragmentos de rochas. 
A partir de informações geotécnicas e geológicas, busca-se analisar o subsolo e informações sobre a 
existência de sondagens mistas, poços, ensaio de cone e outros (ANDRADE, 2003). 

a) Dados da estrutura a construir:

✓ Tipo e uso que terá a nova obra: tamanho e complexidade funcional do local, considerando seu
entorno e tipo de vizinhança;

✓ Sistema estrutural: resistência dos materiais e da estrutura a ser utilizada para o uso em questão;

✓ Cargas: estudo de cargas diárias que devem ser suportadas pelas fundações.

b) Dados sobre construções vizinhas:

✓ Tipo de estrutura e fundações;

✓ Número de pavimentos, carga média por pavimento;

✓ Desempenho das fundações;

✓ Existência de construções no subsolo;

✓ Avaliar as possíveis consequências de escavações e vibrações provocadas pela nova obra.

2.1 Processo de Fundações e Tipos 

Conforme a ABNT NBR 6122 (2020), nota-se que as fundações são convencionalmente separadas em dois 
grandes grupos: 

a) Fundações Rasas ou Diretas: Tecnicamente, as fundações rasas ou diretas são aquelas em que a
profundidade de escavação é inferior a três metros, sendo mais utilizadas em casos de cargas leves,
como residências, ou no caso de solo firme.

b) Fundações Profundas: São mais utilizadas em casos de edifícios altos em que os esforços do vento
se tornam consideráveis, e/ou nos casos em que o solo só atinge a resistência desejada em grandes
profundidades.

Os tipos mais comuns de fundação profunda são as estacas escavadas e as estacas cravadas. As estacas 
cravadas podem ser de madeira, metálicas e concreto armado. Cabe destacar que o que distingue, sobretudo, 
uma fundação rasa ou direta é o fato da distribuição de carga do pilar para o solo advir pela base do elemento 
de fundação, sendo que, a carga aproximadamente pontual que ocorre no pilar, é transformada em carga 
distribuída, num valor tal, que o solo seja capaz de suportá-la (MARAGON, 2018). 

A fundação profunda, a qual tem grande comprimento em relação a sua base, com mais de 3 m de 
profundidade oferece grande capacidade de carga devido ao atrito lateral do corpo do elemento de fundação 
com o solo (MELHADO, et al., 2002): 

Sendo assim a fundação profunda, normalmente, dispensa abertura da cava de fundação, constituindo-se, 
por exemplo, em um elemento cravado por meio de um bate-estaca. A fundação profunda é seguida quando 
a fundação direta não for recomendada. Sendo assim são separadas em três tipos principais (MELHADO, et 
al., 2002): 

• Estaca-elemento de fundação profunda executado com auxílio de ferramentas ou equipamentos,
execução esta que pode ser por cravação a percussão, prensagem, vibração ou por escavação, ou,
também, de forma mista, envolvendo mais de um destes processos;

• Tubulão - elemento de fundação profunda de forma cilíndrica, em que, pelo menos na sua fase final
de execução, existe a descida de operário (o tubulão não difere da estaca por suas dimensões, porém
pelo processo executivo que envolve a descida de operário);

• Caixão–elemento de fundação profunda de forma prismática, concretado na superfície e instalado
por escavação interna.
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3. Metodologia

Foi inicialmente realizada uma pesquisa bibliográfica, para explanar sobre o conteúdo, abordando as 
fundações e acidentes estruturais, análise técnica dos acidentes e as patologias das fundações, fissurações 
nas alvenarias, flambagens e para definir quais são os tipos de fundações e suas patologias.  

As informações foram coletadas em artigos, revistas, trabalhos científicos que trazem em seus temas os 
acidentes estruturais e as patologias das construções. A abordagem foi descritiva e de acordo com os 
objetivos do trabalho, o estudo é qualitativo, pois foram feitas pesquisas em dados previamente publicados 
por fontes citadas na pesquisa.  

De acordo com Ruiz (2011) é através da pesquisa bibliográfica que é possível analisar fatos relevantes com 
base teórica e científica, seguida de relato. Para isso, determina-se as técnicas pelas quais se deve utilizar e 
que serão empregadas para responder à questão norteadora da pesquisa ao longo do referencial teórico e 
que serão suficientes para apoiar as conclusões da pesquisa. 

Neste sentido, o trabalho compreendeu 5 etapas, a primeira etapa consistiu no ato introdutório que explana 
o contexto atual, problemática, justificativa e os objetivos do artigo.

A segunda etapa consiste no embasamento dos conceitos abordados nesta pesquisa, onde descreve as 
principais definições para a compreensão do conteúdo técnico disposto. 

A terceira etapa contemplou o percurso metodológico que este estudo apresentou, nesse contexto do estudo 
bibliográfico, foram lidos os artigos e escolhido uma primeira amostra baseada nos resumos lidos para a 
averiguação da compatibilidade do tema. Em seguida, foi realizada uma segunda amostra mais especifica 
onde foram escolhidos os trabalhos que contribuíram com este artigo, baseado na leitura completa da 
literatura envolvida. 

A quarta etapa apresentou os resultados contidos após o percurso metodológico, descrevendo os principais 
acidentes em elementos de fundação. Assim, na quinta e última etapa foral realizadas as conclusões finais 
da pesquisa. 

4. Resultados e discussões

4.1 Acidentes estruturais 

Helene (2000) define a corrosão das armaduras de concreto como um fenômeno de natureza eletroquímica 
que pode ser acelerado pela presença de agentes químicos externos ou internos ao concreto. 

Os danos causados pela corrosão de armadura geralmente são manifestados por fissuras no concreto 
paralelas à direção da armadura, delimitando ou desprendendo o recobrimento. Em componentes 
estruturais que apresentam uma elevada quantidade de umidade, os primeiros sintomas de corrosão 
evidenciam-se por meio de manchas de óxido nas superfícies do concreto (MIOTTO, 2010). 

Produzir por efeito da corrosão óxido expansivo, com aumento de volume de aproximadamente oito a dez 
vezes do volume original, cria-se fortes tensões no concreto, que levam a que este se rompa por tração, 
apresentando fissuras que seguem as linhas das armaduras principais e, inclusive, dos estribos, se a corrosão 
foi muito intensa (CÁNOVAS, 1988). 

Os fatores que influenciam na corrosão da armadura estão integrados às características do concreto, ao meio 
ambiente e à disposição das armaduras nos componentes estruturais afetados. As estruturas de concreto 
armado não podem ser consideradas obras eternas, devendo, por isso, passar por inspeções periódicas para 
que as anomalias que possam apresentar sejam diagnosticadas e corrigidas a tempo, mediante um 
tratamento adequado (KOPSCH, 2001). 

Isso é especialmente importante em complexos industriais, estruturas portuárias, centrais térmicas e 
nucleares, construções marítimas, represas, pontes e em todas as obras nas quais o meio possa atuar 
desfavoravelmente, provocando a corrosão do concreto (CÁNOVAS, 1988). 

A seguir, apresenta-se alguns dos mais históricos acidentes acontecidos no Brasil, seja por falha na execução 
da obra, seja por falha no projeto, na manutenção, ou na execução da estrutura daquela edificação: 

319



Acidentes estruturais em elementos de fundação : Uma revisão de literatura 

Quadro 1 – Histórico de acidentes ocorridos no Brasil. Fonte: Silva, 2010. 

Ano Obra Estado Cidade Provável origem do problema Vitimas 

1995 Edifício Atlântico PR Guaratuba Falha na execução da estrutura 28 

1997 Edifício Itália SP São José do Rio Preto Falha do projeto 0 

1998 Edifício Palace II RJ Rio de Janeiro Falhas de projeto 9 

1999 
Edifício Éricka e 

Enseada de Serrambi 
PE Olinda Falhas de projeto 4 

2004 Areia Branca PE Recife Falhas na execução da obra 4 

2006 Marquise da UEL PR Londrina Falhas de projeto 2 

2006 Obra na Uerj RJ Rio de Janeiro Desconhecidas 0 

2007 
Obra do metrô de 

São Paulo 
SP São Paulo 

Falha de gerenciamento: projeto + 
medidas de recalque 

7 

2008 Complexo esportivo RS Novo Hamburgo Falha de projeto 3 

2008 
Edifício Dom 

Gerônimo 
PR Maringá 

Falha estrutural de uma sacada 
proporcionando efeito dominó 

0 

2009 Edifício Santa Fé RS Capão de Canoa Falhas de execução 4 

2009 Igreja Renascer SP São Paulo Falha de projeto 7 

2010 Prédio antigo RJ Rio de Janeiro Falha de manutenção 4 

2011 
Prédio de pequeno 

porte 
RJ Nova Friburgo Desconhecida 3 

2011 Prédio – Real Class PA Belém Desconhecida 3 

A corrosão do concreto provoca a sua deterioração, afetando a estabilidade a durabilidade das estruturas. A 
armadura não é suscetível de sofrer corrosão, a não ser que ocorram contaminação e deterioração do 
concreto (OLIVEIRA, et al., 2015).  

Os constituintes do concreto impedem a corrosão do material metálico resistindo à entrada de 
contaminantes. Dessa forma, quanto mais o concreto se mantiver inalterado, mais protegida estará a 
armadura. Sousa (2006), levam em consideração que a corrosão e a deterioração observadas em concreto 
podem estar associadas a fatores mecânicos, físicos, biológicos ou químicos. 

• Fatores mecânicos: Entre os fatores mecânicos, as vibrações podem ocasionar fissuras no concreto,
possibilitando o contato da armadura com o meio corrosivo. Líquidos em movimento, principalmente
contendo partículas em suspensão, podem ocasionar erosão no concreto, com o seu consequente
desgaste. A erosão é mais acentuada quando o fluido em movimento contém partículas em
suspensão na forma de sólidos, que funcionam como abrasivos, ou mesmo na forma de vapor, como
no caso de cavitação.

• Fatores físicos: Os fatores físicos, como variações de temperatura, podem ocasionar choques
térmicos com reflexos na integridade das estruturas. Variações de temperatura entre os diferentes
componentes do concreto (pasta de cimento, agregados e armadura), com características térmicas
diferentes, podem ocasionar micro fissuras na massa do concreto que possibilitam a penetração de
agentes agressivos.

• Fatores biológicos: Os fatores biológicos, como microrganismos, podem criar meios corrosivos para
massa do concreto e armadura, como aqueles criados pelas bactérias oxidantes de enxofre ou de
sulfetos, que aceleram a oxidação dessas substâncias por ácido sulfúrico.

• Fatores químicos: Os fatores químicos estão relacionados com a presença de substâncias químicas
nos diferentes ambientes, normalmente água, solo e atmosfera. Entre as substancias químicas mais
agressivas devem ser citadas os ácidos, como sulfúrico e clorídrico. Os fatores químicos podem agir
na pasta de cimento, no agregado e na armadura de aço-carbono.

De acordo com a norma regulamentadora da ABNT NBR 6122: as fundações podem ser classificadas também 
como diretas ou superficiais. Os elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno, 
predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação, e em que a profundidade de 
assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação. 
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Incluem-se neste tipo de fundação as sapatas, os blocos, os radiers, as sapatas associadas, as vigas de 
fundação e as sapatas corridas. 

5. Conclusões

Os custos elevados em espaços e a escassez das grandes cidades levaram os projetos arquitetônicos à 
utilização de poucas áreas horizontais existentes, aumentando a altura de edificações. Mas esse crescente 
aumento na altura de edificações atribuiu preocupações tanto quanto à verificação de cargas verticais nesses 
pilares, quanto a verificação de instabilidade apresentada pela edificação, no sentido desses pilares terem 
resistência a esforços horizontais.  

Para isso, a Engenharia de Fundações é fundamental no tocante ao estudo, experiência e cautela, exercendo 
papel essencial de desencadear soluções aos mais diversos problemas, eventualmente proporcionados. É 
conclusivo que a previsão de cargas admissíveis em elementos de fundação e profundidade ideais na 
implantação apresenta soluções complexas, que são estabelecidas pelos engenheiros, e a problemática 
identificada está na dificuldade de identificação da composição de solos. 

Junto aos elementos da fundação estão também os elementos de infraestrutura, onde supõe-se que a forma 
mais viável da edificação se tornar mais estabilizada, é usando a caixa do elevador e escadas, reduzindo a 
influência de forças horizontais. Assim, concluiu-se que o contraventamento dado por tirantes nos pilares, 
exercem custos elevados e não produzem a mesma eficiência, se houvesse o travamento em caixas de 
elevadores.  

É válido ressaltar a importância também de conhecer as patologias da construção civil, que visam estudos 
sintomas e manifestação, origens e causas de defeitos decorrentes de projetos ou materiais e da 
aplicabilidade nas edificações.Os problemas patológicos são presenciados em edificações tendo variação no 
tempo e forma dessas manifestações e são problemas apresentados com amplitude simples e de diagnóstico 
evidente.  

Os acidentes estruturais acontecem na construção civil com muita frequência, não somente no Brasil, mais 
em todo o mundo. As principais causas dos acidentes estruturais foram atribuídas na pesquisa, seja pela 
corrosão do aço de estruturas dos mais variados ambientes, erros de execução da obra, algumas falhas no 
que tange ao escoramento, falhas de recalque, no processo do próprio projeto, e muitos outros aspectos 
envolvidos.  

Durante o processo de construção se torna inadmissível que ocorram falhas ou que os projetos possam ser 
interpretados de forma incorreta, posto que a execução da obra e dos equipamentos ou mesmo erros na 
cura do concreto permitem que ocorram erros de execução, de escoramento, falta de critérios para 
armazenar material e nos equipamentos.  

Um dos principais erros que levam aos acidentes estruturais está na falha nos projetos e na investigação do 
solo, nos modelos de fundação e nos dimensionamentos de estruturas. Além de falta de detalhamento ou 
execução, erros o projeto estrutural e no dimensionamento de determinada estrutura. 
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Resumo: Ao longo dos anos, existiu uma ideia de que as estruturas de concreto armado eram eternas, ou 
seja, à prova de deterioração. Sendo assim, hoje é uma máxima de que tais estruturas também se 
deterioram, situação evidenciada pelo estado em que algumas obras de arte rodoviárias apresentam-se.O 
método tradicional de investigação que consiste na extração de amostras de concreto da estrutura, e a 
posterior execução de ensaios de compressão axial, apresentam como desvantagens ser onerosa, além da 
restrição dos locais de retirada dos testemunhos, para que não se comprometa a estabilidade da estrutura. 
Em razão disso, os corpos-de-prova, em geral, são extraídos apenas das lajes em números relativamente 
pequenos, o que não permite um completo mapeamento dos níveis de resistência do concreto da 
estrutura.Neste contexto estão inseridos os ensaios não destrutivos (END) que viabilizam a coleta de dados 
sem a necessidade de extração de amostras, de maneira a causar pouco ou nenhum prejuízo. Para a 
avaliação de estruturas de concreto armado, estes ensaios auxiliam na caracterização e identificação de 
manifestações patológicas, além de monitorar alguns parâmetros físicos que estão relacionados aos 
processos de deterioração ou risco à estrutura.O ensaio de ultrassom caracteriza-se num método não 
destrutivo que tem por objetivo a detecção de defeitos ou descontinuidades internas presentes nos mais 
variados tipos de materiais. Adicionalmente, possibilita medir a profundidade de fissuras, acompanharem a 
modificação de propriedades do concreto ao longo do tempo.O objetivo desse trabalho foi inspecionar os 
corpos de prova cilíndricos de concreto simples, de mesma composição de materiais, a fim de se avaliar a 
uniformidade das peças e realizar uma correlação entre os resultados dos ensaios de ultrassonografia com 
os resultados de ensaios destrutivos de resistência à compressão para diferentes idades. Os resultados 
apresentam um bom índice de correlação (R²=0.86) para os casos estudados. 

Palavras-chave: ultrassom, ensaios não destrutivos, concreto. 

Abstract: Over the years, there has been an idea that reinforced concrete structures were eternal, that is, 
deteriorating. Thus, today it is a maxim that such structures also deteriorate, a situation evidenced by the 
state in which some road works of art are presented.  

The traditional method of investigation, which consists in the extraction of concrete samples from the 
structure, and the subsequent execution of axial compression tests, have as disadvantages to be costly, in 
addition to the restriction of the places of removal of the testimonies, so that the stability of the structure 
is not compromised. As a result, specimens are generally extracted only from slabs in relatively small 
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numbers, which does not allow a complete mapping of the resistance levels of the concrete of the 
structure. 

In this context, non-destructive tests (END) are inserted, which enable data collection without the need for 
sample extraction, in order to cause little or no damage. For the evaluation of reinforced concrete 
structures, these tests assist in the characterization and identification of pathological manifestations, in 
addition to monitoring some physical parameters that are related to the processes of deterioration or risk 
to the structure. 

The ultrasound test is characterized by a non-destructive method that aims to detect defects or internal 
discontinuities present in the most varied types of materials. Additionally, it makes it possible to measure 
the depth of cracks, to monitor the change in concrete properties over time. 

The objective of this work is to inspect cylindrical specimens of simple concrete, with the same composition 
of materials, in order to evaluate the uniformity of the parts and perform a correlation between the results 
of the ultrasound tests with the results of destructive tests of resistance to compression for different ages. 
The results show a good correlation index (R² = 0.86) for the cases studied. 

Keywords: ultrasound, non-destructive testing, concrete. 

1. Introdução

O concreto teve seu uso amplamente difundido no último século em construções de pequeno, médio e 
grande porte, tais como residências, edifícios, pavimentos, estruturas de contenção, fundações, entre 
outras (MEDEIROS, 2007). Esse crescimento acelerado da construção civil provocou a necessidade de 
inovações tecnológicas que trouxeram aceitação de maiores riscos e consequentemente o 
desenvolvimento da indústria da construção civil (SOUZA e RIPPER, 1998). 

De modo habitual, são feitos ensaios de resistência à compressão aos 28 dias em corpos de prova (CPs) 
cilíndricos (ou cúbicos) para verificar se os parâmetros mecânicos do concreto utilizado estão de acordo 
com os parâmetros exigidos em projeto. No entanto, os CPs não conseguem caracterizar, de maneira fiel, o 
concreto existente na estrutura, devido às diferentes condições de lançamento, compactação e condições 
de cura (EVANGELISTA, 2002). 

Nas décadas de 70 e 80 houve um aumento nos estudos dos Ensaios Não Destrutivos (ENDs), com a 
intenção de melhor representar as características do concreto na própria estrutura, já que os ensaios 
padrão em corpos de prova representavam apenas a resistência à compressão do mesmo, em condições 
diferentes da estrutura real (CASTRO, 2009). 

Ensaios de caráter não destrutivo se tornaram viáveis e adequados para auxiliar na avaliação do 
desempenho de estruturas em serviço. Quando se precisam obter dados de resistência de tais estruturas, o 
mais comum é recorrer à extração de corpos de prova para posterior análise em laboratório, através do 
rompimento destes em ensaio de compressão. O inconveniente deste tipo de avaliação é que muitas vezes, 
quando se está extraindo o testemunho, este se quebra num comprimento menor que o desejado, o que 
provoca, muitas vezes, a realização de novos furos e assim, deixando a estrutura danificada, sendo 
necessários reparos posteriores (MENEGHETTI, 1999).  

De modo particular, o ultrassom é uma técnica de END que possui bom desempenho quando utilizado na 
determinação da resistência à compressão do concreto porém, devido às grandes diferenças na matriz 
constituinte do concreto, que ocorrem logo nas primeiras idades de um corpo de prova, oriundas do 
processo de hidratação do cimento, a umidade provoca mudanças significativas na velocidade de 
propagação das ondas ultrassônicas (MENEGHETTI, 1999). 

Neste trabalho, faz-se uma proposta de avaliação da resistência à compressão axial do concreto utilizando 
o método da ultrassonografia. Para atingir tal fim, pretende-se realizar uma correlação entre os resultados
dos ensaios de ultrassonografia com os resultados de ensaios destrutivos convencionais de resistência à
compressão axial em diversas idades.
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2. Definição de ensaio de ultrassom

O ensaio de ultrassom permite que uma onda ultrassônica seja projetada em um material, sendo medida a 
velocidade de propagação de ondas ultrassônicas da mesma. Esta velocidade vai depender da natureza do 
material (sólido, homogêneo e isotrópico), da sua porosidade, propriedades elásticas, da presença de 
vazios ou de água no sistema de poros, entre outros fatores. A velocidade  para meios sólidos, elásticos e 
homogêneos é dada pela Equação 1 e conseguinte as Equações 2 e 3 (LORENZI et al., 2008; MALHOTRA; 
CARINO, 1991). 

𝑉 = √
𝐾𝐸𝑑
𝜌

(1) 

𝐾 =
(1 − 𝑣). 𝑔

(1 + 𝑣)(1 − 𝑣)
(2) 

𝐸𝑑 =
𝑉2𝜌

𝐾
(3) 

Onde:V: Velocidade de Propagação de onda ultrassônica; 

𝐸𝑑 : Módulo de Elasticidade Dinâmico do material; 

ρ: densidade do material; 

g: aceleração devido à gravidade; 

ν: Coeficiente de Poisson dinâmico do material. 

As relações entre Módulos de Elasticidade Dinâmico (MOD) e Estático (MOE) com relação à Velocidade do 
Pulso Ultrassônico (VPU) são fornecidas na Tabela 1 e se aplicam aos concretos feitos com os tipos mais 
comuns de agregados naturais: areia, brita e cascalho. O Coeficiente de Poisson do concreto situa-se na 
faixa de 0,15 a 0,25 para a maioria dos concretos. No caso da determinação do Módulo de Elasticidade 
Dinâmico, assumindo-se um valor médio para o coeficiente de Poisson, o erro permanecerá na casa de 10% 
ou menos (COSTA, 2004; BS 1881 (BSI, 1986)). 

Tabela 1 – Relação empírica entre Módulos de Elasticidade Estáticos e Dinâmicos e Velocidade de Pulso Ultrassônico 

Velocidade 
do pulso 
(km/s) 

MOD 
(MN/m²) 

MOE 
(MN/m²) 

Velocidade 
do pulso 
(km/s) 

MOD 
(MN/m²) 

MOE 
(MN/m²) 

3.6 24.000 13.000 4.4 36.000 27.000 

3.8 26.000 15.000 4.6 42.000 34.000 

4.0 29.000 18.000 4.8 49.000 43.000 

4.2 32.000 22.000 5.0 58.000 52.000 

Fonte: BS 1881(BSI, 1986) 

De acordo com a NBR 8802 (ABNT, 2019), o ensaio de ultrassom consiste na medição, por meio eletrônico, 
do tempo de propagação de ondas ultrassônicas através do concreto, entre o emissor e o receptor. Um 
pulso de onda ultrassônica através do concreto é criado em um ponto na superfície do objeto teste e assim 
é medido o tempo de sua viagem desse ponto para outro. O comprimento percorrido entre os transdutores 
dividido pelo tempo de propagação resulta na velocidade média de propagação da onda ultrassônica, 
conforme a Equação 4: 

𝑉 =
𝐿

𝑡
(4) 

Onde: 

V: Velocidade de Propagação da onda ultrassônica; 
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L: a medida da distância entre os eixos e ∕ou as faces dos transdutores; 

t: tempo decorrido desde a emissão da onda até a sua recepção. 

De acordo com Lorenzi et al. (2008), o ensaio pode também ser usado para entender a relação entre a 
qualidade do concreto, avaliada pela VPU, com sua resistência à compressão axial. Hipoteticamente, é 
possível estabelecer uma relação de regressão entre a densidade do concreto e a resistência à compressão 
axial. A oportunidade de estimar a resistência a partir de um ensaio rápido e não destrutivo é muito 
atraente, pois isto permitiria obter uma maior segurança quanto às características reais do concreto. Sendo 
assim, a ideia é explorar o fato de que a velocidade é uma função da densidade do material e de sua 
dureza, que estão correlacionadas com a resistência à compressão axial. 

3. Método de geração e recepção das ondas ultrassônicas

A maior parte dos aparelhos para o ensaio de ultrassom identificam descontinuidades através da 
monitoração das reflexões sônicas transmitidas ao material através de um cabeçote acoplado na peça 
(SANTIN, 2003). 

As ondas ultrassônicas são originadas a partir de um transdutor eletroacústico que, ligado a um circuito 
eletrônico, recebe um estímulo para variar mecanicamente, em uma frequência que pode ser de 20kHz até 
aos 200kHz conforme o transdutor. Este transdutor eletroacústico é formado por materiais cristalinos de 
efeito piezoelétrico. O circuito eletrônico emite pequenos pulsos elétricos ao transdutor, excitando o cristal 
na sua frequência natural. Esta vibração gera ondas ultrassônicas capazes de atravessar o material em 
estudo (BUNGEY, 2006; ASTM C 597-02, 2003). 

O aparelho geralmente possui um visor que indica a intensidade da energia refletida e a localização das 
interfaces. É composto por um circuito eletrônico capaz de gerar pulsos que são transformados em ondas 
ultrassônicas e transmitidas para o concreto, recebidas por um transdutor-receptor, amplificadas e 
transformadas em pulsos elétricos novamente, que permite que se meça o tempo de propagação. Pela 
análise destas reflexões, o usuário consegue determinar a existência ou não de descontinuidades no 
material (ASTM C 597-02, 2003; SANTIN, 2003). 

Este tipo de ensaio pode ser visto como um dos mais propícios e com grande crescimento no ramo da 
engenharia para a avaliação de estruturas de concreto. Com ele consegue-se realizar um controle das 
variações da resistência da estrutura, que pode ser associada a mudanças das suas propriedades (LORENZI 
et al., 2008). 

Em geral, a onda ultrassônica se propaga mais rapidamente em meios densos do que no ar. Logo, admite-se 
que concretos com maiores velocidades de propagação da onda ultrassônica apresentam uma maior 
densidade, o que de modo geral significa dizer que apresentam menor índice de vazios e, portanto, uma 
maior qualidade (TEODORO; CASCUDO; CARASEK, 2018). Sendo assim, a norma britânica BS EN 12504-4 – 
Testing concrete – Determination of ultrasonic pulse velocity (BSI, 2000), apresenta uma correlação 
relevante, que associa os valores de velocidade do pulso ultrassônico com a qualidade do concreto, como 
se observa na Tabela 2. Além disso, o ultrassom também pode ser utilizado para avaliar aspectos da 
compacidade, bem como a presença de fissuras e falhas no concreto (MALHOTRA; CARINO, 2004). 

Tabela 2 - Critérios de avaliação do concreto com base na velocidade de onda ultrassônica proposta pela norma BS EN 
12504-4 (BSI, 2000) 

Velocidade da onda ultrassônica (m/s) Qualidade do concreto 

>4500 Excelente 

3500 a 4500 Bom 

3000 a 3500 Regular 

2000 a 3000 Ruim 

< 2000 Bom 

Fonte: BS EN 12504-4 (BSI, 2000) 
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4. Materiais e Métodos

A metodologia proposta para este trabalho engloba 4 etapas listadas nos subtópicos a seguir. Com o intuito 
de contextualizar a importância do ensaio de ultrassom como ferramenta de diagnóstico para aferir a 
resistência do concreto através da determinação da velocidade de propagação da onda ultrassônica foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o desempenho de ensaios de ultrassom em concreto, incluindo a 
consulta a instruções normativas como a NBR 8802 (ABNT, 2019), NBR NM 335 (ABNT, 2012), BS 1881: 203 
(BSI, 1986) e ASTM C 597- 02 (ASTM, 2003).  

4.1 Dosagem e moldagem das amostras 

As amostras de concreto utilizada neste trabalho foram produzidas com resistência característica à 
compressão prevista de no mínimo 30 MPa. Para a confecção dos CPs foram utilizados os seguintes 
materiais: cimento CP V-ARI (cimento Portland de alta resistência inicial), britas 1 e 2 de origem calcária 
com dimensão máxima característica de 25 mm e 12,5 mm respectivamente, e areia natural de rio, zona 
ótima, com módulo de finura de 2,59 .Foram produzidos 10 CPs (Figura 01) que, 24h após a moldagem 
foram colocados em cura úmida (Figura 02).  

Figura 1 - Corpos de prova de concreto simples e corpos de prova em cura 

Fonte: Acervo Autores. 

A resistência de dosagem obtida foi de 36,6 MPa, utilizando um desvio padrão (sd) de 4,0 MPa determinado 
conforme a condição de preparo do concreto, referente a Classe A. A relação água/cimento de 0,52 foi 
adotada. A proporção dos materiais agregados utilizados foi de 60% de brita 1 e 40% de brita 2 . 

O traço unitário obtido é apresentado na Tabela 3 e a quantidade de material utilizada, em kg, para a 
produção do concreto é apresentada na Tabela 4, para uma consistência requerida do concreto de 8±10 
cm. 

Tabela 3 - Traço unitário 

Cimento Brita 1 Brita 0 Areia Natural Água 

1 1,65 1,10 1,82 0,45 

Fonte: Autores. 

Tabela 4 - Quantidade de materiais do traço em kg  para o volume de 34 litros 

Cimento Brita 1 Brita 0 Areia Natural Água 

kg kg kg kg kg 

13,70 22,55 15,04 24,94 6,17 

Fonte: Autores. 
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4.2 Ensaio de Ultrassom 

A partir da moldagem dos corpos de prova o ensaio de ultrassom foi feito pelo método de medição direta 
(transmissão direta). Este arranjo é o mais recomendado na determinação da velocidade de propagação de 
ondas por um material, pois desta forma as ondas são recebidas com maior intensidade. Os transdutores 
devem ser posicionados em faces opostas do corpo de prova ou elemento de concreto. Foi utilizado um gel 
acoplante para o ensaio de ultrassom de alto desempenho para uso geral, o mesmo gel que é utilizado no 
equipamento para ultrassom em gestantes. 

O ensaio foi realizado nas seguintes idades: 3, 5,25, 48 e 70, dias. Os ensaios foram executados em parceria 
com a empresa Consultare Labcon (Belo Horizonte/MG). Foram realizados dois ensaios: o não destrutivo 
(ultrassom) e o destrutivo (compressão axial). O ensaio não destrutivo foi feito seguindo a NBR 8802 (ABNT, 
2019) que se aplica à realização de ensaios em corpos de prova e testemunhos de estruturas e também à 
verificação da homogeneidade do concreto de elementos estruturais, imediatamente antes da execução do 
ensaio de compressão axial.  

4.3 Ensaio de Compressão. 

Os ensaios de compressão foram realizados de acordo com a NBR 5739 (ABNT, 2018), logo após a execução 
do ensaio de ultrassom nos corpos de prova. Segundo a norma, até a idade de ensaio, os corpos de prova 
devem ser mantidos em processo de cura úmida ou saturados, nas condições preconizadas. Os mesmos 
foram mantidos em primeiro momento, no tanque da empresa CityMix (Curvelo/MG), e posteriormente, 
foram levados para Belo Horizonte/MG, especificamente para o tanque do laboratório LabCon, onde 
ficaram em cura úmida até o último ensaio.  

A carga de ensaio foi aplicada continuamente e sem choques, com velocidade de carregamento de 0,45 ± 
0,15 MPa/s. Sendo que nenhum ajuste deve ser efetuado nos controles da máquina quando o corpo de 
prova estiver se deformando rapidamente ao se aproximar de sua ruptura. 

5. Resultados e Discussão

A utilização de ENDs é uma ótima alternativa, uma vez que a peça estrutural a ser avaliada não sofre dano 
algum ou pequenos danos facilmente reparáveis que não comprometem o seu desempenho, permitindo 
assim uma investigação mais ampla do concreto da estrutura. 

O ensaio de US é um método eficaz de ensaio não destrutivo para controle de qualidade do concreto e 
detecção de danos de componentes estruturais. Em geral para uma determinada trajetória, maior tempo 
de deslocamento é correlacionado com concreto de baixa qualidade, anomalias e deficiências. Já o menor 
tempo de deslocamento é correlacionado com concreto de alta qualidade com menos anomalias. 

A qualidade do concreto é geralmente especificada em termos de resistência e é, portanto, às vezes útil 
usar medições de VPU para obter uma estimativa da mesma. A relação entre VPU e a resistência é afetada 
por uma série de fatores que foram descritos anteriormente, como: idade, condições de cura, umidade, 
tipo de cimento. Se uma estimativa de resistência for necessária, é, portanto, essencial estabelecer uma 
correlação entre resistência e VPU para o tipo de concreto estudado. Esta correlação foi estabelecida 
experimentalmente através de ensaios em um número suficiente de amostras para cobrir a gama de 
resistências esperadas. 

Com os dados obtidos nos ensaios de ultrassom e resistência a compressão do concreto (fckj), foram 
estudadas as correlações entre a velocidade ultrassônica e a resistência à compressão do concreto, e as 
correlações entre a velocidade ultrassônica e o módulo de deformação do concreto. Por meio de regressão 
foram estudados os coeficientes de determinação (R²) e o de correlação (r), bem como a equação de 
regressão aplicável à situação analisada. 
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Para o desenvolvimento do experimento foram utilizados 10 corpos de prova cilíndricos de concreto com 
dimensões 10 cm (diâmetro) x 20 cm (altura). O primeiro ensaio realizado foi o de ultrassom, onde foi 
utilizado o aparelho de ultrassom do tipo Pundit Lab da Proceq com largura de banda de 20 kHz- 500 kHz. 
Os transdutores do aparelho foram posicionados nos eixos dos corpos de prova das faces cilíndricas oposta, 
passando-se gel no transdutores para que houvesse melhor contato sucessivo entre as superfícies. 

Os dados fornecidos nos ensaios de ultrassom informam a velocidade de propagação da onda sônica dada 
em m/s e o tempo decorrido que é informado em µ/s. O segundo ensaio realizado foi de resistência a 
compressão, onde as amostras foram colocadas em uma prensa hidráulica para rompimento. Na Tabela 5 
estão indicados os valores das velocidades de propagação da onda ultrassônica e as  resistências dos 
concretos obtidos a partir dos ensaios de compressão axial realizados nos CPs cilíndricos. 

Tabela 5 – Resultados dos ensaios em concreto para diferentes idades 

Idade (dias) 3 3 5 5 25 25 48 48 70 70 

Velocidade média 
de propagação da 
onda ultrassônica 

(m/s) 

4298 4298 4391 4391 4500 4400 4666 4623 4601 4619 

Carga (KN) 167,9 165,7 203,8 207,6 299,7 286,9 333 313,9 346,4 340,3 

fckj (MPa) 21,38 21,10 25,95 26,43 25,43 36,53 42,40 39,97 44,11 43,33 

Fonte: Autor. 

Os resultados obtidos nos dois ensaios são apresentados no gráfico da Figura 2. A reta apresentada foi 
traçada através do método linear. A escolha da equação representativa da curva teve como parâmetro o 
maior valor para o coeficiente de determinação (R²) obtidos atraves de um estudos de regressão linear e 
não linear. 

Figura 2: Correlação da Velocidade do Pulso Ultrassônico e da Resistência à compressão axial 

Fonte: Autor. 

6. Conclusões

Os resultados apresentaram apenas uma correlação, isso devido a fatores que podem influenciar nessas 
correlações, dentre eles pode-se destacar o tipo de cimento utilizado e a relação água/cimento. A análise 
estatística da correlação existente entre os ensaios, mostrou que não há grandes diferenças entre os 
resultados. Baseado neste trabalho é interessante que futuros estudos sejam realizados utilizando esta 
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mesma metodologia, porém com maior número de amostras e obtendo mais informações que possam 
facilitar a analise dos resultados, como o tipo de cimento, umidade do ambiente de ensaio e temperatura 
do local. 

Com base no sresultados obtidos, o concreto posseui uma boa qualidade, já que apresentou 50% de suas 
velocidade de pulso acima da velocidade de 4500 m/s. Com as correlações estabelecidas neste trabalho a 
partir dos resultados dos ensaios realizados em partes das estruturas dos corpos de prova conclui-se que 
quanto maiores são os resultados de velocidade da onda ultrassônica maior é a resistência à compressão 
do concreto, isto se explica pelo fato de que quanto maior a compacidade do concreto, mais fácil é o fluxo 
da onda ultrassônica. Em relação aos coeficientes de determinação obtidos da correlação entre estas duas 
variáveis foram obtidos os valores R² = 0,8631, isto mostra uma forte correlação entre estas variáveis. À 
medida que aumentam os resultados de velocidade da onda ultra-sônica também aumenta o módulo de 
deformação do concreto.   
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Resumo: Devido a existência de incontáveis falhas na construção civil, às manifestações patológicas estão 
cada vez mais presente. A evidência desse estudo, tem o propósito maior de apresentar as principais 
manifestações patológicas de um edifício residencial localizado na cidade de Fortaleza-CE. Em segundo 
momento, será abordadas possíveis soluções para as patologias mencionadas nesse artigo, baseando-se em 
livros, publicações de revistas, artigos científicos e pesquisas via internet. Após essa análise, podemos 
enfatizar que as patologias estão presentes e que necessitam de reparos imediatos feitos por profissionais, 
visando a segurança e vida útil do edifício. 

Palavras-chave: Falhas; Manifestações patológicas; Patologias; Construção civil. 

1. Introdução

A submissão de uma comunicação no Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas, 
CINPAR2021, deverá ser realizada através da plataforma online, disponibilizada na página da conferência. 
Os membros da Comissão Científica irão rever a comunicação submetida propondo uma revisão ou 
correção, caso seja necessário, antes da aceitação da versão final. 

A publicação final do artigo está dependente: (i) da adequada resposta dos autores às propostas de revisão 
que forem determinadas/recomendadas pelos revisores; (ii) da aceitação do manuscrito submetido pelos 
autores pela Comissão Científica; e (iii) da inscrição de pelo menos um dos autores do trabalho na 
Conferência. A apresentação da comunicação terá que ser feita por um autor que esteja inscrito na 
Conferência. 

2. Instruções gerais

O texto deverá ser redigido em letra Calibri 11, justificado, com espaçamento 1 entre linhas e 3 (depois) 
entre parágrafos. Os títulos de parágrafos deverão ser escritos a negrito, ajustados à esquerda, com 
numeração sequencial, espaçamento simples entre linhas, 18pto antes e 12pto depois.  

A partir da 2ª página a comunicação deverá incluir em rodapé o título do artigo (se necessário, abreviado) 
até um máximo de 100 caracteres (incluindo espaços), fonte Calibri 9 itálico, ajustado à esquerda. 

Cada comunicação deverá ter um máximo de 20 páginas. Este limite de páginas inclui resumo, figuras, 
quadros, agradecimentos e referências bibliográficas. As comunicações que forem fornecidos fora do 
formato aqui apresentado serão devolvidas para correção. 

Algumas regras gerais na elaboração da comunicação: 
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– evitar a introdução de linhas em branco na separação entre secções de texto; na maioria dos casos, a
formatação adotada para os parágrafos salvaguarda o correto espaçamento do texto;

– não utilizar “tabs”;

– alinhar os títulos das secções de texto à esquerda;

– proteger as linhas dos quadros de modo a que fiquem sempre juntas, evitando que o quadro surja
partido em páginas diferentes;

– proteger as legendas de quadros e de figuras de modo a que, na página correspondente, surjam
sempre acompanhadas do quadro ou da figura a que dizem respeito;

– numerar sequencialmente as páginas da comunicação começando por 1;

– descodificar todas as siglas e acrónimos utilizados na comunicação;

– utilizar o ponto como separador decimal (e.g. 3.1).

3. Subtítulos

3.1 Subtítulo 1 

O subtítulo 1 (espaçamento simples, 12pto antes, 6 pto depois) é numerado com X.Y não levando qualquer 
traço nem headings (ou aplicação de estilos). 

3.1.1 – Subtítulo 2 

O subtítulo 2 (espaçamento simples, 12pto antes, 6 pto depois), é numerado com X.Y.Z levando um 
travessão a seguir à numeração. A formatação não deve incluir headings ou aplicação de estilos. 

3.1.1.1 – Subtítulo 3 (Calibri 11) 

O subtítulo 3 (espaçamento simples, 12pto antes, 6 pto depois) é formatado como acima exemplificado. 
Contudo, a utilização de muitos níveis de subtítulos pode dificultar a leitura. Estão previstos quatro níveis, 
mas o ideal é não serem utilizados mais do que três. 

4. Quadros, figuras e equações

As legendas dos quadros são apresentadas por cima dos mesmos, enquanto as legendas das figuras são 
colocadas por baixo das mesmas (ver exemplos, fonte Calibri 10, espaçamento simples). Nestas legendas as 
palavras Quadro, Figura e a respectiva numeração sequencial são escritas a negrito e seguidas de um traço 

horizontal ( – ). Sempre que um quadro ou uma figura, por não caber inteiramente numa página, passar 
para a página seguinte, surge um grande espaço em branco no final da página onde o quadro ou a figura 
estão inseridos. Numa situação destas, os autores deverão procurar reorganizar o texto de modo a evitar o 
aparecimento de grandes espaços em branco.  

Quadro 1 – O quadro deve estar centrado, assim como esta legenda, e não deve levar ponto final. Esta 
legenda foi formatada impondo indentação de 1 cm, quer à esquerda quer à direita (6pto antes, 3pto 

depois) 

E A (cinza 10%) B (cinza 10%) C D 

I 125 123 234 123 

II 23454,83 45425,72 2456,00 2466,13 

III Aiosi Ioisio Iosio Ziipio 

Entre o quadro e o texto que segue deve ser introduzida uma linha em branco. O texto dentro do quadro 
deve aparecer centrado verticalmente relativamente à célula em que se insere. Se a legenda for muito 
complexa, os autores devem ponderar a sua apresentação no corpo de texto. Se for longa, e em especial se 
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ficar muito mais larga do que o quadro ou a figura, deve ser dividida, impondo margens ao texto (caso 
utilizado na legenda do Quadro acima) ou utilizando o soft enter (em MS Word utilizar Shift+Enter) para 
dividir o texto por várias linhas, tal como exemplificado na legenda da Figura 1. As legendas dos quadros e 
figuras não necessitam de ponto final. Todos os quadros e figuras devem ser referidos no texto, em 
parágrafos anteriores à sua apresentação. A referência a quadros e figuras deve ser feita por extenso e 
iniciar com maiúscula (por exemplo, Quadro 1 e Figura 2). 

Figura 1 – O CINPAR 2016 representa uma importante oportunidade para a aquisição de novos conhecimentos, 
técnicas e tecnologias (Calibri 10, 3 pto antes, 6 pto depois) 

As figuras não deverão incluir linhas demasiado finas que possam ser impercetíveis. Deverão ser compostas 
por um único bloco e não por fragmentos gráficos inseridos com o editor de texto. 

No layout da figura deve ser selecionada a opção “in line with text” ou “em linha com o texto” para que a 
sua posição seja mais facilmente controlável.  

As equações devem seguir o exemplo abaixo e ser numeradas sequencialmente ao longo da comunicação, 
sendo a numeração colocada entre parêntesis e alinhada à direita. Para este exemplo foi criada uma tabela 
(não visível) com três colunas, destinada a incluir a equação e a sua numeração, e que permite alinhar 
facilmente os elementos mencionados, ou seja, na coluna central colocam-se equações centradas e na 
coluna da direita coloca-se a numeração alinhada à direita. 

(1) 

Palavras que não sejam portuguesas devem ser formatadas em itálico, tais como software e zoom. 

As referências citadas no texto devem incluir o nome dos autores (até um máximo de dois) e a data da sua 
publicação entre parênteses, como no exemplo que se segue: Alexander (2015); Cutter e Smith (2009). A 

citação de uma referência bibliográfica que possui mais de dois autores deve incluir apenas o primeiro 
autor, seguido do texto et al. e da data da sua publicação, como no exemplo que se segue: Oliveira et al. 
(2012).  

5. Conclusões

A comunicação deve terminar com um capítulo de conclusões que visa sistematizar as proposições mais 
importantes do trabalho, destacar as suas principais particularidades e novas contribuições, assim como as 
suas implicações práticas. 

Agradecimentos 

Os eventuais agradecimentos devem ser feitos numa secção separada (título com 18 pto antes, 6 depois), 
não numerada, antes das referências. 
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Resumo: O ingresso indesejado de umidade caracteriza-se como uma das principais patologias que 
acometem as edificações. Falhas nos componentes do sistema de impermeabilização causam diversos tipos 
de danos aos sistemas construtivos, como manchamentos, fissuração e desplacamentos, podendo ainda 
favorecer a degradação de outros elementos como as estruturas em concreto armado e levar ao 
comprometimento da habitabilidade e salubridade dos ambientes. O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar manifestações patológicas de fachada decorrentes de infiltração em um edifício na cidade de 
Salvador - BA, fazendo uso da termografia infravermelha como principal técnica para detecção de regiões 
com concentração de umidade. Após identificação das áreas afetadas no interior da edificação, foram 
realizadas inspeções in loco com registros fotográficos das patologias na fachada com o uso de Drone/VANT, 
onde foram detectadas fissuras, empolamento de pintura e falhas no selante das juntas de movimentação. 
Finalmente, concluiu-se que as anomalias identificadas foram causadas principalmente pela movimentação 
higrotérmica do revestimento e danos no selante, sendo apresentadas as falhas que possivelmente levaram 
ao surgimento da patologia e propostas metodologias de tratamento para correção do problema.  

Palavras-chave: Infiltração; Termografia; Patologia; Fachadas. 

Abstract: The unwanted ingress of moisture is characterized as one of the main pathologies that affect 
buildings. Failures in the components of the waterproofing system cause various types of damage to 
construction systems, such as staining, cracking, detachment and may also favor the degradation of other 
elements such as reinforced concrete structures and lead to compromised habitability and healthiness of the 
environments. The present work aims to evaluate pathological manifestations of facades resulting from 
infiltration in a building in the city of Salvador - BA, using infrared thermography as the main technique for 
detecting regions with moisture concentration. After identifying the affected areas inside the building, on-site 
inspections were carried out with photographic records of pathologies on the facade using Drone/UAV, where 
cracks, paint blistering and flaws in the movement joints were detected. Finally, it was concluded that the 
anomalies identified were caused mainly by the hygrothermal movement of the coating and damage to the 
sealant, being presented the failures that possibly led to the appearance of the pathologies and proposed 
treatment methodologies to correct the problems. 

Keywords: Infiltration; Thermography; Pathology; Facade. 
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1. Introdução

A construção civil é um setor fundamental para o desenvolvimento e crescimento da sociedade, sendo o 
crescimento acelerado, uso de novos produtos e materiais inovadores com desenvolvimento de novas 
técnicas construtivas características inerentes ao setor. Contudo, tem-se observado a incidência cada vez 
maior de manifestações patológicas com origens diversas nos sistemas construtivos, devido tanto a falhas de 
projeto quanto de execução e uso de materiais inadequados (ANTUNES, 2010). 

O surgimento de manifestações patológicas está associado diretamente ao desgaste das edificações. As 
patologias promovem redução do desempenho dos sistemas construtivos progressivamente até que sejam 
atingidos níveis críticos, podendo ocasionar danos superiores àqueles previstos nos planos de manutenção e 
exigir recursos consideráveis para o reparo e reabilitação das estruturas (DAL MOLIN et al., 2016). 

A NBR 15575 (ABNT, 2013) define a vida útil das edificações como o período em que seus elementos e 
sistemas construtivos apresentam desempenho adequado frente às exigências para as quais foram 
projetados e construídos, considerando a manutenção periódica. Já a durabilidade pode ser entendida como 
a capacidade que uma estrutura possui em resistir satisfatoriamente à ação dos agentes degradantes, 
estando intrinsicamente ligada à sua vida útil, dependendo tanto das variáveis decorrentes da exposição 
ambiental quanto das condições de uso (SCHULER, 1998). 

A fachada de uma edificação deve garantir acabamento estético, conforto e segurança aos usuários (RIBEIRO; 
BARROS, 2010), sendo considerado como o sistema construtivo mais exposto às condições adversas e 
agentes agressivos, portanto, o mais susceptível à ocorrência de fenômenos deletérios que prejudiquem seu 
desempenho (SOUZA, 2016). Estes fenômenos afetam as funções básicas das fachadas, comprometendo 
funções básicas como a valorização estética, econômica e a estanqueidade do edifício (ANTUNES, 2010). 

A infiltração é uma das principais patologias encontradas nas edificações, caracterizada pela percolação 
indesejada de água. Sua origem é diversa, seja pela falta de sistemas de impermeabilização adequados ou 
mesmo ausência de manutenção de tais componentes, produzindo uma série de problemas e patologias que 
trazem diversos transtornos e prejuízos econômicos.  

Dentre os principais tipos de infiltração que acometem as edificações, pode-se citar a presença de umidade 
por capilaridade, quando a água ascende do solo pelos poros capilares dos materiais; umidade de construção, 
resultante da secagem incompleta dos materiais desde a fase de obra; umidade de precipitação, advinda das 
chuvas, usualmente manifestada após períodos chuvosos prolongados e outras causas com natureza pontual, 
associadas a defeitos construtivos e ocorrência de danos por acidentes (CECHINEL et al., 2009). 

Os danos associados a infiltração, como manchamentos, fissurações, gotejamento, formação de 
eflorescências, lixiviação, crescimento de microrganismos e corrosão, podem ser decorrentes da própria 
presença de umidade nos materiais ou do processo evaporativo, afetando diversos elementos das 
edificações, como pisos, paredes, tetos e estrutura. Tais fenômenos reduzem o desempenho dos sistemas 
construtivos e podem comprometer as condições de salubridade e habitabilidade das edificações (BARREIRA; 
ALMEIDA; DELGADO, 2016) 

O uso de veículos aéreos não tripulados (VANT), ou Drones, é uma técnica que tem sido cada vez mais 
utilizada na construção civil, seja para situações de controle e acompanhamento de obra ou inspeções 
prediais e avaliações (LISBOA et al., 2018). Os drones facilitam a obtenção de informações de regiões de difícil 
acesso, onde normalmente seria necessário gasto com locação de equipamentos e ferramentas para 
realização de inspeções. Neste sentido, tem-se confirmado cada vez mais a eficiência dos drones como 
ferramenta para identificação de manifestações patológicas e registro de imagens de alta definição que 
favorecem a  tomada de decisão sobre a necessidade de intervenções e ainda permitem que sejam feitos 
mapeamentos dos danos para acompanhamento das degradações (TONDELO; BARTH, 2019). 

As técnicas tradicionais para detecção de infiltrações em edificações eram destrutivas, constituindo-se na 
quebra de material para verificação da presença de umidade, produzindo uma série de resíduos e 
transtornos. A termografia infravermelha atua como uma alternativa não destrutiva capaz de detectar 
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pontos úmidos nas edificações de maneira rápida e eficaz, possibilitando ainda a detecção de danos não 
visíveis a olho nu (SANTOS; ROCHA; PÓVOAS, 2019). 

A análise termográfica consiste na análise da temperatura superficial dos elementos estudados, podendo ser 
realizada tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, sendo esta a mais usual. Na análise qualitativa, 
compara-se as variações de temperaturas nos termogramas em busca de anomalias no perfil térmico dos 
elementos expostos, sendo verificada expressiva variação de temperatura entre as regiões secas e úmidas 
devido à diferença entre o comportamento térmico de seus constituíntes e da água absorvida (ANDRADE; 
RESENDE, 2019). 

Barreira, Almeida e Delgado (2016) explicam que a variação do comportamento térmico entre materiais com 
variados teores de umidade entre os materiais deve-se à redução de temperatura na superfície quando 
ocorre a evaporação da água e à maior capacidade térmica dos materiais no estado úmido, de modo que as 
regiões molhadas em um mesmo componente tendem a mudar sua temperatura mais lentamente do que o 
entorno, formando um padrão térmico heterogêneo. Tal fenômeno torna a técnica da termografia 
infravermelha adequada para detecção de umidade mesmo nos estágios iniciais das infiltrações, antes 
mesmo da ocorrência de manifestações superficiais (SANTOS; ROCHA; PÓVOAS 2019). 

Dado o exposto, o presente trabalho objetivou analisar manifestações patológicas decorrentes de infiltração 
nas fachadas de uma edificação residencial fazendo uso da termografia infravermelha como principal técnica 
para detectar as regiões afetadas nos ambientes internos, procedendo com o diagnóstico do problema e 
apresentação de possíveis soluções.  

2. Metodologia

2.1 Objeto de estudo 

Foi analisada uma edificação residencial com 13 pavimentos, construída há aproximadamente 3 anos em 
estrutura convencional de concreto armado com alvenaria de vedação, fachadas com acabamento em 
pastilhas cerâmicas e textura, situada próxima ao mar em área com classe de agressividade ambiental tipo 
III – elevada conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014).  

2.2 Metodologia 

Foi inicialmente realizada inspeção visual com captação de imagem por Drone/VANT (DJI Mavic Pro) e câmera 
de alto zoom profissional (Sony DSC H400) em toda a fachada sudeste da edificação (Figura 1), afetada por 
manchamentos, buscando-se sinais de danos, anomalias e vícios construtivos. 

Como a vistoria foi realizada em período sem ocorrência de chuvas, foi feito teste de estanqueidade na 
fachada por meio da aplicação de água com uma mangueira, manuseada por funcionário descendo em 
cadeirinha. Após aplicação da água, foram escolhidas, por amostragem, unidades no 7º e 11º pavimento para 
avaliação, sendo realizadas análises por termografia infravermelha, com câmera termográfica (FLIR C2 
Profissional), e ensaios de pHmetria, com solução alcóolica de fenolftaleína, para detectar regiões com 
potencial ocorrência de infiltração da água advinda da fachada. 
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Figura 1 – Vista geral da fachada sudeste 

Após detecção das anomalias, foi feito o diagnóstico do problema e identificadas as prováveis causas das 
manifestações encontradas, sendo propostas possíveis soluções. 

3. Resultados e discussão

3.1 Inspeção Externa 

Durante a inspeção externa foi observada concentração das manifestações patológicas entre o 6º e 13º 
andar. A Figura 2 mostra um desalinhamento da junta de dilatação horizontal no 6º andar, enquanto a Figura 
3 mostra falha construtiva similar no 7º andar juntamente com descolamento do selante devido à perda de 
aderência deste com o substrato. Tal ocorrência foi também encontrada nos outros pavimentos e é o tipo de 
falha mais comum associada a selantes de fachadas, configurando-se como um problema grave por 
comprometer a estanqueidade do revestimento. 

Figura 2 – 6º andar - Desalinhamento da junta (esq.); Detalhe (dir.) 
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Figura 3 – 7º andar – Descolamento do selante (esq.); Desalinhamento da junta entre revestimentos (dir.) 

Foram encontradas fissuras e empolamento do revestimento em textura. O empolamento (Figura 4) tem 
como possível causa o desgaste precoce da textura por eventos higrotérmicos localizados, enquanto as 
fissuras (Figura 5) estão associadas à movimentações higrotérmicas do revestimento, originadas por tensões 
decorrentes de ciclos de molhagem e secagem, sendo visível o acúmulo de umidade na região afetada.  

Figura 4 – 10º andar – Descolamento do selante e região com pintura afetada (esq.); Destaque do empolamento (dir.) 

     Figura 5 – 11º andar – Descolamento do selante e fissura (esq.); 13º Andar – Fissuração (dir.) 

3.2 Inspeção interna 

3.2.1 – 7º Andar 

Após aplicação de água na fachada, foi feita análise termográfica em uma unidade no sétimo andar. Por meio 
desta foi possível confirmar a presença de umidade, oriunda de infiltrações nas paredes da fachada, 
destacadas nas regiões com baixa temperatura nos termogramas. Da Figura 6 até a Figura 9 é observada 
predominância das infiltrações na área próxima ao fundo das vigas, região onde encontram-se as juntas de 
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movimentação do revestimento externo. Também foi observado acúmulo de umidade próximo ao piso, em 
região onde foram detectadas fissuras na fachada. 

Figura 6 – Termograma do quarto de solteiro, região abaixo da viga 

Figura 7 – Termograma do quarto de solteiro, região acima do piso 

Figura 8 – Termograma do quarto de casal, região de encontro pilar-viga 
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Figura 9 – Termograma do quarto de casal, região abaixo da viga 

3.2.2 – 11º Andar 

As mesmas ocorrências foram identificadas na unidade visitada no 11º andar, sendo apresentado o 
termograma do quarto de solteiro na Figura 10.  

Figura 10 – Termograma do quarto de casal, região abaixo da viga 

3.3 Análises e soluções 

Dado o exposto, constatou-se que a principal causa dos problemas de infiltração identificados foi a falha no 
selante das juntas de movimentação. Conforme Ribeiro (2006), a perda de aderência dos selantes é uma das 
principais falhas observadas em juntas seladas, sendo decorrente de fatores como tipo incorreto de selante 
e falhas de aplicação, sendo importante observar fatores críticos como as condições da superfície (remover 
completamente as partículas soltas e contaminantes), o uso de primer, o preenchimento adequado da junta 
(preenchendo a profundidade necessária para criação da área de adesão), temperatura da junta no momento 
de aplicação e o acabamento final, visando a remoção de bolhas de ar e assegurar o perfil correto do selante. 

Também é importante observar que as fissuras por movimentação higrotérmica podem ser potencializadas 
por características intrínsecas da argamassa de revestimento, tais como elevado teor de ar incorporado, 
elevada relação água/cimento, excesso de finos, originando fissuras mapeadas. 

Dado o exposto, como solução para as infiltrações sugere-se a troca do selante, com remoção total do selante 
antigo, realizando-se a verificação das juntas quanto à presença de sujidades e partículas soltas e aplicação 
de novo material com primer, conforme recomendação do fabricante. Além disso, é importante que a 
intervenção seja executada com a fachada seca, após, no mínimo, 36 horas sem chuva e em condições 
ensolaradas, sendo observadas as recomendações da NBR 13755 (ABNT, 2017). 

Solucionada a principal causa da infiltração no revestimento, procede-se com a recuperação das regiões 
fissuradas, procedendo-se com a limpeza da região afetada e remoção de partes soltas da pintura. Em 
seguida, abrem-se, ao longo das fissuras, sulcos com perfil em “V” com ferramenta destinada a tal fim, 
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conhecida comercialmente como “abre trincas” (Figura 11). Após abertura dos sulcos, aplica-se um fundo 
preparador de paredes seguido de duas demãos de selante acrílico, respeitando-se o intervalo de cura e 
secagem determinado pelos fabricantes. 

Figura 11 – Ferramenta “Abre trinca” 

Como tratamento para o empolamento da textura recomenda-se a reaplicação da textura nas áreas afetadas, 
isolando-se a região com fita crepe para evitar danos à textura antiga. Após remoção, preparo e aplicação da 
nova textura, deve-se aguardar o período de cura do fabricante para prosseguir com a pintura da fachada. 

4. Conclusões

Por meio do exposto foi possível confirmar a relevância da termografia infravermelha para o diagnóstico de 
infiltrações e problemas associados à presença de umidade. Tal ferramenta se mostra ainda mais valiosa em 
casos semelhantes ao explorado, onde a infiltração originária da fachada pode ter ocorrência esporádica a 
depender do regime de chuvas, de modo que algumas regiões afetadas no ambiente interno podem passar 
desapercebidas em simples avaliações visuais, especialmente em edificações recém-construídas onde a 
pintura é recente e outros indicadores de infiltração, como manchamentos e formação de fungos, ainda não 
se desenvolveram. A partir disto, a combinação com as demais técnicas empregadas possibilitou a 
identificação da causa da patologia e designação de procedimentos adequados para reestabelecimento do 
desempenho do sistema, reforçando a importância do projeto e execução de procedimentos de manutenção 
para garantia da habitabilidade e desempenho das edificações. 
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Resumo: É de fundamental importância que os sistemas construtivos apresentem desempenho satisfatório 
durante toda a vida útil das edificações para garantia de sua funcionalidade, segurança e habitabilidade. 
Dentre os sistemas que mais apresentam problemas construtivos está o sistema de impermeabilização, 
fundamental para proteção da edificação contra o ingresso de agentes agressivos e a ação de processos 
deletérios que envolvam a presença de umidade em elementos ou ambientes que deveriam permanecer 
estanques. Entretanto, seja por carência de especificação em projeto, falhas de manutenção ou execução 
inadequada, ainda são encontradas diversas manifestações decorrentes da infiltração de água devido à 
presença indesejada de umidade. O presente estudo de caso avaliou manifestações patológicas decorrentes 
de infiltração nas garagens de um edifício da cidade de Salvador – BA. Foram utilizadas como técnicas de 
diagnóstico a pHmetria com solução de fenolftaleína, termografia infravermelha com câmera térmica e 
registro fotográfico in loco. Dentre os principais danos encontrados estavam a corrosão de elementos 
estruturais, degradação das juntas de dilatação, fissuração, falhas de rejunte e perda de aderência da camada 
impermeabilizante (manta asfáltica). Além da identificação, foi feito o diagnóstico das possíveis causas dos 
problemas listados, sendo detectada a existência de nível de lençol freático muito raso na região, avaliação 
do grau de risco estrutural, devido à corrosão em elementos resistentes, e sugestão de metodologias de 
reparo. 

Palavras-chave: Infiltração; Diagnóstico; Patologia; Edifício; Garagem. 

Abstract: It is of fundamental importance that the constructive systems present satisfactory performance 
during the entire useful life of the buildings to guarantee their functionality, safety, and habitability. Among 
those that present the most constructive problems is the waterproofing system, which is fundamental for 
protecting the building against the entry of aggressive agents and the action of harmful processes involving 
the presence of moisture in elements or environments that should remain watertight. However, due to lack 
of specification in the project, maintenance failures or inadequate execution, there are still several 
manifestations resulting from the infiltration of water due to the unwanted presence of moisture. The present 
case study evaluated pathological manifestations resulting from infiltration in the garages of a building in the 
city of Salvador – BA. As diagnostic techniques, pHmetry with phenolphthalein solution, infrared 
thermography with thermal camera and photographic recording on-site were used. Among the main 
damages found were corrosion of structural elements, degradation of expansion joints, cracking, failure of 
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grout and loss of adhesion of the waterproofing layer (asphalt membrane). In addition to the identification, 
the possible causes of the listed problems were diagnosed along with the existence of a very shallow 
groundwater level in the region, assessment of the degree of structural risk due to corrosion in resistant 
elements, and suggestion of repair methodologies. 

Keywords: Infiltration; Diagnostic; Pathology; Building; Garage. 

1. Introdução

Tem-se observado a incidência cada vez maior de manifestações patológicas nas edificações com origens 
diversas. Tais fenômenos podem ser oriundas de falhas de projeto, más práticas de execução ou mesmo o 
emprego de materiais inadequados para as condições de exposição do ambiente onde a edificação está 
inserida e estão diretamente associados ao desgaste das estruturas, promovendo a redução progressiva do 
desempenho dos sistemas construtivos até níveis críticos onde a usabilidade e segurança das edificações são 
comprometidas. Neste cenário, os danos podem ser mais elevados do que aqueles previstos nos planos de 
manutenção e passam a exigir recursos significativos para realização de intervenções e reabilitação 
(ANTUNES, 2010; DAL MOLIN et al., 2016). 

Os danos causados pelas infiltrações estão usualmente associados a falhas nos sistemas de 
impermeabilização, seja pelo emprego de técnicas inadequadas, pela falta de manutenção ou por avarias 
provocados no sistema impermeabilizante por agentes externos. Sob a perspectiva dos impactos 
econômicos, os recursos gastos para recuperação de problemas decorrentes de infiltração, na fase de 
utilização das edificações, são muito maiores do que os custos necessários para a realização de uma 
impermeabilização adequada na fase de obra (OLIVEIRA, 2015; MAGALHÃES et al., 2019). 

A infiltração é uma das principais patologias encontradas nas edificações,  caracterizada pelo ingresso e 
percolação indesejada de água nos sistemas construtivos. Dentre os danos associados à ocorrência de 
umidade nas estificações estão aqueles associados a critérios de habitabilidade, como manchamentos, 
goteiras, formação de eflorescências, descolamentos de revestimentos e desenvolvimento de 
microrganismos como fungos e bolores. Também há danos relacionados à estabilidade estrutural, como as 
fissurações, desplacamentos e corrosão das armaduras no concreto armado (MAGALHÃES et al., 2019). 

A ocorrência de infiltrações afeta sensivelmente a estética das edificações, prejudicando de imediato a sua 
valorização. Além disso, a depender da magnitude dos danos, pode promover uma série de transtornos entre 
os usuários, reduzir a salubridade do ambiente e comprometer a durabilidade e resistência mecânica dos 
elementos construtivos (BARREIRA; ALMEIDA; DELGADO, 2016).  

Sob tais condições, a infiltração reduz o desempenho e capacidade resistente dos elementos construtivos ao 
promover ou acelerar processos degradativos, afetando diretamente a durabilidade e a vida útil das 
edificações, fenômenos associados pela NBR 15575 (ABNT, 2013) à capacidade de resistir à ação dos agentes 
degradantes e o período em que os sistemas construtivos apresentam desempenho adequado frente às 
solicitações para as quais foram projetados, respectivamente. 

Uma das consequências da presença de água nos materiais é a alteração de suas propriedades térmicas. Um 
dos principais efeitos é a mudança na capacidade térmica das regiões umedecidas, de modo que, sob uma 
mesma condição de exposição à radiação térmica, surgem diferenciais de temperatura entre as regiões secas 
e úmidas de um mesmo elemento. Conforme Rocha et al. (2018), tais diferenciais térmicos podem ser 
detectados por câmeras termográficas, apesar de serem pequenos. Sendo assim uma valiosa fonte de 
informação para detecção de infiltração e realização de reparos. 

As análises termográficas podem ser realizadas de forma quantitativa ou qualitativa, sendo esta a mais 
simples e usual. A análise qualitativa procura identificar variações de temperatura nos elementos estudados 
em busca de anomalias em seu perfil térmico, atuando assim como uma espécie de mapa que destaca as 
regiões onde há água absorvida ou na superfície (ANDRADE E RESENDE, 2019).  
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A termogravimetria também se destaca por permitir que sejam identificados pontos de infiltrações em 
elementos que não apresentam sinais visuais como manchamentos em sua superfície, cenário usualmente 
observado quando a anomalia está em fases iniciais (SANTOS; ROCHA; PÓVOAS, 2019), e em situações de 
difícil acesso, visto que os termogramas podem ser gerados a uma certa distância do objeto de estudo sem 
prejuízos para análises qualitativas (BARREIRA; ALMEIDA; DELGADO, 2016). 

O presente trabalho teve como objetivo identificar manifestações patológicas decorrentes de infiltração nos 
pavimentos de garagem de uma edificação comercial, avaliar as ocorrências encontradas frente a possíveis 
causas e propor possíveis soluções. 

2. Metodologia

O objeto deste estudo foram os 5 pavimentos de garagem de uma edificação comercial com 25 pavimentos, 
construída há 5 anos (Figura 1), situada em região com classe de agressividade ambiental tipo III, considerada 
forte pela NBR 6118 (ABNT, 2014), na cidade de Salvador - BA.  

Foi inicialmente realizada entrevista com o responsável pela edificação, obtendo-se informações sobre os 
problemas mais evidentes, suas datas de origem e possíveis intervenções já realizadas. Em seguida, para 
identificação e avaliação das manifestações patológicas durante a vistoria, procedeu-se com inspeção visual 
in loco, captura de imagens com câmera profissional de alto zoom (Sony DSC H400), termografia 
infravermelha (FLIR C2 Profissional) e teste de pHmetria com solução alcóolica de fenolftaleína nas regiões 
com sinais de infiltração. 

Também foram avaliadas as condições nos entornos da edificação, devido à presença de umidade na 
garagem do subsolo e, após detecção das anomalias, foi feito o diagnóstico do problema e identificadas as 
prováveis causas das manifestações encontradas, sendo apresentadas alternativas para solucionamento dos 
problemas. 

Figura 1 – Vista geral das garagens. 

346



Manifestações patológicas decorrentes de infiltração em pavimentos de garagem 

3. Resultados e discussão

3.1 Cobertura 

Durante a vistoria na cobertura da edificação foram identificadas fissuras no rodapé das muretas (Figura 2), 
facilmente identificadas como oriundas do descolamento da camada impermeabilizante (manta asfáltica), 
como pode ser observado na Figura 3. 

Figura 2 – Cobertura – Fissuração no rodapé da mureta 

Figura 3 – Cobertura – Perda de aderência da camada impermeabilizante 

3.2 Garagem G3 

A vistoria começou no pavimento de garagem superior, G3, onde foram observadas fissuras generalizadas 
no rodapé das muretas e no piso (Figura 4), com sinais de intervenções prévias (Figura 5) e crescimento de 
vegetação (Figura 6) em alguns pontos. 

Figura 4 – G3 – Fissuração no rodapé da mureta (esq.); Destacamento do concreto (dir.) 

347



Manifestações patológicas decorrentes de infiltração em pavimentos de garagem 

Figura 5 – G3 – Fissuração no rodapé com sinais de intervenção (esq.); Fissuração na parte inferior da mureta(dir.) 

    Figura 6 – G3 – Crescimento de vegetação (esq.); Fissuração no piso (dir.) 

Por meio da pHmetria foi confirmada a infiltração de água através das fissuras no piso, evidenciadas pela 
mudança de cor da solução de fenolftaleína ao entrar em contato com o hidróxido de cálcio lixiviado do 
concreto, como pode ser observado na Figura 7 – esq. Também foram encontradas regiões com 
desplacamento devido à corrosão com o concreto em torno da armadura já carbonatado (Figura 7 – dir.) e 
danos na junta de movimentação do piso e regiões próximas, com acúmulo de água e sinais de infiltração 
(Figura 8). 

Figura 7 – G3 – pHmetria no piso (esq.); pHmetria em desplacamento com corrosão (dir.) 
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Figura 8 – G3 – Danos na junta de movimentação (esq.); Acúmulo de água na junta do piso (dir.) 

3.3 Garagem G2 

Na sarjeta da entrada da garagem G2 (Figura 9a) foi identificado o crescimento de vegetação e fechamento 
incorreto do ralo de drenagem, o que possibilita que resíduos indesejados adentrem e ocasionem problemas 
na tubulação (Figura 9b). Por meio do teste de pHmetria foi também identificado sinal de infiltração nesta 
região. 

Figura 9 – G2 – Entrada (a); Vegetação e danos no ralo (b); Sinais de infiltração por pHmetria (c) 

Na parte interna da garagem foram identificadas infiltrações no teto abaixo da junta de movimentação do 
pavimento G3, além disso, também ocorreu acúmulo de água na região próxima à junta do piso (Figura 10) 
e pontos onde foi identificada corrosão (Figura 11 – dir.).  

Registrou-se longa fissuração na interface entre a viga abaixo da junta de movimentação do pavimento G3 e 
a laje, oriunda do preenchimento desta interface com material rígido, incompatível com as movimentações 
estruturais (Figura 11 – esq.). 

 Figura 10 – G2 – Acúmulo de água na região da junta de movimentação 
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 Figura 11 – G2 – Fissura na viga próxima à junta de movimentação (esq.); acúmulo de água e corrosão no piso (dir.) 

Por meio da termografia infravermelha foi possível detectar pontos de acúmulo de umidade nas paredes 
externas, região da rampa de acesso G2-G3. Pode-se observar as áreas afetadas nos termogramas da Figura 
12 e Figura 13, caracterizadas por regiões com temperatura significativamente inferior (manchas roxas) em 
relação ao resto da parede. 

 Figura 12 – G2 – Termograma da parede de entrada 

 Figura 13 – G2 – Termograma da parede (continuação da Figura 12) 

Inspecionando-se o lado externo das paredes destacadas pela termografia, foram identificadas fissuras e 
danos próximos às juntas de movimentação do revestimento que atuam como pontos de entrada para 
umidade oriunda das águas pluviais (Figura 14). 
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 Figura 14 – G2 – Lado externo das paredes da entrada (região da Figura 12) 

3.4 Garagem G1 

No pavimento G1 foram identificadas fissuras e lixiviação de hidróxido de cálcio na calha da sarjeta de 
entrada do pavimento G2 que apresentou sinais de infiltração (Figura 15). A passagem da água é tamanha 
que a região abaixo apresentou acúmulo de água. 

Figura 15 – Infiltração na calha abaixo da junta de movimentação do pavimento G2 

De forma semelhante ao observado em outros pavimentos, foi identificada fissura ao longo do encontro 
entre viga e laje, além da degradação do selante na junta de movimentação do piso, com acúmulo de água 
nas proximidades (Figura 16 e Figura 17). Também se mostrou presente a infiltração na parede de entrada, 
confirmada por meio da termografia (Figura 18). 

Figura 16 – Acúmulo de água próximo à junta (esq.); Fissura no encontro da viga com laje (dir.) 
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Figura 17 – Danos na junta de movimentação do piso 

Figura 18 – Termograma da parede de acesso G1-G2 

3.5 Garagem do térreo 

Na garagem do térreo também se observou degradação do selante da junta de dilatação, acúmulo de água 
e fissuras no piso (Figura 19, Figura 20) e infiltração na parede lateral da rampa de acesso (Figura 22), sendo 
também encontrado um pedaço de madeira apodrecido, remanescente do processo construtivo (Figura 
19 – dir.) e fissuração decorrente de corrosão no dente Gerber e viga adjacente (Figura 21). 

Figura 19 – Degradação do selante e região próxima à junta (esq.); Apodrecimento de madeira no piso (dir.) 
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Figura 20 – Acúmulo de água (esq.); Fissuração no piso (dir.) 

Figura 21 – Fissuras no dente Gerber e viga do térreo 

Figura 22 – Termograma da parede de acesso Térreo–G1 

3.6 Garagem do subsolo 

Na garagem do subsolo também foi identificada corrosão no dente Gerber e na viga adjacente (Figura 23), 
fissuração entre viga e laje (Figura 24) e grande infiltração ocorrendo na parede de fundo, que fica na região 
frontal da edificação, sendo identificados diversos manchamentos, acúmulo de água e sinais de antigos 
reparos na parede (Figura 25 e Figura 26). Na região afetada há um muro de arrimo como contenção, com 
relatos de maior incidência da infiltração de água em períodos de chuva. Verificando a frente da edificação, 
na região limítrofe da parede, foram identificados danos próximos à junta do piso que podem estar 
contribuindo para a infiltração de água no terreno (Figura 28 e Figura 29). Também foi encontrado vazamento 
em uma das tubulações do pavimento (Figura 27). 
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Figura 23 – Fissuras no dente Gerber e viga 

Figura 24 – Fissura na viga abaixo da junta de movimentação 

Figura 25 – Infiltração na parede da garagem 

Figura 26 – Acúmulo de água devido à infiltração pelas paredes 
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Figura 27 – Acúmulo de água e infiltração advindo da tubulação 

Figura 28 – Região frontal da edificação, limite do muro de arrimo do subsolo 

Figura 29 – Danos no piso na região frontal acima do muro de arrimo do subsolo 

3.7 Análises e soluções 

De maneira geral, foram identificadas manifestações patológicas de infiltração devido à degradação das 
juntas de dilatação do piso das garagens, nas paredes das rampas de acesso devido a fissuras na fachada, 
fissuras na sarjeta do pavimento G2 e descolamento da manta de impermeabilização da cobertura e pisos 
G2 e G3. A solução recomendada para estes casos é a recuperação das juntas de dilatação do piso, principal 
caminho de passagem da umidade. De forma semelhante, deve-se recuperar as fissuras encontradas nas 
sarjetas das rampas de acesso e proceder com o restauro do sistema de impermeabilização na região dos 
rodapés das muretas, atentando-se para a correta fixação da manta asfáltica na alvenaria com a devida 
remoção da camada de polietileno para garantia da aderência do sistema. A metodologia de fixação da manta 
na superfície vertical deve ser avaliada em projeto de impermeabilização, podendo ser realizada com uso de 
tela metálica, cinta perfurada, chanfro na alvenaria, entre outras. 

Os pontos onde foram encontrados elementos remanescentes do processo construtivo são os reparos mais 
simples, devendo-se proceder com sua remoção e reconstituição do revestimento na área afetada. 
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Na garagem do subsolo há intensa infiltração na região do muro de arrimo, sendo identificados pontos 
potencialmente infiltrantes na entrada da edificação com fissuras, falhas de rejunte e jardins. Com base em 
informações das edificações vizinhas, há presença de lençol freático muito raso na região, o que potencializa 
a ocorrência encontrada. Para este caso, é recomendada a eliminação dos pontos potencialmente 
infiltrantes, construção de sistemas de drenagem e, em caso de reincidência, a construção de um reservatório 
de nível. Como sistema drenante, sugere-se a execução de tubos drenantes no muro de arrimo (Figura 30), 
com devido escoamento da tubulação para o sistema de drenagem. Neste caso, um engenheiro geotécnico 
deve ser consultado para avaliar a execução do sistema sem comprometimento da estabilidade do maciço. 

Figura 30 – Exemplo esquemático de tubo drenante 

A corrosão nos elementos estruturais é preocupante e, apesar de não ser diagnosticado um risco estrutural 
elevado, recomenda-se que seja realizada intervenção imediata, principalmente nos apoios (dentes Gerber), 
obedecendo-se as recomendações de segurança estrutural com o devido escoramento da estrutura durante 
intervenção com participação indispensável de engenheiro estruturalista. Durante a recuperação, deve-se 
escarificar o concreto expondo a armadura até uma profundidade de 10 a 15 mm por trás das barras de aço, 
o suficiente para possibilitar a remoção da oxidação nas barras por lixamento e aplicação de primer
anticorrosivo. É de extrema importância que seja verificada a perda de seção da armadura, sendo consultado
engenheiro estruturalista para determinação da necessidade de reforços.

4. Conclusões

Dado o exposto, fica evidente a importância da manutenção adequada dos sistemas de impermeabilização, 
drenagem e juntas de movimentação, visto que a maioria das manifestações patológicas encontradas teve 
sua causa associada à penetração de água devido à degradação de algum destes sistemas, promovendo a 
ocorrência de outros fenômenos deletérios como fissuração por movimentação higrotérmica e corrosão.  

Também se confirmou o potencial da termografia infravermelha como técnica para detecção de infiltrações 
e presenças associados à umidade, permitindo que as regiões fragilizadas sejam identificadas e tratadas ainda 
nos momentos iniciais da patologia, evitando que o avanço da degradação prejudique outros sistemas ou 
acarrete maiores custos de manutenção em momentos tardios. Tal característica ficou evidente durante o 
estudo, sendo identificadas regiões com infiltração originária de danos na fachada mesmo nas paredes 
internas onde existiam poucos ou nenhum sinal indicativo.   
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Resumo 

O isolamento térmico de um edifício é essencial para reduzir a perda de energia térmica, em construções 
situadas em clima temperado, como na França e nos demais países da União Européia. Sua problemática 
atual é garantir conforto aos usuários e reduzir o impacto energético dos edifícios, impulsionados pela 
regulamentação francesa cada vez mais exigente e com forte abordagem sustentável. Assim, os materiais de 
mudança de fase (MCP) incorporados em elementos de vedação prediais são uma alternativa, pois com ele 
é possível reduzir a necessidade de aquecimento e armazenar energia para melhorar o conforto no verão e 
no inverno sem usar eletricidade. Esta técnica complementa a absorção de calor pela inércia do edifício. No 
verão, os MCPs nas paredes absorvem energia do meio ambiente e reduzem o aumento de calor no interior 
do edifício. No inverno, os MCPs carregam energia de dentro do prédio e a redistribuem no interior à noite, 
quando a temperatura cai. Assim, este artigo estuda a relação entre a quantidade de material de mudança 
de fase incorporada em uma argamassa com suas propriedades térmicas. Foram elaborados corpos de provas 
em laboratório com diferentes dosagens de MCP, seguindo a norma francesa NF EN 196–1 para posterior 
análise de suas propriedades térmicas. Após o experimento, podemos observar que a condutividade térmica 
das quatro misturas de argamassa-MCP diminui à medida que a taxa do material de mudança de fase 
aumenta. A amostra com 20% de MCP possui a menor condutividade térmica dos corpos de provas 
analisados, isso significa que o corpo de prova com 20% de MCP é um isolante melhor. Finalmente, podemos 
concluir que as argamassas com a adição de MCP ainda apresentam bom desempenho de suas características 
térmicas, o que nos permite adaptá-las à indústria da construção, reduzindo o custo de eletricidade com 
conforto térmico. 

Palavras-chave: Argamassas Cimentícias. Materiais Sustentáveis. Materiais de mudança de fase. 

Abstract: 
The thermal insulation of a building is essential to reduce the loss of thermal energy, in buildings located in 
a temperate climate, as in France and other European Union countries. Its current problem is to ensure 
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comfort for users and reduce the energy impact of buildings, driven by increasingly demanding French 
regulations and with a strong sustainable approach. Thus, the phase change materials (MCP) incorporated in 
building sealing elements are an alternative, as it is possible to reduce the need for heating and store energy 
to improve comfort in summer and winter without using electricity. This technique complements the 
absorption of heat by the building's inertia. In summer, the MCPs on the walls absorb energy from the 
environment and reduce heat build-up inside the building. In winter, MCPs carry energy from inside the 
building and redistribute it inside at night, when the temperature drops. Thus, this article studies the 
relationship between the amount of phase change material incorporated in a mortar with its thermal 
properties. Laboratory specimens were prepared with different MCP dosages, following the French standard 
NF EN 196–1 for further analysis of their thermal properties. After the experiment, we can see that the 
thermal conductivity of the four mixtures of mortar-MCP decreases as the rate of the phase change material 
increases. The sample with 20% MCP has the lowest thermal conductivity of the analyzed specimens, this 
means that the specimen with 20% MCP is a better insulator. Finally, we can conclude that mortars with the 
addition of MCP still present good performance of their thermal characteristics, which allows us to adapt 
them to the construction industry, reducing the cost of electricity with thermal comfort. 

Keywords: Cement mortars. Sustainable Materials. Phase change materials. 

1. Introdução

A habitação requer cada vez mais conforto para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em relação ao 
conforto térmico, os aparelhos elétricos geralmente são utilizados para atender a essa demanda, seja para 
aquecimento ou refrigeração de ambientes.  

A utilização desses aparelhos representam uma grande parte da demanda mundial de energia. A produção de 
energia gera grandes impactos ambientais para o planeta, principalmente se estiver vinculada à exploração de 
energias de compostos não renováveis (RAHMOUNI, 2020). 

O isolamento térmico de um edifício é essencial para reduzir a perda de energia térmica, em construções 
situadas em clima temperado, como na França e nos demais países da União Européia. Sua problemática atual 
é garantir conforto aos usuários e reduzir o impacto energético dos edifícios, impulsionados pela 
regulamentação francesa cada vez mais exigente e com forte abordagem sustentável (WIRBEL- 
DUCOULOMBIER, 2014). 

Neste contexto, a última regulamentação térmica em vigor na França, a Regulamentação Térmica (RT) 2012, 
visava reduzir e limitar as necessidades energéticas em novos edifícios inerentes ao aquecimento, produção 
de água quente, iluminação, ventilação e ar condicionado (GRENELLE, 2009). 

A nova regulamentação ambiental (RE – Reglamentation environnemental) 2020 visa promover materiais que 
acumulam calor e o difundem. Desenvolve energias renováveis, gera desenvolvimentos de edifícios 
inteligentes e edifícios para a produção de energia e a utilização de materiais naturais (FRANCE, 2020).  

Nesse sentido, pensando no meio ambiente e na necessidade crescente não só da redução da consumação de 
energia, mas como na produção de energia, é necessário buscar cada vez mais tecnologias alternativas de 
fontes de energia e materiais construtivos sustentáveis. 

O material de mudança de fase (PCM - Phase Change Materials) é qualquer material capaz de mudar o estado 
físico dentro de uma faixa de temperatura restrita. Este intervalo é aproximadamente entre 10 ° C e 80 ° C. 
Neste intervalo de temperatura, a mudança de fase predominante permanece fusão / solidificação. Essas 
temperaturas são acessíveis naturalmente e são onipresentes na vida cotidiana (temperatura ambiente de 
uma casa, temperatura do corpo humano, água quente sanitária, etc.) (CSTB, [201-]). 

Os materiais de mudança de fase incorporados em elementos de vedação prediais são alternativas 
interessantes, pois com ele é possível reduzir a necessidade de aquecimento e armazenar energia para 
melhorar o conforto no verão e no inverno (BORDERON, 2012).  

Esta técnica complementa a absorção de calor pela inércia do edifício. No verão, os PCMs nas paredes 
absorvem energia do meio ambiente e reduzem o aumento de calor no interior do edifício. No inverno, os 

359



Caracterização térmica de argamassas cimentícias com PCM para aplicação na construção civil 

PCMs carregam energia de dentro do prédio e a redistribuem no interior à noite, quando a temperatura cai. 

Assim, para melhor compreesão do comportamento desse material na construção civil, esse artigo tem como 
objetivo estudar a relação entre a quantidade de material de mudança de fase incorporada em uma 
argamassa com suas propriedades térmicas.  

Desse modo, espera-se saber que porcentagem de PCM adicionado ao material vai obter melhores resultados 
térmicos.  

2. Metodologia

O objetivo dos ensaios de laboratório é estudar o impacto da introdução de MCPs numa matriz de argamassa 
nas propriedades térmicas desta e verificar as suas aplicações na construção. Para isso, foi realizado testes de 
desempenho térmico nos corpos de prova com diferentes proporções de MCP.  

Este estudo foi realizado no Laboratório Comum de Pesquisa da École supérieure d'ingénieurs des travaux de 
la construction de Caen (ESITC Caen, França), seguindo a norma NF EN 196-1, que descreve o método para 
determinar a resistência à compressão e a resistência à flexão de uma argamassa de cimento.  

O experimento foi dividido basicamente em duas partes principais: a preparação das amostras e a realização 
dos testes.  

2.1. Preparação das amostras 

Para a preparação das amostras estudadas foi seguido os métodos descritos a seguir: 

2.1.1. Fizemos a matriz de concreto convencionalmente, usando as proporções: 

• 1 parte de cimento;

• 3 parte de areia;

• ½ parte de água.

2.1.2. Foi incorporado o MCP na matriz de concreto inicial usando diferentes proporções: 

• Amostra 1: 0% (não contém MCP)

• Amostra 2: 5% de MCP

• Amostra 3: 10% de MCP

• Amostra 4: 20% de MCP

2.1.3. Modulação da amostra: 

O concreto enriquecido com MCP foi colocado em uma forma quadrada de poliestireno com dimensões 
padrão de aproximadamente 210 mm x 185 mm x 6 mm (Figura 1). A presença do poliestireno torna possível, 
em primeiro lugar, a cofragem, mas também, graças às suas propriedades térmicas, garantir a boa validade da 
experiência. 

360



4 
Caracterização térmica de argamassas cimentícias com PCM para aplicação na construção civil 

Figure 1 – Amostra estudada 

2.2. Realização dos testes 

Para a análise térmica das amostras foi utilizada a máquina HFM 436 LAMBDA. Este dispositivo mede a 
condutividade térmica de isoladores. Este parâmetro permite verificar se o material estudado será um bom 
isolante ou não. Quanto mais baixa for a condutividade, mais isolante é o material. 

Figure 2 – HFM 436 LAMBDA 

Realizamos os testes com a ajuda do manual do usuário HFM 436 LAMBDA. As etapas importantes são as 
seguintes: 

2.2.1. Configuração da amostra: 

• Fixação de termopares no centro da amostra com fita de alumínio;

• Colocar um tampão no fundo do compartimento onde a amostra é colocada;

• Colocação de amostra usando duas hastes de Teflon.

• Colocação de um tampão na amostra.

• Conexão dos dois termopares.

• Fechamos o compartimento e abaixamos a placa superior para que fique em contato com a amostra.

2.2.2. Configuração de software: 

• Introduzir as características do projeto e da amostra (massa, dimensões, etc.);

• Escolha das temperaturas da placa superior (30 ° C) e inferior (10 ° C);

• Definição e aplicação da carga (1,4 MPa);

• Seleção do número de termopares (“todos (valor médio)”);

• Seleção dos dois sensores de medição;

• Defina a diferença de temperatura e a temperatura média;

• Salve o método para reutilização com outras amostras;

• Lançamento do julgamento;

• Recuperação de resultados de Excel e Word.

Todos os testes foram feitos seguindo esses métodos, alterando apenas as propriedades da amostra 
(dimensões, massa, etc.).  

3. Resultados e discussões

Quatro amostras foram preparadas com diferentes dosagens do material de mudança de fase: sem MCP (0%), 
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AMOSTRA COM MCP 
0% 5% 10% 20% 

2 0,04 

1,9 0,039 

1,8 0,038 

1,7 0,037 

1,6 0,036 

1,5 0,035 

1,4 0,034 

1,3 0,033 

1,2 0,032 

1,1 0,031 

1 0,03 

Resistência térmica (m²∙K)/W Condutividade térmica W/(m∙K) 

5%, 10 e 20%. Uma vez realizados os experimentos, os resultados para a condutividade térmica e resistência 
térmica fornecida pelo equipamento HFM 436 LAMBDA foram os seguintes (Tabela 1):  

Amostra 

Temp. 

Média 

°C 

Delta 

Temp. 

K 

Flux. 

de calor 

W/m² 

Condutividade 

térmica 

W/(m∙K) 

Resistência 

térmica 

(m²∙K)/W 

Gradiente 

de Temp. 

K/m 

Duração 

hh:mm:ss 

Pressão de 

carga 

kPa 

0% 17.8 7.4 240.18 1.67866 0.03098 143.0 00:51:36 1.7 

5% 22.0 4.4 120.63 1.44196 0.03606 83.7 00:36:28 1.4 

10% 19.6 8.3 211.42 1.29286 0.03945 163.6 00:42:46 1.4 

20% 21.4 7.9 199.75 1.29441 0.03940 154.2 00:40:49 1.6 

Tabela 1 -  Resultados dos testes 

Desta forma, para uma melhor visualização do comportamento térmico das argamassas em função da 
variação da taxa de mudança de fase do material, foi gerado o seguinte gráfico. 

Figura 3 – Comportamento térmico das amostras 

Podemos notar que a condutividade térmica das quatro diferentes misturas de argamassa MCP diminui à 
medida que a taxa de material mudança de fase do material aumenta, ou seja, a resistência térmica da 
argamassa é diretamente proporcional à taxa de MCP contida na matriz.  

Isso quer dizer que, se introduzido no produto cimenticio de vedação durante a construção de uma parede, o 
MCP pode armazenar energia cinética durante um período do dia e liberar no outro, ajudando assim a 
equilibrar a temperatura do ambiente. Logo, com ele é possível reduzir a necessidade de utilização de 
equipamentos para controle de temperatura, como aparelhos de ar condicionado e aquecedores, para 
manter o conforto térmico (BORDERON, 2012).  

Desse modo, a utilização do MCP irá auxiliar a reduzir a consumação de energia elétrica e, 
consequentemente, diminuir com os impactos ambientais causados pela atividade de produção energética, o 
que se encaixa no que a RE 2020 tem como objetivo, para a promoção do desenvolvimento sustentável 
(FRANCE, 2020).   

Fazendo uma comparação entre os resultados obtidos, observou-se que a amostra com 20% de MCP 
apresenta a menor condutividade térmica do concreto MCP. Isso significa que a amostra com 20% de MCP é 
um isolante melhor do que as amostras com 10%, 5% e 0%. 
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Entretanto, é importante pontuar que a diferença na resistência térmica entre a amostra de 10% e 20% é 
muito pequena, o que cabe a possibilidade de realização de um estudo mais aprofundado para saber se em 
termos gerais seria mais viável a utilização do MCP à 10%.  

4. Considerações finais

A realização deste procedimento em laboratório permitiu analisar o comportamento térmico de argamassas 
com diferentes níveis de material de mudança de fase na sua composição. 

A quantificação do material de mudança de fase é muito importante porque a seleção do material torna a 
escolha mais objetiva para obter o maior benefício com o mínimo de material. 

Conclue-se que as propriedades térmicas da argamassa são melhores quando incorporada em sua 
composição, ou seja, quando 20% do material de mudança de fase é adicionado à argamassa, há menor 
condutividade térmica e maior resistência térmica. 

Por fim, pode-se concluir que as argamassas com adição de MCP apresentam sempre um bom desempenho 
térmico, o que nos permite adaptá-las à indústria da construção com maior facilidade e segurança, reduzindo 
assim o custo da eletricidade para o conforto térmico. 

No entanto, além do desempenho térmico, devemos questionar as propriedades mecânicas do concreto 
enriquecido com MPC para poder utilizá-las na construção civil. Além disso, se seria mais viável a utilização à 
10% visto que a diferença entre as amostras de 10% e 20% é muito pequena.  
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Resumo : A alta carga de escoamento superficial no meio urbano tem feito com que surjam diversas 
ocorrências de inundações em planícies, que geram transtornos diretos a população. A solução de drenagem 
mais empregada atualmente só transfere os problemas para os locais à jusante. Sabendo que esses 
problemas não dizem respeito apenas aos grandes centros urbanos, uma vez que, em períodos chuvosos, 
são registradas inundações em muitos municípios cearenses. Assim, visando reunir informações sobre a 
melhoria da captação das águas, esta pesquisa teve por finalidade levantar dados sobre o estudo das 
propriedades mecanicas do concreto permeável para pavimentação. Desta forma, buscou-se realizar uma 
revisão de literatura nas principais plataformas de pesquisa do país a respeito das propriedades mecânicas 
do concreto permeável como alternativa para auxílio na drenagem das cidades cearenses. Dentre os 
resultados encontrados, a resistência a compressão chega a 25,5 MPa e uma impermeabilidade média em 
0,014 m/s, assim, tais estudos recomendam o uso do concreto permeável em áreas com revestimento de 
pavimentos com veículos leves e calçadas, bem como, suas características mecânicas evitam patologias 
relacionadas a estanqueidade e permeabilidade das obras onde o material é empregado. 

Palavras-chave: Materiais Sustentáveis. Concreto Permeável. Pavimentação. Propriedades Mecânicas. 

Abstract: The high load of surface runoff in the urban environment has caused several occurrences of 
flooding in plains, which generate direct nuisances to the population. The drainage solution most commonly 
employed today only transfers the problems to downstream locations. Knowing that these problems do not 
concern only the large urban centers, since, in rainy periods, floods are recorded in many municipalities of 
Ceará. Thus, in order to gather information about the improvement of water catchment, this research aimed 
to collect data on the study of the mechanical properties of permeable concrete for paving. Thus, a literature 
review was carried out in the main research platforms of the country about the mechanical properties of 
pervious concrete as an alternative to aid in the drainage of the cities of Ceará. Among the results found, the 
compressive strength reaches 25.5 MPa and an average impermeability of 0.014 m/s, thus, such studies 
recommend the use of permeable concrete in areas with sidewalk coating with light vehicles and sidewalks, 
as well as, its mechanical characteristics prevent pathologies related to watertightness and permeability of 
the works where the material is used. 

Keywords: Sustainable Materials. Permeable Concrete. Paving. Mechanical properties. 
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1. Introdução

O crescimento urbano visto nos últimos anos, aliado à falta de planejamentos de uso e ocupação do solo, 
tem aumentado as superfícies impermeáveis em todo o estado do Ceará, o que está levantando preocupação 
não só quanto a qualidade de vida humana, mas também quanto à estabilidade e segurança dos ecossistemas 
urbanos. 

A maioria das cidades brasileiras a pavimentação de ruas e calçadas é executada de forma tradicional, ou 
seja, são utilizados materiais impermeáveis, e a drenagem utilizada é através de galerias que escoam a água 
pluvial por meio de canais (BATEZINI, 2019).  

Esses sistemas de drenagem não se utilizam de infiltração no local, ou seja, toda a água pluvial recebida é 
transportada a jusante por meio de galerias pluviais, assim, quando esse sistema não funciona corretamente, 
ou já se encontra saturado devido o crescimento do local, as consequências de impactos negativos ao meio 
ambiente e sociedade são elevadas (ONO, et al., 2017). 

Assim, um sistema de drenagem que não conta com infiltração como instrumento para o aumento de sua 
eficiência eleva o risco de desabamentos, alagamentos, inundações, erosões e assoreamento de bacias de 
amortecimento de cheias, destruição do patrimônio público e privado entre outros (ONO, et al., 2017).  

A pavimentação permeável tem o objetivo de manter os poluentes no local, no solo ou local subjacente a 
pista, e permitir o escoamento da água para recarga de águas subterrâneas evitando assim problemas de 
erosão pela vazão excessiva (PINTO,2011). 

Em vista dessa melhoria, é cada vez mais evidente a necessidade de sistemas e equipamentos que aumentem 
a eficiência e capacidade de manter níveis aceitáveis de proteção contra inundações, visando auxiliar um 
melhor sistema de drenagem e aumentando os níveis de infiltração, e sendo uma alternativa viável 
tecnicamente e economicamente. Neste contexto surgiu o concreto permeável, como primário da 
concentração de águas pluviais localizadas. (AZAÑEDO; HELARD; MUÑOZ, 2007).  

O concreto permeável, também conhecido como concreto poroso consiste em um pavimento permeável, 
que ao infiltrar a água do escoamento superficial para dentro de si, através de seus poros, proporciona a 
percolação no solo, podendo a água sofrer evaporação ou recarregar o lençol freático (URBANOS; STHRE, 
1993). 

Assim, pode-se pensar nessa alternativa para o estado do Ceará, em que, mesmo tendo seus períodos 
chuvosos concentrados em poucos meses no ano (CEARÁ, 1995, p. 22), observa-se diversas ocorrências de 
alagamento em sua metrópole (SABÓIA, et al., 2017), bem como em suas cidades pertencentes à região 
semiárida brasileira, apesar da escassez hídrica que enfrentam (MARENGO, et al., 2011). 

Portanto, buscando contribuir com a comunidade científica no que se refere a grande área de Engenharia 
Civil, levantou-se a questão de analisar a aplicabilidade de concreto permeável para pavimentos e 
equipamentos de trânsito leve no estado do Ceará. 

Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa será é a elaboração de uma revisão bibliográfica sobre as 
propriedades mecânicas do concreto permeável para pavimentação e assim verificar a sua aplicação em 
sistemas de drenagem urbanos. 

2. Drenagem urbana

Os serviços de água possuem problemas crônicos como a preservação dos mananciais urbanos, perda de 
água na distribuição e falta de racionalização de uso da água ao nível doméstico e industrial. O 
desenvolvimento urbano tem produzido um ciclo de contaminação, gerado pelos efluentes da população 
urbana, que são o esgoto doméstico/industrial e o esgoto pluvial (TUCCI, 2005).  

Assim, nas grandes cidades do Brasil sofrem com o crescimento e falta de cobertura na infraestrutura urbana, 
a ausência de drenagem é sentida com o começo das chuvas, e seus canais de saneamento bloqueados por 
falta de manutenção ou lixos obstruindo a percolação das águas, causando alagamentos das vias urbanas nas 
áreas urbanas (VARGAS, et al., 2008). 
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2.1. Desafio da drenagem urbana e o papel do concreto permeável 

Quando o homem começou a se organizar em núcleos urbanos, a gestão dos canais pluviais passou a ser um 
grande desafio a ser enfrentado pelos órgãos públicos. As cidades que eram de um menor porte o desafio 
era de uma grandeza menor, especialmente porque os grandes núcleos urbanos mais antigos surgiram à 
beira de corpos de água com os seus fluxos de águas pluviais naturais (TUCCI, 2005).  

Desta forma, com o crescimento da capital cearense o desafio começou a ter um volume maior das águas 
pluviais se tornando maior e suas redes de escoamento cada vez mais complexas, em alguns casos eram 
necessário o bombeamento da água para que a mesma atingisse os canais naturais de drenagem. 

Em suas citações Tucci (2005) explica os vários fatores que trazem consequências indesejadas para o sistema 
de drenagem urbana quando ocorre o crescimento das cidades, tais problemas como. 

• Aumento das vazões máximas, dos volumes escoados e antecipação dos picos devido a uma maior
capacidade de escoamento através dos condutos, canais e impermeabilização das superfícies;

• Redução da evapotranspiração, do escoamento subterrâneo e rebaixamento do lençol freático;

• Aumento da produção de sedimentos devido à desproteção das superfícies e à produção de resíduos
sólidos;

• Deterioração da qualidade da água, devido à lavagem das ruas, transportes de material sólido
(principalmente no início das chuvas) e as ligações clandestinas de esgoto cloacal no pluvial.

Para solucionar o problema da drenagem urbana, grandes autores como Canholi (2014) e Tucci (2005) 
consideram a necessidade de mudar o arquétipo e começar a adotar novos estudos de macrodrenagem, com 
uma visão mais holística de gestão das águas, que considera toda a bacia envolvida assim buscando um 
equilíbrio entre águas escoadas e infiltradas. 

Considerando esta realidade, a água estocada no solo, advinda do processo de infiltração retorna a atmosfera 
através da evapotranspiração, além de ficar a disposição das plantas. Neste sentido, a água que permanece 
no solo é transportada para reservatórios subterrâneos e aos poucos retorna as correntes de fluxos. Assim, 
quando este sistema funciona plenamente, esses fluxos servem para recarregar fontes de água em períodos 
de seca (MOLINARI; VIEIRA, 2004). 

Segundo Sales (2008) a água que cai rapidamente na superfície do terreno tende a infiltrar com uma certa 
velocidade, a qual não favorece a troca gradual de ar existente nos poros do terreno pela água que tenta 
infiltrar. Sendo assim nesse processo, a água não consegue infiltrar-se devido à pressão causada pelo ar que 
tenta sair, com o acumulo de água não infiltrada na superfície pode formar o fluxo superficial hortoniano 
(Horton) Precipitação sobre áreas impermeáveis ou superior à capacidade de infiltração. Com essa nova 
abordagem o uso de pavimentos permeáveis acaba tendo uma grande importância e contribuição (Figura 1). 

Figura 1 – Concreto permeável moldado in loco. Fonte: Prefeitura de Itupeva – SP (2018) 
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Os concretos permeáveis são um tipo de pavimento altamente eficiente, que não só podem ajudar na 
infiltração das águas, mas também atuar como reservatórios temporários de um considerável volume de 
água. Assim, considera-se que a aplicação do concreto permeável tem um papel fundamental na gestão de 
águas pluviais (OLIVEIRA JUNIOR; MARQUES, 2020).  

3. Metodologia

A abordagem metodológica presente texto tem a finalidade de elaborar uma revisão bibliográfica baseada 
numa pesquisa qualitativa a respeito do tema sobre a avaliação e aplicabilidade do concreto permeável em 
função das enchentes que ocorrem no período chuvoso, tecnicamente viável para os sistemas de drenagem 
urbanos. Desta forma, no que se refere aos procedimentos da pesquisa, a mesma é classificada como 
pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, pois a: 

Pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, 
boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo 
de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto 
da pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). 

Assim, segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa bibliográfica se baseia na literatura científica já 
publicada sobre as intervenções metodológicas propostas pelo projeto, assim, ao realizar a compilação dos 
estudos a respeito do tema escolhido. 

Diante disso, a escolha dos artigos para compor a revisão se deu através de pesquisa com palavras-chave 
como “concreto permeável” e “drenagem urbana”, escolhida a amostra, foram lidos os resumos, e 
descartados os artigos que fugiam do tema. Em seguida, com a amostra reduzida foram lidos os artigos 
completos e excluídos os que não contribuíram com a pesquisa. 

Com isso, esta pesquisa foi composta de 4 etapas. A primeira consistiu na introdução da pesquisa, que 
envolve o contexto atual, justificativa e objetivos deste artigo.  

A segunda etapa seguinte propôs definir os conceitos, caracterizações básicas empregadas neste trabalho a 
partir do estudo da literatura científica sobre drenagem urbana, que foi descrita suas propriedades, desafios 
da drenagem urbana e o papel do concreto permeável.  

Na terceira etapa é a metodologia do estudo, que descreve o caminho metodológico da pesquisa. Em seguida 
temos a quarta etapa, que mostrou os estudos de análises das propriedades técnicas do concreto permeável, 
atualizações, técnicas praticadas encontradas na revisão de literatura que trouxeram algum benefício e 
contribuíram para a elaboração deste estudo. 

A quarta e última quarta etapa trouxe as considerações finais a respeito das principais informações obtidas 
através da revisão de literatura sobre importância da aplicação de novos materiais mais sustentáveis e 
propostas de melhorias. 

O levantamento bibliográfico foi realizado através das principais bases de dados existentes, dentre eles, 
Google Acadêmico, SCIELO e EBSCO Host, nesta revisão de literatura foram empregados livros, teses de 
doutorado, dissertações de mestrado e artigos publicados em revistas de engenharia. 

4. Resultados e discussões

Nesta seção é apresentada os resultados da compilação dos principais estudos acerca do tema encontrado 
na literatura técnica. 

4.1. Propriedades Mecânicas 

Existem diversos estudos na literatura que avaliam as propriedades mecânicas do concreto permeável em 
situações específicas para diversas finalidades, desta forma, a presente revisão bibliográfica constatou-se 
que a maioria dos estudos relacionados a resistência a compressão atinge resistências superiores a 15 MPa, 
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onde viabiliza sua utilização em materiais de calçadas, ciclovias, canteiros centrais e estacionamentos, pois 
esses equipamentos são projetados para dar suporte ao tráfego leve geralmente. 

Da mesma forma, nesta revisão de literatura buscou-se compilar resultados referentes a permeabilidade que 
são determinados pela taxa de infiltração in situ do pavimento permeável construído regido pelos princípios 
do método de ensaio descrito pela ASTM C1701 – Standard Test Method for Infiltration Rate of in Place 
Pervious Concrete, incorporado à NBR 16416 – Pavimentos Permeáveis de Concreto (ABNT, 2015). 

4.1.1 Castro (2015) 

Castro (2015), em seu estudo buscou por um traço de concreto permeável que atendesse a norma (NBR 
16416 – Pavimentos Permeáveis de Concreto – Requisitos e Procedimentos) desta forma o autor realizou 4 
traços que apresentam relação a/c de 0.30 e distinguem-se pela percentagem de agregado ou pela 
composição de brita 0 e areia média. 

Assim, através de ensaios laboratoriais para a determinação da resistência a compressão, os resultados 
obtidos mais expressivos ficaram entre 6.38 e 8.37 Mpa, através do modo de compactação Marshall que se 
sobressaiu em comparação com outras formas de compactação, desta forma Castro (2015) conclui que o 
mesmo pode ser usado somente para o tráfego de pedestres pois este tráfego é leve. 

4.1.2 Rodrigues, da Cruze e Aldeira (2016) 

Rodrigues, da Cruze e Aldeira (2016) em pesquisa experimental com traços de concreto permeável 
demonstram que os mesmos obtiveram em traço 1 99.50% de permeabilidade, em sequência, traço 2 
(96.50%), traço 3 (97.50%) e traço 4 (96.00%). 

Com esses resultados, observa-se que nos traços que apresentam agregados miúdos na sua composição teve-
se maior absorção de água e, consequentemente, menor permeabilidade, enquanto apresenta um melhor 
comportamento estrutural. No Traço 4 não se alcançaram bons resultados de permeabilidade, tendo a água 
que escorrer para as extremidades da placa, também não produzindo dados confiáveis (RODRIGUES; CRUZE; 
ALDEIRA, 2016).  

4.1.3 Santos (2017) 

Santos (2017) em seus estudos procura uma dosagem de concreto com resistências adequadas para o 
pavimento permeável, assim ela moldou três traços distintos variando as relações água/cimento e o teor de 
agregados (M) como mostra o quadro a seguir: 

Quadro 1 – Traços moldados para estudo preliminar. Fonte: Santos (2017) 

Traço Teor de Agregado Relação a/c

1 3 0.33

2 3.5 0.30

3 4 0.33

A partir da análise dos resultados dessas misturas em relação aos traços testados a partir do estudo 
preliminar, foi escolhida a mais adequada para prosseguir com a pesquisa. Desta maneira, com o traço 
escolhido foi realizado duas moldagens. Desta forma o autor alcançou resultados de resistência a compressão 
axial na ordem de 16.47 e 20.96 Mpa (SANTOS, 2017). 

Assim, o autor concluiu que todos os traços executados no presente estudo se enquadram nas características 
mecânicas exigidas pela NBR 16416/2015 para serem utilizados em pavimentos permeáveis moldados no 
local. 

4.1.4. Barreto e Lins (2018) 

Barreto e Lins (2018) em estudo realizado já demonstram o interesse do mercado pelo conhecimento e 
trabalhabilidade concreto permeável quando procuram o estudo visa o transporte do concreto permeável 
em seu estado fresco através de caminhão betoneira, desta forma os autores se utilizam de diferentes 
aditivos e também suas combinações, em testes resguardados pela norma NBR 16416/2015 Pavimentos 
permeáveis de concreto. 
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4.1.5. Lima, et al., (2019) 

Desta maneira, Lima, et al., (2019) defendem que apresentam um estudo do desempenho físico e mecânico 
através de testes de ruptura e resistência axial em traços 1:3 e 1:4 de concreto permeável onde foi 
encontrada uma resistência de 07,41 a 9,28 Mpa para concreto com traço de 1:4 e 10,68 a 14,35 Mpa para 
traço de 1:3 em suas amostras. 

4.1.6 Ono, Balbo e Cargnin (2017) 

Os estudos realizados por Ono, Balbo e Cargnin (2017) mostraram que foi construído uma pista experimental 
em pavimento permeável de blocos de concreto (PPBC) (20×5m) em uma área delimitada dentro de uma 
universidade como mostra a imagem 6, pode-se implementar ensaios para determinação da taxa de 
infiltração in loco.  

Figura 1 – Seção do pavimento executado: (a) seção transversal e (b) seção longitudinal. Fonte: Ono, et al., 
2017) 

Assim, os testes mostraram que o pavimento permeável de blocos de concreto (PPBC) possui permeabilidade 
elevada da ordem de 10-³ m/s, quando comparado com outros tipos de blocos intertravados, bem como, 
quando comparado com o asfalto poroso a permeabilidade do PPBC é consideravelmente maior (ONO, et al., 
2017). 

4.1.7. Monteiro Junior, et al., (2019) 

Monteiro Junior, et al., (2019) ao desenvolver uma dosagem de lascas de bochecha ao concreto permeável 
para que esse material venha ter uso expandido determinou a substituição da brita por lascas de borracha 
em uma proporção de 50%.  

Assim, a média do grupo controle de referência obteve resistência mecânica do traço de 27,2 MPa e da 
dosagem com lascas de borracha foi de 25,5 Mpa, logo este material atende aos requisitos da norma NBR 
9781, onde os autores fazem a mesma recomendação de uso em demandas leves (MONTEIRO JUNIOR, et al., 
2019). 

Foram analisadas algumas características físico-químicas prévias da água filtrada pelo corpo de prova onde 
elas se demonstraram positivas em relação às características do pH, da acidez e da alcalinidade, assim a água 
retorna ao solo sem contaminação (MONTEIRO JUNIOR, et al., 2019). 

4.1.8. Silva; Gachet; Lintz (2019) 

Silva, Gachet e Lintz desenvolveram três traços de concreto permeável com objetivo de utilizá-los para 
pavimento onde são requeridos concretos com composições variadas, sendo possível utilizar agregados de 
diferentes granulometrias, aditivos químicos e minerais, cimento Portland e água em diferentes quantidades. 

Diante do exposto, todos os 3 os traços executados pelos autores obtiveram valores médios de resistência a 
compressão dentro do esperado para a aplicação em locais de tráfico leve, entre 6 e 16 Mpa (SILVA; GACHET; 
LINTZ, 2019).  
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4.2. Quadro Resumo 

No contexto dos estudos aqui abordados por esta revisão bibliográfica, nesta seção são apresentadas as 
informações na forma de quadro resumo para uma melhor explanação dos resultados. 

Quadro 2 – Quadro resumo de resultados encontrados para o concreto permeável. Fonte: Autor (2019) 

AUTOR 

ANO 

PERMEABILIDADE 

TAXA DE INFILTRAÇÃO (M/S) 

RESISTÊNCIA A 
COMPRESSÃO (MPA) 

BASE DE 

DADOS 

Castro (2015) 0.011 6.38 a 8.37 Google Scholar 

Ono, et al.,  (2017) 0.010 - SCIELO 

Santos (2017) - 16.47 a 20.96 SCIELO 

Barreto; Lins (2018) - - SCIELO 

Lima, et al., (2019) - 10.68 a 14.35 Google Scholar 

Junior, et al., (2019) - 25.50 Google Scholar 

Silva; Gachet; Lintz (2019) 0.020 6.00 A 16.00 Google Scholar 

Neste sentido, com a análise dos valores obtidos na pesquisa bibliográfica, a maioria dos autores relata que 
a aplicação do concreto permeável se dá em várias áreas, sendo mais utilizadas em ambientes com tráfego 
leve de pequeno porte como em áreas industriais, galpões, pátios comerciais, ruas particulares, condomínios 
e conjuntos habitacionais, praças, calçadas, estacionamentos, entre outros. 

5. Considerações finais

Desta forma, conclui-se que os materiais encontrados desta revisão bibliográfica confluem para um princípio 
que defende a sensibilidade e investimento de novos materiais que sejam menos agressivos ao meio 
ambiente a defesa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 
gerações. Assim, os autores sustentam várias vezes em suas publicações os “materiais menos agressivos”, o 
“estímulo a pesquisa”, “aumento da taxa de infiltração”, “redução do coeficiente de escoamento”, assim 
como outros termos semelhantes.  

Dentre os resultados encontrados, a resistência a compressão chega a 25,5 MPa e uma impermeabilidade 
média em 0,014 m/s, assim, tais estudos recomendam o uso do concreto permeável em áreas com 
revestimento de pavimentos com veículos leves e calçadas, bem como, suas características mecânicas evitam 
patologias relacionadas a estanqueidade e permeabilidade das obras onde o material é empregado. 

A literatura reconhece os benefícios da utilização do concreto permeável como instrumentos que buscam o 
aumento da infiltração para de reduzir o escoamento superficial, como uma estratégia de sustentabilidade 
no país. Recomenda um monitoramento contínuo, com o objetivo de avaliar alterações de desempenho ao 
longo do tempo, pois esse tema necessita ainda de bastantes estudos específicos em situações adversas. 

Diversos autores relatam a necessidade de pesquisas e de investimentos, que ainda é recente, com isso, 
construtoras de pequeno e médio porte acabam optando por métodos mais tradicionais, pois o custo do 
concreto permeável ainda é um pouco mais oneroso que outros métodos convencionais no setor. 
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Resumo: O surgimento das marcas de deterioração nas fachadas dos edifícios é resultado dos agentes 
externos, como por exemplo: umidade, temperatura, vento, entre outros. Patologias como: eflorescência, 
fissuras e até desplacamentos são exemplos desse desgaste, que pode ser ocasionado por deficiência em 
projetos ou até mau uso. Tais manifestações patológicas, podem ser minimizadas com a escolha correta de 
matérias (aditivos e teor de aglomerante) e parâmetros de dosagem como: a consistência das misturas e teor 
de ar incorporado. A degradação por cristalização de sais, como causa da deterioração, em materiais porosos 
como a argamassa, é um problema provocado principalmente pela presença de sais solúveis e umidade. Esta, 
pode gerar falhas na estrutura porosa do material, de forma macroscópica ou até microscópica. Neste 
sentindo, o estudo em questão avaliou de que forma a estrutura porosa das argamassas influenciam na 
cristalização dos sais. Assim como, fatores que irão determinar a estrutura porosa da mesma, como: os 
aditivos modificadores de cristalização (bórax e ferrocianeto), silicones e polímeros, teor de aglomerante, 
consistência e teor de ar incorporado. Através de estudos já realizados, foram correlacionados aspectos como 
capilaridade, porosidade e resistências mecânicas. Como resultados dessa investigação, contribuir para o 
entendimento do fenômeno de cristalização de sais em argamassas de revestimento. 

Palavras-chave: Cristalização de sais, Reabilitação, Patologia, Degradação, Argamassa.

Abstract: The appearance of deterioration marks on the facades of buildings is the result of external agents, 
such as: humidity, temperature, wind, among others. Pathologies such as: efflorescence, cracks and even 
leaks are examples of this wear and tear, which can be caused by deficiency in projects or even misuse. Such 
pathological manifestations can be minimized with the correct choice of materials (additives and binder 
content) and dosage parameters such as: the consistency of the mixtures and the content of incorporated 
air. Degradation by crystallization of salts, as a cause of deterioration, in porous materials such as mortar, is 
a problem caused mainly by the presence of soluble salts and moisture. This can cause flaws in the porous 
structure of the material, either macroscopically or even microscopically. In this sense, the study in question 
evaluated how the porous structure of mortar influences the crystallization of salts. As well as, factors that 
will determine its porous structure, such as: crystallization modifying additives (borax and ferrocyanide), 
silicones and polymers, agglomerate content, consistency and incorporated air content. Through studies 
already carried out, aspects such as capillarity, porosity and mechanical resistance were correlated. As a 
result of this investigation, contribute to the understanding of the phenomenon of crystallization of salts in 
coating mortars.

Keywords: Salt crystallization, Rehabilitation, Pathology, Degradation, Mortar. 
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1. Introdução

Os revestimentos exteriores de paredes desempenham um papel fundamental na proteção 
dos edifícios contra os agentes de degradação. Assumem grande importância na conservação das 
construções, especialmente na proteção contra ações climáticas, choques mecânicos e contaminação 
ambiental afetando de um modo geral o conforto, a salubridade, o aspecto estético e a durabilidade das 
edificações (QUINTELA, 2006). Por tanto, devem ser cumpridas funções de proteção e impermeabilização das 
fachadas durante a vida útil do edifício, com a finalidade de contribuir para a estanqueidade do sistema de 
revestimento. 
Antes mesmo do final da obra e início da ocupação do edifício, a fachada, sujeita aos agentes atuantes, inicia 
seu processo de degradação. Este desgaste natural no decorrer dos anos, proporciona o surgimento de 
manifestações patologias, como, fissuração, desplacamento, manchas, dentre outras, que catalisam este 
processo de degradação. Deste modo, identificar essas patologias, apontar suas origens, entender causas e 
discernir suas tipologias, pode possibilitar ações preventivas ainda na etapa de projeto e execução da obra. 
O conhecimento das manifestações patológicas contribui para a melhoria contínua dos processos 
construtivos, na medida em que as informações sobre as mesmas são tratadas e divulgadas (SANTOS, 2018). 
A responsável por grande parte das anomalias construtivas é a água, sendo a principal causa da deterioração 
dos materiais de construção porosos, como a argamassa. Os problemas resultantes da presença da água, 
podem ser especialmente graves, nas construções antigas ou em materiais com maior sensibilidade a este 
agente (FREITAS, 1992).  A cristalização de sais solúveis, ocorre com a presença de água e é uma causa 
comum de deterioração severa dos materiais de construção. Os danos ocorrem devido a ciclos repetidos de 
dissolução e recristalização dos sais solúveis dentro dos poros dos materiais de construção. Quando um 
cristal em crescimento fica confinado, ele irá exercer uma pressão na parede do poro, o dano ocorre se a 
pressão de cristalização se tornar maior do que a resistência do material. 
A adição de modificadores de cristalização nas argamassas durante a mistura pode conferir-lhes uma 
resistência melhorada a degradação do sal. Modificadores de cristalização são íons ou moléculas que podem 
prevenir a nucleação (inibidores), promover a nucleação de uma determinada fase do cristal (promotores) e 
/ ou modificar a forma dos cristais (modificadores de forma). Dessa forma, o sal pode ser transportado mais 
facilmente para a superfície do material, onde se cristaliza como eflorescência inofensiva (GRANNEMAN, 
2019). 
Com isso, o objetivo desse trabalho é analisar aspectos como a porosidade, capilaridade e resistências 
mecânicas de trabalhos já desenvolvidos, e assim correlacionar os resultados com intuito de avaliar como 
estes aspectos influenciam por exemplo, na velocidade de secagem, na taxa de absorção por capilaridade e 
também o desempenho mecânico de cada argamassa, associando assim ao fenômeno de cristalização de 
sais.  

2. Metodologia

Utilizou-se trabalhos já desenvolvidos do Programa de Pós-graduação em Estruturas e Construção Civil da 
Universidade de Brasília. Foram analisados com a finalidade de correlacionar aspectos que possam 
influenciar na estrutura porosa das argamassas, como porosidade, capilaridade, secagem e resistências 
mecânicas e secagem. Para que assim possa se determinar como isto poderá atuar na mitigação de 
cristalização de sais nessas estruturas. 
A investigação foi realizada em resultados de 5 trabalhos, sendo que um deles tem um conjunto de 6 traços 
de argamassas e os demais tem um conjunto de 3 traços cada. As argamassas foram produzidas com traços 
diferentes, no entanto o trabalho 1 e 2 foram produzidas com mesmo traço, no primeiro realizou-se uma 
parte da análise das argamassas no estado fresco e no segundo foi realizado o estado endurecido. 
nomenclaturas das argamassas estão de acordo com cada traço correspondente. Abaixo está descrita cada 
nomenclatura com suas respectivas descrições. 
A variabilidade dos traços ajudou a prever o comportamento em relação a estrutura porosa da argamassa, e 
como essa estrutura se comportará frente a umidade, de acordo com as quantidades de água, aglomerante, 
agregados e teor de ar incorporado. A umidade é um caso recorrente nos edifícios, pode-se dizer que é um 
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dos principais responsáveis pela deterioração de matérias como blocos cerâmicos e argamassas, por 
exemplo, algumas técnicas já foram estudadas como tentativa de minimizar este problema. Com objetivo de 
mitigar o problema da umidade, são estudados alguns tipos de aditivos hidrofugantes, modificadores de 
cristalização e parâmetros de dosagem na tentativa de modificar a estrutura porosa das argamassas e 
influenciar no transporte de umidade. No quadro 1 estão enumerados os trabalhos com seus respectivos 
títulos e ano de publicação, de maneira crescente de acordo com o primeiro trabalho publicado. 

Quadro 1 – Enumeração dos trabalhos com seus títulos, autores e ano de publicação. 

As caracterizações de cada material estão descritas nos trabalhos citados no quadro 1, é importante lembrar 
que os grupos de argamassas foram produzidas com matérias diferentes. Foi selecionado somente os 
resultados dos ensaios de absorção de água por capilaridade, absorção de água por imersão, porosimetria e 
resistência a compressão e tração por flexão.   
No quadro 2 está descrito a nomenclatura das argamassas com o respectivo tipo de agregado e parâmetro E 
(constante calculada a partir da relação água mais agregado e aglomerantes, com base nos estudos). 

Quadro 2 – Nomenclatura das argamassas separadas por grupos. 

Trabalho Título do trabalho Autor /Ano 

1 Avaliação do transporte de água em revestimentos de argamassa 
nos momentos iniciais pós aplicação Paes, 2003 

2 Contribuição ao estudo das propriedades físico-mecânicas das 
argamassas de revestimento 

Araújo Jr, 
2004 

3 Contribuição ao estudo da fissuração, da retração e do mecanismo 
de descolamento do revestimento á base de argamassa  

Pereira, 
2007 

4 Estudo da estrutura das argamassas de revestimento e sua 
influência nas propriedades de transporte de água 

Salomão, 
2016 

5 Estudo comportamental da formulação, dos requisitos e das 
propriedades das argamassas estabilizadas de revestimento Oliveira, 

2017 

Trabalho Nomenclatura Descrição 

1 e 2 
Arg. A / AR-2 Argamassa com agregado miúdo tipo A, parâmetro E=10 

Arg. B/ AR-3 Argamassa com agregado miúdo tipo B, parâmetro E=10 

Arg. C/ AR 4 Argamassa com agregado miúdo tipo C, parâmetro E=10 

3 
E6 Argamassa com parâmetro E=6 

E6H Argamassa com parâmetro E=6 

E12 Argamassa com parâmetro E=12 

4 

A1E6 Argamassa com agregado miúdo tipo 1(fino), parâmetro E=6 

A1E9 Argamassa com agregado miúdo tipo 1(fino), parâmetro E=9 

A1E12 Argamassa com agregado miúdo tipo 1(fino), parâmetro E=12 

A2E6 Argamassa com agregado miúdo tipo 2, parâmetro E=6 

A2E9 Argamassa com agregado miúdo tipo 2, parâmetro E=9 

A2E12 Argamassa com agregado miúdo tipo 2, parâmetro E=12 

5 
E4,5 S. A Argamassa com parâmetro E=4,5 

E6 S. A Argamassa com parâmetro E=6 

E8 S. A Argamassa com parâmetro E=8 
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Os traços estão descritos no quadro 3, como a quantidade em massa de cada material e a relação água/ 
cimento de cada grupo de argamassas.  
Em cada grupo há composições de argamassas diferentes, com agregados diferentes e também com 
quantidades de aglomerantes e água diferente, por tanto o conjunto de argamassas de um grupo é composta 
por argamassas diferentes entre si e diferentes também em relação aos outros grupos analisados. 

Quadro 3 – Traços das argamassas separadas por grupos 

3. Resultados

A partir dos resultados coletados nos 5 trabalhos estudados, foi possível construir gráficos com intuito de 
correlacionar as respostas dos ensaios, nos trabalhos 3 e 5 não foi realizado o ensaio porosimetria, por tanto 
haverá um espaço na linha que representa este ensaio nos gráficos seguintes. 

3.1 Resultados da correlação do coeficiente de capilaridade, absorção por imersão e porosidade 

A porosidade tem um papel importante no transporte de umidade nas argamassas e é relacionada com 
geometria dos poros. A noção da geometria dos poros está associada essencialmente ao tamanho e a forma 
dos poros, bem como da sua organização espacial. A relação água/cimento, quantidade de cimento, aditivos 
incorporadores de ar, aditivos hidorrepelentes entre outros determina como será a distribuição desses poros, 
e se eles serão conectados ou não (porosidade aberta ou fechada). 
A capilaridade é uma das propriedades responsáveis pela água absorvida pelos revestimentos argamassados, 
sob a ação, por exemplo, de água das chuvas ou umidades ascensional dos solos na base dos revestimentos. 
Este fenômeno refere-se à movimentação de água pelos capilares dos revestimentos argamassados, sem 
pressão hidrostática significativa. (FILHO, 2013). 
A figura 1 apresenta o gráfico com os resultados de coeficiente de capilaridade, absorção por imersão e 
porosidade, das argamassas dos 5 grupos analisados. É possível notar que há uma coerência nos resultados, 
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Grupos/trabalhos Argamassas Traços a/c 

1 e 2 
Arg. A/ AR-2 1:0,73:9,27:1,97 1,97 

Arg. B/ AR- 3 1:0,87:9,13:2,14 2,14 

Arg. C/ AR-4 1:1,06:8,97:1,94 1,94 

3 
E6 1:0,24:5,74:1,32 1,32 

E6H 1:0,24:5,74:1,76 1,76 

E12 1:1,01:10,98:2,52 2,52 

4 

A1E6 1:0,17:6:1,22 1,22 

A1E9 1:0,37:9:1,79 1,79 

A1E12 1:0,66:12:2,41 2,41 

A2E6 1:0,07:6:1,17 1,17 

A2E9 1:0,22:9:1,86 1,86 

A2E12 1:0,45:12:2,54 2,54 

5 
E4,5 S.A 1:4,5:1,02 1,02 

E6 S.A 1:6,0:1,36 1,36 

E8 S.A 1:8,0:1,87 1,87 
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pois a porosidade vai diminuindo de acordo com a diminuição do coeficiente de capilaridade e a absorção, o 
comportamento é linear e proporcional ao traço correspondente.  
O menor volume de poros pode ser considerado um obstáculo ao transporte de água. De maneira análoga, 
supõe-se que a elevada densidade dos produtos de hidratação dos aglomerantes, em especial o cimento, 
diminui a dimensão dos poros na matriz cimentícia. Ou seja, quanto maior o teor de aglomerantes, mais finos 
são os poros. 
A degradação pelo ataque de sais é inicialmente causada pela cristalização de sais nos poros devido ao 
aumento da pressão capilar e a evaporação ou ciclos de umedecimento e secagem. Quanto mais propicio for 
a absorção de água e mais rapidamente ocorrer a secagem pode haver a formação desses cristais de sais nos 
poros e afetar as argamassas. 

Figura 1 – Gráfico da correlação dos ensaios de capilaridade, absorção por imersão e porosimetria 

3.2 Resultados da correlação entre a resistências mecânicas e porosidade 

No resultado do ensaio de resistência à compressão foi possível notar que o teor de água e relação água/ 
cimento influenciaram nos resultados. Misturas com maior teor de água, maiores relações água/cimento e 
maior teor de ar incorporado apresentaram menores resistências. O comportamento do ensaio de resistência 
a tração por flexão apresentou as mesmas características. Como apresentado na figura 1, os resultados dos 
ensaios de resistência a compressão e resistência à tração por flexão respectivamente. É possível observar 
também uma relação dos resultados de resistência mecânica com a porosidade, pois à medida que a 
porosidade aumenta as resistências mecânicas aumentam, assim é possível notar que a porosidade influência 
nas propriedades mecânicas. 
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Figura 2– Gráfico da correlação dos ensaios de resistência a compressão e a tração por flexão e porosimetria 

3.3 Ensaio de secagem e absorção por imersão nas argamassas do grupo 5 

Quadro 4 – Ensaio de absorção por imersão 

Ao se observar o valor inicial das curvas de secagem das argamassas na figura 3, percebe-se que eles são 
muito semelhantes ao conteúdo de umidade mássico (teor de água) obtido por imersão como mostrado no 
quadro 4 foi semelhante para as argamassas. Isso indica que a condição inicial de ensaio reproduz o 
comportamento da argamassa na molhagem. 
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Trabalho Absorção por imersão (%) 

A1E6 13 

A1E9 14 

A1E12 15 

A2E6 13 

A2E9 16 

A2E12 17 
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Figura 3 – Gráfico das curvas de secagem (adaptada de Salomão,2016) 

Graficamente na figura 3 se torna mais clara a observação da diferença de secagem entre as argamassas E6, 
E9 e E12. As argamassas E9 e E12 começam o ensaio com conteúdo de umidade mássico mais elevado que 
as argamassas E6. No entanto, ao longo do ensaio as argamassas do grupo E6 perdem água mais lentamente. 
Ao final da secagem o conteúdo de água remanescente é mais alto para essas argamassas. 
Já nas argamassas dos grupos E9 e E12, foi possível observar que além do teor de aglomerante o agregado 
utilizado foi determinante na secagem. As argamassas com agregado A1 secaram mais lentamente que 
aquelas com agregado A2 (neste caso o agregado A1 e A2 foram considerados bem graduados e uniformidade 
média, no entanto A2 é mais fino que A1). (SALOMÃO,2016) 

4. Conclusão

Com o estudo foi possível analisar que características como velocidade de secagem, capilaridade e 
porosidade influenciam diretamente na cristalização de sais solúveis nos poros das argamassas. Assim quanto 
maior a velocidade de secagem, a porosidade e a capilaridade maior serão a possibilidade de ocorrer a 
degradação por sais solúveis.  
A capacidade de secagem é uma das características essenciais para avaliar o desempenho de uma argamassa 
face à água. Como se sabe, a água é um dos principais agentes de degradação dos rebocos. Deste modo, 
quando ocorre a sua entrada, o reboco deve possibilitar a sua saída assim que as condições atmosféricas o 
permitam (VEIGA, 1998).  Os sais solúveis estão presentes nos materiais de construção sob a forma de 
soluções aquosas que migram na rede porosa. Admite-se que, em geral, a sua cristalização decorre de 
processos evaporativos, embora as variações de temperatura possam também ter influência para alguns 
tipos de sais. 
Já em relação as propriedades mecânicas foram possíveis constatar que quanto maior for a porosidade 
menor será as resistências mecânicas, no entanto se faz necessário um estudo mais aprofundado para 
analisar todos os parâmetros envolvidos que neste trabalho não foram estudados, como o teor de ar 
incorporado, granulometria dos agregados entre outros.    
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Resumo: É imprescindível a manutenção em edificações, e no caso de edificações mais antigas, tal demanda é ainda 
mais frequente, visto que a ação do tempo traz consigo a ocorrência de diversos tipos de problemas, 
comprometendo seu desempenho. O impasse é que, no caso das edificações de idade mais avançada, ocorre a 
inviabilidade de manutenção quando é necessária a substituição de peças de acabamento. Isso se deve ao fato das 
peças não serem mais fabricadas e comercializadas no mercado atual, obrigando o proprietário a tomar medidas 
que demandam um impacto financeiro desnecessário ou a mudança radical da caracterização estética da obra. 
Paralelamente ao surgimento de problemas construtivos, o tempo deu origem ao surgimento de diversas 
tecnologias que, juntas, caracterizam a 4ª Revolução Industrial. Estas soluções são capazes, também, de contribuir 
para com a construção civil. Dentre as novas tecnologias originadas, encontra-se o corte a laser, usado, aqui, como 
alternativa na restauração do forro danificado de uma edificação antiga. Este trabalho tem como objetivo avaliar a 
viabilidade do uso do corte a laser para a recuperação do forro no caso apontado. Para isso realiza-se uma leitura 
exploratória da bibliografia previamente selecionada, seguido da pesquisa em campo visando obter relatos e 
fotografias do procedimento analisado, além da comparação das informações colhidas em campo com as de outros 
autores. É possível verificar que o uso do corte a laser na abordagem do problema se mostrou eficiente quanto ao 
custo, prazo e acabamento final. 

Palavras-chave: Manutenção predial, forro, corte a laser, patologia, edificação antiga. 

Abstract: It is essential to maintain buildings, and in the case of older buildings, this demand is even more frequent, 
since the action of time brings with it the occurrence of several types of problems, compromising their performance. 
The impasse is that, in the case of older buildings, maintenance is not viable when replacement of finishing parts is 
necessary. This is due to the fact that the pieces are no longer manufactured and sold in the current market, forcing 
the owner to take measures that require an unnecessary financial impact or a radical change in the aesthetic 
characterization of the work. Alongside the emergence of construction problems, time has given rise to the 
emergence of several technologies that together characterize the 4th Industrial Revolution. These solutions are also 
capable of contributing to civil construction. Among the new technologies originated, there is laser cutting, used 
here, as an alternative in the restoration of the damaged ceiling of an old building. This work aims to evaluate the 
feasibility of using laser cutting to recover the ceiling in the case mentioned. For this, an exploratory reading of the 
previously selected bibliography is carried out, followed by field research to obtain reports and photographs of the 
analyzed procedure, in addition to comparing the information collected in the field with those of other authors. It is 
possible to verify that the use of laser cutting to approach the problem proved to be efficient in terms of cost, time 
and final finish.  

Keywords: Old building, ceiling, laser cut, pathology, technologies. 
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1. Introdução

Ao longo do tempo, as edificações sofrem progressivas degradações decorrentes da vida útil, seja pelo desgaste 
nas utilizações previstas ou pela condição decorrente de usos inadequados, resultando na necessidade de ações 
visando reabilitação da edificação, com a finalidade de torná-la apta a atender suas funcionalidades básicas 
(QUALHARINI, 2020). Para atender as expectativas dos usuários, é importante que a edificação apresente condições 
adequadas ao uso para o qual se destina, resistindo às intempéries e ao uso propriamente dito, ou seja, é necessário 
que ela apresente um bom desempenho durante sua vida útil, evidenciando-se assim a importância das atividades 
de conservação e manutenção do ambiente construído, para se alcançar um bom desempenho da edificação (CREA-
PR, 2011). 

Um dos principais problemas surge quando tais anomalias se concentram nos componentes e peças de 
acabamento, tornando-os inaptos à reutilização. Em diversos casos, as peças de acabamentos não estão mais 
disponíveis no mercado, pois sua fabricação foi comprometida devido a motivos diversos. No caso das obras mais 
antigas, o próprio mercado tende a renovar seus produtos e, nesse processo, alguns elementos deixam de ser 
produzidos.  Tal impasse coloca o proprietário diante de duas escolhas: recorrer à artesãos, se comprometendo a 
investir um alto valor financeiro devido a mão de obra especializada; ou usufruir dos recursos tecnológicos, levando 
em consideração que poderá comprometer a arquitetura tradicional da edificação, e consequentemente a perda 
de sua característica, possivelmente desejável aos que utilizam a edificação. 

A 4ª revolução industrial trouxe à realidade a disponibilidade de ferramentas que podem auxiliar no problema 
relatado, dentre elas, o corte a laser. O corte a laser é uma tecnologia usada para transformar, cortar e modificar 
diversos tipos de materiais, sendo um dos métodos mais eficientes e precisos da atualidade (PORTAL DA 
ARQUITETURA, 2019) . Diante disso, este trabalho tem como objetivo avaliar o uso do corte a laser como alternativa 
na recuperação do forro de uma edificação, que foi danificado em razão de uma manifestação patológica. 

2. Referencial Teórico

2.1 Manutenção em Edificações 

Assim como outros diversos elementos essenciais à vida, inclusive a saúde humana, os edifícios necessitam de 
manutenção. Paralelo a afirmação de Monthy (1991), onde o termo “manutenção” surge a partir do intuito militar 
de manter a nível constante o efetivo e o material necessários nas unidades de combate, a manutenção predial 
surge em decorrência da necessidade de manter constante a qualidade da edificação, a fim de oferecer aos usuários 
condições constantes de utilização.  

Apesar de sua importância, muitos gestores e proprietários ainda negligenciam a realização de manutenções em 
suas edificações, atitude que traz consigo a proliferação e ocorrência de diversos problemas prediais, que variam 
desde somente defeitos estéticos a problemas estruturais responsáveis por perdas de vidas. Dados do Instituto 
Brasileiro e Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (2012) apontam que aproximadamente 66% das 
causas e origens de acidentes ocorridos em edificações com mais de 10 anos de uso estão relacionadas ou tem 
como causa a ausência de manutenção.  

A Inspeção Predial deve ser entendida como uma vistoria para avaliar os estados de conformidade de uma 
edificação, mediante aspectos de desempenho, vida útil, segurança, estado de conservação, manutenção, 
desempenho, exposição ambiental, utilização, operação, observando sempre às expectativas dos usuários. (NEVES, 
2009)  

O conhecimento técnico das manifestações patológicas prediais associadas à identificação de anomalias, falhas de 
manutenção e irregularidades de uso e operação é fundamental para que se possa planejar o “tratamento predial” 
de qualidade, representado pelos bons cuidados técnicos, de manutenção e de uso. (GOMIDE, 2020) 

O plano de manutenção predial interfere diretamente na estimativa da vida útil da edificação e, sua correta 
elaboração aliado ao cumprimento das atividades técnicas especificadas nesse plano, acarretarão em um acréscimo 
considerável no valor da vida útil final, assim como demonstra a figura 01. (ABNT, 2013) 
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Figura 1 - Recuperação do desempenho por ações de manutenção (Fonte: NBR 15575-1) 

2.2 A Quarta Revolução Industrial 

Conceito criado pelo alemão Klaus Shwab a Quarta Revolução Industrial é um tema que vem sendo constantemente 
discutido nos últimos tempos. Segundo Shwab (2019), a indústria atingiu sua “Quarta fase”, que, assim como as 
anteriores, transformará significativamente a existência humana. Com o uso das tecnologias originadas na 3ª 
Revolução industrial, a indústria 4.0 tende a ser totalmente automatizada a partir de processos que combinam 
máquinas com processos digitais. Segundo Zawadzki e Zywicky (2016), por meio dos avanços tecnológicos, a 
Indústria 4.0 combina o meio físico com o virtual, isso gera sistemas de produção inteligentes e automatizados, 
tendo assim um uso eficiente da informação.  

Collabo (2018) afirma que a negligência a essa revolução significará prejuízo. Isso porque não se trata tendências, 
mas de realidade, de algo que já está presente no mundo globalizado. Além disso, as cifras movimentadas pela 4 
digitalização serão bilionárias, com grandes investimentos envolvidos e expectativa de resultados satisfatórios.  

A utilização das ferramentas da 4ª revolução industrial no âmbito da construção civil tem sido crescente. Como 
exemplo, tem-se a utilização de drones para a fiscalização de obras. Os drones permitem maior agilidade e redução 
de custos e segurança aos trabalhadores, poupando-os da necessidade de acessar locais de difícil acesso (Instituto 
da construção, 2018). Coutinho (2017) afirma que pela facilidade dos drones em se locomover, deslocar-se nos 
eixos do espaço, alcançar boas alturas e recolher o maior número de imagens e vídeos possível, os drones foram 
incorporados ao processo de Gerenciamento de Projetos da Construção Civil.  

Outra ferramenta da 4ª revolução industrial é a impressora 3D. Segundo Porto (2016) a ferramenta oferece a 
possibilidade de executar, sem dificuldades acrescidas, detalhes arquitetónicos como texturas (pode simular tijolo 
numa parede, por exemplo), formas complicadas como superfícies curvilíneas e elementos intrincados, como 
escadas e corrimões, todas elas de difícil concretização por meios simplesmente manuais.  

2.3 O corte a laser CO2 

Estevão (2009) define laser como um acrônimo gerado por “Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation”, traduzido ao português como “amplificação da luz por emissão estimulada de radiação”. Ou seja, 
chamamos de laser certos dispositivos que geral radiação eletromagnética com características próprias. Desde sua 
descoberta nos anos 1960, a tecnologia laser tem sido utilizada em diversas aplicações industriais. O corte a laser 
é uma das tecnologias que possibilitaram o desenvolvimento de peças complexas com um custo muito baixo em 
relação as outras alternativas de corte. (STEEN; MAZUMDER, 2010. ACRILTEC, 2017)  

O primeiro experimento no processamento de materiais a laser, que posteriormente evoluiu para um processo 
industrial significativo, foi conduzido em maio de 1967, quando Peter Houldcroft usou um gás auxiliar de oxigênio 
para cortar chapas de aço de 1 mm de espessura com um feixe de laser de CO2 focalizado. (HILTON, 1997)  

De acordo com Powell (1988, apud CIDADE, 2016) o princípio consiste à focalização de um feixe eletromagnético 
de alta intensidade em uma superfície pequena, levando ao pontual e rápido aquecimento do material da amostra. 
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Powell explica, ainda, que nos equipamentos laser mais utilizados, uma câmara contendo uma mistura de gases de 
dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2) e hélio (He) é excitada com elétrons. A excitação das ligações químicas 
do CO2 libera fótons no comprimento de onda de infravermelho, os quais são colimados em uma região na 
superfície do material a ser usinado. O laser vaporiza o material no local do corte, removendo automaticamente o 
subproduto, sem deixar vestígios. Isso faz com que o corte seja mais preciso do que quando é obtido por outros 
meios. (STÜRMER, 2010)  

O laser CO2 é uma ferramenta que permite ao usuário controlar a forma e a quantidade de energia dirigida a uma 
série de determinadas coordenadas, tendo como principais tipos os com base em espelhos com eixos 
galvanométricos e do tipo plotter. (HECHT e TERESI, 1998; THOMPSON, 2011; CIDADE et al., 2018)  

Bagnato (2008) afirma que a aplicabilidade do corte a laser é bem vasta nas mais determinadas áreas. A literatura 
traz aplicação na joalheria contemporânea. (CIDADE, 2016), além de aplicações na marchetaria (RASEIRA, 2013), e 
na fabricação de peças em acrílico, como é ilustrado na Figura 2, entre outros. 

Figura 2 – Corte a laser na fabricação de peças em acrílico (Fonte: PERFECT VISION) 

3. Metodologia

3.1 Objeto de estudo 

 O objeto de estudo trata-se do edifício residencial Quéops, Quefrem e Miquerinos executado pela construtora 
Mota Machado no início da década de 80. A construção contém 6 blocos, cada bloco possuindo 5 apartamentos. 
Além disso, cada bloco possui um pavimento térreo mais dois pavimentos tipos. Cada um dos apartamentos 
existentes contém um total de 130 m² de área privativa.  

O forro é do tipo suspenso, estruturado em madeira com estrutura aparente, bidirecional, em placas de madeira 
desmontáveis e padrão estético em furos cilíndricos conforme a figura 03. O material recebe acabamento em tinta 
branca do tipo latex. 

Figura 3 – Ilustração do forro em análise (Fonte: O autor) 
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3.2 Coleta de dados 

A coleta de dados ocorre por meio de entrevista, realizada diretamente ao proprietário do apartamento estudado 
e com o engenheiro responsável pela manutenção. As entrevistas são semiestruturadas focadas no processo de 
manutenção e na expectativa do usuário em relação ao resultado da correção do problema. É também realizada 
uma visita ao local de estudo, visando obter as fotografias a cerca do problema e verificando suas condições atuais. 

 3.3 Tratamento e Análise dos Dados 

Este trabalho analisa o resultado sob dois aspectos: (i) viabilidade financeira; e (ii) estética. A viabilidade financeira 
leva em consideração o custo e o prazo para disponibilização do material em cada uma das opções de fabricação. 
A estética, por sua vez, é avaliada após a conclusão da manutenção, considerando a solução escolhida. Outras 
questões pertinentes à aplicação da tecnologia são identificadas nas entrevistas e apresentadas na conclusão.  

4. Resultados e Discussões

4.1 O Problema 

O forro foi danificado devido à um mal funcionamento da vedação do sistema de instalações sanitárias. Este sistema 
passou anos sem uso, devido desocupação do apartamento. Logo após retomar o uso, as tubulações, ressecadas e 
com largo tempo sem manutenção, apresentaram vazamentos. Esses vazamentos projetaram água nas placas de 
madeira que vieram a inchar, desagregar e manchar. A figura 3 apresenta o forro danificado. É possível identificar 
as regiões que deverão ser substituídas. 

Figura 4 – Peças danificadas do forro (Fonte: O autor) 

As peças danificadas, por sua vez, trazem desconforto estético aos que utilizam a edificação. O padrão estético 
proporcionado por esse estilo de forro é característica ímpar da edificação, sendo extremamente indesejável a 
substituição das peças por outras de aparência divergente. Este desejo traz consigo um dificultador: a substituição 
das peças avariadas por outras iguais e em bom estado se mostrou inviável, ao que não foi possível obter 
informações do fabricante e, mesmo após uma série de buscas no comércio local, não houve possibilidade de 
realizar a obtenção do mesmo material devido a indisponibilidade no mercado, apontando para a descontinuação 
de sua fabricação. A opção de refazer todo o forro por um padrão diferente foi descartada pelas questões estéticas 
já mencionadas, bem como por questões de contenção de custo. Na inspeção visual, foram identificadas 8 placas 
de forro a serem substituídas. 

 É importante salientar que não é foco deste trabalho discutir as causas e soluções para os problemas nas 
instalações sanitárias. O problema analisado, portanto, se restringe à avaliação da solução escolhida para 
recomposição do forro e manutenção do padrão estético, especialmente quanto à cor, textura, dimensões e 
acabamento. Para recomposição do forro, o local deve estar inteiramente isento de infiltrações e qualquer fonte 
de dano ao material, evitando novamente a necessidade precoce de manutenção. Quaisquer operações em 
instalações localizadas entre o forro e a coberta devem ser realizadas anteriormente à conclusão do forro. 
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4.2 Avaliação e Escolha de Alternativas 

O engenheiro responsável pela recuperação do forro identificou duas possibilidades para fabricação das réplicas de 
peças de forro a serem substituídas: (i) fabricação artesanal e (ii) corte a laser. Para ambos os casos se faz necessário 
produzir um desenho técnico para viabilizar a fabricação. Este desenho técnico foi produzido pelo engenheiro 
responsável utilizando o software AutoCad a partir de dimensões medidas nas peças que não foram danificadas. O 
desenho pode ser visto na figura 5 a seguir. 

Figura 5 - Desenho digital do padrão estético da placa de forro (Fonte: O autor) 

A fabricação artesanal se dá através do corte das chapas de madeira utilizando ferramentas manuais e obedecendo 
às medidas do padrão estético. Esta opção apresentou um prazo de 3 dias úteis e custo de R$ 650,00. A alternativa 
em corte a laser apresentou um prazo de 4 horas e custo de R$ 320,00. Os prazos e custos apresentados aqui se 
referem à fabricação das placas sem o acabamento em pintura. Este acabamento não é considerado na análise. A 
partir das expectativas de prazo e custo, optou-se pela fabricação via corte a laser.  

4.3 Solução Adotada 

O engenheiro responsável pela manutenção solicitou a fabricação de 1 unidade de placa de forro para validação do 
desenho digital. A figura 6 a seguir mostra o protótipo posicionado (lado esquerdo) na estrutura do forro ao lado 
de uma das placas originais não danificadas (lado direito). 

Figura 6 – Protótipo em comparação a uma das peças não danificadas (Fonte: O autor) 

O protótipo apresentou dimensões ligeiramente inferiores as originais, não encaixando corretamente na estrutura. 
O sistema de montagem do forro consiste no encaixe de peças individuais sobre um suporte préfixado na alvenaria, 
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portanto é de extrema necessidade a fiel observância das dimensões desejadas. Desta forma, o desenho digital foi 
corrigido levando-se em consideração este ajuste e as demais peças foram produzidas. Este protótipo elevou o 
custo previso em R$ 40,00, em torno de 13% do custo total para este item. Após a entrega por parte da empresa 
especializada em corte a laser de todas as peças encomendadas, foi realizada a pintura e a substituição de todas as 
peças avariadas. 

4.4 Conclusão da Manutenção e Inspeção Final 

 Sendo dado por concluído a manutenção no forro pela equipe de operários, a inspeção é realizada pelo usuário e 
pelo engenheiro supervisor. Foi possível perceber que as peças se fixaram bem no local, sem a ocorrência de 
movimentações ou ruídos indesejados. Em quase todas as características dimensionais as novas peças se 
mantiveram fiéis às peças originais, sendo a única não foi respeitada a sua espessura. As placas originais de madeira 
apresentam 25mm de espessura, enquanto as placas de madeira fabricadas a corte a laser apresentam 3 mm de 
espessura. Ainda, os aspectos estéticos foram mantidos e os envolvidos tiveram dificuldade em diferenciar as placas 
novas das placas originais. A figura 7 a seguir, mostra a manutenção finalizada. 

Figura 7 – Finalização da manutenção (Fonte: O autor) 

É importante apontar que os critérios aqui avaliados dizem respeito à conformação estética e viabilidade financeira. 
Não faz parte do escopo desta análise verificar o desempenho do sistema de forro em sua integridade. Não foram 
consideradas questões de isolamento térmico e acústico ou durabilidade do material, por exemplo. 

5. Conclusões

 Os autores consideram que o trabalho atingiu o seu objetivo ao avaliar o uso do corte a laser na recomposição 
estética de um sistema de forro que foi danificado devido à uma manifestação patológica no sistema de instalação 
hidrossanitária. O método proposto se mostrou adequado e os resultados esperados foram alcançados.  

A manutenção necessária no forro da edificação analisada foi realizada, lidando com a ausência do material no 
mercado e com a demanda de não descaracterização da edificação. Essa ausência se mostrou um complicador no 
processo que, entretanto, foi contornada pelo uso de tecnologia inerente à 4ª Revolução Industrial. A substituição 
das peças danificadas por peças novas, em devidas condições de uso, ocorreu com gastos inferiores ao esperado 
pelo engenheiro da obra e, principalmente, sem alterar a caracterização do forro, condição desejável pelos 
moradores da edificação. 

Ainda, é nítida a eficiência do uso do corte a laser para a solução do problema relatado nos dois aspectos avaliados. 
Economicamente, o corte a laser se mostrou 51% mais barato que a opção alternativa. Além disso, Avaliação do 
uso do corte a laser na recuperação do forro de uma edificação. 9 o prazo oferecido para a fabricação a laser 
também foi inferior, em torno de apenas 16% do prazo da fabricação artesanal.  

Ainda, este estudo no leva a refletir sobre a quantidade e variedade de problemas no âmbito da construção civil 
que seriam sanados com recursos tecnológicos mais atuais. Muitas vezes, as empresas se comprometem a 
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desembolsar valores muito altos em determinadas situações, além de perder muito tempo para tal, deixando de 
utilizar de recursos inovadores, permitindo que problemas sejam facilmente resolvidos sem a necessidade de 
gastos altos e, muitas, vezes em um curto espaço de tempo. 

 Para trabalhos futuros, sugere-se que sejam realizados os procedimentos de testes de desempenhos que aqui não 
foram abordados, visando gerar uma análise por outros ângulos. 
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Resumo: Os agentes higrotérmicos, como a temperatura, a chuva dirigida e a radiação solar, afetam 
diretamente o envelope da edificação. A sua compreensão se mostra necessária no estudo da degradação 
para melhor avaliação e desempenho da edificação. Busca-se o entendimento de como os agentes 
higrotérmicos afetam as fachadas favorecendo o aparecimento e a evolução de manifestações patológicas 
como fissuras e manchas. Através do programa WUFI Pro 5.3 o presente trabalho busca o estudo dos agentes 
climáticos, chuva dirigida, radiação incidente e consequentemente temperatura superficial e suas respectivas 
influências na degradação das fachadas, considerando as quatro orientações (norte, sul, leste e oeste), de 
um edifício localizado em Brasília- DF. Ao correlacionar o índice de incidência de temperatura com o índice 
de degradação observa-se que há correlação entre os dados, porém há variação entre os resultados de uma 
fachada para outra, justificando a ocorrência em sinergia dos agentes de degradação, como a chuva dirigida 
e a incidência de radiação. O maior valor de chuva dirigida (286.1 l/m²) ocorreu na fachada Norte, bem como 
a maior incidência de choque térmico atenuado 10,9%. Por sua vez a fachada Sul apresenta a menor 
incidência de chuva dirigida (149.6 l/m²), e as menores incidência de choque térmico pleno e atenuado. Como 
esperado a fachada Norte apresenta maiores índices de degradação que a fachada Sul, evidenciando a 
ocorrência sinérgica dos agentes de degradação, como a chuva dirigida e a temperatura.  

 Palavras-chave: WUFI, Fator geral de Danos, Sinergia dos agentes de degradação. 

Abstract: Hygrothermal agents, such as temperature, directed rain and solar radiation, directly affect the 
building envelope. Its understanding is necessary in the study of degradation for better evaluation and 
performance of the building. It seeks to understand how hygrothermal agents affect facades favoring the 
appearance and evolution of pathological manifestations such as fissures and stains. Through the WUFI 
program® Pro 5.3, the present work seeks the study of climatic agents, directed rain, incident radiation and 
consequently surface temperature and their respective influences on the degradation of facades, considering 
the four orientations (north, south, east, and west) of a building located in Brasília- DF. By correlating the 
temperature incidence index with the degradation index, it is observed that there is a correlation between 
the data, but there is variation between the results from one façade to another, justifying the synergy 
occurrence of degradation agents, such as directed rain and the incidence of radiation. The highest directed 
rainfall value (286.1 l/m²) occurred on the North façade, as well as the highest incidence of attenuated 
thermal shock 10.9%. In turn, the South façade has the lowest incidence of directed rain (149.6 l/m²), and 
the lowest incidence of full and attenuated thermal shock. As expected, the North façade has higher rates of 
degradation than the South façade, evidencing the synergistic occurrence of degradation agents, such as 
directed rain and temperature. 

Keywords: WUFI, General Damage Factor, Synergy of degradation agents. 
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Sinergia dos agentes higrotérmicos na degradação de fachadas 

1 Introdução 

A degradação dos edifícios não é uniforme, além de ser influenciada pela intensidade dos agentes de 
degradação, as edificações são compostas por diversos subsistemas que se degradam em diferentes taxas e 
possuem elementos e componentes, com características e durabilidades distintas (SILVA et al. 2016).  

Os agentes higrotérmicos são variáveis em função da zona bioclimática e da orientação das fachadas dentre 
outros aspectos relacionados a localização da edificação, atuando de maneira singular em cada edificação. 
Logo a compreensão do processo de degradação relaciona-se com a necessidade de identificar estes agentes 
e o quanto eles influenciam na perda de desempenho da edificação (Henrique, 2017).  

Segundo Shohet et al. (1999) os aspectos relacionados à degradação das fachadas são um processo 
complexo, principalmente pelo grande número de agentes/fatores envolvidos. A ISO 15686-1: 2011 define 
como fator de degradação, tudo aquilo que ao agir sobre um sistema contribui para reduzir seu desempenho, 
onde podemos destacar os agentes biológicos, fatores de uso e esforços, fatores atmosféricos, como a 
radiação solar, água (chuva dirigida), dentre outros. Já a durabilidade está ligada a sensibilidade de cada 
sistema estrutural aos diferentes agentes/fatores de degradação, dependente do tipo de ação e mecanismos 
envolvidos. Em contrapartida não há critérios e requisitos suficientes para um completo entendimento dos 
agentes higrotérmicos e sua sinergia ao longo da vida útil das edificações. 

Segundo Zanoni (2015) a degradação das fachadas é influenciada pelos resultados de amplitude térmica, 
correlacionada com a absortância das amostras em análise, sendo que a fachada Norte seguida da Fachada 
Oeste recebe a maior quantidade de radiação solar e chuva dirigida. Em conformidade com Bauer et al. 
(2015) que demostrou que o fator de danos se mostrou mais elevado nas fachadas Norte e Oeste em Brasília. 

Portanto, o presente trabalho, objetiva o estudo dos agentes climáticos e suas influências na degradação das 
fachadas de um edifício localizado em Brasília-DF. Realizou-se simulações através do programa WUFI Pro 5.3 
para verificar os níveis de incidência da chuva dirigida, radiação incidente e temperatura na superfície das 
fachadas. Para critério de comparação calcula-se o índice de incidência de temperatura e correlaciona-o com 
o indicador de degradação, o qual foi calculado seguindo o método de mensuração da degradação MMD.

2 Método de Mensuração da degradação 

O método de mensuração da degradação (MMD) estuda as anomalias e as regiões degradadas. Para 
padronização é realizado a captura fotográfica e ortogonalização de imagens digitais das fachadas, para que 
as anomalias sejam definidas e quantificadas em escala para cada amostra (BAUER et al. 2020).  

Observa-se na figura 1 a metodologia utilizada para mensuração da degradação de fachadas, a qual é dividida 
em amostras e posteriormente é realizada a sobreposição de uma malha quadriculada em escala de 0,50 cm 
por 0,50 cm, que permite a contagem dos danos em função da área afetada. A separação das fachadas em 
amostras é importante para critérios de comparação com outras edificações com geometrias distintas. Cada 
amostra deve apresentar uma área entre 50 e 300m², estando sempre no mesmo plano, com limite nas 
articulações estruturais e mesmo elemento arquitetônico (BAUER et al. 2020). 

(a)  (b) 

Figura 1- (a) definição das amostras nas fachas; (b) quantificação com sobreposição de malha. (BAUER et al. 2020) 

Em conformidade com Bauer et al. (2020) as principais anomalias são classificadas como: 

• Descolamento: Todo desprendimento de peça cerâmica independente da causa ou modo de ocorrência.
• Fissuração: Fissuras no revestimento cerâmico independente da sua manifestação e origem.
• Falha nas juntas: Anomalias observadas nas juntas como fissuras ou falhas no selante.
• Manchas: Manchas na superfície de qualquer natureza, como, por exemplo, eflorescências.
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Em estudos realizados por Bauer et al. (2015), ao se analisar uma amostra de 90 fachadas em Brasília-DF, 
com idade de 5 a 48 anos com objetivo de apresentar uma metodologia de inspeção, identificação, e 
quantificação das manifestações patológicas, identificou-se que a anomalia mais frequente é o descolamento 
cerâmico. Seus elevados níveis ocorrem pela influência das tensões térmicas, provenientes da radiação solar, 
ocasionando dilatações e consequentemente movimentações nas camadas do revestimento, prejudicando a 
aderência das peças cerâmicas.  Em função dos maiores níveis de radiação solar, as fachadas com orientação 
Norte e Oeste se tornam mais suscetíveis a ocorrência de manifestações patológicas.  

Piazzarollo e Bauer (2018) analisaram uma edificação situada no Distrito Federal, utilizando a ferramenta 
WUFI Pro 5.3, quantificando a temperatura em função da orientação solar. A fachada Norte apresentou os 
maiores valores de amplitude térmica, sendo a Oeste a menos critica. Os resultados de variação de 
temperatura são correlacionados com a intensidade anual de radiação incidente, apresentando sinergia 
entre a absortância da placa cerâmica e a radiação incidente na fachada e a temperatura do ar externo.  

3 FGD (Fator geral de danos) 

O FGD considera o custo de reparo e a gravidade das anomalias em função da área afetada, indicando a 
severidade da degradação e o estado atual do processo de degradação. O FGD é expresso graficamente por 
uma curva de degradação que reflete a velocidade em que a edificação perde seu desempenho (Bauer et al. 
2020). O cálculo do FGD é realizado conforme equação 1: 

𝐹𝐺𝐷 =  ∑ [
𝐴𝑛 ∗ 𝐾𝑛 ∗ 𝐾𝑐,𝑛

𝐴 ∗ 𝑘
] 

(1)

Onde: FGD – Fator Geral de Danos (%); An – Área de uma fachada afetada por n tipos de anomalias (m²); kn– 
Nível de condição de n anomalias (de 0,00 a 4,00); k – Constante, equivalente ao nível da pior condição (4,00); 
kc,n – Importância relativa das anomalias; A – Área da amostra de fachada (m²); n – (n=1 - descolamento 
cerâmico, n=2 - falha nas juntas,  n=3 - fissuras, n=4 - manchas). 

As curvas de degradação geradas a partir do FGD se toram mais expressivas e acentuadas em amostras com 
mais de 30 anos. Ao longo do tempo, as manifestações patológicas se associam, como é o caso das fissuras, 
que permitem o ingresso de água e outros agentes no sistema, favorecendo processos como o descolamento 
cerâmico e eflorescências. As curvas de degradação mostram que a determinação precoce de falhas é 
essencial para evitar níveis de degradação acelerados em idades superiores a 30 anos (Bauer e Silva, 2016). 

3.1 Iit e FGD 

Para análise das amplitudes térmicas o Iit (índice de intensidade da temperatura) correlaciona a amplitude 
da temperatura média e sua frequência de ocorrência com a frequência de todas as ocorrências das faixas 
de estudo, leva-se em consideração os efeitos dos ciclos e os valores de temperaturas alcançados no sistema. 
O Iit quando multiplicado pela idade da edificação (Iit total) apresenta correlação com os valores de FGD, por 
tanto há correlação entre a amplitude térmica com a degradação das fachadas com revestimento cerâmico 
(PIAZZAROLLO; BAUER, 2018).  O Iit é calculado conforme equação 2, e o Iit total conforme equação 3:   

𝐼𝑖𝑡 =  ∑ (
𝛥𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜 . 𝑓𝑛

𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) 

(2)

𝐼𝑖𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  (∑ (
𝛥𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜 . 𝑓𝑛

𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)) ∗ 𝑖

(3)

Onde: Iit: Índice de intensidade da temperatura (°C); Δtmédio:  é a amplitude de temperatura média da faixa 
de ocorrência (°C); Fn: Frequência de ocorrência da faixa n de ΔT (n=4); Ftotal: Frequência de todas as 
ocorrências das quatro faixas de estudo (ftotal=365); Faixas de estudo: 3,4 – 11,5°C; 11,5 – 19,6°C; 19,6 – 
27,7°C e 27,7 – 35,8°C. (NASCIMENTO, 2016); i: Idade da edificação em estudo;  

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Campo de estudo 

O edifício em estudo possui 35 anos de idade e está localizado em Brasília-DF, possuindo 6 pavimentos, pilotis 
e cobertura. O revestimento da edificação é em pastilhas cerâmicas, com duas cores predominantes na 
fachada Sul, Telha (Cor 1) e Branco Gelo (Cor 2), e nas demais fachadas, apenas a cor Telha (Cor 1).  
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4.2 Processo de simulação 

Para simulação no WUFI, utilizou-se um período de dois anos, entre 01/04/2018 a 31/03/2020, mas para 
análise, excluiu-se o primeiro ano. O sistema construtivo é adotado por: Face da cerâmica externa; Interface 
Cerâmica/argamassa; Interface argamassa/bloco; Interface bloco/argamassa interna; Face da argamassa 
interna. Foram definidas no WUFI posições de monitoramento nas camadas de interface de cada camada, 
conforme observado na Figura 2 a qual representa a seção transversal do elemento. 

Figura 2 – Corte transversal do elemento construtivo e posições de monitoramento 

As propriedades dos materiais foram definidas conforme banco de dados do programa, bem como a 
refletâncias de 0,2%. Os valores de absortâncias foram obtidos através da tabela fornecida por Dorneles e 
Roriz (2007), de 63,5% para cor 1 (telha), e de 39,9% para cor 2 (branco gelo). Para os dados de clima exterior, 
foi utilizado o arquivo Typical Meteorological Year (TMY), do Laboratório de Eficiência Energética em 
Edificações – LABEE da UFSC. Para o clima interno, utilizou-se o estabelecido pela EN 15026. Rodou-se 
simulações para cada uma das quatro orientações, onde a fachada sul, foi examinada considerando os dados 
de absortância das duas cores predominantes. Posteriormente foram extraídos os resultados referentes à 
precipitação (chuva dirigida), incidência de radiação direta e total e temperatura superficial da fachada.  

5 Resultados e Discussões 

5.1 Chuva dirigida anual 

Os resultados da chuva dirigida mostraram a precipitação incidente em cada fachada no decorrer do ano. 
Obteve-se um total de 286.1, 149.6, 182.8, 179.8 (l/m²), para respectivamente as fachadas Norte, Sul, Leste 
e Oeste.  A maior incidência de chuva dirigida ocorre na fachada Norte, seguida pelas fachadas Leste e Oeste. 

5.2 Radiação solar 

A Figura 3 apresenta os valores de radiação solar total e direta obtidos pela simulação, ao longo do ano para 
cada orientação. Observa-se que a radiação solar total e direta na fachada Norte é maior nos meses de abril 
a setembro, ocorrendo queda da mesma até fevereiro e apresentando um crescente em março. A radiação 
em Sul se mantem constante e inferior às demais fachadas no decorrer de grande parte do ano e com um 
crescente entre outubro à janeiro. As fachadas Leste e Oeste apresentam comportamento similar entre elas, 
porém em agosto a orientação Oeste apresenta um pequeno pico e em janeiro Leste é levemente superior. 

Figura 3 – Radiação total e direta mensal 

5.3 Temperatura máxima e de maior ocorrência 

Os resultados obtidos na simulação computacional, para temperaturas superficiais no revestimento 
cerâmico, nas quatro fachadas, podem ser observados na figura 4 em forma de Diagramas de Pareto 
(histogramas com frequências em ordem decrescente da esquerda para direita).  
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Figura 4- Histogramas das temperaturas superficiais nas fachadas 

Com exceção da fachada Sul, as demais fachadas apresentaram faixas de ocorrência de temperaturas da 
superfície da placa cerâmica entre 18,0 e 25,5 °C. Para a fachada sul, as temperaturas de maiores ocorrências 
mantiveram-se entre 16,3 e 21,5 °C. O resumo dos resultados obtidos pode ser verificado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Faixas máximas e de maior ocorrência para as fachadas analisadas 
Fachada Faixa máxima °C Ocorrências (%) Maior ocorrência °C Ocorrência (%) 

Norte- cor 1 43,1 – 49,2 2,40 18,5 – 24,6 46,60 

Sul – cor 1 35,2 – 39,7 2,50 16,9 – 21,5 40,20 

Sul – cor 2 32,0 – 36,0 2,40 16,3 – 20,2 31,50 

Leste- cor 1 40,4 – 46,0 2,00 18,0 – 23,6 46,50 

Oeste- cor 1 45,2 – 51,7 0,60 18,9 – 25,5 45,40 

Com o objetivo visualizar o comportamento térmico das fachadas com revestimento cerâmico, plotou-se na 
Figura 5 os valores máximos de temperatura superficial. A fachada norte apresenta maiores temperaturas 
entre abril e agosto. A fachada Leste e Oeste, apresentam comportamentos semelhantes, porém, observa-
se uma maior temperatura na fachada Oeste, devido a ocorrência de maiores temperaturas na parte da 
tarde, momento em que o sol é mais incidente na mesma. A fachada sul cor 2 apresenta os menores 
resultados, justificado pela sua menor absortância. 

Figura 5 – Máxima temperatura mensal para as fachas norte, sul, leste e oeste 
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5.4 Choque térmico pleno e atenuado 

Considera-se neste trabalho como choque térmico quando há variação maior ou igual a 8°C na temperatura 
superficial da cerâmica em uma hora (choque pleno), e em duas horas (choque atenuado). A figura 6 
apresenta um resumo geral da quantidade de choque térmico pleno e atenuado para as orientações norte, 
sul, leste e oeste para a cor 1, e para a orientação sul cor 2.  

Figura 6- Total de choque térmico pleno e atenuado em cada orientação 

Nota-se uma maior ocorrência de choque térmico pleno na orientação Oeste seguido pela Leste. Porém em 
relação ao choque térmico atenuado a maior ocorrência é em Norte, seguido de Leste e Oeste. A fachada 
Sul, para ambas as cores, apresenta as menores incidências de choque térmico. Estes resultados condizem 
com os resultados encontrados por Zanoni (2015) que encontrou como maior incidência 3,5% de ocorrências 
de choque térmico pleno na fachada Oeste, o que se justifica pelas temperaturas mais altas no poente e a 
possível ocorrência de nebulosidade próxima a estes horários. 

5.5 Amplitude térmica superficial 

A amplitude térmica superficial (∆T) é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura da superfície da 
fachada durante um dia. Os resultados são observados na figura 7, de maneira análoga ao item 5.3. Em 
sequência, na Tabela 2, observa-se um resumo dos resultados com as faixas máximas, e as de maior 
ocorrência, obtidas a partir dos histogramas da figura 7.  

Figura 7- Amplitude térmica superficial diária por orientação  

Tabela 2 –Faixas máximas e de maior ocorrência de amplitude térmica diária 
Fachada Faixa máxima °C Ocorrências (%) Maior ocorrência °C Ocorrência (%) 

Norte- cor 1 26,7 - 32,0 21,86 10,7 - 16,0 28,96 

Sul – cor 1 17,0 - 20,4 11,75 13,6 - 17,0 60,66 

Sul – cor 2 13,8 - 16,6 12,84 11,1 - 13,8 59,02 

Leste- cor 1 22,5 - 27,0 19,67 18,0 - 22,5 48,09 

Oeste- cor 2 28,3 - 34,0 5,46 22,7 - 28,3 46,72 
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Dentre os valores de maior frequência em relação a amplitude da temperatura, a fachada Sul, para cor 1 e 
cor 2, apresenta faixas de temperatura entre 13,6 e 17,0 °C e 11,1 e 13,8 °C, mostrando-se mais uniforme 
que as demais fachadas, em conformidade com os menos valores de choque térmicos para esta orientação. 

5.6 Fator geral de Danos (FGD) 

A Figura 8 apresenta as curvas de degradação padrão e as curvas de degradação obtidas por meio da 
explanação dos pontos do FGD médio nas orientações norte (cor 1) e sul (cor 1 e 2).  

Figura 8- FGD por idade, comparativo das curvas padrões pelos valores do edifício 

Nota-se que a curva de degradação da fachada norte do edifício apresentou valores de FGD maiores que a 
curva padrão. Tal parâmetro induz que a fachada norte do edifício analisado tem maior probabilidade de 
apresentar sinais de degradação mais avançados que as demais amostras verificadas.  

Ao analisarmos as curvas de FGD na orientação sul observamos que a cor 1 apresenta uma menor degradação 
em relação a curva padrão, enquanto a cor 2 apresenta maiores indicadores de degradação quando 
comparado com a curva padrão. O que contradiz os resultados apresentados anteriormente, os quais 
mostram que a cor 2, por possuir uma menor absortância, apresenta as menores amplitudes superficiais e 
consequentemente uma menor quantidade de choque térmico em relação a cor 1.  

Um dos fatores que podem influenciar esse resultado é a geometria da edificação. A existência de 
proeminências frontais faz com que a cor 1 receba na prática uma menor incidência solar (radiação direta) 
resultando em menores amplitudes superficiais e uma menor quantidade de choque térmico. Outro fator 
passível de consideração são as propriedades físicas e químicas das duas cerâmicas, as quais não são 
conhecidas, e podem apresentar diferentes valores de absorção, resistência ao manchamento etc., 
decorrentes dos processos de fabricação. 

5.6.1 Iit e FGD 

O Iit e o Iit total foram calculados conforme item 3.1, realizou-se o cruzamento dos resultados com o FGD 
para as fachadas Norte e Sul, conforme observa-se na figura 9.  

Figura 9- FGD x Iit total por orientação 

O Iit considera os valores de amplitude térmica, sendo estes influenciados pela radiação solar incidente e 
pela absortância da pastilha cerâmica. Nota-se a semelhança entre o coeficiente angular das retas sul 2 e 
norte, ambas apresentam a mesma sensibilidade a degradação pela temperatura. Conforme esperado, 
devido aos resultados discutidos no tópico anterior, a cerâmica 1 em sul apresenta uma sensibilidade a 
degradação pela temperatura inferior as demais. Os maiores valores de Iit total para a fachada norte são 
justificados pelos maiores valores de incidência de radiação solar que a fachada em sul, o que gera 
temperaturas mais altas e maiores variações térmicas no decorrer do dia.  A comparação entre o Iit total e o 
FGD mostra que os índices são variáveis segundo a orientação das fachadas, evidenciando que diferentes 
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níveis de impacto dos agentes higrotérmicos geram diferentes níveis de degradação de maneira 
correlacionada, corroborando com o resultado da pesquisa realizada por Piazzarollo e Bauer (2018), citada 
anteriormente, cujos maiores valores do Iit foram para as fachas Oeste e Norte. 

6 Conclusões 

• Em relação a radiação solar, a orientação Norte é mais preponderante nos meses de abril a setembro. Já
a radiação em Sul se mantem constante e inferior às demais fachadas de Abril a Outubro. As orientações
Leste e Oeste apresentam comportamento similares entre si, sem muita variação no decorrer do ano.
• Os resultados de temperatura mostram que a fachada Oeste apresenta faixas de temperaturas máximas
maiores que as demais, porém, estas ocorrem com uma menor frequências (0,60%). A fachada Sul apresenta
os menores valores de temperaturas máximas (32 a 39,7°), principalmente quando utilizada a pastilha
cerâmica de cor mais clara, devido às menores absortâncias;
• Quanto a amplitude térmica, a fachada Oeste apresentou as faixas mais altas de temperatura, de 28,3 a
34,0 °C, enquanto fachada sul para a cor 2, os menores valores de 13,8 a 16,6 °C. Os resultados foram
condizentes com valores obtidos de temperatura máxima.
• Ao analisar a ocorrência dos choques térmicos observou-se que a fachada Oeste apresenta as maiores
ocorrências de choque térmico pleno (2,98%). Enquanto para o choque térmico atenuado, a maior ocorrência
se dá na fachada Norte (10,98%). Sendo que os menores resultados, tanto para o choque térmico pleno
quanto para o atenuado, foram obtidos para a fachada em sul para ambas as cores de análise.
• Em relação a chuva dirigida a maior incidência ocorreu para fachada Norte (286.1 l/m²), bem como a
menor incidência de chuva dirigida ocorreu para a fachada Sul (149.6 l/m²).
• Ao analisar o Iit correlacionado com o FGD pode-se confirmar que cerâmica de cor 1 em sul apresenta
uma sensibilidade a degradação pela temperatura inferior as demais. E que a cerâmica sul cor 2 e a norte cor
1, apresentam evolução da degradação semelhante, considerando apenas a influência da temperatura.
• Conclui-se que a degradação da fachada está amplamente correlacionada com a sinergia dos agentes
higrotérmicos, sendo o programa WUFI PRO eficaz na predição destes agentes, favorecendo os estudos de
degradação e vida útil de fachadas. Verifica-se que para a fachada Norte a maioria dos fatores de degradação
analisados neste estudo possuem valores mais elevados, como a incidência de radiação solar mais elevada
na orientação Norte em relação a orientação Sul na maior parte do ano, ocasionando em maiores ocorrências
de amplitude térmica e choque térmico. Da mesma forma, a maior parte da chuva dirigida ocorre na fachada
Norte. A sinergia desses agentes condiz com os maiores valores de FGD na fachada Norte.
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Resumo: A inspeção predial é um importante instrumento no reconhecimento e classificação de anomalias 
e falhas em edificações, todavia não é um recurso frequentemente empregado por síndicos e 
administradores prediais, retirando, assim, a sua finalidade preditiva e corretiva. Noutra medida, as 
patologias são vícios ou defeitos nos elementos construtivos, que afetam o desempenho e vida útil das 
edificações. A inspeção predial, ademais, entra como um identificador poderoso que pode localizar e 
determinar anomalias e falhas. Este trabalho foi embasado em um estudo de caso acerca de manifestações 
patológicas nas áreas comuns em construções multifamiliares, para isso foram realizadas inspeções prediais 
em 3 edificações de Rio Branco, Acre; feito isso, foram elencadas e classificadas em anomalias e falhas de 
acordo com a sua tipologia. As manifestações patológicas de maior periculosidade foram encontradas no 
sistema estrutural, com a mais grave presente na edificação A, onde a estrutura que sustenta o reservatório 
principal se encontra comprometida, apresentando alto nível de corrosão nas armaduras expostas, com 
descolamento das placas cimentícias e infiltração, oriundas de anomalias e falha de planejamento. 
Posteriormente, elaborou-se um gráfico demonstrativo, no qual se listam as principais manifestações 
patológicas e seus respectivos percentuais de ocorrência, com a umidade se configurando como a mais 
recorrente, seguida pela eflorescência e pelo bolor. O presente estudo aborda a necessidade da inspeção 
predial em edificações antigas, anteriores à vigência da NBR 15.575 (ABNT, 2013), além de elencar as 
patologias que mais afetam as edificações,  ressaltando  que a inspeção predial auxilia na elaboração de 
correções e contribui no mantenimento do desempenho dos elementos e dos sistemas construtivos.  

Palavras-chave: Manifestações patológicas. Inspeção predial. Sistemas construtivos. 

Abstract: Building inspection is an important instrument in the recognition and classification of anomalies 
and failures in buildings, however it is not a resource frequently used by landlords and building 
administrators, thus removing its predictive and corrective purpose. In another measure, pathologies are 
vices or defects in the construction elements, which affect the performance and useful life of buildings. 
Building inspection, moreover, comes in as a powerful identifier that can locate and determine anomalies 
and failures. This work was based on a case study about pathological manifestations in the common areas in 
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multifamily buildings, for that purpose, building inspections were carried out in 3 buildings in Rio Branco, 
Acre; having done this, they were listed and classified into anomalies and failures according to their typology. 
The most dangerous pathological manifestations were found in the structural system, with the most serious 
present in building A, where the structure that supports the main reservoir is compromised, presenting a 
high level of corrosion in the exposed reinforcements, with detachment of the cementitious plates and 
infiltration, arising from anomalies and failure to plan. Subsequently, a demonstrative graph was elaborated, 
in which the main pathological manifestations and their respective percentages of occurrence are listed, with 
humidity becoming the most recurrent, followed by efflorescence and mold. The present study addresses 
the need for building inspection in old buildings, prior to the validity of ABNT NBR 15.575 (2013), in addition 
to listing the pathologies that most affect buildings, emphasizing that building inspection helps in the 
elaboration of corrections and contributes to the maintenance performance of elements and building 
systems. 

Keywords: Pathological Manifestations. Building Inspection. Constructive Systems. 

1. Introdução

Os problemas e/ou patologias construtivas podem se originar em diversas fases da vida de uma edificação, 
advindo, dentre outras causas, do(a): 1. concepção inadequada na fase de projetos; 2. ineficiência de 
planejamento e controle; 3. utilização de materiais de desempenho instisfatório; 4. processo de execução 
inadequado; e/ou da 5. validade da vida útil de um sistema. Além disso, muitos desses problemas não são 
identificados durante ou imediatamente após a conclusão da obra, sendo constatada a ocorrência no 
decorrer do uso da edificação, isto é, podem levar anos. Dessa forma, a manutenção nas edificações tem 
como objetivo restaurar e/ou substituir os materiais de sistemas danificados, devendo garantir condições 
mínimas de desempenho, proporcionando o cumprimento eficiente de suas funções (CRUZ et al., 2017). 

De acordo com IBAPE-SP, cerca de 80% (oitenta por cento) das edificações que não passam por revisões 
apresentam algum problema de desempenho ou de segurança (SIPCES, 2017). Apesar de os problemas 
construtivos serem corriqueiramente de fácil identificação, a determinação de sua origem e gravidade 
necessita de uma análise técnica especializada. À vista disso, a inspeção predial se apresenta como uma 
importante ferramenta na verificação da estabilidade dos sistemas, principalmente pela sua função 
preventiva e corretiva. Afinal, ela fornece subsídios para a elaboração do Plano de Manutenção ou até 
mesmo a sua readequação, quando possível, por ser capaz de identificar e antecipar inconformidades 
(PARISSENTI, 2016). 

A Norma Técnica Brasileira n.º 16747 (NBR 16747) define a inspeção predial como um processo avaliativo 
das condições técnicas, de uso, operacionais, de manutenibilidade e de funcionalidade dos sistemas e 
subsistemas de uma edificação, devendo ser realizada por profissional habilitado e qualificado, uma vez que 
é desenvolvida fundamentalmente por meio de exames sensoriais (ABNT, 2020). A inspeção predial busca, 
portanto, avaliar a edificação quanto à capacidade de atender às suas funções, devendo o inspetor realizar o 
registro das inconformidades decorrentes das diversas fases da edificação, bem como identificar as 
manifestações patologicas presentes em seus componentes. 

Mesmo com toda a discussão sobre a necessidade da manutenção predial, ainda não existe uma legislação 
específica que obrigue a manutenção nas edificações a nível nacional, havendo apenas casos isolados de leis 
municipais – como o caso de Salvador, Fortaleza e Porto Alegre – e de normas brasileiras que regulamentam 
as ações de manutenção. Porém, tramita na Câmara Federal dos Deputados o PL n.º 6.014, que busca instituir 
a obrigatoriedade da inspeção predial nas edificações após a aprovação da Lei (CRIVELA, 2013).  

Outrossim, existem diversos estudos sobre a importância da inspeção durante a vida útil das edificações, com 
o intuito de minimizar os impactos das patologias nas edificações. Conquanto, é necessário se atentar às
edificações antigas que, via de regra, possuem sistemas e subsistemas pendentes de verificação.

Por fim, nas edificações de multipropriedades, as áreas comuns frequentemente apresentam problemas 
e/ou patologias advindas da falta de manutenções. Esses locais são de responsabilidade do síndico ou 
representante da edificação. Ante ao exposto, este estudo objetivou na identificação de patologias, 
condições de uso e manutenção nas áreas comuns de edificações antigas, com mais de 30 anos. Dessa forma, 
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realizou-se um estudo de caso em 3 edificações multifamiliares, localizadas na cidade de Rio Branco-AC, com 
o intuito de demonstar a importância da inspeção predial em edificações antigas, visando a garantia da vida
útil e segurança nas residências.

2. Metodologia

2.1 Estudo de Caso - Edificações 

Foram escolhidas 3 (três) edificações localizadas na cidade de Rio Branco, Acre, as quais foram classificadas 
em A, B e C. A edificação A consistiu em uma das primeiras edificações com multipavimentos do estado do 
Acre, está localizada no centro da cidade e possui 4 pavimentos, sendo o térreo composto por salas 
comerciais e os demais pavimentos por unidades residenciais. As edificações B e C pertencem ao conjunto 
habitacional Manoel Julião, foram construídas em 1988 e faziam parte de um projeto urbanístico para a 
cidade, que trazia como inovações o sistema de alvenaria estrutural, arruamentos largos e amplas áreas de 
estacionamento para veículos no entorno dos prédios. Em todas as inspeções prediais somente foram 
analisadas as áreas comuns das edificações, que são diretamente de responsabilidade condominial. 

2.2 Inspeção predial 

As patologias de todas as edificações foram identificadas, fotografadas e classificadas de acordo com a sua 
origem, conforme recomendado na NBR 16747 (2020). 

Antes da inspeção, foi feito um levantamento preliminar de dados do imóvel por intermédio de uma 
entrevista com o gestor predial e de uma visita técnica, sendo realizadas em conjunto. A realização da 
entrevista possuiu como objetivo conhecer a edificação e direcionar o desenvolvimento das atividades, com 
o intuito de levantar informações como: vigência do mandato de síndico, principais problemas apresentados
pela edificação do ponto de vista do usuário, a periodicidade das manutenções e informações sobre a
empresa/orgão responsável pela construção do prédio.

Com relação à visita técnica realizada conjuntamente com a entrevista, procurou-se verificar os sistemas 
presentes nas áreas comuns das edificações, de forma a direcionar e padronizar os estudos. Os 
procedimentos adotados nessa etapa proporcionaram a compreensão das práticas de conservação e 
manutenção do imóvel. 

Posteriormente, considerando as recomendações da NBR 16.747 (2020), buscou-se realizar junto as 
empresas ou orgãos responsáveis pela concepção e execução das edificações, o levantamento dos 
documentos técnicos, administrativos e de manutenções para a análise .  

Com as informações obtidas realizou-se o desenvolvimento de um check-list no qual constavam os sistemas 
e subsistemas que foram identificados na etapa preliminar, bem como, aqueles que deveriam constar na 
edificação de acordo com seu porte e função. Dessa forma, executou-se uma vistoria no imóvel e aplicação 
do check-list com o intuito de identificar as falhas e anomalias presentes, que foram posteriormente 
classificadas de acordo com suas origens e recorrências. 

A pesquisa tomou como embasamento a NBR 16.747 (2020), a norma de Inspeção Predial Nacional do IBAPE 
e as normas vigentes complementares. De acordo com a complexidade dos prédios em relação as condições 
apresentadas as inspeções realizadas são classificadas como Inspeção do Nível 3. A Figura 1 apresenta o 
fluxograma do estudo. 

Figura 1 – Fluxograma da inspeção predial 
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3. Estudos de Casos

3.1 Edificação A 

É composta por 4 pavimentos e construída no sistema de alvenaria estrutural. Para a anamnese da edificação, 
encontrou-se apenas registros referentes à infraestrutura e à urbanização do conjunto habitacional, 
disponibilizados pela COHAB/AC – Companhia de Habitação do Estado do Acre. 

Durante a inspeção, foram encontradas patologias em diversos sistemas construtivos, apresentando a maior 
relevância: 1. a armadura exposta da laje, por estar em estado avançado e demonstrar que ocorreu pouca 
ou nenhuma manutenção nos últimos anos; 2. a presença de fiação aparente e falta e/ou desgaste de 
componentes elétricos; 3. ausência de corrimão e falha no sistema antiderrapante nas escada, demonstrando 
falhas de projeto e/ou manutenção; e 4. a presença de fissuras no sistema estrutural e de vedação, 
provavelmente originado pela falta de controle na execução. A Figura 2 ilustra algumas das patologias 
encontradas: 

Figura 2 -  Patologias e carência na manutenibilidade identificados na inspeção predial 

1. 2. 

3. 4. 

1. Armadura exposta, fissuras e pulverulência no teto; 2. Fiação de luminária aparente; 3. Ausência de corrimão
e falhas na faixa antiderrapante; e 4. TUG com defeitos e deterioração. 

3.2 Edificação B 

Assim como o edifício anterior, é uma edificação multifamiliar, composta por 4 pavimentos e construído no 
sistema de alvenaria estrutural. Os documentos fornecidos pela COHAB para a anamnese da edificação foram 
semelhantes ao da edificação A. A Figura 3 ilustra algumas das patologias encontradas. 

Figura 3 – Patologias e carência na manutenibilidade identificados na inspeção predial 

1. 2. 3.
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4. 5. 

1. Armadura exposta e com corrosão na área técnica; 2. Fiação externa aparente; 3. Ponto de luz deteriorado e
com componentes expostos; 4. Microfissuras acima da grade metálica; e 5. Furo em parede com função

estrutural. 

Foram localizadas patologias em diversos sistemas construtivos, apresentando maior relevância: 1. a 
armadura exposta da área técnica, por estar em estado avançado de deterioração; 2. a falta de componentes 
elétricos ou fiação aparente; 3. os componentes com defeitos, deteriorados e/ou instalados incorretamente 
no sistema elétrico; 4. as fissuras no sistema estrutural e de vedação, provavelmente devido a falta de 
controle na execução; e 5. os furos na alvenaria estrutural. 

3.2 Edificação C 

A edificação é composta por cinco pavimentos, de classificação multifamiliar e com idade de uso aproximada 
de 50 anos. Por isso, não existem registros dos documentos e projetos referentes à edificação na Secretaria 
Municipal de Obras e Mobilidade Urbana da cidade de Rio Branco. 

As manifestações patológicas encontradas na inspeção predial apresentaram variados níveis de gravidade, 
algumas necessitando de reparos urgentes. Foram identificadas 14 (quatorze) patologias, que vão desde 
avarias no revestimento até sujidades em todos os sistemas construtivos.  

A edificação apresentava falhas de planejamento, execução e operação na manutenção dos sistemas e 
subsistemas, sendo elas: 1. o piso e espelho das escadas apresentavam-se com alto nível de deterioração; 2. 
o poço do elevador apresentava-se sem utilização e com sinais de descarte de lixo doméstico; 3. A viga
perfurada para passagem de tubulações de água fria suportando 3 caixas d’água, com presença de fissuras e
trincas no sentido longitudinal e indicando um estágio inicial de exposição das armaduras; e 4. a laje do
reservatório encontrava-se comprometida devido ao processo de exposição e oxidação das barras. Além
disso, constatou-se uma estrutura prestes ao colapso, 25 metros acima das lojas de confecções. A Figura 4
contém imagens que ilustram as patologias encontradas.

Figura 4 – Patologias e carência na manutenibilidade identificados com urgência no reparo 

1. 2. 3. 

 4. 
5. 

1. Poço de elevador usado para descarte de lixo; 2. Infiltração em parede de vedação; 3. Escada com armaduras

expostas e perda de seção dos degraus; 4. Viga perfurada suportando carga extra de 2 toneladas; 5. Estrutura de

reservatório comprometida. 
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4. Resultados e Discussões

Santana (2020) afirma que a maioria dos casos detectados em edificações vistoriadas estão localizadas nas 
áreas comuns das mesmas. Dessa forma, somente foram verificadas as áreas comuns das edificações deste 
estudo, sendo encontradas 15 não conformidade para a edificação A, 14 não conformidade para a edificação 
B e 14 não conformidade para a edificação C.  

Foram executadas as respectivas identificações e registros, sendo, em posteriori, feitas as classificações das 
manifestações patológicas de acordo com a NBR 16747 (2020).  Conforme apresentado na Figura 5, verificou-
se que em média 70% (setenta por cento) das patologias encontradas consistiam em falhas, ou seja, possuiam 
origem no ineficiente ou inexistente plano de manutenção predial.  

Além disso, constatou-se que, na edificação C, 43%  (quarenta e três por cento) dos problemas encontrados 
foram oriundos de processos construtivos deficientes, sendo necessária a realização da correção para 
garantir a eficiência do sistema. Essa predominânancias de falhas construtivas pode estar relacionada com o 
fato de a edificação não dispor de um Manual de Uso e Operação, uma vez que foram construídas antes da 
exigência imposta pela NBR 14037 (ABNT, 2011) e não ter sido realizada inspeção predial até o momento da 
pesquisa. 

Figura 5 – Classificação das disformidades encontradas nas edificações 

Outrossim, foram analisados os sistemas que apresentaram a maior quantidade de não conformidade nas 
edificações, com o sistema estrutural apresentando uma significância expressiva. Os sistemas de 
revestimento argamassado, esquadrias, acessibilidade e elétrico também se destacaram na análise pela 
quantidade de problemas apresentados. 

A Figura 6 contém os sistemas mais afetados, sendo apresentados na ordem de maior média de ocorrência 
verificada na inspeção predial. É interessante ressaltar que o sistema estrutural apresentou uma média de 
30% (trinta por cento). O resultado é relativamente superior ao estudo de Santana (2020), que analisava 11 
edificações condominiais na cidade de Aracajú – SE, no qual foi apresentada uma média de 19% (dezenove 
por cento). Inobstante, o estudo  de Santana (2020) mostrou os sistemas que mais apresentaram problemas 
nos últimos 5 anos, sendo eles pisos/azulejos, pinturas, infiltrações, problemas estruturais e nas instalações 
elétricas, sendo todos verificados em uma ou mais edificações do presente trabalho. 

Figura 6 – Sistemas que apresentaram disformidades. 
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Quanto às anomalias, buscou-se ainda identificar se suas origens dependiam de fatores externos, internos 
ou pela funcionalidade inadequada, seguindo as indicações da NBR 16747 (2020). Com isso, foi possível 
verificar que tanto erros construtivos, quantos erros decorrentes de fatores externos apresentam uma 
significativa influência na vida útil da edificação, já os erros de funcionalidade não foram encontrados no 
estudo. A Figura 7 apresenta a classificação das anomalias encontradas durante a inspeção predial. 

Figura 7 – Classificação das anomalias. 

As falhas também foram classificadas no formato resumido, conforme a Figura 8, podendo ser falhas 
provenientes do uso, de operação e de manutenção. Verifica-se que a grande maioria das falhas são 
decorrentes da não operacionalidade da aplicação das medidas corretivas, por não existerem manutenções 
periódicas e preditivas. De acordo com Santana (2020), poucos são os condomínios que apresentam uma 
gestão da manutenção eficiente, o que desmonstra a negligência na manutenção das edificações, apesar dos 
diversos estudos que evidenciam a necessidade de se ter uma periodicidade da manutenção predial para que 
se possa garantir a durabilidade satisfatória da edificação. 

Figura 8 – Classificação das falhas indentificadas nas edificações. 

6. Considerações Finais

Foi observado que o levantamento das falhas na edificação resultou demasiadamente em falhas de operação, 
ressaltando a carência de cuidados da gestão para com o prédio, seus elementos, sistemas construtivos e, 
sobretudo, as negligências dos próprios moradores. Com a realização desse estudo, notou-se a 
imprescindibilidade da realização periódica de inspeções e de manutenções preventivas, averiguando a 
situação de conforto, segurança e manutenibilidade, identificando as patologias encontradas de forma a 
garantir um ambiente mais saudável e sustentável aos usuários, consequentemente causando uma redução 
nos gastos com manutenção e prologando a vida útil.  

As anomalias construtivas existentes na edificação, mesmo se apresentando em menor frequência, indicam 
que é indispensável haver um maior controle e planejamento durante o processo de concepção e execução 
das edificações, visando reduzir a sua incidência. Ademais, apesar da não obrigatóriedade do Manual de Uso 
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e Operação para as edificações, constatou-se a necessidade de seu desenvolvimento, uma vez que outros 
sistemas poderão vir a colapsar devido à má conduta dos moradores. Recomenda-se um plano de 
manutenção preventiva visando evitar que os gastos com conservação e reparação se tornem mais onerosos 
e significativos.  

Além disso, apesar de ser verificada a presença de poucas anomalias que apresentassem urgência de 
interdição ou ação imediata nas edificações, entende-se que, com a adoção do procedimento, existe a 
garantia da segurança dos usuários, visto que não existem manisfestações patológicas que apresentem riscos 
à vida. Com a análise dos resultados obtidos, em ambos os prédios, constatou-se a visível semelhança entre 
o estado de conservação das edificações, resultando na enorme similaridade nas patologias encontradas,
com pouca divergência na sua magnitude, bem como gerando a necessidade de recomendações técnicas e
possível elaboração de plano de manutenção.

Este trabalho possibilitou a identificação das patologias presentes nas edificações e comprovou a importância 
de montar uma rotina de inspeção e de manutenções prediais preventivas e/ou corretivas, principalmente 
nas mais antigas, que apesar de não existir a obrigatoriedade da inspeção predial, apresentam diversas 
patologias construtivas, sejam oriundas do processo executivo ou da má conservação da edificação. Com 
isso, a importância deste estudo consiste na contribuição para os estudos sobre inspeção predial e 
desenvolvimento de metodologias de aplicação, senvindo como instrumento fornecedor de dados para a 
elaboração de planos de manutenção mais completos e abrangentes.  
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Resumo: As manifestações patológicas em piscinas são frequentemente atribuídas a argamassa de 
rejuntamento. As quais podem ser causadas pela baixa qualidade do rejunte, imperícia do executor, pela alta 
agressividade devido ao tratamento e limpeza incorreta da água da piscina. O presente trabalho tem como 
finalidade analisar as ocorrências de manifestações patológicas que culminou no desgaste e destacamento 
de rejunte de uma piscina, na cidade de Salvador, recém construída. Para fundamentação teórica, realizou-
se vistoria in loco, levantamento fotográfico das patologias e coleta de uma amostra da água para ensaios 
físicoquímicos, através das análises de pH da água, alcalinidade total, cloro residual livre, cálcio total e dureza 
cálcica. Diante da coleta de informação e resultados, identificou-se a presença de microorganismos por meio 
de eflorescências na coloração verde, destacamento e esfarelamento do rejunte, causados pelos processo 
de limpeza e tratamento da água inadequados. O valor de dureza cálcica encontrado foi de 113mg/L de 
CaCO3, valor 62% menor que o mínimo aceitável. A baixa dureza cálcica provoca o esfarelamento do 
rejuntamento de matriz cimentícias, pois ocorre a lixiviação do hidróxido de cálcio do rejunte. 

Palavras-chave: Dureza cálcica; Patologia em piscina; Revestimento cerâmico; rejuntamento submerso. 

Abstract: Pathological manifestations in swimming pools are often attributed to grouting mortar. Which can 
be caused by the low quality of the grout, the executor's malpractice, the high aggressiveness due to the 
treatment and incorrect cleaning of the pool water. The present work aims to analyze the occurrences of 
pathological manifestations that culminated in the wear and tear of the grout of a swimming pool in the city 
of Salvador recently built. For theoretical foundation, an on-site survey, a photographic survey of the 
pathologies and the collection of a water sample for physico-chemical tests were carried out, through water 
pH analysis, total alkalinity, free residual chlorine, total calcium and calcium hardness. In view of the collection 
of information and results, the presence of microorganisms was identified through efflorescences in the green 
color, detachment and crumbling of the grout, caused by the inadequate cleaning and water treatment 
processes. The calcium hardness value found was 113mg / L of CaCO3, 62% less than the minimum acceptable. 
The low calcium hardness causes the grouting of the cementitious matrix to crumble, since the calcium 
hydroxide leaches from the grout. 

Keywords: Calcium hardness; Pool pathology; Ceramic coating; submerged grouting. 
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1. Introdução

As falhas no sistema de impermeabilização, ausência ou erro na aplicação do rejunte são fatores 
determinantes para o surgimento de manifestações patológicas em piscinas. As quais podem ser causadas 
pela baixa qualidade do rejunte, imperícia do executor, pela alta agressividade devido ao tratamento e 
limpeza incorreta da água da piscina (CAMARGO, 2017). 

Segundo Camargo (2017, p. 21), “qualquer falha no processo de execução da piscina, ou consideração 
incorreta, pode causar imperfeições no produto final, que podem afetar o seu uso e também causar 
incômodo em sua utilização, seja por vazamento, eflorescência no revestimento ou falhas e destacamento 
de parte do revestimento”. 

Piscina é o conjunto de instalações destinadas às atividades aquáticas, compreendendo o tanque e demais 
componentes relacionados com o seu uso e funcionamento, conforme descrição da NBR 10818/2016 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Pela NBR 10818/2016, a qualidade de água de piscina, fixa 
as condições exigíveis para que a qualidade de água de piscina garanta sua utilização de maneira segura, sem 
provocar prejuízos à saúde e ao bem-estar dos usuários (BRASIL, 2016). A qualidade da água do tanque deve 
atender aos critérios estabelecidos por essa norma em relação às propriedades biológicas, físicas, químicas 
e físicoquímicas. 

De modo geral, os microrganismos vivos precisam ser continuamente eliminados, a fim de que não seja 
danificado a estética e a banhabilidade da piscina. Por isso, os métodos de desinfecção são utilizados para 
manutenção e para assegurar os níveis exigidos pela norma, no que diz respeito ao cloro livre e total, dureza 
cálcica, pH e alcalinidade. O cloro é o produto mais utilizado em todo o mundo para a desinfecção de águas 
para fins potáveis, industriais e recreacionais. Logo que é adicionado à água, o cloro reage para formar o 
ácido hipocloroso (HOCl), também conhecido como cloro livre.  

No que salienta Genco (2010), para garantir a qualidade das águas das piscinas é necessário também verificar 
o pH no início do tratamento, devendo ser levemente alcalino. A alcalinidade total e o cloro livre também
são parâmetros iniciais do tratamento químico.

O presente trabalho tem como objetivo analisar as ocorrências de manifestações patológicas que culminou 
no desgaste e destacamento de rejunte de uma piscina recém construída, na cidade de Salvador. Foram 
realizados testes físico-químicos da água para embasar o contexto técnico. 

2. Metodologia

A piscina em questão foi construída há aproximadamente 1,5 anos, em estrutura de concreto armado, 
enterrada, com revestimento em pastilha cerâmica, rejuntada com rejunte acrílico para piscinas. Suas 
dimensões são: 25m de comprimento x 12,5m de largura x 1,5m de profundidade. A estrutura está situada 
em região próxima ao mar, em área com classe de agressividade ambiental tipo IV – muito forte, pela NBR 
6118. Aproximadamente seis meses depois da entrega foi identificado a ocorrência de desfragmentação do 
rejunte. 

Foi realizada análise dos projetos existentes, avaliação in loco com identificação e levantamento de 
patologias existentes com coleta de imagens utilizando câmera de alto zoom profissional (marca Sony - DSC 
H400), foi realizado teste de pHmetria com solução alcoólica de Fenolftaleína para identificação da 
ocorrência de carbonatação. No Quadro 1 é possível verificar a classificação dos graus de agressividade da 
água, segundo a norma  britânica EN 206-1 de 2017, para estruturas de concreto. 

Além disso, coletou-se uma amostra de água no dia 06/01/2020, a qual foi encaminhada para a unidade do 
Senai Cetind, a fim de que fossem avaliadas as características físico químicas da água de pH, Alcalinidade 
total, Cloro residual livre, Cálcio total e dureza cálcica, conforme Quadro 2.  
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Quadro 1 – Classificação dos graus de agressividade da água segundo EN 206-1 

Condições de exposição em função 

da agressividade 
pH 

Fraca 6,5-5,5 

Moderada 5,5-4,5 

Severa 4,5-5,0 

Quadro 2 – Ensaios físico-químicos realizados 

Item Ensaio LQ Método 

1.1 pH -- EN 029 QGI (SMEWW 4500 H+- B) 

1.2 Alcalinidade total 2,6mg/L CaCO3 EN 003 QGI (SMEWW 2320 A/B) 

1.3 Cloro Residual Livre 0,005mg/L EN 179 QGI (SMEWW 4500 Cl G) 

1.4 Cálcio (Ca) total 0,4mg/L EN 111 ESP (ASTM D 511-14 B) 

1.5 Dureza Cálcio 1,6mg/L CaCO3 EN 097 QGI (SMEWW 2340 B) 

3. Resultados e discussões

3.1 Manifestações patológicas 

Nas Figura 1a a Figura 1f são mostrados pontos generalizados de ocorrência manifestações patológicas como: 
destacamento (esfarelamento) do rejunte nas regiões com traspasse do ponto cola e traspasse de argamassa 
colante, indicando que está ocorrendo um processo de degradação química nos componentes hidratados do 
cimento do rejunte e crescimento de microrganismos.  

Na Figura 1a pode-se verificar a vista do bordo da piscina, e na Figura 2b o detalhe da impregnação de 
microrganismos. Nas Figuras 1c a 1f percebe-se o destacamento total do rejunte na região do ponto cola.  

(a) (b) 
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Figura 2 – Manifestações patológicas na piscina 

Também foram identificados outros pontos com eflorescência verde com a presença de microorganismos, 
indicando que o processo de limpeza da água, concentração de cloro, não está sendo feito de forma eficiente 
e isso colabora com o desgaste do rejunte. 

3.2 Caracterização Fisico-químido da água 

Os resultados da análise físico química realizada encontram-se no Quadro 3.  

Quadro 3 – Resultado dos Ensaios físico-químicos 

Item Ensaio 
Limites 

NBR 10818 

Valores 
encontrados 

1.1 pH 7,2 - 7,8 5,8 

1.2 Alcalinidade total 80 – 120 ppm 161 ppm 

1.3 Cloro Residual Livre 0,8 – 3,0 mg/L 0,018 mg/L 

1.4 Cálcio (Ca) total - 45mg/L 

1.5 Dureza Cálcio 200 - 400 ppm 113 ppm 

O pH é um número de uma escala graduada de 0 a 14, que indica de forma simples e objetiva se uma água 
está ácida (pH inferior a 7), neutra (pH igual a 7) ou básica (pH superior a 7). Pode-se notar nos resultados da 
Quadro 3 que o valor do pH está ácido o que explica o desgaste do rejunte, o efeito principal de qualquer 
tipo de ataque ácido nos materiais cimentícios é a dissolução da pasta de cimento, deteriorando a região 
afetada, mesmo fenômeno observado na piscina. Como mostrado no Quadro 1, a classificação da 

(c) (d) 

(e) (f) (f) 

(c) 
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agressividade da água nos materiais cimentícios, conforme a norma BS EM 206-1, indica que a água avaliada 
está classificada como de agressividade fraca. 

 A alcalinidade total é a medida indireta da capacidade da água em resistir a grandes variações de pH. Se a 
alcalinidade estiver fora da faixa ideal, que é de 80 a 120 ppm, será mais difícil ajustar o pH. Ela indica a 
concentração de ânions de sais de ácidos fracos e álcalis cáusticos livres, presentes na água. Entre os sais 
responsáveis pela alcalinidade das águas citam-se os bicarbonatos (mais frequentes), os carbonatos, os 
boratos, os silicatos, os fosfatos e os humatos. O valor elevado provoca na água aumento da turbidez, 
redução de brilho, formações de incrustações nas tubulações e redução da eficácia bactericida do cloro, o 
que explica a formação de agentes microbiológicos nas paredes da piscina. 

O cloro livre é a medida do teor do agente sanificante presente na água da piscina para combater os 
microrganismos que podem contaminar a água. O valor de cloro livre está cerca de 98% menos que o mínimo 
recomendável, indicando que a quantidade de cloro está muito baixa diminuindo o potencial sanitizante da 
mesma e podendo provocar patologias nos usuários. As piscinas que apresentaram concentrações inferiores 
a faixa ideal estão suscetíveis a promoção de doenças e infecções aos banhistas, já que o cloro livre é o maior 
responsável pela desinfecção microbiológica. Portanto, é adequado que se faça a reposição de cloro livre 
semanalmente, após chuvas intensas e após uso excessivo da piscina. 

A dureza cálcica de uma água é a medida de seu conteúdo em sais de cálcio dissolvidos, nas águas de piscinas, 
a preocupação com a dureza cálcica é justificada pelo fato de os sais de cálcio se combinarem com a 
alcalinidade, em pH elevado, para formar compostos insolúveis, os quais, quando presentes em grandes 
quantidades, provocam turbidez da água e incrustações calcáreas nos aquecedores e em outras superfícies. 
Ela indica a concentração de cátions na água, principalmente cálcio e magnésio, além de outros metais, 
excetuando o sódio e o potássio, ela é expressa em termos de mg/L de CaCO3. O valor de dureza cálcia 
encontrada foi de 113mg/L de CaCO3, valor 62% menor que o valor mínimo aceitável, a baixa dureza cálcica 
provoca o esfarelamento do rejuntamento de matriz cimentícias, pois ocorre a lixiviação do hidróxido de 
cálcio do rejunte, que é justamente o fenômeno encontrado na região submersa da piscina. Foi realizado o 
teste de pHmetria no interior do rejunte, mas a alcalinidade se apresentou ácida, confirmando esse 
fenômeno. De maneira geral, todos os parâmetros físico-químicos avaliados estão fora dos limites 
estabelecidos por norma.  

4. Conclusões

Foi observado que o rejunte desfragmentou-se na região úmida, indicando que os produtos hidratados do 
cimento presente no rejunte estão sendo atacados pelas condições físico-químicas da água, o que foi 
confirmado no teste de pHmetria com solução alcoólica de Fenolftaleína, em que o resultado mostrou baixa 
alcalinidade. 

A avaliação físico-química da água comprovou esse ataque químico, nas quais todos os parâmetros se 
encontram fora dos limites estabelecidos por norma, provocando como resultado o ataque ácido ao rejunte 
bem como riscos de saúde aos usuários. 

Isso se confirma também pela identificação de vários pontos com microrganismos impregnados no rejunte, 
indicando que o processo de limpeza e de controle da qualidade da água não estão sendo feitos de maneira 
eficientes e esse descontrole pode comprometer o desempenho físico mecânico do rejunte diminuindo o seu 
desempenho e durabilidade. 

Não identificou-se pontos de som cavo (foi realizado teste percussivo), nem desplacamento/descolamento 
cerâmico, sendo necessário a remoção do rejunte solto e reaplicação com um rejunto novo. 

Diante do observado, conclui-se que o nexo causal das manifestações patológicas encontradas é a falha no 
processo de controle da qualidade da água da piscina. 

Portanto, no que concerne a mantenabilidade da qualidade da água, este trabalho exemplificou a 
importância de seguir os parâmetros destacados em norma. Embora, tratasse de uma piscina “nova”, os 
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elementos presentes na água influenciaram no desgaste da argamassa de rejuntamento e formação de 
colônia de microrganismos. 
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Resumo: As falhas no sistema de impermeabilização, ausência ou erro na aplicação do rejunte são fatores 
determinantes para o surgimento de manifestações patológicas em piscinas.  O presente artigo tem como 
finalidade analisar e apontar os vícios construtivos e patologias que culminou no desgaste e desplacamento 
do revestimento cerâmico de uma piscina da cidade de Feira de Santana, Bahia. Há 4 anos, houve a 
substituição da camada impermeabilizante com manta asfáltica por sistema de membrana de poliuretano 
moldada in loco. Foi realizada vistoria por meio de avaliação visual in loco, com mergulho na piscina com 
remoção de amostras e teste percussivo com martelo de borracha para identificação de som cavo, 
levantamento de patologias com registro de imagens.  Foi possível concluir que uma vez comprometida a 
aderência entre o sistema de revestimento e o sistema de impermeabilização, perde-se o principal elemento 
de fixação do conjunto, de forma que as pastilhas permanecem fixadas devido à interação com aquelas 
adjacentes não danificadas. Essas informações apontam para falha no processo de execução do sistema de 
impermeabilização. 

Palavras-chave: Impermeabilização de piscina; Patologia em piscina; Revestimento cerâmico. 

Abstract: Failures in the waterproofing system, absence or error in the application of the grout are 
determining factors for the appearance of pathological manifestations in swimming pools. This article aims 
to analyze and point out the constructive vices and pathologies that culminated in the wear and tear of the 
ceramic tiles in a swimming pool in the city of Feira de Santana, Bahia. Four years ago, the waterproofing 
layer with an asphalt blanket was replaced by a polyurethane membrane system molded in loco. Inspection 
was carried out by means of visual assessment in loco, with a dip in the pool with sample removal and 
percussive test with a rubber hammer to identify cavo sound, survey of pathologies with image registration. 
It was concluded that once the adhesion between the coating system and the waterproofing system is 
compromised, the main fixing element of the set is lost, so that the pads remain fixed due to the interaction 
with the undamaged adjacent ones. This information points to a failure in the execution process of the 
waterproofing system. 

Keywords: Swimming pool waterproofing; Pool pathology; Ceramic coating; submerged grouting. 
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1. Introdução

As manifestações patológicas em piscinas são frequentemente atribuídas a argamassa de rejuntamento, 
falha na impermeabilização ou cálculos estruturais incorretos. Falhas no processo de execução da piscina 
podem causar imperfeições, como vazamento, eflorescência ou destacamento no revestimento (CAMARGO, 
2017).  

Carmargo (2017, p. 77) pondera que “a escolha incorreta de um sistema de impermeabilização pode causar 
tanto um dano, diretamente, ao próprio revestimento cerâmico, causando o desplacamento, quanto para a 
piscina, desde infiltrações diretas na estrutura quanto às manchas e bolores em extensão”. 

Segundo Chichinelli (2016) a impermeabilização é a forma de se buscar a estanqueidade em uma construção. 
Esta é uma das mais importantes na construção civil e, apesar disso, nem sempre é dada a devida importância 
a esse procedimento construtivo. Camargo (2017) salienta que em uma edificação, a vida útil da estrutura 
depende de um eficaz sistema de impermeabilização. 

Desse modo, o presente trabalho tem como finalidade analisar as ocorrências de manifestações patológicas 
que culminou no desplacamento do revestimento cerâmico de uma piscina, na cidade de Feira de Santana-
Bahia.  

2. Metodologia

Foi realizada vistoria por meio de avaliação visual in loco, com remoção de amostras. Foram executados 
testes percussivos com martelo de borracha para edificação de som cavo. O levantamento da patologias com 
registro de imagens utilizando câmera de alto zoom profissional (marca Sony DSC H300). 

A piscina foi entregue em 2012, inicialmente impermeabilizada com sistema de manta asfáltica e teve 
histórico relatado de início de desplacamento do revestimento cerâmico interno em 2016, sendo refeito todo 
o sistema com substituição da camada impermeabilizante por sistema de membrana de poliuretano moldada
in loco. Há aproximadamente 3 (três) meses, foram relatados novos problemas de desplacamento do
revestimento cerâmico, objeto de análise do presente artigo.

3. Resultados e discussões

Nas Figuras 1a a Figura 1d é possível notar o desplacamento cerâmico na região do espelho d’água. A 
cerâmica desplacada apresentava lisura na camada impermeabilizante (Figura 1d), indicando que não houve 
a aplicação da camada aderente exigida, como ponte de aderência. Região isolada com desplacamento 
cerâmico (Figura 1a e Figura 1b). Na Figura 1c há ausência de argamassa abaixo da pastilha cerâmica. 

(a) (b) 
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Figura 1 – Manifestações patológicas no espelho d’água 

Dessa forma a argamassa colante aplicada sobre a camada impermeabilizante não teve aderência, de igual 
forma a superfície da argamassa colante que estava em contato com a camada de poliuretano apresentava 
lisura (Figura 1d) apresentando descolamento em toda a área. No teste percussivo foram encontradas várias 
outras áreas com som cavo (Figura 1c). Além disso, foi verificado a existência de protuberâncias sob a 
membrana de poliuretano indicando que não houve a limpeza da base conforme recomendação do 
fabricante. 

De maneira análoga ao verificado no espelho d´água, foi encontrada uma região no fundo da piscina com 
desplacamento na qual foram retiradas amostras e identificadas lisuras na superfície da membrana de 
poliuretano e na argamassa colante da cerâmica que fica em contato com a impermeabilização (Figura 2a a 
Figura 2f). 

Nas Figuras 2a a Figura 2c identificação da região danificada com descolamento de placas. Figura 2d há 
presença de material granular fino e solto no verso das placas soltas extraídas  com textura lisa da superfície. 
Figura 2e e Figura 2f apresentam falta de rugosidade na camada de aderência da pastilha na região entre 
argamassa e impermeabilização. 

Foi realizado teste de percussão nas pastilhas do espelho d´água, sendo identificadas diversas regiões com 
som cavo, indicativo de que a aderência das mesmas à base impermeabilizada está comprometida. Com base 
no exposto, pôde-se observar que houve o desplacamento pontual do revestimento de fundo da piscina em 
duas regiões, existindo inicialmente descolamento das pastilhas procedido de desplacamento das mesmas 
conforme registrado, sendo importante ressaltar que o descolamento ocorre na interface entre argamassa 
de assentamento e camada de impermeabilização da base.  

O documento informativo técnico do produto (manta impermeabilizante em poliuretano) recomenda que 
seja executada uma ponte de aderência com pó de quartzo de granulometria compreendida entre as 
peneiras de malha 8 e 14, correspondentes ao intervalo entre 2,36 mm e 1,40 mm, enquanto a membrana 
ainda possuir pegajosidade para sua fixação devido à característica do produto em formar uma película 
impermeável que não favorece a aderência de outros produtos como materiais de base cimentícia. Neste 
sentido, foi verificada a ausência de rugosidade característica de tal camada de aderência nas superfícies de 
ruptura, sendo a textura da camada impermeabilizante e da argamassa de assentamento lisas. Além do mais, 
a camada de material granular presente nas pastilhas descoladas também não apresentou aderência a 
qualquer uma das faces e apresentou granulometria inferior ao mínimo recomendado de 1,40 mm. 

(d) (c) 
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Figura 2 – Manifestações patológicas no fundo da piscina 

4. Conclusões

É possível concluir que há comprometimento da aderência entre o sistema de revestimento e o sistema de 
impermeabilização, a qual culmina na perda do principal elemento de fixação do conjunto, de forma que as 
pastilhas permaneçam fixadas devido à interação com àquelas adjacentes não danificadas. No entanto, o uso 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 
(f)
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da piscina, associado à possível percolação de água para o vazio formado sob o revestimento termina por 
promover o desplacamento da mesma, resultando nas manifestações patológicas identificadas. Essas 
informações apontam para falha no processo de execução do sistema de impermeabilização. Desse modo, o 
artigo em questão pontua sobre a importância da realização adequada da camada de aderência entre os 
sistemas de revestimento e de impermeabilização com poliuretano, principalmente na aplicação da última 
demão de poliuretano, a qual deve ser precedida de uma camada aderente de areia. 
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Resumen: La cantidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), creció notablemente en los 
últimos años y se espera que esta tendencia continúe. La fracción plástica de RAEE (FPR), constituye 
aproximadamente el 25% del total en peso, y no ha podido ser insertada en el circuito del reciclado, debido 
a la heterogeneidad de los plásticos que la componen y a la presencia de contaminantes tóxicos para la salud 
humana, principalmente retardantes de llama y metales pesados. 

La adición de plásticos a morteros, actuando como agregados o fibras de refuerzo, ha sido 
extensamente estudiada, logrando materiales con aptitud para el uso en la construcción, en muchos casos 
mejorando las propiedades técnicas. Esto llevó a considerar el uso de la FPR como agregado, en reemplazo 
total y/o parcial del agregado natural. Estudios previos de nuestro equipo demostraron que la matriz 
cementicia no logra estabilizar los contaminantes orgánicos y éstos lixivian con el tiempo, resultando ser una 
tecnología deficiente y un peligro para su utilización en ambientes habitados.  

Para estabilizar dichos contaminantes, se desarrolló un agregado de plástico reciclado (APR) 
aplicando el concepto Core-Shell, en el cual el núcleo de plástico reciclado es recubierto con sucesivas capas 
de cemento y aditivos estabilizantes. El APR mostró características físicas y morfológicas que lo hacen apto 
para agregar a morteros. Los ensayos químicos mostraron la estabilización completa de los contaminantes y 
los ensayos de resistencia a la compresión presentaron valores similares al agregado natural. 

En base a estos resultados se avanzó en la fabricación de componentes constructivos con el APR en 
reemplazo de arena para fabricar ladrillos, bloques y placas. En este trabajo se presentan los componentes 
fabricados y los resultados primarios de los ensayos de resistencia a la compresión simple, los cuales 
evidenciaron que los componentes podrían ser aptos para la construcción. 

Palabras claves: Agregado de Plástico Reciclado, RAEE, Componentes Constructivos Sustentables 

Keywords: Recycled Plastic Aggregate, WEEE, Sustainable building Components  
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Componentes Constructivos con RPA hecho en base a RAEE 

1. Introducción

Desde que los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se introdujeron en nuestras vidas cotidianas, han 
sufrido un gran cambio en la filosofía con la que se los produce y comercializa, observándose en las últimas 
décadas un énfasis desmedido en la producción y recambio constante de los productos, no sólo debido al 
acceso de tecnologías cada vez más novedosas, sino a un esfuerzo en disminuir la durabilidad de los artículos, 
lo que se conoce como obsolescencia programada. Como consecuencia de esta filosofía de aparatos 
descartables, la acumulación de residuos de AEE (RAEE) se ha vuelto un gran problema a nivel mundial, que 
por supuesto ha crecido mucho en las últimas décadas y se espera que siga creciendo(Pérez-Beliset al., 2015). 

Los RAEE están compuestos por diversos materiales, pero los plásticos de RAEE son los únicos que no poseen 
una inserción en un circuito de reciclado y/o correcta disposición final, por lo que en la mayoría de los casos 
terminan siendo enterrados o descartados en basurales a cielo abierto (Ilankoon et al., 2018). La principal 
razón de ésto es que la fracción plástica de los RAEE (FPR) posee una composición muy heterogénea de 
polímeros provocando que su reciclado mediante métodos tradicionales (reciclado químico, energético, 
entre otros) no sea viable. Si bien la composición de la FPR depende del tipo de aparato del que se extraiga, 
generalmente los componentes mayoritarios (aprox. 70% en peso) son ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) 
y HIPS (poliestireno de alto impacto). Además, en su composición se encuentran compuestos de elevada 
toxicidad como retardantes de llama polibromados (BFRs), metales pesados, antimonio, entre otros, lo que 
dificulta aún más el tratamiento y revalorización de la FPR(Signoret et al., 2020). Es por esto que se vuelve 
imperativo el considerar rigurosamente la toxicidad de estos plásticos y la dificultad para manipularlos en 
pos de la seguridad de los operarios que trabajarán en la línea de producción, tanto como de los futuros 
usuarios de los componentes que se fabriquen con dichos residuos plásticos. Una tecnología prometedora 
para el reciclaje de los RAEE es su incorporación, posterior a ser molido, como agregado en un material 
compuesto con cemento o matriz polimérica. A pesar del uso potencial como agregado, por su buen 
comportamiento mecánico y morfológico, la FPR de RAEE triturado no puede ser utilizada directamente 
como agregado debido a los compuestos contaminantes que podrían lixiviar del material compuesto, para 
esto es necesario el desarrollo de una estrategia de estabilización. 

En trabajos anteriores, hemos demostrado que es posible estabilizar los contaminantes presentes en la FPR, 
los metales pesados (Peisinoet al., 2019) y los BFRs (Gómez et al., 2020) mediante el uso de un enfoque de 
estrategia núcleo-coraza (en inglés Core-Shell) para obtener un nuevo agregado plástico reciclado (RPA), 
donde el núcleo de RAEE está recubierto por un caparazón compuesto por una matriz de cemento y aditivos. 
Se demostró que los metales pesados se estabilizaron por la barrera física de la capa de cemento, mientras 
que el lixiviado de BFRs fue contenido mediante el uso de carbón activado como aditivo para la mezcla 
cementicia, que se aplicó para formar una triple coraza alrededor de las partículas de FPR. Además, las 
propiedades mecánicas del RPA y los componentes constructivos fabricados a base del mismo se 
caracterizaron con rendimientos satisfactorios. 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un agregado de plástico reciclado, producido utilizando la fracción 
plástica de RAEE, y la producción de componentes constructivos en base al RPA. 

2. Agregado de plástico Reciclado Core-Shell a partir de la fracción plástica de RAEE

La metodología experimental para la fabricación del RPA core-shell se describió ampliamente en reportes 
previos (Gómez et al., 2020; Peisino et al., 2019). Una descripción esquemática se representa en la Figura 1. 

La coraza de los RPA se preparó empleando cemento de albañilería. Algunos de los aditivos que se han 
ensayado para la producción de RPA fueron el residuo de pulido de porcelanato (PPR) (Kreiker et al., 2018), 
bentonita (BT), carbón activado (AC), arena de río y arena fina de río en diferentes dosificaciones. 

Se encontró que el uso de cemento de albañilería (MC) y AC en un arreglo núcleo-coraza de tres capas fue la 
composición con mejores resultados tanto para la estabilización de contaminantes (metales pesados y BFRs) 
como para las propiedades mecánicas. 

A modo de resumen, se ofrece a continuación una breve descripción del procedimiento experimental para la 
obtención del RPA: 
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* Las partículas de FPR trituradas se colocaron en un mezclador. Luego se humedecieron rociando agua para
aumentar la adherencia de la coraza cementicia.

* A continuación, utilizando la máquina mezcladora, se añadió la mezcla cementicia (cemento + aditivos) en
pequeñas porciones y se mejoró la mezcla mediante movimientos envolventes manuales. Se añadió agua en
las cantidades necesarias para obtener una cobertura homogénea de la cáscara de cemento. Este paso se
repitió para obtener RPA con un caparazón compuesto por 3 capas de material cementicio. El tiempo de
fraguado para la adición de cada capa fue durante la noche. Después del tiempo de fraguado, las partículas
se clasificaron con un tamiz de 4.8 mm antes de comenzar a cubrir las partículas con una nueva capa.

* Finalmente, el RPA se curó por inmersión en agua durante 14 días a 20 °C.

Figura 1 – Representación esquemática del procedimiento de fabricación de RPA. 

3. Propiedades mecánicas de morteros producidos con RPA

3.1 Producción 

3.1.1 Elaboración de RPA 

Se elaboraron diferentes RPA cambiando la dosificación de aditivos y cantidad de recubrimientos cementicios 
los cuales se resumen en la Tabla 1. 

3.1.2 Producción de probetas para ensayos mecánicos 

Se prepararon probetas de 4x4x16 cm empleando morteros preparados con los diferentes RPAs bajo la 
Norma IRAM 1622:05. Se utilizó arena como agregado para la elaboración de una muestra patrón, como se 
muestra en la Tabla 2. Las proporciones de agregado:cemento analizadas fueron 6:1 y 4:1. La relación 
agua:cemento fue de 0,7 para arena y 0,5 para el uso de RAEE o RPA como agregados. 

Las probetas preparadas se curaron durante 28, 60 y 120 días a 25 °C mediante inmersión en agua. 
Transcurrido el tiempo de curado, las muestras se secaron a 50 °C durante dos días. 
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Tabla 1 – Formulación de los distintos RPAs ensayados 

Entrada Muestra Corazas Aditivos 

1 RAEE 0 ------ 

2 RAEE@MC-I 1 ------ 

3 RAEE@MC-II 2 ------ 

4 RAEE@ MC -II 3 ------ 

5 RAEE@ MC:PPR-I 1 PPR 

6 RAEE@ MC:PPR-II 2 PPR 

7 RAEE@ MC:PPR-III 3 PPR 

8 RAEE@ MC:PPR:AC-III 3 PPR + AC 

9 RAEE@ MC:PPR:BT-III 3 PPR + BT 

10 RAEE@ MC:PPR:BT-AC-III 3 PPR + AC + BT 

3.2 Propiedades Físicas y Mecánicas 

Se utilizaron diferentes RPA para la elaboración de morteros cementicios. Se determinaron los valores de 
gravedad específica y resistencia a la compresión simple. En la Tabla 2 se resumen los resultados obtenidos. 

Durante los primeros 28 días de tiempo de curado, se puede observar que la magnitud de la resistencia a la 
compresión (RC) para partículas de RAEE sin recubrimiento es aproximadamente la mitad del valor obtenido 
para RAEE@MC y RAEE@MC:PPR para una relación 6:1 agregado:cemento. Esto puede entenderse en 
términos de una fuerte interacción del caparazón y la matriz de cemento del mortero, ambos materiales 
inorgánicos (Siddiqueet al., 2008). RAEE@MC y RAEE@MC:PPR mostraron valores de resistencia a la 
compresión similares a los obtenidos para la muestra patrón. 

Cuando se utilizó AC como aditivo (RAEE@MC:PPR:AC) con una relación 6:1 agregado:MC, los valores de RC 
a los 28 y 60 días fueron inferiores a los obtenidos para RAEE@MC:PPR, similar al valor obtenido para la 
muestra hecha con FPR sin recubrir. Sin embargo, después de 120 días de curado, la RC del espécimen 
elaborado con RAEE@MC:PPR:AC aumentó a 4,3 MPa, mostrando una mejora de su resistencia y alcanzando 
un valor similar al observado para RAEE@MC:PPR. 

Este comportamiento puede entenderse en términos de un efecto contraproducente del AC en el curado del 
MC (Fríaset al., 2012; Gallego Punzano, 2014). Al considerar la primera etapa de fraguado, se puede decir 
que AC tiene un fuerte efecto sobre la RC de la muestra (2,4 MPa), pero a los 120 días este efecto disminuye 
y aumenta el valor de la CR (4,3 MPa), siendo principalmente un problema cinético(Hewlett & Liska, 2003). 
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Tabla 2 – Propiedades de las probetas elaboradas con los diferentes RPAs.a 

Entrada Agregado Ag:Cemb ρc Tmax
d, MPa 28, 60,120 días 

1 arena de río 6:1 (194±3) (6,8±0,6) (4,3±0,1) (6,3±0,7) 

2 RAEE 6:1 (80±2) (2,6±0,2) (2,8±0,3) (2,3±0,2) 

3 RAEE@ MC 6:1 (100±3) (4,9±0,2) (4,6±0,2) (5,2±0,3) 

4 RAEE@ MC:PPR 6:1 (110±2) (6,7±0,6) (6,9±0,4) (6,7±0,6) 

5 RAEE@ MC:PPR:AC 6:1 (96±4) (2,4±0,4) (2,8±0,3) (4,3±0,7) 

6 arena de río 4:1 (212±2) (14±1) (11±1) (12,5±0,5) 

7 RAEE 4:1 (95±4) (6,6±0,3) (6,5±0,5) (7,2±0,1) 

8 RAEE@ MC 4:1 (109±4) (8,3±0,6) (8,1±0,8) (11,8±0,4) 

9 RAEE@ MC:PPR 4:1 (124±8) (12±1) (11,9±0,4) (13,9±0,8) 

10 RAEE@ MC:PPR:AC 4:1 (120±5) (12±1) (14±1) (12,2±0,7) 

11e RAEE@ MC 5:1:1 (115±3) (3,9±0,3) (5,7±0,5) (5,0±0,4) 

12e RAEE@ MC:PPR 5:1:1 (127±) (4,4±0,5) (7,6±0,6) (5,3±0,6) 

Referencias: a IRAM 1622:05. Promedio de seis probetas. bRelación agregado:cemeto en 
volumen. c Peso específico aparente de las probetas (x101 kg/m3). d Resistencia a la compresión 
(MPa) medida a los 28, 60 y 120 días de fraguado del cemento. e 1 parte del RPA fue 
reemplazada por 1 parte de arena fina de río. 

Por el contrario, es importante tener en cuenta que el efecto de AC sobre la cinética de fraguado de MC no 
se puede apreciar cuando se usa una relación de agregado:MC 4:1. (Tabla 2, entradas 10, 8 y 9 
respectivamente). La RC relativa aumenta cuando la relación agregado:MC cambia de 6:1 a 4:1 (muestra de 
referencia:muestra con arena de río), que fue cercana al 30%, para con RAEE@MC:PPR:AC en lugar de 12% 
para otros agregados. Como es de esperar, cuando la dosificación de cemento es mayor (relación 
agregado:cemento 4:1), los valores obtenidos para RC aumentan (Tabla 2, entradas 6 a 10). 

Para las entradas 11 y 12, se utilizó arena fina de río para investigar si el relleno de los intersticios causado 
por una granulometría incompleta de las RPA era un tema importante a considerar (Gómez et al., 2020). 
Después de 120 días de curado, el cambio de RC observado puede considerarse insignificante en comparación 
con las probetas fabricadas sin arena. Con el fin de lograr buenas propiedades mecánicas, la adición de arena 
se considera innecesaria para estos RPA core-shell, lo cual es muy bueno para la fabricación de componentes 
de construcción, porque las capacidades de aislamiento del material disminuirían  con la adición de arena. 

4. Diseño de componentes constructivos y de un prototipo de hogar basados en el RPA

Se proponen aplicaciones directas del RPA core-shell mediante la fabricación de componentes constructivos 
para viviendas con base de cemento de albañileria. Los componentes constructivos hasta aquí desarrollados 
fueron ladrillos macizos, bloques huecos estandarizados, ventanas de hormigón y placas.  Se usaron como 
referencia los componentes descriptos en la regulación Cirsoc 201 en las categorías para mampostería: 
ladrillo macizo cerámico y bloque hueco de hormigón (Parmigiani, 2005). Se comenzaron a desarrollar los 
ensayos de caracterización según la norma, lo cual comprende: resistencia a la compresión, resistencia a la 
flexión y resistencia a la tracción, valores de aislamiento térmico, curva granulométrica del RPA, resistencia 
al fuego, entre otros.  
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La resistencia a la compresión de la primera categoría de mampostería no debe ser inferior a 5,0 MPa, 
mientras que para el bloque hueco de cerámica u hormigón estos valores deben ser superiores a 13,0 MPa 
(según norma IRAM 12566-1). La granulometría de agregados para morteros también está restringida por la 
Norma de regulación Cirsoc 201, que indica que las partículas finas del tamaño del agregado deben ser 
inferiores a 3 mm. Además, la proporción en volumen de árido fino respecto al cemento/cal debe estar entre 
2,25 y 3,00. 

En los siguientes apartados se presentan diferentes componentes constructivos fabricados con morteros que 
contienen el RPA descrito en la sección 3. Hasta este punto solo se ha podido avanzar con algunos ensayos 
sobre los ladrillos macizos y la determinación del valor de conductividad térmica del material, el resto se 
encuentra en proceso. Se presentan los resultados parciales hasta aquí obtenidos. 

4.1 Ladrillo Sólido 

Este componente tiene la forma de un ladrillo tradicional utilizado en Argentina, la Figura 2 se muestran las 
dimensiones de este ladrillo que son 25,0 x 12,5 x 5,5 cm. El RPA RAEE@MC:PPR:AC es el único agregado 
presente en la mezcla de mortero y la relación de volumen RPA: cemento fue de 6:1. El tamaño medio de 
partícula es de 3 mm y la densidad aparente es de 770 kg/m3, el empleo de este agregado ligero produce un 
ladrillo con propiedades térmicas mejoradas respecto de un ladrillo de arcilla cocida tradicional. En este 
sentido, el ladrillo elaborado con esta mezcla de mortero tiene una densidad de 960 kg/m3 y conductividad 
térmica de 0,332 W/Km (similar a la muestra descrita en la Tabla 2, entrada 5), que presenta buenas 
propiedades como material aislante. 

La resistencia a la compresión determinada para este ladrillo fue (4,2±0,4) MPa, por lo que este ladrillo que 
contiene un agregado producido con plásticos de RAEE es una alternativa interesante para mampostería con 
desempeño no estructural. 

Figura 2 – a) Ladrillo fabricado con RPA core-shell RAEE@MC:PPR:AC y b) Muro prototipo con estos ladrillos. 

4.2 Bloque Hueco estandarizado y placa aislante 

El diseño y morfología de este bloque es similar al bloque hueco de concreto estándar (Figura 3a). De acuerdo 
con las Normas IRAM, las dimensiones de este bloque son 19x39x19 cm y presentan tres cavidades. Las placas 
aislantes tienen dimensiones de 50x50x5 cm (Figura 3b), estas se pueden aplicar como envolvente de pared 
preexistente, revestimiento de pared o para mejorar la capacidad de aislamiento de las paredes internas de 
ladrillos.  

Figura 3 – a) Bloque hueco estándar fabricado con el RPA core-shell. b) placa aislante 
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Debido a la conductividad térmica del mortero que contiene el RPA núcleo-coraza, este componente 
presenta valores aceptables (0,332 W / Km) y representa una alternativa para mejorar la eficiencia energética 
y la comodidad de una casa y sus habitantes. Mayores ensayos físicos, mecánicos y de simulación 
higrotérmica sobre estos componentes se encuentran en proceso.  

4.3 Prototipo de vivienda 

Se construyó un pequeño prototipo de acuerdo con un diseño de vivienda inicial asequible ampliamente 
utilizado por CEVE. Las dimensiones de este prototipo son 3x6 m, lo que representa una pequeña oficina de 
18 metros cuadrados (ver Figura 4a).  

Figura 4– a) Diseño 3D y b-e) imágenes del prototipo de vivienda de construcción en CEVE. 

El diseño de la vivienda consta de un comedor y un dormitorio con una pequeña galería. Este diseño también 
se utiliza como medida productiva, ya que representa la cantidad de ladrillos que se pueden producir con el 
agregado plástico reciclado que se obtiene en un período determinado. Para este caso de estudio, se 
emplearon alrededor de 2000 ladrillos idénticos a los descritos en el apartado 4.1 y 100 bloques huecos 
estándar como los expuestos en la sección 4.2. Para producir los componentes constructivos del prototipo 
fue necesario procesar 1400 kg de plástico de RAEE por el método tecnológico descrito en la sección 3.1.1, y 
se obtuvieron 3100 kg de RPA. 

Como se ve en las imágenes de la Figura 4 (b-e) de la construcción del prototipo, se aplicaron diferentes 
técnicas tradicionales de albañilería para evaluar el desempeño de los componentes, como construcción de 
muros, relleno de columnas de concreto e instalación de ventanas. Los resultados del análisis mostraron que 
las técnicas de albañilería se llevaron a cabo positivamente y no se encontraron obstáculos importantes. 

5. Conclusiones

Se ha descrito la peligrosidad de los compuestos presentes en los plásticos de RAEE. Teniendo en cuenta la 
naturaleza química intrínseca de los contaminantes presentes en los plásticos RAEE, se ha propuesto el uso 
de este residuo como árido fino y grueso con el fin de revalorizar este tipo de residuo que viene en continuo 
crecimiento desde las dos últimas décadas. Se ha propuesto un método novedoso basado en el concepto 
core-shell para fabricar un agregado consistente en un núcleo de plásticos de RAEE y una coraza de cemento 
y aditivos, que actúan como barrera para contaminantes orgánicos e inorgánicos. 

Los morteros elaborados con APR presentaron densidades considerablemente inferiores a los morteros 
tradicionales análogos, por este motivo se ha propuesto que estos morteros pueden ser utilizados para la 
elaboración de hormigones ligeros. 

Se desarrollaron componentes de construcción basados en el RPA core-shell, los cuales presentaron buenas 
propiedades mecánicas. En todos estos componentes las ventajas de utilizar RPA se traduce en que todos 
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estos componentes constructivos serán más livianos y con capacidades mejoradas de aislamiento térmico en 
comparación con los análogos tradicionales. 
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Abstract: From the past century, precast and prestressed reinforced concrete is the most widely used 
building material throughout the world allowing covering longer spans and reducing structural weights. The 
societal and environmental relevance of unbiased assessment and prediction of concrete structure's 
serviceability is beyond question. A comprehensive scope of the mid-20th century scientific literature and of 
more recent research trends reveals controversial views between past and present on the expected 
engineering serviceability life of concrete structures because of chemical deterioration factors due to 
environmental exposure and, in particular, concerning rebar corrosion and possible related detrimental 
interaction with atmospheric carbon dioxide. A further parameter to take in due account for the 
serviceability assessment and prediction of R/C structures is the variation of concrete strength over time. 
This contribution reports the case study of an experimental campaign over three precast concrete elements 
of different typologies which, taken from undelivered lots never put into service after precasting, have 
remained fully exposed to weathering actions during a period ranging up to 20 years, in absence of loading. 
The campaign was designed to feature both partially destructive and non-destructive measurements. 
Starting from a careful visual inspection, it included core sampling, measurement of carbonation depth by 
phenolphthalein assays, compressive strength tests as well as corrosion potential mapping. A discussion is 
herein attempted on possible correlations factors emerging altogether from visual inspections, sampling, 
certified measurements, and from information on the environmental exposure conditions of the storage 
area. 

Keywords: service life assessment, concrete degradation, carbonation, steel corrosion, prestressed concrete. 

1. Introduction

Assessment and prediction of the service life of (R/C) structures have been recently raised as a major 
national concern in Italy by the collapses on August 14th, 2018 to the Polcevera bridge and on April 8th, 2020 
to the Albiano Magra highway viaduct. Besides the loss of 43 lives, the Polcevera disaster alone has resulted 
in massive demolition and rebuilding of a viaduct segment more than one km long. This resulted in direct 
costs of more than 200 million euros, aside from indirect costs related to the prolonged interruption of the 
involved traffic routes and related to the consequently prolonged paralysis of the activities of the port of 
Genoa. The sudden character of these collapses, which have seemingly shown marked fragile kinematics, 
have led to arguing a possible role of concrete deterioration and steel corrosion and a related possible need 
for reconsidering the expected service life of R/C elements of the first half and the middle of the last century. 

The urge for reliable diagnosis and prediction of R/C structures serviceability concerning concrete 
deterioration and steel corrosion is also important for environmental reasons. The concrete industry 
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contributes, indeed, up to approximately 8% of C02 emissions from human activities on our planet (Olivier et 
al. 2015). In a perspective of limited planetary resources and strict CO2 reduction policies, granting reliable 
methodologies for assessing past and current serviceability expectations of R/C structures is a social and 
economic challenge for optimal management of the national R/C building stock and R/C infrastructures, and 
also represents a question posed to the research community in due consideration of environmental costs. 

A wider perspective of the middle of the last century stated that well-designed and properly cast concrete 
with adequate chemical composition was not expected to present significant long-term structural problems 
and that corrosion protection could be granted. This opinion was supported by observations of ancient 
Roman constructions and by quantitative studies for long-term predictions of the service life of underground 
structures for nuclear waste repositories (Atkinson et al. 1985), Clifton and Knab 1985). Atkinson et al. (1985) 
estimate, in the worst projection, for a 1 m thick R/C section, an engineering lifetime (defined as halved load-
bearing) longer than 180 years against an extremely severe exposition to sulphate attacks by underground 
waters, for an ordinary Portland concrete, and of 700 years for a “sulphate resisting cement”. In the same 
study, the same service lifetime resistance against rebar corrosion ranges between 900 and 3000 years.  

While the above-quoted projections of service life related to corrosion for underground structures may not 
be representative of exposure to atmospheric agents for above-ground structures, valuable review works can 
be retrieved in the literature of the past century, such as the popular manual by Luigi Santarella (1975), 
confirming achievable protection to corrosion. He reports that sufficient field observations and laboratory 
experiments had been accumulated at the time, showing evidence that, in absence of chemical attacks by 
acids or salts, the oxidation resistance is granted for steel bars embedded in concrete, provided embedment 
is properly designed and properly made. In support of this view, based on the investigation concerning the 
electrochemistry of corrosion and experimental campaigns of several years plus field observations, technical 
surveys dedicated to corrosion of steel in concrete published in the Journal of the American Concrete 
Institute and by the Texas Highway Department (Mozer et al. 1965, Houston et al. 1972), bring to the 
following remarkable conclusions:  

- Mozer et al. (1965) remark that, although the electrochemical mechanisms underlying corrosion are
extremely complex with different theories attempting a comprehensive explanation, often conflicting
with one another, the ability of concrete to inhibit corrosion of steel is essentially determined by its
water-tightness and its capability to provide a barrier to oxygen;

- Houston et al. (1972) show that complete corrosion protection is ensured even against the relatively
severe exposure to daily spraying with a 3 percent salt solution over three years, provided that proper
water/cement ratio, adequate concrete consistency, and sufficient concrete cover are adopted.

In favor of a perspective of prolonged serviceability life, it is worth recalling that aging of concrete should not 
only be thought of as a detrimental factor to resistance, since a strength gain is provided by the prosecution 
of hardening hydration reactions during the service life. The simplest estimate of an asymptotic 20% 
increment can be computed by extrapolating ordinary strength vs time tables during the first 28 days after 
casting time. This range is recently confirmed by destructive tests carried out by Ferraro and Fantilli (2020) 
on two bridges cast between the First and the Second World War: the Cardè bridge, which notably is the first 
R/C bridge built over the Po river, and the bridge of Montaldo Roero. 

A controversial picture is however gained when the conclusions of the sixties and seventies of the past 
century are compared with trends in the research of the subsequent decades. From the eighties onwards, 
much greater emphasis was placed by later scientific reports and technical documents, such as the Tuutti 
thesis (1982) and the FIB/CEB state of the art reports of 1982 and 1992 on concrete carbonation as the 
primary detrimental factor of the corrosion of embedded bars and the reduction of the service life of 
concrete structures (Basile et al., 2015; Biondi et al. 2019; Bossio et al. 2018). Many papers also investigate 
the loss of performance of R/C structures due to corrosion (Bossio et al., 2019; Imperatore et al., 2019). An 
even overturned perspective on corrosion is emphasized in a survey report of 2015 by Tang et al. (2015) on 
the durability of concrete structures, where it is stated that corrosion is “a headache problem in practical 
engineering”. 

Such a detrimental role of carbonation and corrosion conflicts with the past view of a relatively marginal 
concern towards carbonation as a steel corrosion factor. For instance, Mozer et al. (1965) stated that enough 
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evidence had been accumulated at the time leading to view carbonation not likely to proceed beyond few 
millimeters in a properly made concrete. Besides, a concern towards carbonation conflicts with the common 
perspective shared in the field of unreinforced masonry according to which this phenomenon is the desirable 
hardening factor responsible for the conversion of calcium hydroxide to calcium carbonate in aerial mortars.  

By comparing past research results and present research trends, a somehow controversial picture is gained 
on the techniques for corrosion measurement of embedded steel bars. Since the beginning of the eighties 
onwards, research has placed more emphasis on the possibility of employing, in total or partial replacement 
of sampling, indirect non-destructive measurements of corrosion rates by electrochemical techniques for 
on‐site corrosion detection such as half-cell potential measurements and linear polarization measurements 
(Elsener et al. 2003, Ebell et al. 2018, Andrade 2020). On the other hand, laboratory studies investigating 
possible sources of discrepancy and error were reported by Indig and Groot (1969), showing that, even in a 
highly electronically controlled laboratory autoclave set-up with accelerated corrosion in stainless steel, 
limitations do exist in the employment of linear polarization techniques (when these are not corroborated by 
other measures or observations). Therein, the authors warn that these limitations could lead to a rejection of 
a material that could give instead satisfactory service, thus raising a question on the reliability of in-situ linear 
polarization tests, which, as a norm, are performed under many less-controlled conditions. 

Besides theoretical-experimental research perspectives aiming at projections applicable to the largest 
possible classes of concrete structures, one should not overlook a due consideration of the individuality of a 
given structural element determined by the peculiar chemical composition of its concrete, by its structural 
typology and specific workmanship quality, and by its particular environmental exposure and service history. 

In an attempt to gain an unbiased understanding of past and present knowledge on serviceability assessment 
of R/C structures as well as of merging wide breadth and close-view research, a case study is herein reported 
of an experimental campaign carried out at the Department of Architecture and Industrial Design in Aversa 
over a group of precast concrete elements which, never being put into service after their precasting which 
took place between 2000 and 2006, have been exposed to weathering actions. These elements were stocked 
in an open storage area located next to the precast concrete prefabrication plant situated in Caiazzo in the 
north of the Campania Region in Italy. The elements object of study consist of precast R/C columns and 
prestressed R/C omega and tee beams. The elements, while being previously scheduled for disposal, were 
kindly made available to the scientific investigation by the prefabrication company Sviluppo Silicalcite Sas. 

The measurements carried out consisted of extraction of core samples, visual inspection of cored concrete 
surfaces in search of possible oxidation evidence, and phenolphthalein assays consecutively performed after 
extraction. These on-site activities were followed by compressive strength tests carried out in a certified 
laboratory. The campaign included corrosion rate measurements performed by the half-cell method. 

Upon describing materials and methods, test results are reported. Finally, a discussion is attempted on 
reliability and predictive elements inter-subjectively emerging from this case study, filtered in the light of 
past and present knowledge gained on serviceability assessment and prediction of concrete structures. 

2. Case study

2.1 Materials and methods 

2.1.1 – Precast element typologies and related available data 

The case study consists of the close-up inspection combined with partially destructive and non-destructive 
testing of three precast R/C elements each belonging to three structural typologies: one squared section 
column of ordinary R/C (labeled “C” and shown in Figure 1a), one prestressed omega beam (labeled “B1” and 
shown in Figure 1b), and one prestressed tee beam (shown in Figure 1c and labeled “B2”). 

The elements pertain to undelivered lots that (although not suffering from any lower quality check issue) 
have remained stocked in the open air during a period ranging between 14 and 20 years. Years of casting are 
2000 (specimen C), 2006 (B1), and 2004 (B2). Nominal Rc attributed to each specimen is 45 MPa. 
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 a)  b) 

 c) 

Figure 1 – a) Precast R/C squared column “C”; b) Prestressed R/C omega beam “B1”; c) Prestressed R/C Tee beam “B2” 

2.1.2 – Environmental conditions 

The analyzed structural elements were stored in the perimeter of the prefabrication plant situated next to 
the northern bank of Volturno river in front of Alifano mountain. Column “C” and beam “B1” are located on 
the NW side of the plant and beam “B2” on the SE side. Records of average environmental factors of the 
Caiazzo site were taken from the historical archives of the polyfunctional multi-risk centre, kindly provided by 
the Civil Defence of Caiazzo. Pluviometric and temperature records, as well as other weather parameters 
recorded since 2000 to date, are found to fall within averages of the Campania region. Average precipitation 
in depth is 850-900 mm concentrated in the winter period. The absence of significant pollution factors, or 
CO2 emissions of industrial or urban origin, is reported compared to regional averages. No information on 
possible specific sulphides or chlorides contamination sources from the environment was retrieved. 
Environmental conditions are often decisive for the persistence of mechanical performance. 

2.1.3 Testing methods 

The activities carried out consisted: 1) general visual inspection of the element and deterioration of concrete 
and steel surfaces exposed to atmosphere with an appraisal of clear concrete cover depths; 2) semi-
destructive tests consisting of extraction of concrete core samples, according to UNI EN 12504-1:2002; 3) 
visual inspection of concrete profile and possible oxidation evidence; 4) phenolphthalein assays according to 
UNI 9944/1992 by spraying 1% ethanol solution; 5) visual inspection of the surfaces of cores and cored space; 
6) compressive strength tests carried out in a certified laboratory according to UNI EN 12390-1/2012 and UNI
EN 12390-3/2019; 7) corrosion rate mapping performed by half-cell potential method, using a CU/CUSO4

counter electrode according to ASTM C876-15 and UNI EN 10174:2020.

3. Test execution and Results

3.1 Core sampling 

Hollow steel tube diameters for concrete sampling were defined in consideration of aggregates size and 
structural element geometry. For column “C” and beam “B2” cylinders samples of diameter 10.4 cm were 
extracted while for beam “B1” the sample diameter was 7.0 cm. Cored sample lengths were approximately 
14 cm or longer. From each of the three structural elements of this study two samples were extracted (C1 
and C2 for the column C, B1_1 e B1_2 for the beam B1, B2_1, and B2_2 for the beam B2). 
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Core sampling was executed in compliance with UNI EN 12504-1/2002 technical standards (Fig. 2a). The 
employed core sampler device consists of an electrical engine actuating a rotating annular diamond drill bit 
tool backed up by a cylindrical hollow drill pipe, which is held in a horizontal position, and pressed against the 
vertical surface of the concrete element to be sampled (see Fig. 2b). Horizontal movement for penetration 
into concrete is allowed by a gear rack system. Drilling was carried out ensuring a constant degree of wetting 
of the rotating drill bit to reduce heating and for removal of comminuted concrete residual. After extraction, 
each sample was labeled by pencil marker and coring direction with respect to the concrete casting direction 
was recorded. Each specimen was photographed next to the relevant core hole. 

 a)  b) 

Figure 2 – a) coring execution for sample C1 on column C; b) sample C2 on column C 

3.2 Visual inspections 

Beams and columns appeared in a good state of conservation, aside from obvious visible brownish signs of 
oxidation overall unprotected steel surfaces directly exposed to atmospheric oxygen and rainwater (see, e.g., 
Fig.3a). Cracks revealing symptoms of concrete spalling and delamination were visible in circumscribed 
regions along the surfaces of the structural elements. For instance, clear evidence of delamination and 
spalling became visible after column C was struck by a hammer (Fig. 3b). Debris of cover delaminated upon 
hammer strike, Fig.3c, revealed the presence of an insufficient cover approximately 1 cm thick. Concrete 
surfaces resulting from core sampling showed well-sorted grain size distribution and adequate compaction. 
No visible corrosion was found in the bar segments embedded in the extracted samples. 

 a)  b)  c) 

Figure 3 –  a) photograph of rusted exposed steel surfaces; b) evidence of delamination and spalling revealed after 
column C was struck by hammer; c)  debris of detached cover delaminated upon hammer strike 

3.3 Compressive strength tests 

Compressive strength was measured according to the following five standard codes: British Standard EN 
12504-1, 2009 (BS); Italian National Building Code, 2018 (NTC); American Concrete Institute 214.4R-03, 2003 
(ACI); UNI EN 13791, 2007 (UNI EN); Concrete Society, 1987 (CS). To find accordance with the greatest 
number of recommendations in these standards relevant to compressive strength measurement from cored 
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samples, cylindrical samples were cut and ground in smaller specimens of height to diameter ratio H/D=1. 

Geometrical parameters (diameter , height H) relevant to specimens for compressive strength testing are 

the following:  H mm, for specimens C1 and C2;  H mm, for specimens B1_1 and B2_2; 

H mm, for specimens B2_1 and B2_2. Table 1 reports the cubic strength values as processed
according to the five considered standards. The table also reports the relevant Rc mean strength, computed
by taking the average of these five values, as well as the reference value for Rc nominal strength which was
retrieved from technical documentation of the prefabrication lot.

Table 1 – Concrete strength according to International standard codes (MPa) 

Specimen fcore BS NTC ACI UNI EN CS 

Rc mean 
strength 

MPa 

Rc nominal 
strength 

MPa 

Variation 

% 

C1 38.43 42.60 40.74 43.38 45.22 37.05 41.80 45 -7.12

C2 45.50 50.43 48.23 51.53 53.53 43.85 49.51 45 10.03 

B1_1 39.20 43.45 41.56 45.79 46.12 37.79 42.94 45 -4.58

B1_2 46.52 51.56 49.31 54.52 54.72 44.83 50.99 45 13.31 

B2_1 35.56 39.42 37.70 40.08 41.84 34.28 38.66 45 -14.08

B2_2 29.87 33.11 31.66 33.58 35.14 28.79 32.46 45 -27.87

3.4 Carbonation tests 

Figure 4 reports views of the core samples after spraying. Four out of six core samples showed a complete 
absence of neutralization below pH 9.2. Two samples (B1_1 and B1_2 extracted from beam B1) showed 
neutralization with carbonation depth ranging between 10 mm and 20 mm. This quite singular condition for 
carbonation can be also explained by the relatively short life of the examined structural elements, ranging 
between 14 and 20 years, and by a possible difference in the concrete mix composition of beam B1. 

 a)  b) 

Figure 4 – Samples after phenolphthalein spraying: a) sample C1; b) sample B1_1; c) sample B2_1 

3.5 Corrosion Potential mapping 

Corrosion potential mapping is a non-destructive test consisting of the measurement of the potential 
difference between a reinforcing bar in concrete and a reference electrode placed on the concrete surface. 
Among different available reference electrode types, a CU/CUSO4 electrode was used. Measurements were 
performed according to ASTM C876-15 and recommendations by Elsener et al. (2003) and Ebell et al. (2018). 

Figure 5 indicates the values in mV of the registered corrosion potential, as measured over the three 
structural elements. Background colors from light green to red highlight potential values intervals in the 
range (-200 mV, -350 mV – Vs. CU/CUSO4). Values higher than -200 mV are emphasized in light green while 
values lower than -350 mV in dark red. Concerning data interpretation, values higher than -200 mV were 
interpreted as an absence of corrosion, values in the range (-200 mV, -350 mV) correspond to an increased 
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probability of corrosion initiation; values lower than -350 mV are considered to be representative of 
corrosion initiation. It is remarked that some degree of arbitrariness exists on the definition of thresholds.  

Altogether, the potential values in Fig.5 were explained as follows. Variations of measured potential can be 
ascribed to variations of the concrete cover thickness. Such variability, as previously reported, was revealed 
by removing the concrete cover. It can be presumed that minor corrosion initiation processes may have 
occurred, considering the reduced life of the structural elements, the low aggressiveness of the environment, 
the high compressive resistance of concrete (leading to a presumable low degree of porosity), as well as 
considering the highly controlled casting procedure that is typically achieved in prefabrication. 

 

Figure 5 – Corrosion Potential Vs Cu/CuSO4 in mV measured over structural elements 

4. Conclusions

The main conclusions of the case study are summarized. Visual inspections confirm that only steel surfaces 
directly exposed to the atmosphere, or with insufficient or cracked cover, exhibit corrosion. Cored samples 
showed well-sorted grain size distribution and adequate concrete compaction. No perceivable corrosion was 
found in the sampled bar segments. Phenolphthalein assays revealed that, in 2 out of 6 samples, pH has 
dropped below 9.2.  Such a contrasting picture for neutralization may be ascribed to the relatively short life 
of the examined elements, between 14 and 20 years, and to a possible difference in the concrete chemical 
mix composition of one beam (beam B1). While concrete strength turned out to be in one case lower than 
nominal values presumable from the technical documentation retrieved from the archives of the plant, a 
conclusion in this respect is herein reserved as the authors believe that a wider investigation is deserved with 
a broader account of the testing standards and statistical and technical parameters. Half-cell measurement 
led to estimating the absence of interior zones where the corrosion process may have been initiated. The big 
picture gained is that the measured high compressive strength of concrete is indicative of its low porosity, of 
good concrete compaction as well as of the adoption of a proper water/cement ratio. These parameters are 
indicative of adequate design and prefabrication of the concrete mix. 

Altogether, the results that emerged from the present case study confirm the past knowledge that in a not 
exceedingly aggressive environment, adequate design and prefabrication of concrete cover and concrete 
mixture lead to structures able to attend their design service life. These conclusions must be validated 
through destructive loading testing of full-scale elements performed on the same beams and columns 
analyzed in this paper, since the prefabrication company has already expressed its willingness to allow the 
execution of these tests. 
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EFEITO DE ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE 
BARRAS DE ARGAMASSA SUBMETIDAS A ENSAIO DE EXPANSÃO DA RAA 

Effect of superplasticizers admixtures on the mechanical properties of mortar bars 
submitted expansion test of alkali-aggregate reaction 
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Abstract: The alkali-aggregate reaction (AAR) requires the joint action of water, reactive aggregate and 
alkalis, which can originate from several sources. There are gaps in AAR knowledge on important issues, such 
as negative or positive contribution of superplasticizers to this pathological manifestation. This study 
investigates the effect of AAR on the machanical properties of mortar bars, using superplasticizers 
admixtures, after these bars have been  submitted expansion test of alkali-aggregate reaction. The tests used 
was accelerated test of mortar bars of the RAA, scanning electron microscopy, compressive strength, tensile 
strength in flexion. It was used a pozzolanic admixtures silica fume, Portland cement CPV ARI and the 
minimum, optimum and maximum content of lignosulfonate and melamine admixtures. It was observed in 
both types of additives that the higher the content of these additives, the greater the results of the 
compressive strength and the greater the results of the expansion of the mortar bars. It is observed that the 
tensile strength in flexion didn’t correlate with the expansion and with that it is noticed that the cracks caused 
in the specimens by the expansion test, don’t significantly interfere in the tensile strength in flexion. The type 
and content of superplasticizer admixtures interferes with the expansion of AAR. 
Keywords: superplasticizers admixtures; alkali-aggregate reaction; mechanical properties. 

1. Introdução

O concreto é um material de construção bastante utilizado em todo o mundo e está sujeito a problemas 
patológicos, originados por seus materiais constituintes e pelo ambiente em que se encontra inserido.  
Para desencadear a RAA no concreto é necessária a presença de constituintes reativos dos agregados, 
elevada alcalinidade e umidade suficiente. Esta reação se origina tipicamente com uma borda de gel ao redor 
dos agregados, esses géis aumentam de volume ao absorver água, provocando a expansão e fissuras do 
concreto (CHANG; MICHAEL; JASON, 2018; NAGROCKIENĖ; RUTKAUSKAS, 2019). 
A principal fonte dos álcalis no concreto é o cimento Portland, embora seus constituintes tais como adições 
minerais, alguns agregados e aditivos químicos, possam contribuir na sua alcalinidade.  
Existem várias maneiras de mitigação da RAA, incluindo o uso de adições minerais, porém este mecanismo 
de  mitigação ainda não encontra-se totalmente elucidado (HASHEMI et al., 2015; CHANG, MICHAEL,  JASON, 
2018; GAUTAM, et al., 2017). Atualmente, o metacaulim, a sílica ativa e cinza volante têm mostrado 
satisfatória atividade pozolânica no combate a RAA. Tem-se conhecimento de que o uso de algumas adições 
minerais requer elevada relação água/aglomerante, porém o elevado consumo de água afeta algumas 
propriedades no estado fresco e endurecido, acarretando, dentre outros fatores, a redução da resistência 
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mecânica e consequentemente da durabilidade das argamassas e concretos. Como o elevado teor de água 
prejudica estes fatores no concreto e na argamassa, tem-se conhecimento da necessidade da utilização de 
aditivos químicos, visando à obtenção da consistência requerida da massa fresca, sem que aumente o teor 
de água.  
A pozolana sílica ativa necessita ser bem dispersa na massa fresca com uso de aditivos químicos, pois quando 
o sistema não se torna bem disperso, as partículas de sílica ativa tendem a aglomerar-se, podendo provocar
a RAA, pois essas partículas aglomeradas fazem a função do agregado reativo. A fim de amenizar a ocorrência
desses fatores prejudiciais ao concreto, se recomenda o uso de aditivos químicos como os
superplastificantes.
Sabendo-se que a adsorção do aditivo superplastificante acarreta a dispersão das partículas de materiais 
cimentícios, esta dispersão interfere na consistência podendo interferir na estabilidade de argamassas e 
concretos. Essa afirmação induz a pressupor que a consistência e estabilidade no estado fresco, interferem 
no comportamento da RAA, devido a estas influenciarem a porosidade das argamassas no estado 
endurecido. De acordo com Ramachandran (1995), o concreto de elevada consistência pode propiciar a 
perda de ar, reduzindo a quantidade de vazios desse concreto. Segundo Multon (2004), um aumento da 
porosidade permite que os géis da RAA se formem sem exercer pressão e, consequentemente, sem acarretar 
fissuraçao.  
Os aditivos originam diferentes dispersões das partículas de materiais cimentícios e acarretam alteração das 
propriedades no estado fresco e endurecido de argamassas e concretos. Como essas diferentes 
características dos aditivos interferem no comportamento do concreto e argamassa, percebe-se que o seu 
efeito no comportamento da RAA pode se apresentar diferenciado, podendo interferir de maneira 
significativa. Como exemplos desse comportamento, encontram-se nos estudos realizados por Farias, 
Hasparyk e Andrade (2007), Tosun, Felekoglu e Baradan (2007) e Leemann, Lothenbach e Thalmann (2011), 
em que se observou o aumento ou redução das expansões quando se utilizou os diferente 
superplastificantes.  
Atualmente, ainda existem lacunas no conhecimento da RAA sobre questões importantes, como a 
contribuição negativa ou positiva dos aditivos superplastificantes para essa menifestação patológica, bem 
como seu efeito nas propriedades mecânicas quando submetidas aos ensaios de RAA.  
Sabe-se que o ensaio de expansão acarreta fissuras nas barras, sendo necessário investigar qual o efeito 
dessas fissuras de expansão em propriedades mecânicas, como a resistência à tração na flexão e resistência 
à compressão nessas barras fissuradas. Este estudo tem como objetivo a investigação do efeito da RAA em 
propriedades mecânicas de barras de argamassa, utilizando aditivos superplastificantes, após essas barras 
serem submetidas ao ensaio de expanção da reação álcali-agregado. 

2. Materiais e métodos

2.1 Materiais 

A adição mineral selecionada neste estudo foi a sílica ativa, com teor de 15% em substituição ao cimento. A 
escolha da sílica ativa foi devido ao fato deste material apresentar uma das maiores mitigações, dentre as 
pozolanas utilizadas por alguns autores, em suas investigações de mitigação da RAA. A sílica ativa é 
constituída de um pó fino, proveniente da indústria siderúrgica. 

O agregado selecionado foi o Milonito, proveniente de uma pedreira localizada na cidade de Vitória de Santo 
Antão - PE, tendo como principal mineralogia deletéria o quartzo microcristalino. A escolha do agregado foi 
devido a este apresentar maior reatividade dentre os vários tipos investigados por Silva, Monteiro e Gusmão, 
(2011). A rocha foi coletada na própria pedreira, onde os maciços rochosos já haviam sido demolidos e 
encontrava-se amontoada para posterior britagem. A rocha foi triturada visando à obtenção da 
granulometria requerida para os ensaios. 
O cimento utilizado foi o CPV ARI que apresenta baixa alcalinidade, por não possuir material pozolânico, o 
que possibilita maior identificação da influência dos tipos de adições minerais no processo de expansão, sem 
interferência de adições presentes no cimento, e pelo motivo do CPV ARI fazer parte da lista de cimentos 
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recomendado para realização do ensaio de expansão. Este cimento pode conter até 5% de material 
carbonático (fíller calcáreo).  
O aditivo químico escolhido foi o superplastificante (comercial) por ser atualmente muito utilizado na 
construção civil e recomendado por várias normas, inclusive a brasileira, para uso em ensaios laboratoriais 
em que se investiga a mitigação da RAA com uso de adições minerais. Foi utilizado aditivo lignosulfonato (LI) 
e melamina (ME) com teores mínimos, ótimos e máximos. Os teores mínimo e máximos foram os 
recomendados pelo fabricante, e o teor ótimo de cada aditivo foi optido pela realização de ensaios utilizando 
o cone de Marsh.

2.2 Métodos de ensaios   

2.2.1 Métodos de ensaios para caracterização dos materiais 

O ensaio de difração de raio-X foi utilizado para caracterização da sílica ativa. No difratograma, a radiação X 
usada foi Kα do cobalto nas seguintes condições de ensaio: faixa de varredura de 2θ (15° a 60°), velocidade 
de varredura de 0,05° 2θ/s, tensão de filamento de 35 Kv e corrente de filamento de 45 mA. Sabe-se que a 
presença de halo amorfo acarreta elevada pozolanicidade do material. A análise petrográfica da amostra de 
rocha foi realizada utilizando microscópio estereoscópio e óptico, em que investigou-se a granulação, 
características mineralógicas, textura, estrutura e potencialidade reativa desse agregado, através da NBR 
15577-3. Foi utilizado o ensaio de fluorescência de raio-X  para análise química do cimento, agregado, aditivos 
químicos e da sílica ativa.  Foi realizada com a sílica ativa o ensaio de atividade pozolânica aos 28 dias. 

2.2.2 Ensaio acelerado das barras de argamassa (NBR 15577-5) 

Este ensaio é bastante utilizado para analisar o efeito da possibilidade de mitigação quando se faz uso das 
adições minerais. Nas argamassas, a relação água/cimento foi 0,47 e o traço 1:2,25 (cimento/agregado), 
conforme recomenda o método acelerado das barras de argamassa descrito na NBR 15577-5. Utilizou-se 
neste ensaio o teor de 15% de sílica ativa em substituição ao cimento. Os teores dos dois tipos de aditivos 
foram: lignosulfonato (mínimo 0,6%, ótimo 0,8%, máximo 1,0%); Melamina (mínimo 0,5%, ótimo 1,0%, 
máximo 1,5%). A dosagem dos aditivos foi expressa em porcentagem da massa de material cimentício, 
conforme recomenda a NBR 11768 (ABNT, 2011), considerando o teor de sólido desses aditivos. A água 
contida nos aditivos químicos foi considerada no cálculo da relação água/materiais cimentícios, devido à 
recomendação da NBR 15577-5. Optou-se por utilizar um tipo de cimento, bem como um único agregado 
considerado potencialmente reativo. Diante do fato da argamassa apresentar, na idade de 30 dias, 
comportamento de expansão proporcional ao comportamento na idade de 16 dias, e por motivo de alguns 
ensaios deste estudo necessitarem fazer uso dos corpos de prova do ensaio de expansão que  foi estendido 
aos 30 dias, optou-se por investigar os demais ensaios (resistência à compressão, tração na flexão e 
microscopia eletrônica de varredura ) na idade de 30 dias. As barras de argamassa apresentam dimensões 
de (2,5 x 2,5 x 28,5) cm, totalizando 21 barras. 

2.2.3 Ensaio de resistência à compressão e resistência à tração 

As barras de argamassa que foram submetidas ao ensaio de expansão na idade de 30 dias (finalizado esse 
ensaio nessa idade), foram utilizadas em ensaios, incluindo o de resistência à compressão e de tração na 
flexão. Por motivo deste estudo intencionar a investigação da resistência à tração na flexão e compressão 
dos corpos de prova que foram submersos em soda no ensaio de expansão da RAA, foi necessário seccionar 
as barras do ensaio de expansão para obtenção de corpos de prova para estes dois ensaios mecânicos. Para 
o ensaio de resistência à compressão, essas barras foram seccionadas em formato cúbicos (2,5 cm3), sendo
obtido 4 cubos (corpos de prova) de cada tipo de argamassa. E para o ensaio de resistência à tração na flexão,
as barras foram seccionadas ao meio, obtendo-se corpo de prova em formato prismático com dimensões
(2,5 x 2,5 x 142,5) cm, sendo obtidos 4 prismas de cada tipo de argamassa. O cubo e o prisma podem ser
visualizados na Figura 1.
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        (a)                                         (b) 
Figura 1 – Corpo de prova cúbico (a); Corpo de prova prismático (b). 

2.2.4 Microscopia eletrânica de varredura (MEV) 

As amostras de argamassa foram investigadas através do MEV e EDS (Espectroscopia de Energia Dispersiva), 
utilizando o detector de elétrons secundários. Uma barra de argamassa de cada traço foi fraturada em dois 
locais, e em seguida a face oposta de cada fratura foi cortada, formando uma amostra com aproximadamente 
5 mm de altura. Antes da realização do ensaio, as amostras foram metalizadas em vácuo de 10-4 (Pa), 
recebendo uma espessura de aproximadamente 10 nm de ouro, no intuito de otimizar as imagens. As 
argamassas com teor máximo de cada aditivo superplastificante foram investigadas na idade de 30 dias. 

3. Resultados e discussões

A Figura 2 apresenta o difratograma da sílica ativa, em que se observa halo bastante acentuado, 
caracterizando um material pozolânico com elevada reatividade. A Tabela 1 mostra as características 
químicas e mecânicas desta adição mineral em que observa-se que a sílica ativa apresentou um elevado 
índice de atividade pozolânica (88%), que pode ser justificado pela elevada superfície específica que acarreta 
maior facilidade de reação com os compostos. Esse resultado da pozolanicidade corrobora com o resultado 
desse material obtido no difratômetro, em que o halo é bastante acentuado. Essa adição mineral apresentou 
uma alcalinidade considerável, no valor de 0,21. A alcalinidade solúvel do cimento Portland foi de 0,54, 
conforme se observa na Tabela 2, em que mostra as propriedades físicas, mecânicas e químicas. 

Figura 2 - Difratograma da sílica ativa. 

Tabela 1 - Características químicas e mecânicas da adição mineral. 

 NOTA: Na2Oeq = %Na2O + 0,658.%.K2O 

Propriedades químicas (%) Sílica ativa Exigências de normas da ABNT 
Álcalis solúveis (disponíveis) - - - 

Óxido de potássio (K2O) 0,15 
Óxido de sódio (Na2O) 0,11 - - 

Equivalente alcalino total (Na2Oeq) 0,21 - - 
Propriedades mecânicas Sílica ativa Exigências de normas da ABNT 

Pozolanicidade com cimento 28 dias (%) 88 ≥ 75% NBR 12653 - sílica ativa 
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Tabela 2 - Características físicas, mecânicas e químicas do cimento. 

Na Tabela 3, pode-se observar as características físicas e química dos aditivos. As duas bases do aditivo 
superplastificante utilizado são comercializadas para uso na construção civil. A alcalinidade obtida da 
melamina foi de 5,46 % e do lignosulfonato, 3,69 %. Os dois tipos apresentaram valor de densidade muito 
próximos entre si, divergindo no teor de sólido (melamina com 21,6 % e o lignosulfonato com 44,8 %). 

Tabela 3 - Características físicas e químicas dos aditivos. 

A amostra de agregado possui como mineralogia principal os feldspatos (plagioclásio e microclínio) e o 
quartzo. Os minerais subordinados, identificados na referida amostra, são: biotita, carbonato, epidoto, 
apatita, sericita-muscovita e opacos. Identificou-se uma alta deformação e alteração mediana na amostra. O 
tipo de rocha é metamórfica, sendo classificada como milonito.  
No resultado de expansão, observa-se na Figura 3 que as amostras com lignosulfonato apresentaram maiores 
expansões quando comparada com as amostras de melamina nos teores ótimo e máximo, sendo os teores 
mínimos dos dois aditivos, apresentando comportamento de expansão bem próximos entre si. Observa-se 
que existe tendência do aumento da expansão em função do aumento do teor de superplastificante, sendo 
o lignosulfonato com maior expressividade de expansão. Observa-se que o tipo e teor de aditivo
superplastificante, interfere no comportamento da expansão da RAA.

Figura 3 – Resultado de expansão aos 30 dias, com 15% de sílica ativa e 3 teores 
dos aditivos superplastificantes.  

Propriedades físicas e mecânicas Cimento Exigências 
Área específica blaine (m2/kg) 461  ≥ 300 m2/kg NBR 5733 
Massa específica (g/cm3) 3,21 - - 
Expansibilidade em autoclave (%) 0,05 < 0,20% NBR 15577-4 

Propriedades químicas determinadas % Exigências 
Álcalis solúveis (disponíveis) - - 
Óxido de sódio (Na2O) 0,08 - - 
Óxido de potássio (K2O) 0,70 - - 
Equivalente alcalino (Na2Oeq) % 0,54 - - 
Perda ao fogo 0,78 ≤ 4,5 NBR 5733 
Resíduo insolúvel 0,42 ≤ 1,0 NBR 5733 
NOTA: Na2Oeq = %Na2O + 0,658.%.K2O 

Característica física 
Descrição Melamina Lignosulfonato 

Aparência Líquido incolor Líquido marrom 
Densidade (g/cm3) 1,12 1,20 
Teor de sólido (%) 21,60 44,80 

Característica química (%) 
Descrição Melamina Lignosulfonato 

Equivalente alcalino (Na2Oeq) ** 5,46 3,69 
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Em relação ao gel produto da RAA, sabe-se que este se deposita nos poros dos concretos e argamassas e a 
redução da porosidade desses aglomerados pode acarretar o aumento da expansão, devido ao fato do gel 
não encontrar espaço suficiente para se depositar. Esse comportamento de aumento da expansão com os 
maiores teores (ótimo e máximo) de superplastificantes, observado na Figura 3, pode estar ocorrendo em 
função da redução da porosidade dessas argamassas, pois o gel produto da RAA se deposita nos poros da 
argamassa e dessa forma esse gel gera tensões internas elevadas que acarretam fissuras, sendo essas fissuras 
responsável pelo aumento das expansões das barras. A Figura 4(a) é referente à amostra de argamassa com 
o teor máximo do aditivo lignosulfonato, e a Figura 4(b) se refere à amostra de argamassa com o teor máximo
do aditivo melamina, em ambas foram realizadas EDS.

        (a)                                            (b) 
Figura 4 – (a) Amostra com lignosulfonato (teor máximo) e sílica ativa: poro preenchido com gel da RAA maciço 
gretado e EDS do gel; (b) Amostra com melamina (teor máximo) e sílica ativa: poro preenchido com gel gretado 

da RAA e EDS  do gel. 

Observa-se na Figura 4(a) e (b), poro com gel amorfo gretado. Os produtos encontrados nessas amostras 
possuem os elementos químicos silício, cálcio e potássio, mostrando-se coerente com os géis da RAA 
encontrados na literatura. Verificou-se a presença do gel da RAA em poros e também fora dos poros nas 2 
amostras, prevalecendo o gel amorfo gretado. Em comparação com a amostra de referência, foi encontrada 
uma quantidade menor de poros nessas duas amostras, sendo esse possivelmente, um dos  motivos para a 
ocorrência do aumento de tensão que gerou aumento de expansão.  
Como identificou-se nas argamassas a presença de géis que provocaram expansões que originam fissuras, 
faz-se necessária a  investigação do efeito dessas expansões nas propriedades mecânicas dessas argamassas 
com diferentes teores e tipos de superplastificantes, uma vez que fissuras, bem como a presença dos géis, 
podem contribuir para o aumento ou redução da resistência à compressão e da tração na flexão. 
Na Figura 5, pode-se observar que a resistência à compressão da amostra de referência (sem aditivo 
superplastificante) foi elevada. Observando a resistência à compressão das amostras com os teores mínimo, 
ótimo e máximo da melamina, nota-se que essa resistência é diretamente proporcional aos teores de 
aditivos. Observando esta resistência com os 3 teores do aditivo lignosulfonato, obteve-se o mesmo 
comportamento da resistência à compressão do aditivo melamina, com a diferença dos valores do 
lignosulfonato serem menores.  

436



Título abreviado do artigo, usando no máximo 100 caracteres incluindo os espaços em branco 

Figura 5 – Resultado da resistência à compressão versus expansão de argamassa 
aos 30 dias com uso de sílica ativa e os três teores dos aditivos químicos. 

Quando comparada a resistência à compressão com o resultado da expansão, observa-se que a amostra com 
lignosulfonato apresentou comportamento diretamente proporcional, ou seja, quanto maior foi o resultado 
da expansão, maior foi o resultado da resistência à compressão, obtendo-se maior resistência à compressão 
com o teor máximo desse aditivo, e menor resistência com o teor mínimo. Comparando ainda esses dois 
ensaios (expansão e resistência à compressão) utilizando o superplastificante melamina, observa-se a 
tendência diretamente proporcional com os teores mínimo e ótimo.   
Com esse resultado, percebe-se que as fissuras provenientes da expansão das barras não interferiram no 
comportamento observado na Figura 5 (aumento da expansão em função do aumento da resistência à 
compressão). Um dos fatores que, possivelmente, pode ter interferido para o aumento da resistência à 
compressão e para a elevação da expansão, foi a utilização dos maiores teores (ótimo e máximo) dos 
superplastificantes que provocaram a redução da porosidade das argamassas.   
Na Figura 6, observa-se  que a amostra de referência apresentou o maior valor de resistência à tração na 
flexão. Observando-se essa resistência com os teores mínimo, ótimo e máximo da melamina, nota-se que 
quanto maior o teor de superplastificante, menor é a resistência à tração na flexão, obtendo maior resistência 
de tração na flexão com o teor mínimo e menor resistência com o teor máximo desse aditivo. Observando 
essa resistência com os 3 teores de lignosulfonato, não observou-se neste aditivo o mesmo comportamento 
da melamina. 

Figura 6 – Resultado da resistência à tração na flexão versus expansão de argamassa aos 
30 dias com uso de sílica ativa e os três teores dos aditivos químicos. 

Quando comparada a resistência à tração na flexão com o resultado da expansão, observa-se que a amostra 
com melamina apresentou tendência de comportamento diretamente proporcional com os teores ótimo e 
máximo desse aditivo. As fissuras provocadas pela expansão não tiveram influência direta na resistência à 
tração na flexão, pois investigou-se se as maiores expansões acarretavam redução da resistência à tração na 
flexão, o que não ocorreu com a maioria das amostras.  
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4. Conclusões

Observa-se que o tipo e teor de aditivo superplastificante, interfere no comportamento da expansão da RAA. 
Verificou-se a presença do gel da RAA em poros e também fora destes, nas amostras de argamassa com os 
superplastificantes, prevalecendo o gel amorfo gretado.  
Comparada com a amostra de referência, foi encontrada uma quantidade menor de poros nessas duas 
amostras, sendo esse possivelmente, um dos  motivos para a ocorrência do aumento de tensão que gerou 
aumento de expansão. A redução da quantidade de poros é um dos fatores que pode ter interferido para o 
aumento da expansão das argamassas com os maiores teores de superplastificantes. 
O resultado de expansão apresentou tendência diretamente proporcional ao resultado de resistência à 
compressão nas amostras dos dois superplastificantes. Um dos fatores que, possivelmente, pode ter 
acarretado tanto o aumento da resistência à compressão, quanto a elevação da expansão, foi a utilização 
dos maiores teores (ótimo e máximo) dos superplastificantes que provocaram a redução da porosidade das 
argamassas, dificultando o gel a se depositar nos poros e com isso elevar as expansões. 
As fissuras provocadas pela expansão não tiveram influência direta na resistência à tração na flexão, pois se 
investigou se as maiores expansões acarretavam redução da resistência à tração na flexão, o que não ocorreu 
com a maioria das amostras. Diante disso, conclui-se que a resistência à tração na flexão não apresentou 
correlação com a expansão. 
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Resumo: O edifício Vilanova Artigas, que abriga a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo – FAU USP pode ser descrito como um grande bloco envolvido por grandes empenas de concreto 
armado suspensas por pilares trapezoidais duplos (pilares Artigas). O edifício que hoje leva o nome do 
arquiteto que o concebeu juntamente com Carlos Cascaldi, foi construído entre 1967 e 1969 e, portanto, se 
enquadra no grupo de edificações modernistas em concreto armado com mais de 50 anos de uso. 
Considerado um dos principais representantes do modernismo arquitetônico no Brasil e pertencente à 
chamada “arquitetura brutalista” própria da década de 60 em São Paulo, o edifício Vilanova Artigas é 
considerado patrimônio arquitetônico tanto pelo CONDEPHAAT quanto pelo COMPRESP. Este trabalho visa 
fazer um estudo do panorama das diversas manifestações patológicas encontradas nas estruturas de 
concreto armado da edificação ao longo de sua vida útil, bem como expor e analisar as intervenções 
propostas e executadas ao longo dos anos, culminando na última grande intervenção realizada entre 2012 e 
2015, fazendo uma correlação entre as tomadas de decisão e implementações nesse estudo de caso e a 
conservação do patrimônio.  

Palavras-chave: Concreto armado, Manifestações patológicas, reabilitação de estruturas. 

Abstract: The Vilanova Artigas building, which houses the Faculty of Architecture and Urbanism of the 
University of São Paulo – FAU USP can be described as a large block surrounded by large reinforced concrete 
walls suspended by double trapezoidal pillars (Artigas pillars). The building that today bears the name of the 
architect who conceived it together with Carlos Cascaldi, was built between 1967 and 1969 and therefore falls 
into the group of modernist buildings in reinforced concrete, with about 50 plus years of use. Considered one 
of the main representatives of architectural modernism in Brazil and belonging to the so-called "brutalist 
architecture" of the 1960s in São Paulo, the Vilanova Artigas building is considered an architectural heritage 
by both CONDEPHAAT and COMPRESP. This work aims to make a study of the panorama of the various 
pathological manifestations found in the reinforced concrete structures of the building throughout its useful 
life, as well as to expose and analyze the interventions proposed and executed over the years, culminating in 
the last major intervention carried out between 2012 and 2015, making a correlation between decision-
making and implementations in this case study and the conservation of heritage. 

Key-words: Reinforced concrete, Pathological manifestations, rehabilitation of structures. 
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1. Introdução

O projeto de arquitetura leva em consideração de diversos fatores, do funciona ao estético, passando 
também pelo econômico, cultural e social. A conciliação de todos esses fatores e também entre diversas 
disciplinas dá ao projeto arquitetônico o seu caráter de complexidade. Uma das conciliações mais 
importantes nesse aspecto é a integração entre a arquitetura e a estrutura.  A estrutura é uma parte na 
concepção da arquitetura, sem a qual a arquitetura não seria possível, pois não há forma sem estrutura. Não 
há intenção plástico-espacial que se viabilize sem o apoio da técnica construtiva (PASQUA, 2017).  

A história é repleta de exemplos nos quais a perfeita integração entre arquitetura e estrutura permitiu a 
execução de notáveis obras, aproveitando-se inteligentemente dos materiais e das técnicas disponíveis. 
Neste trabalho é apresentado um estudo do edifício da FAU/USP (Figura 1), projetado por Vilanova Artigas. 
Nesse estudo são destacados, por meio de análises numéricas os elementos estruturais protagonistas no 
processo de criação do espaço e da forma arquitetônica. Estabelecidas as funções estruturais, são analisadas 
as diversas manifestações patológicas encontradas nas estruturas de concreto armado da edificação ao longo 
de sua vida útil, além das intervenções propostas e executadas ao longo dos anos, culminando na última 
grande intervenção realizada entre 2012 e 2015, fazendo uma correlação entre as tomadas de decisão e 
implementações nesse estudo de caso e a conservação do patrimônio. 

Figura 1 – Fachada do edifico Vilanova Artigas. Fonte: Acervo Biblioteca FAU-USP. 

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUSP), situada na cidade de São 
Paulo, nasce da separação do curso de arquitetura das engenharias agrupadas na Escola Politécnica. 
Inicialmente, a faculdade ocupou um casarão, construído em estilo art noveau, no bairro de Higienópolis, 
doado pela família Penteado, com a condição de abrigar uma faculdade de arquitetura, onde ficou de 1949 
a 1968. Posteriormente, com a revisão da grade curricular e a necessidade de mais espaço, a faculdade foi 
remanejada para a Cidade Universiária, onde ganhou um novo edifício projetado por João Batista Vilanova 
Artigas e Carlos Cascaldi. 

Vilanova Artigas é reconhecido como um dos principais arquitetos brasileiros do século XX e provavelmente 
o mais influente no contexto da arquitetura paulista. Entre os anos de 1946 a 1952, seus projetos são
marcados pela influência de Le Corbusier e Niemeyer. Passam a constar, no seu vocabulário construtivo,
volumes geométricos puros apoiados sobre pilotis, grandes aberturas, brises e rampas (GIANNECCHINI,
2009). E, de 1952 até o final de sua carreira, caracteriza sua fase brutalista, na qual se encontram seus
projetos de maior destaque. E é justamente nesse último período que a estrutura ganha maior relevância na
conformação de seus projetos, passando a ser sua essência.

O edifício da FAUUSP notabiliza-se pela racionalidade construtiva, pela riqueza espacial e pelo aspecto 
didático com que evidencia os elementos construtivos e o partido arquitetônico para os usuários do prédio, 
predominantemente estudantes de arquitetura. Além de ser um dos mais importantes edifícios da chamada 
escola paulista de arquitetura. 

Externamente o edifício caracteriza-se por um volume retangular em concreto aparente, suspenso do chão, 
apoiado sobre pilares esculturais. Os dois pavimentos abaixo desse volume (térreo e primeiro pavimento) se 
encontram recuados em relação aos pilares da fachada, formando um peristilo ao redor da edificação, sua 
vedação é em caixilharia que vai do piso ao teto, com exceção da parte frontal do prédio, na qual não há 
nenhum tipo de porta ou fechamento, tornando o acesso generoso e convidativo, integrando interior e 
exterior. 
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Internamente é como se fossem dois volumes de quatro pavimentos separados por um vazio central, e por 
uma diferente de meio nível entre os pavimentos dos lados opostos do vazio. Uma mesma cobertura com 
960 domos unifica ambos os volumes. Em contraposição a sobriedade e unicidade da forma externa, a 
espacialidade interna é muito dinâmica, fruto do jogo de avanços e recuos das lajes sobre o vazio central, da 
alternância de aberturas e fechamentos e da generosidade dos espaços de circulação. Além disso, as 
aberturas da cobertura fechada apenas pelos domos permitem a entrada de luz natural em praticamente 
todo o edifício (Figura 2). 

Figura 2 – Vista interna do vão central (Salão Caramelo) do edifico Vilanova Artigas. Foto de Nelson Kon. 

2. Estrutura

O projeto estrutural é da autoria do Escritório Técnico J. C. de Figueiredo Ferraz e a construção foi executada 
pela Construtora ANR, Alberto Nagib Rizkallah Ltda. O concreto armado foi a técnica construtiva adotada na 
quase totalidade do prédio, não somente nas fundações, vigas e pilares, mas também na cobertura e em 
grande parte das vedações. A estrutura é hiperestática e as lajes, juntamente com as vigas, formam caixões 
perdidos. O edifício segue uma modulação de 11x11 metros. A cobertura é estruturada no sentido 
longitudinal por 4 vigas invertidas separadas entre si por 22 metros. No sentido transversal, há vigas 
invertidas a cada 11 metros. 

A estrutura do edifício se desenvolve nos níveis descritos pela arquitetura, criando grandes vãos e balanços, 
sustentados pelas grandes lajes nervuradas e grandes empenas de concreto armado. Para análise da 
estrutura, foi feita uma modelagem dos elementos estruturais no software SAP-2000, utilizando como base 
os desenhos arquitetônicos disponíveis na biblioteca da FAU-USP.  

2.1 Análise da Estrutura 

Para modelo estudado (Figura 3) foram usados elementos barras (frames) – para os pilares e vigas da 
cobertura e placas (area shells) para as lajes, nervuras, vigas longitudinais e empenas, resultando em um 
modelo composto por 2.164 frames, 26.926 area shells, 19.194 points e um total de 107.689 area edges. 

As cargas utilizadas no modelo foram inseridas de acordo com o estabelecido nas normas ABNT NBR 
6118:2014 e 6120:2017 para o peso próprio da estrutura de concreto armado (25 kN/m3), além da carga 
acidental indicada para áreas de exposição e escolas (5N/m2). 

Figura 3 – Modelo do Edifício Vilanova Artigas. Desenho dos Autores, Programa SAP 2000. 
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Na análise dos deslocamentos na estrutura, foi utilizada a combinação de carga para o Estado Limite de 
Serviço (ELS) (Equação 1). Já para a análise de esforços e dimensionamento foi utilizada a combinação de 
carga para Estado Limite Último (ELU) 

Os pilares das fachadas são formados por duas pirâmides que se encaixam pelas pontas, a base não converge 
para o mesmo ponto que a parte superior, seus vetores se cruzam no meio do caminho, criando uma 
composição dinâmica como se a pirâmide superior representasse toda a carga do edifício, enquanto a inferior 
representasse a força de reação da fundação  

Podemos observar na Figura 4 que carga máxima sobre um dos pilares das extremidades da fachada frontal 
é de aproximadamente 300 toneladas.  A tensão nessa altura do pilar é 6,25 Mpa. Logo, na menor seção, 
encontramos um coeficiente de segurança de 5,12; bem acima do coeficiente na ordem de 1,4, normalmente 
utilizado em estruturas de concreto armado. Portanto, podemos afirmar que o fator determinante para a 
menor seção do pilar não foi a resistência à compressão. Importante enfatizar que, como os vãos ente os 
pilares são grandes – 11 metros – deve ser levado em consideração no dimensionamento a estabilidade do 
conjunto da edificação. 

Figura 4 – Diagrama de Esforços Normais. Desenho dos Autores, Programa SAP 2000. 

Outra característica do projeto do edifício Vilanova Artigas que chama atenção são os balanços das lajes 
nervuradas que formam os pisos, gerando relações de cheios e vazios e destacando as massas de concreto 
aparente sobre os espaços internos da edificação. Apesar dos balanços chegarem a 12m de comprimento em 
alguns casos, a grande rigidez da estrutura não permite grandes deslocamentos. 

Como podemos ver na Erro! Fonte de referência não encontrada., que mostra o modelo internamente, o 
balanço mais expressivo do ponto de vista estético – formado pela projeção do nível dos Departamentos 
sobre o Salão Caramelo – apresenta um deslocamento de menos de 2cm verticalmente. O maior 
deslocamento vertical entre os diversos balanços da estrutura, as extremidades da laje do piso dos 
Departamentos apresentam deslocamento de cerca de 4cm.  

Figura 5 – Diagrama de Deslocamentos – vista interna do edifício. Desenho dos Autores, Programa SAP 2000. 

O sistema usado na cobertura do edifício é a associação transversal entre vigas conhecido como grelhas. Nas 
grelhas as vigas são colocadas lado a lado, com vão pequenos, assim como em uma laje nervurada, a 
diferença é que no caso das grelhas as vigas se repetem nas duas direções, com ligações rígidas nos 
cruzamentos entre elas, proporcionando assim uma colaboração entre as vigas (REBELLO, 2000).  

A grelha, na proporção utilizada na cobertura do edifício Vilanova Artigas – L < l – permite a distribuição dos 
esforços nas duas direções, aumentando a rigidez do sistema estrutural e é formada por três tipos de vigas 
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espaçadas em 2,75m – vigas baixas, vigas invertidas e vigas invertidas com juntas de dilatação. As vigas 
formam calhas para receber as águas das chuvas e os espaços entre elas são fechados com domos de 
iluminação zenital, proporcionando a iluminação natural em todo o interior do edifício.  

As empenas do prédio da FAU-USP são grandes vigas-parede, a frontal e lateral possuem 8,15m de altura, 
sendo a frontal com 110 metros de comprimento e 5 pontos de apoio (vãos de 22 metros e balanços de 11 
metros para cada lado), e as laterais com 66 metros de comprimento e 2 pontos de apoio (vãos de 33 metros 
e balanços de 16,5 metros). A empena posterior tem 7,25 metros de altura e acompanha as dimensões e 
apoios da empena frontal (110 metros). 

3. Intervenções Corretivas

Ao longo de sua história, o Edifício Vilanova Artigas já passou por diversas intervenções para remediar 
determinadas manifestações patológicas identificadas em sua estrutura.  

Conforme informações levantadas no Relatório Técnico PhD 136 / 2010, elaborado em 2010 pela empresa 
PHD (ANTUNES et al, 2010), para preservar este edifício de importância cultural, histórica e arquitetônica, 
foram necessários reparos e obras de pequena e de grande escala em locais como na portaria, diretoria, 
jardins, reforço de pilar de fachada e até na cobertura do edifício. 

Em 2001 foi executada a recuperação e reforço do apoio doe pilar externo (na fachada) sob a junta central 
do edifício. Na ocasião, o pilar apresentava desagregação na extremidade superior com exposição da 
armadura, sendo necessário substituir o aparelho de apoio e reconstruir o concreto destruído, nos dois 
elementos – pilar e fundo da viga-parede. 

Entre 1995 e 2009 o edifício passou por diversas intervenções corretivas. Inicialmente, parte da cobertura 
sofreu uma intervenção de grande importância, para solucionar graves problemas de infiltração, quando 
foram necessárias, entre outras intervenções, o suporte de parte da cobertura com tirantes através do uso 
de estrutura metálica especialmente construída para esse fim, a retirada do sistema existente de 
impermeabilização, a demolição da laje estrutural de cobertura, o esgotamento da água aprisionada nas vigas 
tipo V, a instalação de novos caixões perdidos dentro dessas vigas, a reconstrução da laje estrutural de 
cobertura e a impermeabilização da laje para obtenção de estanqueidade. 

Entre 2009 e 2010 foram reformadas as salas dos Departamentos, intervenção que incluiu a recuperação 
estrutural desse setor, assim como outras áreas administrativas do edifício, situadas no pavimento térreo. 
Ainda nesse período, foi identificada a necessidade de recuperação estrutural das grandes vigas estruturais 
invertidas que formam a grelha da cobertura. Na ocasião, foram constatados pontos com som cavo, 
armaduras expostas e avançado processo de corrosão  

Além dessas intervenções nas grandes vigas invertidas, também foram reconstituídas na ocasião, todas as 
juntas de dilatação (Figura 6). 

Figura 6 – Juntas com espessura acima de 40mm (reforço de borda, posicionamento do tarucel e selante). Fotos: 
Relatório Técnico PhD 136 / 2010 

Em 2010, foram identificadas diversas manifestações patológicas, que culminaram primeiramente no 
relatório Relatório Técnico PhD 136 / 2010 (ANTUNES et al, 2010). Entre as manifestações patológicas 
encontradas destacam-se (Figura 7 a Figura 10):  
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Figura 7 – Juntas Sistema de impermeabilização rompido em pontos isolados da laje de cobertura,; Inexistência de 
caimento em muitos trechos de laje com acúmulo de água; Sobreposição indevida de várias camadas de sistemas de 

impermeabilização anteriores; Fotos: Relatório Técnico PhD 136 / 2010 

Figura 8 – Presença de água em partes internas da estrutura; Presença de eflorescências na superfície inferior da laje 
estrutural de cobertura, manifestada na forma de manchas e estalactites esbranquiçadas; Em pontos isolados da face 

inferior da laje existe a ocorrência de corrosão de armaduras; Fotos: Relatório Técnico PhD 136 / 2010 

Figura 9 – Deficiência de estanqueidade da união entre o ralo e o duto de escoamento de águas pluviais embutido nos 
pilares; Corrosão das armaduras, e em muitos casos com desplacamento do concreto de cobrimento, em diversas 
regiões (fachada externa); Inexistência de cobrimento adequado, em diversas regiões da empena perimetral, com 

Exposição da armadura. Fotos: Relatório Técnico PhD 136 / 2010 

Figura 10 –Manchas de eflorescência e de corrosão na fachada devido ao cobrimento inferior a 5mm; Desplacamento 
do concreto e conseqüente exposição de armadura na fachada; Deposição de fuligem, desenvolvimento de bolor, de 

corrosão de armadura com desplacamento de concreto do cobrimento e exposição do aço na empena perimetral. 
Fotos: Relatório Técnico PhD 136 / 2010 

Posteriormente, em uma grande intervenção realizada entre 2012 e 2015 (FIG) foram executados os 
procedimentos mostrados na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Intervenções executadas entre 2012 e 2015. 

Intervenção Reabilitação da face superior da laje de concreto da cobertura 

Procedimentos 1. Demolição e retirada das camadas de impermeabilização existentes;
2. Percussão e observação visual para determinar áreas a recuperar;
3. Delimitação das áreas a serem reparadas, com disco de corte;
4. Escarificação do concreto contaminado com martelete;
5. Limpeza das armaduras;
6. Restituição das armaduras; 
7. Preparação da superfície por saturação com água;
8. Especificação da argamassa estrutural de reparo;
9. Preenchimento com a argamassa estrutural de reparo;
10. Cura úmida por aspersão de água;

Intervenção 
Impermeabilização da face superior da laje de cobertura e das faces laterais das grandes vigas 
estruturais e invertidas de concreto da cobertura 

Procedimentos 1. Limpeza e preparação do substrato;
2. Aplicação de fita tipo”crepe” sobre eventuais fissuras;
3. Aplicação de revestimento tipo poliuréia;

Intervenção Reabilitação da face inferior da laje de concreto da cobertura (teto) 

Procedimentos 1. Perfurações e drenagem da água acumulada;
2. Procedimento de reparação, seguindo os passos mostrados anteriormente
3. Procedimento de proteção superficial;
4. Lixamento da superfície; 
5. Limpeza geral do substrato;
6. Estucamento da superfície (calafetamento);
7. Aplicação de hidrofugante na superfície.

Intervenção Reabilitação da empena perimetral e dos pilares de concreto armado da fachada 

Procedimentos 1. Limpeza da superfície de concreto aparente;
2. Remoção especial das manchas; 
3. Procedimento de reparação, seguindo os passos mostrados anteriormente

Figura 11 – Intervenções corretivas realizadas entre 2012 e 2015. Fotos: Divulgação (em www.facebook.com/fauusp) 

4. Conclusões

Mesmo aparentando melhorias nas condições do edifício, as correções paliativas ao longo do tempo não se 
mostraram adequadas. A conservação da estrutura de concreto do edifício da FAUUSP depende de constante 
manutenção, de forma estruturada e programada. Mesmo assim, nota-se que algumas das intervenções 
realizadas ao longo do tempo foram fundamentais para garantir os parâmetros de segurança e estabilidade 
da estrutura, principalmente nos elementos considerados como prioritários e essenciais para o alcance da 
vida útil desejada. É preciso, no entanto, considerar a importância da reabilitação completa da edificação, 
conforme ocorrido na última intervenção, para que a preservação do patrimônio seja garantida. 

Ao analisar a estrutura do edifício Vilanova Artigas, podemos explorar a importância dele não só como 
registro histórico da Arquitetura Moderna Brasileira, mas também sua contribuição para o protagonismo da 
estrutura na arquitetura brutalista. As análises e inspeções realizadas em importantes obras como esta 
contribuem para a memória do patrimônio moderno brasileiro, além de sugerir diretrizes para sua 
preservação. 
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Manifestações patológicas em revestimentos cerâmicos de fachadas: Um estudo 
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Pathological manifestations in ceramic coatings of facades: a case study in the 
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Resumo: O revestimento cerâmico de fachada é bastante utilizado nas nossas edificações, atribuindo as 
mesmas, embelezamento e proteção. No entanto, esse revestimento apresenta diversas manifestações 
patológicas, oriundas de diversas causas e muitas vezes complexas. Assim, o presente artigo tem por objetivo 
analisar as principais manifestações patológicas inerentes aos revestimentos cerâmicos na central da 
biblioteca da Universidade Federal de Campina Grande, na cidade de Pombal-PB. O procedimento 
metodológico se baseou inicialmente na coleta de informações preliminares acerca da edificação. 
Sucessivamente, foi realizado uma inspeção visual no entorno, a fim de identificar, em primeiro plano, as 
manifestações nos revestimentos. Logo após, foi realizado o registro fotográfico, pois o levantamento 
fotográfico é de suma importância na fase da inspeção de campo, guardando as imagens para que, 
posteriormente, possa colaborar com as retiradas de possíveis dúvidas e/ou esclarecimentos. Por fim, foi 
realizado o ensaio a percussão em conformidade com a NBR 13755/2017 e faz-se os tratamentos dos dados 
através de tabelas e gráficos. Cabe mencionar que, as fachadas foram modeladas no software Revit, em 
virtude de auxiliar a visualização real das ocorrências com o intuito de facilitar à possível manutenção. 
Portanto, foi possível constatar que as três maiores incidências das manifestações patológicas no âmbito 
exposto, foram desplacamento cerâmico, descolamento e fissuras.  Foi diagnosticado sua possível causa e 
sucessivamente, seu tratamento.  

Palavras-chave: Manifestações Patologias, Inspeções, Incidências. 

Abstract: The ceramic façade coating is widely used in our buildings, assigning them, beautification and 
protection. However, this coating presents several pathological manifestations, arising from various causes 
and often complex. Thus, this article aims to analyze the main pathological manifestations inherent to 
ceramic coatings in the central library of the Federal University of Campina Grande, in the city of Pombal-PB. 
The methodological procedure was initially based on the collection of preliminary information about the 
building. Subsequently, a visual inspection was carried out in the surroundings, in order to identify, in the 
foreground, the manifestations in the coatings. Soon after, the photographic record was made, because the 
photographic survey is of paramount importance in the field inspection phase, saving the images so that, 
later, it can collaborate with the removal of possible doubts and / or clarifications. Finally, the percussion test 
was performed in accordance with NBR 13755/2017 and the data were processed through tables and graphs. 
It is worth mentioning that the facades were modeled in Revit software, due to assisting the actual 
visualization of occurrences in order to facilitate possible maintenance. Therefore, it was possible to verify 
that the three highest incidences of pathological manifestations in the exposed scope were ceramic 
deplatement, detachment and fissures.  Its possible cause was diagnosed and successively its treatment.  
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1. Introdução

A fachada é a primeira coisa que olhamos quando nos aproximamos de uma edificação. Sendo responsável 
pela durabilidade e proteção da mesma. O Brasil possui condições climáticas favoráveis ao uso de 
revestimentos cerâmicos nas fachadas. O clima predominantemente tropical e chuvoso torna esta opção das 
mais interessantes, tanto pelo aspecto do desempenho como pela durabilidade (ROSCOE, 2008 e FIGUEREDO 
JUNIOR, 2017). 

No Brasil, existe uma predileção pelo revetimento cerâmico aderido, isto pode ser devido as vantagens que 
este sistema apresenta, como por exemplo, a valorização estética, facilidade de limpeza; possibilidade 
estética variável e uma maior resistência a água. 

Apesar de bastante utilizado, os revestimentos aderidos, apresentam muitas manifestações patológicas, com 
causas bastante variadas, que englobam desde a falta ou falha de projeto, desconhecimento dos materiais e 
técnicas corretas que devem ser utilizadas. 

Segundo Zuchett (2016) as patologias mais relevantes desse sistema, surgem comumente na forma de 
fissuras e perda de aderência da argamassa de assentamento (descolamentos), em geral, ocasionados devido 
a ação das intempéries incidentes sobre o revestimento; além das deformações excessivas da estrutura e 
inadequação das camadas do revestimento. Essas patologias em quase sua totalidade, não são inerentes 
apenas de um fator, mas de um conjunto e/ou combinações dos mesmos, acarretando assim vários prejuízos 
para todos os envolvidos no processo construtivo, seja em impactos visuais na edificação ou, em casos mais 
graves, acidentes que podem conduzir a mortes. Os problemas de descolamentos em fachada, são críticos 
devido aos riscos de acidentes que oferecem na queda de placas ou de partes das camadas. (FIGUEREDO 
JÚNIOR, 2017).  

A avaliação da qualidade do revestimento cerâmico aplicado em fachadas é de grande importância, uma vez 
que o mesmo está sujeito a um nível de exigências muito maior, por conta da exposição a elementos, como 
sol, vento, chuva e outros (SANTOS 2012; ZUCHETT, 2016; FIGUEIREDO JÚNIOR 20117). 

O referido trabalho tem como objetivo a identificação das manifestações patológicas oriundas dos 
revestimentos das fachadas da biblioteca da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) campus- 
Pombal-PB. Para isso foi realizado registro fotográfico e ensaio de percusão segundo a NBR 13755/2017 em 
todas as fachadas da edificação. A vistoria in loco foi bastante útil para a caracterização das manifestações 
existentes e o ensaio de percusão foi fundamental para a determinação das áreas descoladas e desplacadas 
das fachadas. 

2. Metodologia

A edificação estudada está localizada na cidade de Pombal - PB, no Centro de Ciências e Tecnologia 
Agroalimentar (CCTA) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). A edificação possui fachadas 
revestidas parcialmente por revestimento cerâmico, com peças de dimensões 5 x 20 cm, que imitam tijolos 
aparentes. A biblioteca é um prédio de doze (12) anos e pode ser observada na Figura 1. 
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Figura 1 – Fachada norte da Central de biblioteca, Campus CCTA 

Fonte: Autores, 2021 

O trabalho foi dividido em etapas. Primeiramente foi analisado os projetos arquitetônicos da edificação; 
tendo sido os mesmos cedidos pela subprefeitura do campus. O projeto de arquitetura foi fornecido através 
de um arquivo DWG, elaborado no software AutoCAD, contendo as plantas baixas, de locação e coberta, 
cortes e as quatro fachadas. As plantas de fachada foram impressas para auxiliar no levantamento das áreas 
desplacadas e no ensaio de percussão. Vale mensionar que o prédio em estudo, durante sua existência (12 
anos) nunca passou por nenhuma manutenção nas fachadas. 

Em seguida foi realizada uma análise visual e registro fotográfico das fachadas norte, sul, leste e oeste, com 
uma câmera de smartphone Motorola One Vision, com câmera traseira de 48 MP Quad Pixel de resolução, 
para identificação das manifestações patológicas presentes.  

Com as plantas impressas, passou-se para a etapa do ensaio de teste de percussão. O ensaio foi realizado em 
toda extensão das fachadas, segundo a NBR 13755/2017, que especifica que o mesmo deve ser executada 
através de impactos leves, com um martelo específico para tal fim, de modo que não ocorra nenhum 
comprometimento da aderência do sistema de revestimento, e que não cause danos a peça cerâmica. As 
áreas afetadas foram anotadas nos projetos de fachadas impressas.  
Após levantamento das áreas desplacadas e descoladas, as fachadas foram modeladas no software Revit 
2019. Através dessa ferramenta pertencente ao BIM (Building Information Modeling) foi possível detalhar 
melhor as áreas descoladas e desplacadas. Essa etapa foi fundamental para um levantamento correto das 
áreas descoladas e desplacadas para serem utilizadas numa possível recuperação.  

3. Resultados

Através das etapas de análise visual e registo fotográfico, foi possível identificar, logo de início, a 
manifestação patológica predominante nas fachadas: o desplacamento dos revestimentos cerâmicos. Tal 
problema destaca-se frente ao demais, sobretudo nas fachadas leste e norte, como pode ser demonstrado 
através da Figura 2. A possível causa dessa anomalia, pode estar ligado ao fato dessas duas fachadas, leste e 
norte, sofrerem maior incidência solar ao longo do dia, o que pode ocasionar excessiva absorção de calor por 
parte dos revestimento; além disso, as diversas camadas: substrato, camada de regularização, argamassa 
colante e peça cerâmica sofrem dilatação termica diferente, podendo haver formações de tensões 
diferentes, o que causa primeiramente o desprendimento do revestimento e depois o desplacamento.  
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Figura 2 – Anomalia do desplacamento na fachada norte da edificação 

Fonte: Autores, 2021 

Ainda através do registro fotográfico, ao se aproximar das áreas afetadas, notou-se que ao longo de toda a 
extensão de cada uma delas, há a presença de cordões de argamassa intactos, como pode ser observado na 
Figura 3. 

Figura 3 – Cordões de argamassa de assentamento na superfície da fachada 

Fonte: Autores, 2021 

Este fato, demonstra que os cordões não foram quebrados no momento de assentamento das peças, 
demonstrando o não seguimento das especificações apresentadas pela NBR 13755:2017 – “Revestimentos 
Cerâmicos De Fachadas E Paredes Externas Com Utilização De Argamassa Colante”. Além disso, ao analisar 
as peças cerâmicas desplacadas, ficou evidente que houve uma perda de aderência entre a mesma e a 
argamassa de assentamento, pois as peças analisadas desplacam com o tardoz limpo; demonstrado na Figura 
4. 

Figura 4 – Peça do revestimento cerâmico de fachada desplacada, mostrando a não aderência da argamassa 

Fonte: Autores, 2021 
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A situação apresentada nas figuras 3 e 4 observadas em todas as fachadas pode estar interligadas à três 
fatores. O primeiro, é que as peças cerâmicas possuem o tardoz limpo, sem rugosidade, o que pode 
prejudicar a aderência com a argamassa. O segundo fator que pode ter ocorrido, é que a argamassa utilizada 
na aplicação não era própria para revestimentos externos, que conforme a NBR 13755/2017, deve ser do 
tipo AC III, própria para fachadas, por resistir melhor a ação de intempéries como calor, umidade, entre 
outros e o terceiro fator diz respeito a erro durante a execução, pois os cordões não quebrados (Figura 3) 
indica que a peça não sofreu compressão suficiente. 

As fachadas modeladas no software Revit 2019, estão representadas nas Figuras 5,6, 7 e 8. Sendo a coloração 
avermelhada indício de peça cerâmica descolada e a cor cinza representa a parte desplacada. 

Figura 5 – Fachada norte com revestimento cerâmico já desplacado (em cinza) e descolado (em vermelho) 

Fonte: Autores, 2021 

Figura 6 – Fachada sul com revestimento cerâmico já desplacado (em cinza) e descolado (em vermelho) 

Fonte: Autores, 2021 
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Figura 7 – Fachada leste com revestimento cerâmico já desplacado (em cinza) e descolado (em vermelho) 

Fonte: Autores, 2021 

Figura 8 – Fachada oeste com revestimento cerâmico já desplacado (em cinza) e descolado (em vermelho) 

Fonte: Autores, 2021 

Por meio dos quantitativos fornecidos pelo próprio programa Revit 2019, obteve-se às áreas totais das 
manifestações patológicas descolamento e desplacamento para cada fachada, apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Dados informativos da edificação 

Orientação das 
fachadas 

Áreas (m²) 

Área total de 
revestimento 
cerâmico das 

fachadas 

Desplacamento 
cerâmico 

Destacamento 
cerâmico  

Norte 258,04 21,07 31,1 

Sul 303,12 4,09 13,57 

Leste 121,93 55,05 15,37 

Oeste 121,95 0,97 6,08 
Total 805,04 81,18 66,12 

Fonte: Autores, 2021 

As fachadas do referido prédio apresentaram área total de desplacamento de 81,18 m², e área total de 
descolamento de 66,12 m².  A fachada leste é a que apresenta maior área desplacada, com 55,05 m², seguida 
pela fachada norte com 21,07 m² de área. Enquanto o descolamento é mais evidente na fachada norte com 
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31,1 m², seguido da fachada leste com 15,37 m² de área. Através desses quantitativos, é possível afirmar que 
a quantidade total de revestimento cerâmico necessário para se realizar a manutenção e reparação de todas 
as quatro fachadas da edificação é de 147,30 m². 

Além das manifestações patológicas citadas, também foi verificado a incidência de fissuras na junta de 
assentamento e eflorescência. Na figura 9 é observado fissuras na junta de assentamento. Segundo 
Figueiredo Junior (2017) a deterioração das juntas compromte o desempenho de todo o revestimento 
cerâmico, pois essas são responsáveis pela estanqueidade do revestimento e pela capacidade de absorver 
deformações. Além disso, a agressividade do ambiente e as solicitações devido à movimentações diferenciais 
também podem comprometer a integridade das juntas, gerando fissuras ou trincas, que podem causar 
descolamento dos revestimentos e progredir para o desplacamento. 

Figura 9 – Fissuras no rejuntamento entre as peças cerâmicas na fachada norte 

Fonte: Autores, 2021 

As eflorescências surgem com o aparecimento de manchas brancas e são decorrentes de reações químicas 
que acontecem quando alguns materiais que são utilizados para o assentamento das placas possuem alto 
teor de hidróxido de sódio, conforme explicitações de Bauer et al. (2007). Desse modo, quando esse 
hidróxido entra em contato com a água, é dissolvido. Assim, quando a água evapora, esse componente vai 
para a superfície do material, à qual reage com o dióxido de carbono presente no ar, ocasionando assim, as 
manchas. A eflorescência observada na figura 10, pode ter como causa a própria cerâmica utilizada, que pode 
ter um alto teor de sais solúveis, ou até mesmo falha durante o preparo da argamassa; a mesma pode ter 
sido preparada com excesso de água, além da alta temperatura presente na região, cuja mesma pode 
acelerar tais reações químicas. Segundo Fontinelle e Moura (2004) não haverá ocorrência deste problema, 
quando eliminado qualquer um desses fatores: sais solúveis, presença de água ou porosidade do 
componente do revestimento. Ainda segundo os mesmos autores, para a remoção dos depósitos nas áreas 
comprometidas com este problema, pode-se recorrer a uma simples lavagem da superfície do revestimento, 
mas, o problema pode retornar principalmente se as condições continuarem a serem propícias. 

Figura 10 – Eflorescência aparente no revestimento cerâmico da fachada norte 

Fonte: Autores, 2021 
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5. Conclusões

As manifestações patológicas encontradas nas fachadas foram descolamento, desplacamento, fissuras na 
juntas de assentamento e eflorescência. A representação das fachadas no software Revit 2019 juntamente 
com o teste de percusão possibilitou o levantamento exato das áreas com manifestações patológicas de 
descolamento e desplacamento, sendo mais evidente essas manifestações nas fachadas norte e leste. Este 
dado será importante para uma recuperação futura das fachadas. As manifestações patológicas fissuras 
foram encontradas em todas as fachadas e a eflorescência apenas na fachada norte. As fissuras se não 
sanadas podem evoluir para um desplacameno do revestimento; elas também constituem de caminho para 
entrada de água e surgimento da eflorescência. A falta de manutenção contribuiu para o surgimento das 
manifestações patológicas citadas. 
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Resumo: Originalmente, a utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) foi fomentada para objetivos 
militares, porém essa tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço em diversos tipos de aplicações 
comerciais, inclusive, apresentando inúmeras potencialidades no campo da engenharia civil, com particular 
destaque para a área de engenharia diagnóstica. Para entender como o setor acadêmico no Brasil tem se 
comportado frente a essa nova tecnologia, foi realizado um estudo das produções acadêmicas a nível de 
graduação a pós-graduação em Engenharia Civil. Buscou-se entender se as pesquisas acadêmicas estão 
incorporando esse instrumento em seus trabalhos e em que atividades específicas do setor da construção 
civil os VANTs têm sido utilizados.  Esse estudo adotou a metodologia Proknow-C, avaliando os seguintes 
indicadores bibliométricos: ano, autor, referência, assunto, tipo de vant e de sensor acoplado, localização 
geográfica e área de aplicação. Foram levantados os trabalhos acadêmicos publicados nos repositórios 
digitais das Universidades brasileiras que possuem programas de pós-graduação em Engenharia Civil com 
notas maiores que 4 pela CAPES, bem como os artigos publicados nos anais dos três últimos CBPAT. Como 
critério de busca utilizou-se as seguintes palavras-chave: VANT, drone e UAV. No total, foram levantadas 28 
pesquisas, sendo que 57% publicadas nos anos de 2019 e 2020. A região Sul, seguida pelas regiões Nordeste 
e Sudeste, são as que mais se destacaram em número de trabalhos desenvolvidos. Além disso, a área de 
estruturas foi aquela que mais apareceu nas bases bibliográficas, sendo que uma das maiores potencialidades 
apontadas foi a facilitação de inspeções rotineiras. Por fim, conclui-se que o número de publicações até 2018 
foi muito reduzido, porém percebeu-se que a partir de 2019 o número de trabalhos aponta um despertar do 
interesse da academia por busca de embasamento téorico no uso da tecnologia de VANTs na Engenharia 
Civil. 

Palavras-chave: Drone, setor acadêmico, contrução civil. 

Abstract: Originally the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) was promoted for military purposes, 
however this technology has increasingly gained space in various types of commercial applications, including 
presenting numerous potentialities in the field of civil engineering, with particular emphasis on the area 
diagnostic engineering. In order to understand how the academic sector in Brazil has behaved in the face of 
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this new technology, a study of academic productions was carried out at the level of undergraduate to 
graduate courses in civil engineering. It has been sought to understand whether academic research is 
incorporating this instrument in its work and in which specific activities of the construction sector the vants 
have been used.  This study adopted the Proknow-C methodology, evaluating the following bibliometric 
indicators: year, author, reference, subject, type of advantage and coupled sensor, geographic location and 
area of application. Academic papers published in the digital repositories of Brazilian Universities that have 
postgraduate programs in civil engineering with scores higher than 4 by CAPES were surveyed, as well as 
articles published in the annals of the last three CBPAT. As search criteria, the following keywords were used: 
UAV, drone and UAV. In total, 28 surveys were surveyed, 57% of which were published in the years 2019 and 
2020. The South region, followed by the Northeast and Southeast regions, are the ones that stood out the 
most in the number of works developed. In addition, the area of structures was the one that most appeared 
in the bibliographic bases, and one of the greatest potentialities pointed out was the facilitation of routine 
inspections. Finally, it is concluded that the number of publications until 2018 was very small, but it was 
noticed that from 2019 the number of papers points to an awakening of the interest of the academy for 
seeking theoretical basis in the use of UAV technology in engineering civil. 

Keywords: Drone, academic sector, civil construction. 

1. Introdução

Os Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs) surgiram a partir do interesse pelo desenvolvimento e aplicações 
de novas tecnologias voltadas para fins bélicos, especialmente no período pós Segunda Guerra Mundial. 
Entretanto, com o passar do tempo, os VANTs acabaram ganhando espaço para outras aplicações 
(EISENBEISS, 2009; MORGENTHAL, 2014). De acordo com Granemann (2019), a partir dos estudos realizados 
pelo MundoGeo/Droneshow em 2017, é possível perceber que os setores que lideram a lista dos principais 
usuários de drones, nome popular dado aos VANTs do tipo multirotor, são as áreas de mapeamento, 
topografia, agricultura, florestal, meio ambiente e inspeções de obras e estruturas. O interesse do uso desta 
ferramenta está cada vez mais em ascenção e, de acordo com o mesmo autor, as projeções internacionais 
apontam um crescimento global atual de 30% ao ano. 

No âmbito das pesquisas acadêmicas da área da Engenharia Civil vêm sendo publicados trabalhos de pesquisa 
utilizando drones como ferramenta de coleta de dados para inspeções de estruturas (RAUBER et al., 2018), 
atividades relacionadas a infraestrutura de transporte (ZHANG, 2008), segurança do trabalho (MELO, 2016), 
planejamento e controle da produção na obra (MELO, 2016), infraestrutura urbana (LOPES, 2018), entre 
outros. No entanto, com base nesse cenário de alto interesse do mercado na utilização de drones, e na 
constatação de algumas publicações de pesquisas acadêmicas utilizando essa ferramenta para atividades 
afins da Engenharia Civil, torna-se importante compreender o panorama acadêmico brasileiro em relação ao 
número de pesquisas realizadas nos últimos anos e que tenham buscado entender a contribuição dos drones 
para o avanço do conhecimento científico da área. 

Portanto, com base na problemática apresentada, esse artigo teve como principal objetivo fazer um 
levantamento quantitativo e qualitativo das pesquisas realizadas nas principais universidades brasileiras que 
avaliaram as potencialidades de drones nas diferentes áreas específicas da Engenharia Civil. A metodologia 
adotada seguiu o método Proknow proposto por Ensslin et al. (2010) e teve como base de busca os 
repositórios das Universidades e anais de congressos na área. O estudo busca contribuir para o entendimento 
do grau de interesse pelo uso de drones na Engenharia Civil, na compreensão das inúmeras potencialidades 
da aplicação dessa ferramenta, bem como orientar possíveis novos trabalhos. 

2. VANTs aplicado na construção civil

Os Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs) são plataformas de transporte que podem embarcar diferentes 
tipos de sensores para coleta de dados, desde câmeras fotográficas simples (sensores RGB), como também 
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sensores infravermelhos, termais, multiespectrais e outros. São equipamentos dotados de GPS (Sistema de 
Posicionamento Global) que garante o controle e registro da sua posição no espaço (MELO, 2016). 

Dentre os modelos dos VANTs encontram-se os de asas fixas e asas móveis. Os de asas fixas são mais 
indicados para voos longos sobre áreas abertas e de grande extensão. Por outro lado, os de asas móveis, 
também conhecidos por multirrotores, são específicos para atividades que necessitem de manobras 
complexas em espaços limitados, sem que o equipamento perca a estabilidade (RAUBER et al., 2018).  É por 
isso que esse último tipo, comumente chamado de drone, é mais adequado para ser empregado no setor da 
construção civil, pois permite que um desvio de obstáculo possa ser superado facilmente, possibilitando 
estabilidade e contribuindo para que os objetos sejam observados com atenção e tempo necessários. 

As pesquisas usando drones no setor da engenharia civil destacam-se em áreas de infraestrutura urbana, 
infraestrutura de pavimentos, monitoramento de canteiro de obras e inspeção de estruturas para fins de 
avaliação do estado de conservação, tal como fachadas, pontes, viadutos e torres. Os trabalhos de Fernandes 
(2018) e Lins (2019) demonstram as vantagens do uso de drones na realização de cadastros urbanos. As 
imagens coletadas apresentaram precisão adequada, sendo obtidas de forma mais prática que o sistema 
convencional, porém com custos menores. Lopes (2018) avaliou o uso de drones no monitoramento de 
resíduos de desastres, tanto de resíduos sólidos provenientes de desastres naturais quanto de resíduos 
tecnológicos oriundos de acidentes industriais ou de transportes perigosos. Segundo o autor, a inclusão dessa 
tecnologia se mostrou promissora para aumentar a velocidade e eficácia da gestão do desastre, contribuindo 
na localização georreferenciada e estimativa volumétrica dos resíduos. Outros pesquisadores se dedicaram 
a avaliar os usos desses equipamentos no estudo de processos de gestão de canteiro, pavimento e estutura. 
A inclusão do drone permitiu o controle das atividades na otimização do tempo, bem como, compreensão 
em tempo real do que está sendo realizado, contribuindo, assim, para uma tomada de decisão mais rápida e 
precisa no controle da segurança de operações, mitigando riscos de acidentes (MELO, 2016; BRANCO, 2017; 
GONÇALVES, 2020). 

3. Metodologia

O levantamento proposto nesse estudo teve como base o método Proknow-C (Knowledge Development 
Process – Constructivist) proposto por Ensslin et al. (2010) que estabelece parâmetros para a elaboração de 
um portfólio bibliográfico com as principais pesquisas publicadas em determinado tema de interesse. A 
construção do portfólio bibliográfico deste estudo seguiu as seguintes etapas: seleção das bases de dados, 
aplicação dos critérios de filtragem das instituições, definição dos algorítmos de busca, levantamento dos 
indicadores bibliométricos nas bases, sistematização e análise das informações coletadas. 

As bases de dados escolhidas foram os repositórios digitais de instituições universitárias brasileiras e anais 
do Congresso Brasileiro de Patologias das construções (CBPAT). Para delimitação das universidades a serem 
incorporadas na pesquisa, definiu-se como critério de filtragem a existência de programas de pós-graduação 
na área de Engenharia Civil com nota igual ou superior a 4 pela Coordenação de Aperfeiçõamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). A busca dessas Universidades foi realizada a partir da plataforma SUCUPIRA e 
contemplou um total de 27 universidades. 

Os dados foram coletados no período de junho a dezembro de 2020. Como parâmetros de algoritmos de 
busca utilizaram-se as palavras-chave VANT, Drone e UAV. Os indicadores bibliométricos coletados foram: 
assunto principal, autor (es), ano de publicação, base/coleção (repositório ou anais), instituição, área de 
pesquisa e região demográfica. 

A partir das informações coletadas foi analisado o panorama quantitativo, mensuradas através de gráficos e 
construção do quadro resumo, utilizando-se os parâmetros ano, referência, assunto principal, tipo de VANT 
e autor (es). 

Para a avaliação qualitativa sobre as áreas específicas da engenharia civil dividiu-se os estudos em quatro 
temáticas: estruturas, infraestrutura urbana, instraestrutura de estradas e canteiros. Os trabalhos inseridos 
na temática de estruturas abrangeram inspeção, avaliação de manifestações patológicas e monitoramento 
de qualquer tipo de estrutura, incluindo edificações, pontes, viadutos, torres, barragens e reservatórios. Em 
infraestrutura urbana, foram incluídos os trabalhos voltados para a regularização urbana, gestão de resíduos 
de contrução civil (RCC) e desastres. Em infraestutura de estradas, estão incluídos os estudos de 
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monitoramento e sensoriamento de rodovias. Por fim, na temática canteiros, foram incluídos trabalhos de 
segurança e gestão na construção. Paralelamente, também foi analisada a origem de cada estudo por região 
demográfica. 

4. Resultados e Discussões

Os Gráficos 1 e 2 detalham o panorama quantitativo evolutivo do uso de VANT em âmbito acadêmico 
brasileiro nos repositórios das Universidades e CBPAT, respectivamente. Das 27 universidades que foram 
inseridas nos critérios que delimitaram a base, 11 delas possuíam trabalhos que utilizavam drones. Foram 
encontrados um total de 28 artigos, 18 nos repositórios de Universidades e 10 no CBPAT. As publicações se 
iniciaram no ano de 2010 e se estenderam até 2020, ano no qual esta pesquisa foi realizada. Os Gráficos 1 e 
2 apresentam a evolução cronológica das publicações nas bases que fizeram parte da pesquisa.  

Gráfico 1: Artigos dos repositórios Gráfico 2: Artigos do CBPAT 

Conforme é possível observar nos repositórios (Gráfico 1), o número de trabalhos só começou a aumentar a 
partir do ano de 2016, mesmo com queda nos anos seguintes. O ano de 2018 foi caracterizado por uma crise 
econômica que impactou o Brasil e que, consequentemente, também reduziu os financiamentos em 
pesquisas. Nos anos 2017 e 2018, o Brasil estava se recuperando desse impacto econômico que reduziu o 
PIB em 9% (BRASIL, 2021) e, em 2019, as pesquisas foram retomadas. Por outro lado (Gráfico 2), a quantidade 
de artigos publicados nos anais do CBPAT se mostrou tímida até o ano de 2018. No entanto, na última edição 
do congresso, que ocorreu no formato virtual em função da Pandemia da COVID 19, o número de artigos 
envolvendo o uso de drones cresceu significativamente. Nesse contexto, pode-se observar nos Gráficos 1 e 
2 que estudos voltados para a viabilidade de VANTs no setor da construção civil se intensificaram, 
principalmente, nos anos de 2019 e 2020. Ademais, pode-se inferir que, no país, o setor acadêmico da 
construção civil cada vez mais investe no aproveitamento das tecnologias que auxiliem no monitoramento, 
desempenho e durabilidade das construções. 

A Tabela 1 apresenta os trabalhos de conclusão de curso, dissertação e tese encontrados nos repositórios 
pesquisados e a Tabela 2 exibe a lista dos artigos publicados nos anais do CBPAT. 

Tabela 1 – Quadro resumo dos artigos encontrados nos repositórios. 

Ano Referência Assunto 
Modelo 

Vant/sensor Autores 

2010 USP 

VANTs para sensoriamento remoto: 
Aplicabilidade na avaliação e 

monitoramento de impactos ambientais 
causados por acidentes com cargas 

perigosas. 

Mini e close 
range 

Longhitano,G 

2015 UFRGS 

Análise de desempenho de algoritmos para 
auxílio ao reconhecimento de fissuras em 
fachadas com revestimento de argamassa 

visando sua embarcação em VANTs. 

MikroKopter 
Quadcopter - Asa 

rotativa 
Pereira,F 
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2016 USP- SC 
Metodologia para o monitoramento 

automatizado das condições dos 
pavimentos utilizando VANTs. 

VANT eBee e 
câmera SODA 

(Sensor 
Optimized for 

Drone 
Application ) 

Branco,L. 

2016 UFBA 
Diretrizes para inspeção de segurança em 

canteiros de obra por meio de imageamento 
com veículo aéreo não tripulado (VANT). 

DJI Phantom 3 
Advanced 

Melo,R. 

2016 UTFPR 

Avaliação geométrica do levantamento da 
área construída da utfpr-dv por imagens de 

veículo Aéreo não tripulado – VANT 
utilizando câmera não-métrica. 

Phanton 2 Vision 
Plus 

Silva,G 

2016 UFT 

Utilização de veículo aéreo não tripulado 
(VANT) na identificação de resíduos de 

construção civil (RCC) dispostos em locais 
inadequados. 

VANT eBee e 
sensor RTK 

Parente,D. 

2017 UFSC 
VANT aplicado à gestão e monitoramento 

das áreas marginais as rodovias. 
Sony RGB 
Cybershot 

Mendes,L. 

2017 UTFPR 
Desenvolvimento de metodologia para 

monitoramento remoto de Rodovia. 
VANT Inspire 1 

RAW(DJI) 
Di Renzo,A 

2017 UFRGS 
Avaliação de fontes de incerteza em estudos 

de Rompimentos de barragens. 
Phantom II- Go 

pro Hero 3 
Tschiedel,A 

2018 USP 
Análise da aplicabilidade de sistemas mini-
VANT comercial no diagnóstico da geração 

de resíduos de desastres no Brasil. 

Mini-Vant G-
Quad (G-Drones) 

Lopes,T. 

2018 UNISINOS 
Utilização de VANT na obtenção de 
informações para cadastro urbano. 

Dji Inspire 2- 
Câmera Zenmuse 

X5S 
Fernandes,M. 

2019 UFC 

Uso de produtos fotogramétricos obtidos de 
uma aeronave remotamente pilotada (RPA) 

para a elaboração de projetos de 
Engenharia. 

Drone Parrot 
Anafi Work 

Saraiva, D. 

2019 UFAL 
A utilização do VANT (drone) como 

alternativa para atualização 
de regularização urbana. 

DJI Phantom 4 
Advanced 

Lins, B. 

2019 USP 
Modelagem BIM de infraestrutura Urbana a 
partir de levantamentos aéreos com Drone. 

Mavic Pro (DJI) 
Franco Júnior, 

J.C

2019 UFCG 
Inspeção de malha rodoviária federal com 

auxílio de veículo aéreo não tripulado 
(VANT). 

Phanton 3 Pro e 
Marvic Air  

Monte, D. 

2020 USP 

Integração e controle de qualidade de Lases 
scanner terrestre e de Drone para 

levantamentos de edifícios, monumentos e 
ruínas arqueológicas. 

Phantom 4 
Advanced (DJI) 

Gonçalves, R. 

2020 UTFPR 

Método para projetar arquiteturas de 
sensores para detecção de obstáculos em 

veículos aéreos não tripulados dedicados à 
inspeção de torres de alta tensão. 

Fabricação do 
Drone 

Berger, G. 

2020 UTFPR 
Método bioinspirado para exploração e 

mapeamento de ambientes internos com 
múltiplos VANT. 

------------- Rosa, R. 
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Na Tabela 1, observa-se que a primeira pesquisa publicada com aplicabilidade dos VANTs no setor industrial 
civil ocorreu em 2010 no repositório da USP, setor de monitoramento de infraestrutura de rodovias. 
Posteriomente, pesquisas utilizando drones passaram por um período de 5 anos de dormência e 
apresentaram maior relevância a partir de 2015. Este cenário faz crer que a utilização desse mecanismo, no 
Brasil, não era enfatizada no setor da construção civil. 

Outro fator importante é o desenvolvimento da tecnologia desses equipamentos ao longo dos anos, 
especialmente drones da DJI e estudos de fabricação própria. Pode-se observar que, conforme o mercado de 
drones avança em inovação, as pesquisas, em concomitância, tornam-se mais complexas. Nesse sentido, vale 
destacar o trabalho de Berger (2020) cuja temática é o desenvolvimento de um protótipo de Vant multirrotor, 
testando diversos sensores Laser e ultrassonico para detecção sensorial de obstáculos em torres de alta 
tensão. Este trabalho evidência a expansão e integração de sistemas inteligentes que venham suprir as 
principais necessidades como previnir colisões, navegar com fluidez e redução de custos operacionais 
melhorando as condiçoes para futuras inspeções.  

Tabela 2 – Quadro resumo dos artigos encontrados nos Anais do CBPAT. 

Ano Referência Assunto 
Modelo 

Vant/ sensor Autores 

2018 UNB 
Parâmetros para escolha de ensaios 

tradicionais e inovadores 
para inspeção preliminar de fachadas. 

---------------------
--------- 

Rios,R., 
Blumenschein,R

., Zanoni,V. 

2020 UPE 

Estudo exploratório de inspeção de 
manifestações patológicas de 

fachadas utilizando veículo aéreo não 
tripulado (VANT). 

DJI Phantom 4 
PRO Plus 

Moura JR., 
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Conforme Tabela 2, foi possível constatar que, apesar da grande quantidade de artigos nos anais do 
ALCONPAT, entre os anos 2014 e 2016, o emprego das aeronaves, ainda, não era difundido como uma 
viabilidade de instrumento de estudo na Engenharia Civil. Muitas das análises possuíam como objetos de 
estudos locais com grande dificuldade de acesso que com a implementação de VANT reduziria o risco, 
contribuiria na agilidade e eficácia de inspeção. Mais um fator a ser observado é que dentre as pesquisas 
realizadas sobre o tema – 6 em universidades públicas, 2 particulares e 2 em empresas privadas – , observa-
se o interesse de vários setores que tendem, com o tempo, ampliar a perspectiva de pesquisas com drones, 
especialmente na área de inspeção de estruturas. 

O Gráfico 3 ilustra a distribuição das pesquisas relacionadas por área, enquanto que o Gráfico 4 ilustra a 
distribuição demográfica elencadas nas Tabelas 1 e 2.  

Gráfico 3: Frequência por área. Gráfico 4: Frequência por região demográfica. 

As áreas da engenharia civil que obtiveram maiores utilizações do Veículo em estudo foram: Estrutura, 
Infraestrutura Urbana, Rodovia e Canteiro. Pelo Gráfico 3 é possível perceber um percentual maior da 
utilização de VANTs em estruturas, com um total de 53% das pesquisas. Isso denota maior interesse na 
tentativa de conhecer a melhor viabilidade do equipamento tecnológico em inspeções visando a durabilidade 
da edificação. Nas áreas de infraestrutura e gestão urbana e de rodovias, a ocorrência de estudos são 
similares, porém ainda abaixo de estruturas, possuindo pouca variabilidade em comparação a área de 
infraestrutura de canteiro, no qual possui grande potencial de exploração. 

Com base no Gráfico 4, nota-se a frequência das pesquisas na região Sul com 39%, valores bem próximos da 
região Nordeste com 32%. Embora o interesse inicial por pesquisas com drones tenha surgido em instituições 
pertencentes ao Sudeste, esta contém 21% das pesquisas totais. Já nas regiões norte e centro-oeste há uma 
carência na exploração do assunto. Pode-se perceber que os percentuais em estudo demonstram melhor 
espalhamento regional de pesquisas e expansão notável da participação de Univerdades pertencentes às 
regiões menos tradicionais, como o Nordeste (SIDONE et al., 2016). 

5. Conclusões

Os estudos evidenciaram que o uso de drones no mercado da construção civil apresenta diversas vantagens 
potenciais, citadas na literatura, nos múltiplos setores da engenharia civil. Essa ferramenta, fruto da 
integração multidisciplinar entre Engenharia Civil, Tecnologia de Informação e Cartografia, possibilita a coleta 
de dados com mais segurança, velocidade, preservação e custo acessível. 

Pôde-se observar que, a partir de 2019, o número de publicações aumentou, apontando o interesse de 
pesquisadores por novas estratégias de pesquisa na engenharia civil utilizando VANTs, demonstrando que o 
setor passa a reconhecer essa tecnologia como uma ferramenta para suprir as necessidades do mercado. 
Dentre esses interesses, pesquisas na área de estruturas se sobressaíram na tentativa de reduzir as barreiras 
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de frequência de inspeções rotineiras. Além disso, a região Sul, Nordeste e Sudeste obtiveram maiores 
destaques em pesquisas desenvolvidas, evidenciando a heterogenização espacial de fomentos em pesquisas. 

Diante disso, conclui-se que os estudos em VANTs, ao passar dos anos, vêm ocupando notável espaço no 
âmbito acadêmico e de forma heterogênea nas regiões. Além disso, visa-se, como perspectiva futura, que 
mais pesquisas possam ser desenvolvidas no intuito de alcançar diferentes embasamentos científicos além 
de ampliar a utilização dessas técnicas na indústria da construção civil. Compreende-se que este estudo atual 
trará insumos para um entendimento da evolução, quantitativa e qualitativa, de drones no meio acadêmico 
para objetivos específicos do setor. 
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Analysis of Pathological Manifestations and Reinforced Concrete Structures for 
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Resumo: O Museu da Cidade ou Museu Histórico de Brasília, é o museu mais antigo da capital, foi inaugurado 
em 21 de Abril de 1960, mesma data da inauguração da cidade, representa a transferência oficial da capital 
do Rio de Janeiro para Brasília. O Museu está localizado na Praça dos Três Poderes. O projeto, de 1958, é de 
Oscar Niemeyer, com influência do modernismo europeu de Le Crobusier, foi construído para registrar a 
construção de Brasília. O edifício foi tombado pelo Governo do Distrito Federal em 1982 IPHAN em 2007. O 
Museu está contido em um bloco longitudinal de concreto armado de 5,00 m x 35,00 m, formado por 2 vigas 
em C. O bloco se apoia em um cubo que, formado por 2 pilares, abriga a escada de acesso e serviços. A 
composição do aparente monolito, apoiado sobre um único suporte, gera dois balanços expressivos. A 
edificação é revestida em mármore branco. Em suas fachadas são esculpidos textos referentes a fatos 
relevantes para a construção de Brasília, além de uma escultura da cabeça de JK esculpida por José Alves 
Pedrosa, em pedra-sabão, com 1,5 Ton. Internamente, o espaço expositivo interno apresenta 16 painéis, 
também gravados no mármore, com citações sobre a transferência e construção da Nova Capital. Este 
trabalho identificou, através de inspeções visuais diversas manifestações patológicas no Museu, como 
fissuras, fraturas, lascagens, infiltrações, infiltrações, etc que foram classificadas segundo a metodologia GUT 
para identificar as prioridades de intervenções. Além disso, foi desenvolvido um modelo de análise estrutural 
através do método de elementos finitos para avaliar o desempenho e o comportamento estrutural do 
monumento. 

Palavras-chave: Concreto armado, Manifestações patológicas, reabilitação de estruturas. 

Abstract: The City Museum or Historical Museum of Brasilia is the oldest museum in the capital, it was 
inaugurated on April 21, 1960, the same date of the inauguration of the city, it represents the official transfer 
of the capital from Rio de Janeiro to Brasilia. The Museum is located at Praça dos Três Poderes. The project, 
dated of 1958, by Oscar Niemeyer, influenced by Le Crobusier's European modernism, was built to register 
the construction of Brasília. The Government of the Federal District in 1982 and IPHAN in 2007 listed the 
building as historical heritage. The Museum is contained in a longitudinal block of reinforced concrete of 5.00 
mx 35.00 m, formed by 2 beams in C shape. The block is supported on a cube that, formed by two pillars, 
houses the access staircase and services area. The composition of the apparent monolith, supported on a 
single support, generates two expressive balances. The building is covered in white marble. Three texts are 
sculpted on its façades - on the east facade, visible from the center of the square, a sentence by Juscelino 
Kubischeck, on the base of the building, relevant facts for the construction of Brasília and next to the sculpture 
of the head of JK sculpted by José Alves Pedrosa , in soapstone, with 1.5 t, a phrase in honor of the president. 
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Internally, the exhibition space features 16 panels, also engraved in marble, with quotes about the transfer 
and construction of the new capital. This work identified, through visual inspections, several pathological 
manifestations in the Museum, such as cracks, fractures, chipping, infiltrations, infiltrations, etc. that were 
classified according to the GUT methodology to identify the intervention priorities. In addition, a structural 
analysis model was developed using the finite element method to assess the performance and structural 
behavior of the monument. 

Key-words: Reinforced concrete, Pathological manifestations, rehabilitation of structures. 

1. Introdução

O Museu da Cidade, também conhecido como Museu Histórico de Brasília está localizado na Praça dos Três 
Poderes, em local privilegiado do centro cívico da capital do Brasil, próximo ao limite da praça com a via 
transversal ao Eixo Monumental, se situando entre os principais edifícios da cidade – Palácio do Planalto, 
Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.  

Museu da Cidade, ou Museu Histórico de Brasília (Figura 1), é uma edificação em forma de “um pequeno 
monumento que contém um ambiente penetrável”, projetada e, 1958 pelo Arquiteto Oscar Niemayer como 
um “Lugar de Memória” (Soares, 2017). Foi inaugurado em 21 de abril de 1960, mesma data da inauguração 
da cidade, tornando-se o museu mais antigo da capital e representando a transferência oficial da Capital 
Federal do Rio de Janeiro para Brasília. 

Figura 1 – Museu da Cidade, ou Museu Histórico de Brasília (foto de Júnior Aragão – creative commons). 

O Museu da Cidade, ao ser projetado e inaugurado junto com os principais monumentos de Brasília, tais 
como a Catedral, o Teatro Nacional, a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, além dos já citados edifícios da 
Praças dos Três Poderes, revela a importância do monumento e de seu conteúdo – a história da construção 
de Brasília, registrada em suas próprias paredes – para as pessoas que ajudaram a erguer a nova capital. 

O edifício é formado por dois volumes, uma base de apoio e acesso e um grande monólito que abriga o salão 
do museu, e assim é descrito por Niemeyer: “A forma plástica desse monumento, exprimindo por seu arrojo 
as possibilidades do concreto armado, atende, também, as características procuradas de sobriedade e 
beleza" (Niemeyer, 1959, p. 36 apud Soares, 2017). Essa composição é “uma clara referência à ideia de Le 
Corbusier para o monumento em homenagem a Paul Vaillant” (Lauande, 2010). 

O edifício foi tombado pelo Governo do Distrito Federal em 1982 (decreto nº 6.718) e pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2007 (Processo 1550-T-07). Mesmo assim, segundo o 
próprio IPHAN (2009) o museu faz parte de um conjunto de edifícios da época que “nem possuem projetos, 
mas apenas desenhos”, o que dificulta a pesquisa e memória do monumento.  

A edificação é revestida em mármore branco de Cachoeiro do Itapemerim. Em suas fachadas são esculpidos 
três textos. Na Fachada Leste, visível do centro da Praça está gravada uma frase de Juscelino Kubischeck. 

Na base do edifício, fatos relevantes para a construção de Brasília. Também voltada para a Praça dos Três 
Poderes, junto a escultura da cabeça de Juscelino Kubitschek por José Alves Pedrosa, em pedra-sabão, com 
1,5t, uma frase em homenagem ao presidente. 

Internamente, o espaço expositivo apresenta 16 painéis gravados no mármore, com citações sobre a 
transferência e construção da Nova Capital. 
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2. Estrutura

O Museu está contido em um bloco longitudinal de concreto armado de 5,00 m x 35,00 m, formado por 2 
vigas em C. O bloco se apoia em um cubo que, formado por 2 pilares, abriga a escada de acesso, além de 
pequeno depósito e sanitário de acesso restrito aos funcionários. O vão, situado na parte superior, entre as 
duas vigas, serviria como iluminação, porém, hoje, esse recurso não é utilizado. Nota-se na Figura 2 que a 
composição do monolito, aparentemente apoiado sobre um único suporte, gera dois balanços expressivos. 

Figura 2 – Museu da Cidade, balanços expressivos 

2.1 Análise da Estrutura 

Devido à falta de projetos do museu, citada anteriormente, o levantamento das dimensões do edifício foi 
baseado em desenhos e imagens, atuais e registradas em publicações da época, como a revista Módulo, foi 
possível identificar as principais peças estruturais conforme Quadro 1, utilizadas para fazer a modelagem da 
estrutura no programa SAP 2000, versão 21, conforme ilustrada na Figura 3. A modelagem foi feita utilizando 
elementos tipo frame (barras), considerando o perfil “C” de cada viga principal e as dimensões encontradas 
para os 2 pilares que formam a base do sistema estrutural. 

As cargas utilizadas no modelo foram inseridas de acordo com o estabelecido nas normas ABNT NBR 
6118:2014 e 6120:2017 para o peso próprio da estrutura de concreto armado (25 kN/m3) e revestimentos 
em mármore (0,85KN/m2), além da carga acidental indicada para áreas de exposição (5N/m2). 

Quadro 1 –  Dimensões dos elementos estruturais do Museu da Cidade 

Elemento Dimensões da seção Comprimento / altura Cor 

Vigas “C” 2,5 x 5 m 35 m 

Pilares 1,6 x 7 m 7 m 

Figura 3 – Modelo estrutural. Desenvolvido pelos autores (SAP 200 v.21) 

Na análise dos deslocamentos na estrutura, foi utilizada a combinação de carga para o Estado Limite de 
Serviço (ELS) (Equação 1). Já para a análise de esforços e dimensionamento foi utilizada a combinação de 
carga para Estado Limite Último (ELU), mostrado na Equação 2, conforme a ABNT NBR 6118:2014. 

(1 × 𝑔) + (1 × 𝑞) (1) 
(1,4 × 𝑔) + (1,5 × 𝑞) (2) 

Onde: 
g = Cargas Permanentes e q = Cargas Acidentais 
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A Figura 4 apresenta os deslocamentos nas extremidades da viga “C” que forma o bloco principal do Museu 
da Cidade. Nota-se que o deslocamento máximo, na extremidade do maior balanço é de aproximadamente 
1 cm, valor bem abaixo do que o máximo permitido pela norma atual (l /350).  

Figura 4 – Gráfico de deslocamentos para o Museu da Cidade. Desenvolvido pelos autores (SAP 200 v.21) 

A Figura 5 mostra o diagrama de momentos fletores nas vigas “C”, conforme esperado, a concentração de 
momento ocorre no encontro das vigas com o pilar de apoio, onde o momento chega a 30.517 KN.m. Já a 
Figura 6 mostra o diagrama de força axial nos pilares da base do museu. Percebe-se um esforço máximo na 
base dos pilares de -7115 KN. 

Figura 5 – Diagramas de momentos Fletores e gráficos de esforços na viga “C” do Museu da Cidade. Desenvolvido 
pelos autores (SAP 200 v.21)  

Figura 6 – Diagramas de esforço axial nos pilares do Museu da Cidade. Desenvolvido pelos autores (SAP 200 v.21) 

Os dados analisados demonstram que as peças estruturais do edifício do Museu da Cidade são de dimensões 
maiores que as mínimas exigidas pelas normas atuais nas condições levantadas. 

3. Inspeção Predial
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Segundo a ABNT NBR-16747:2020, as inspeções visuais fornecem a perspectiva qualitativa do dano e podem 
aferir os agentes de degradação de acordo com fatores endógenos como comportamento de uso e mesmo 
exógenos, como as anomalias externas. Baseados neste contexto sensorial descrito na ABNT NBR-
16747:2020, diversos autores apresentam propostas para validar a inspeção visual uma análise qualitativa 
subjetiva, com fornecimento de informações quantitativas como por exemplo a qualificação do dano 
conforme urgência, tendência e gravidade. 

3.1 Analise Sensorial – Tabela GUT 

A tabela GUT (gravidade, urgência e tendência) de Kepner eTregoe apresentada, segundo GOMIDE et al 
(2011), é a ferramenta que possibilita ao inspetor técnico a organização das ações de correção e priorização 
das intervenções corretivas a serem propostas no final da inspeção. 

De acordo com os estudos de ALVAREZ (1997), a proposta original de Kepner e Tregoe é a tomada de decisão 
administrativa baseada em três processos de análise: “Análise de Problema (identificação da causa do 
problema), Análise de Decisão (escolha de uma solução para o problema) e Análise de Problema Potencial 
(planejamento da implantação da solução)”. Uma vez qualificados, todos estes processos podem ser 
comparados de acordo com os valores finais estabelecidos na analise GUT. 

No Brasil GOMIDE et al (2011), adaptaram os reconhecidos estudos da tabela GUT à análise de danos 
perceptíveis durante a inspeção sensorial. Os autores propõem a calibração dos pesos atribuídos à gravidade, 
urgência e tendência conforme Quadro 2. 

Quadro 2 –  Tabela GUT- desenvolvido por KEPNER e TREGOE. Fonte: (GOMIDE; NETO; GULLO, 2011) 

GRAU GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA PESO 

Total Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do 
próprio edifício 

Evento em ocorrência Evolução imediata 10 

Alta Ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente 
ou ao edifício 

Evento prestes a ocorrer Evolução em curto 
prazo 

8 

Média Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou 
do edifício 

Evento prognosticado para 
breve 

Evolução em médio 
prazo 

6 

Baixa Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos 
financeiros  

Evento prognosticado para 
adiante 

Evolução em longo 
prazo 

3 

Nenhum Nenhuma Evento imprevisto Não vai evoluir 1 

Com a análise visual da manifestação patológica e a degradação percebida, GOMIDE et al (2011) propuseram 
o grau de dano variando de Total a Nenhum, com explanação textual orientativa. Cada grau de dano possui
sua correlação quantitativa pré-estabelecida, conforme pode ser visto no Quadro 2.

3.2 Metodologia aplicada ao Museu da Cidade 

O Museu da Cidade foi segmentado nos sistemas de acordo com os elementos principais que estão em 
degradação. Desta assertiva foram vistoriados os seguintes sistemas e seus componentes: 

– Sistema Estrutural composto das grandes vigas “C”, lajes e pilares de concreto que formam o museu.

– Sistema de Impermeabilização composto por todo o sistema de mantas e impermeabilizantes que
protegem os elementos estruturais ou revestimentos.

– Sistema Coletores Pluviais responsável pela drenagem até as galerias de esgoto presentes na sarjeta.

– Sistema de Fachadas composto por todo o acervo patrimonial esculpido nas fachadas, incluído a parte
de textos cravados no revestimento de mármore.

– Sistema de Esquadrias representa as janelas, portas e brises metálicos que favorecem não só o acesso
público como claridade e ventilação do museu.

– Sistema de Pisos abrange o calçamento interno e externo, limitando a área sombreada do monumento
uma vez que está inserido na praça dos três poderes.

– Sistema de Tetos são os forros internos parte visível da laje estrutural que compõem o pórtico principal.

– Sistema de Revestimentos Internos é a parte de acabamentos de mármore aplicados na parte interna da
estrutura e apresentam o acervo móvel do museu.
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– Sistema de Acessibilidade é inexistente e representa grande limitação ao público pois à época da
construção este não fazia parte dos estudos de projetos ou necessidades.

Foi realizada uma inspeção visual no dia sei de novembro de 2020, no período entre 14 e 16 horas. Durante 
essa inspeção foi possível identificar diversas manifestações patológicas no Museu da Cidade. 

Nas fachadas, as peças de mármore apresentam uma grande quantidade de fissuras mapeadas, 
provavelmente decorrente da retração da argamassa de assentamento, conforme pode ser visto na Figura 7. 

A Figura 7 mostra também, que foram identificados alguns pontos com fraturas e lascagem. Essas patologias 
são meios de entrada de água e impurezas, agravando ou ocasionando novas anomalias, como a lixiviação, 
que também foi identificada. 

Figura 7 – Manifestações patológicas detectadas na fachada do Museu da Cidade 

Também foram observadas manchas por infiltração nas fissuras e em rejuntes comprometidos e alterações 
cromáticas nas pedras por umidade, insolação, poeira e sujeira (Figura 8). Inicialmente, as manchas irão 
afetar a estética do edifício e, posteriormente, poderão danificar as propriedades físicas e mecânicas das 
peças. 

Figura 8 – Manchas por infiltração em fissura 

As peças de granito da rampa de entrada apresentam manchas de umidade, fraturas e desplacamento, 
conforme observado na Figura 9. As pedras do chão estão em várias partes soltas e com crescimento de 
vegetação. É também identificado o acúmulo de lixo na região. 
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Figura 9 – Fratura e desplacamento na rampa; Sujeira 

No interior do Museu são identificadas fissuras nas peças de mármore, fraturas e lascamento, pontos com 
infiltração, lixiviação, alterações cromáticas, rejuntes comprometidos, pintura dos dizeres com falhas e vários 
trabalhos de reparo com cores e texturas diferentes (Figura 10). As alterações cromáticas nas peças podem 
ocorrer por umidade nas peças, impurezas nos assentamentos e algum ponto de corrosão. 

Figura 10 – Manifestações patológicas encontradas no interior do Museu da Cidade 

Além disso, as esquadrias das janelas apresentam deterioração, comprometimento em sua vedação e sujeira; 
no forro há manchas de infiltração e existem diversas caixas de tomadas faltando, com a fiação aparecendo 
e manchas na peça de mármore ao redor das tomadas também foram identificadas. 

A análise da degradação com aplicação da tabela GUT foi registrada durante a inspeção visual e forneceu os 
dados do Quadro 3. 

Quadro 3 – Inspeção no Museu da Cidade - Aplicação da Tabela GUT. 

SISTEMAS G U T GUT 

1.Sistemas Estruturais M B B 14 

2.Impermeabilização A T T 28 

3.Fachadas A A A 24 

4.Coletores Pluviais A T T 28 

5.Esquadrias Internas M T M 22 

6.Pisos A T A 26 

7.Tetos M M A 20 

8.Revestimentos internos M T B 20 

9.Acessibiliade T T T 30 

De forma gráfica a Figura 11 apresenta os dados consolidados da inspeção visual, demonstrando que o 
sistema de acessibilidade desponta como prioridade na ação de reforma ou manutenção. 
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Figura 11 – Análise gráfica da Tabela GUT - Inspeção do Museu as Cidade. 

Verifica-se a eficiência da aplicação proposta por Kepner e Tregoe e adaptada por GOMIDE et al (2011), uma 
vez que é possível estabelecer a ordem de prioridades de intervenção de acordo com o valor GUT obtido. 
Neste sentido podemos ordenar as ações de reforma no sistema de acessibilidade (GUT=30), seguido por 
Coletores Pluviais e Impermeabilização (GUT=28) e sucessivamente até o Sistema Estrutural (GUT = 14). 

4. Conclusões

Ao analisar a estrutura do Museu da Cidade, podemos explorar a importância dele não só como registro 
histórico da construção de Brasília, mas também sua contribuição para a demonstração das possibilidades 
do concreto armado exploradas na arquitetura moderna brasileira. 

As análises e inspeções realizadas em importantes obras como o Museu da Cidade contribuem para a 
memória do patrimônio moderno brasileiro, além de expor e traçar diretrizes para sua preservação. 
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Resumo 

A elevada produtividade, o crescimento rápido, o baixo custo e o fácil cultivo tornam o bambu um material 
sustentável promissor como alternativa em projetos de engenharia e arquitetura. No entanto, o escasso 
conhecimento acadêmico sobre a espécie Bambusa Vulgaris, a sua utilização incipiente na construção civil 
e a sua alta oferta na região Nordeste do Brasil evidenciam a necessidade de geração de conhecimento 
quanto às características do bambu. O presente trabalho tem como objetivo analisar as características 
físicas do bambu de espécie Bambusa Vulgaris, extraído de três regiões distintas (basal, mediana e topo; 
com e sem nó) do colmo maduro cultivado no município de Redenção, Ceará, Brasil. Foram realizados 
ensaios de retração e inchamento para avaliação da estabilidade dimensional do bambu; também foram 
analisados o teor de umidade e as densidades básica e aparente, a fim de evidenciar o fácil manuseio do 
material. Os resultados de caracterização física da espécie de bambu B. Vulgaris evidenciam sua potencial 
aplicação na construção civil como material alternativo, tendo em vista os valores de retração e 
inchamento volumétricos na ordem média de 0,6% e 2,6%, respectivamente, em 24h, comparativos à 
madeira Eucalipto com retração média de 0,9% e inchamento superior a 10%.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Construção civil; Caracterização; Material Alternativo; Bambu. 

Abstract 

High productivity, rapid growth, low cost and easy cultivation make bamboo a promising sustainable 
material as an alternative in engineering and architecture projects. However, the lack of academic 
knowledge about the species Bambusa Vulgaris, its incipient use in civil construction and its high supply in 
the Northeast region of Brazil show the need to generate knowledge about the characteristics of bamboo. 
The present work aims to analyze the physical characteristics of Bambusa Vulgaris bamboo, extracted from 
three distinct regions (basal, median and top; with and without a knot) of the mature stem grown in the 
municipality of Redenção, Ceará, Brazil. Retraction and swelling tests were carried out to assess the 
dimensional stability of the bamboo; the moisture content and the basic and apparent densities were also 
analyzed, in order to demonstrate the easy handling of the material. The results of physical characterization 
of the bamboo species B. Vulgaris show its potential application in civil construction as an alternative 
material, bearing in mind the volumetric shrinkage and swelling values in the average order of 0.6% and 
2.6%, respectively, in 24h, compared to Eucalyptus wood with an average retraction of 0.9% and swelling 
greater than 10%. 

Keywords: Sustainability; Construction; Characterization; Alternative material; Bamboo. 
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1. Introdução

A China, líder na produção mundial de bambu, tem uma vasta lista de utilidades da planta, cerca de 1500 
aplicações. Compõem essa lista o seu emprego em projetos de irrigação, paisagismo e artesanato, bem 
como o aproveitamento na culinária, na produção de papel, carvão, móveis e em projetos de engenharia e 
arquitetura (RIBAS, 2015). Na Índia, é utilizado como matéria-prima para celulose. O papel feito de 
Bambusa Vulgaris tem excepcional resistência ao rasgo, comparável ao papel feito de madeira macia. 
Também pode ser usado para fazer painéis de partículas e papel de grau de embalagem flexível.  

No território brasileiro, o bambu é cultivado principalmente nas regiões nordeste e sudeste do país. No 
estado do Maranhão, a sua produção é destinada para a geração de energia através da biomassa. Nos 
estados de Pernambuco e Paraíba, o bambu é utilizado na produção de celulose e papel, já a produção de 
painéis, broto e fitocosméticos, se concentram nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio 
Grande do Sul (EMBRAPA, 2018). 

Por apresentar cultivo fácil e de baixo custo, crescimento rápido, elevada produtividade por hectare, baixa 
densidade, alta resistência à tração e compressão, e baixa energia de produção, o bambu e a sua madeira 
tornaram-se alternativas sustentáveis aos materiais convencionais que compõem os projetos de 
engenharia e arquitetura. Por essas e outras características, o bambu possui elevado potencial de aplicação 
na construção civil, em especial nos elementos que compõem as edificações, sejam eles estruturais, como: 
pilares, vigas e lajes, ou arquitetônicos, mesclando funções mecânicas à estética da planta. No entanto, 
quando utilizado em projetos estruturais, é fortemente recomendada a aplicação de tratamentos 
preventivos, pois como todo material biológico, o bambu está suscetível à deterioração natural (GHAVAMI 
E TOLEDO FILHO, 1992).   

Em alguns países asiáticos, latino-americanos e africanos, os colmos de bambu são tradicionalmente usados 
como vigas e colunas (YU, W. K.; CHUNG, K. F.; CHAN, S. L., 2005; KAMINSKI, LAWRENCE e TRUJILLO, 
2016). Além disso, os colmos de bambu também podem ser usados para realizar produtos de engenharia, 
como compósitos laminados e scrimber (VERMA e CHARIAR, 2012; SHARMA et al., 2015). 

O bambu, como material alternativo em substituição parcial ou total aos convencionais da construção civil, 
como: o concreto, a madeira e o aço; pode contribuir para a redução da emissão do gás carbônico na 
atmosfera, para a diminuição do desmatamento de florestas virgens e para a redução da geração de 
resíduos sólidos (PADOVAN, 2010). 

O alto desempenho mecânico aliado à sustentabilidade confere ao bambu um alto potencial para substituir 
materiais de construção convencionais em diversas aplicações. Em particular, existem países em que este 
material é utilizado na construção há milênios e representa uma mais-valia, pelo contrário, existem países 
onde ainda não existe conhecimento suficiente das propriedades estruturais do bambu cultivado 
localmente. Nestes casos, é importante ampliar o conhecimento das propriedades das espécies locais de 
bambu, apoiado no desenvolvimento de procedimentos de teste padronizados adequados (MOLARI, 
MENTRASTI e FABIANI, 2020). 

O presente estudo tem por objetivo caracterizar o bambu de espécie Bambusa Vulgaris quanto às 
propriedades físicas de densidades básica e aparente, teor de umidade, retração e inchamento 
volumétricos. Foram investigadas as diferenças entre os valores das propriedades mencionadas em 
diferentes posições do colmo (Base, Intermédio e Topo) e na presença ou ausência de nós, visando indicar a 
utilização do bambu B. Vulgaris como material alternativo para construção civil. 

2. Materiais e Métodos

2.1 Bambu da espécie Bambusa Vulgaris 

Foi selecionado para o presente estudo o bambu de espécie Bambusa Vulgaris, predominante do estado do 
Ceará/Brasil. Todos os colmos de bambu testados foram cultivados em Redenção, município localizado a 70 
km da capital do estado cearense, cujo clima é Tropical Quente Úmido, caracterizado por altas 
temperaturas e elevada umidade, favorável ao desenvolvimento desta espécie de bambu. A espécie 
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estudada faz parte da categoria de bambu simpodial ou entouceirante (Figura 1), cujos rizomas são curtos e 
crescem próximos uns dos outros, formando grupos de bambus em touceiras aglomeradas. 

Figura 1 – Rizoma do tipo Simpodial ou Entouceirante 

A seleção dos colmos de bambu foi realizada de forma aleatória, no entanto buscando-se amostras 
representativas com idade média entre três e cinco anos de plantação, tendo em vista que varas mais 
maduras e livres de defeitos aparentes apresentam maior rigidez dos colmos. Para identificação das varas 
maduras, observou-se a ausência de brácteas; a presença de manchas externas; o aspecto envelhecido e a 
posição da touceira, normalmente ao centro do bambuzal e com acesso dificultado.  

Após coleta, as varas foram transportadas e abrigadas em local livre de intempéries, como chuva e 
incidência solar, e posicionadas na vertical para secagem natural ao ar. 

As varas de bambu foram cortadas no equipamento Serra de bancada (Corrupio) com disco de corte 
apropriado para madeira (Figura 2 a) nas dimensões especificadas em cada ensaio (Figura 2 b). Os colmos 
foram divididos em três posições distinta, sendo elas identificadas como Base (B), Intermédio (I) e Topo (T). 
Ainda, as amostras contemplam a variável Com ou Sem nó, portanto, foram distribuídas em seis grupos de 
análise (Basal sem nó, Intermédio sem nó, Topo sem nó, Basal com nó, Intermédio com nó e Topo com nó). 

Figura 2 – a) Corte do colmo para confecção dos corpos de prova. b) Amostras de corpos de prova em bambu 

2.2 Análise das propriedades físicas do bambu 

Foram realizados os ensaios de caracterização física do bambu da espécie Bambusa Vulgaris conforme 
descrito no Quadro 1.  

a) b) 
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Quadro 1 – Caracterização física do Bambusa Vulgaris 

Determinação Método Equipamento Amostragem Dimensões (mm) 

Teor de umidade 
ISO 22157:2019 / 

NBR 16828-2: 2019 

Balança / 

Estufa 
24 unidades 25 x 25 x t* 

Densidade 

básica 

ISO 22157:2019 / 
NBR 16828-2: 2019 

Paquímetro / 
Balança / 

Estufa 
24 unidades 25 x 25 x t* 

Densidade 
Aparente 

NBR 7190:1997 
Paquímetro / 

Balança 
24 unidades 25 x 25 x t* 

Retração NBR 16828-2: 2019 
Paquímetro / 

Estufa 
24 unidades 100 x D x t* 

Inchamento 
NBR 16828-2: 2019 

Adaptado 
Paquímetro 24 unidades 100 x D x t* 

Nota: D: diâmetro externo; t: espessura da parede do colmo 

3. Apresentação e discussão dos resultados

Os valores médios de densidade básica do Bambusa Vulgaris são apresentados na Tabela 1, em conjunto 
aos desvios e ao coeficiente de variação das médias. Observa-se maior densidade básica média para 
amostras com nós em relação às três regiões do bambu (Base, Intermédio e Topo), este resultado é 
justificado pela concentração de fibras na região nodal. Verifica-se o crescimento da densidade básica 
média no sentido da base ao topo do colmo, Brito et al (2015) explicam este incremento devido à grande 
concentração dos feixes fibrovasculares na região do topo, somado à redução das células parenquimáticas 
nessa posição para espécies de bambu Dendrocalamus giganteus Munro. Comportamento similar é 
relatado nos estudos de Azzini et al (1987), com valores variando de 660 kg/m³ a 813 kg/m³; Lima et al 
(2011), com resultados de 400 kg/m³ a 550 kg/m³; Moreira (2012), apresentou valores entre 538 kg/m³ a 
591 kg/m³; Balduíno Júnior (2015), relatou valores entre 540 kg/m³ e 689 kg/m³, e Brand et al (2020), valor 
médio de densidade básica igual a 623 kg/m³.  

Tabela 1 – Densidade básica do bambu Bambusa Vulgaris 

Posição 

no colmo 

Densidade 
Básica média 

(kg/m³) 

Desvio 
Padrão 
(kg/m³) 

Desvio 
Médio 

(kg/m³) 

CV 

(%) 

Base 
Com nó 462 126 97 27 

Sem nó 347 60 50 17 

Intermédio 
Com nó 489 68 54 14 

Sem nó 480 17 13 4 

Topo 
Com nó 495 35 29 7 

Sem nó 471 46 37 10 

Valores médios 457 59 47 13 

Nota: CV: Coeficiente de Variação 

Foi obtido valor médio igual a 457 kg/m³, similar ao resultado observado por Lima et al (2011), onde o valor 
máximo de densidade básica média para o presente estudo foi de 495 kg/m³ na região do topo com nó e 
valor mínimo de 347 kg/m³ para a posição da base sem nó. Em comparação a espécie de madeira 
Eucalyptus sp., observam-se valores próximos ao obtido para o Bambusa Vulgaris, onde Protásio et al. 
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(2013) evidenciam valores de densidade entre 471 kg/m³ a 619 kg/m³ para diferentes espécies de 
Eucalyptus, indicando o potencial do uso do bambu na construção civil. 

A Tabela 2 apresenta valores médios para a densidade aparente do Bambusa Vulgaris, onde observa-se 
comportamento similar ao constatado para a densidade básica média, sendo os maiores valores obtidos 
para amostras com a presença de nós e o crescimento desta propriedade física no sentido base-topo. 
Comparando-se a densidade básica média à densidade aparente média, observa-se que esta é 22% menor 
que a densidade básica, visto que a última considera os vazios existentes na amostra. 

Foi obtido valor médio para a densidade aparente igual a 356 kg/m³, onde o valor máximo foi registrado na 
região do intermédio com nó igual a 387 kg/m³ e valor mínimo de 281 kg/m³ para a posição basal sem nó. 
Resultados similares foram constatados por Balduíno Júnior (2015), o qual relatou valores entre 323 kg/m³ 
e 431 kg/m³ para carvão vegetal de Bambusa Vulgaris; Brand et al (2020), valores para  densidade aparente 
entre 323 a 431 kg/m³; ambos os estudos evidenciando o incremento de densidade da base ao topo. 

Tabela 2 – Densidade aparente do bambu Bambusa Vulgaris 

Posição 

no colmo 

Densidade 
Aparente média 

(kg/m³) 

Desvio 
Padrão 
(kg/m³) 

Desvio 
Médio 

(kg/m³) 

CV 

(%) 

Base 
Com nó 371 80 61 22 

Sem nó 281 41 27 15 

Intermédio 
Com nó 387 57 48 15 

Sem nó 349 16 11 4 

Topo 
Com nó 378 22 16 6 

Sem nó 369 23 16 6 

Valores médios 356 40 30 11 

Nota: CV: Coeficiente de Variação 

O teor de umidade natural da espécie Bambusa Vulgaris foi verificado após 52 dias, 100 dias e 101 dias da 
coleta dos colmos. Os resultados são apresentados na Figura 3, para amostras sem nó, e Figura 4, para 
corpos de prova com nó. Observa-se a diminuição acentuada do teor de umidade ao longo do tempo para 
as três diferentes posições do bambu, constatando-se maior variação para a região do topo com e sem nó.  

Figura 3 – Teor de umidade em função do tempo de secagem do bambu Bambusa Vulgaris após coleta (Amostras Sem 
Nó) 
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Figura 4 – Teor de umidade em função do tempo de secagem do bambu Bambusa Vulgaris após coleta (Amostras Com 
Nó) 

Maiores valores de umidade foram obtidos para amostras na região do topo após 52 dias e 100 dias da 
coleta dos colmos, conforme Tabela 3, no entanto ao terceiro dia foi constatada a redução da umidade no 
sentido longitudinal, ou seja, da base ao topo. Tal resultado pode ser explicado pela redução dos lumes e 
pelo aumento da espessura das paredes dos feixes fibrovasculares, constatado nos estudos de Berndsen 
(2008) e Brito et al. (2015). 

Tabela 3 – Teor de umidade média do bambu Bambusa Vulgaris 

Posição 

no colmo 

Teor de Umidade média (%) Desvio Padrão (%) 

52 dias 100 dias 101 dias 52 dias 100 dias 101 dias 

Base 
Com nó 72,1 16,2 15,1 1,9 1,0 1,9 

Sem nó 64,9 12,1 12,1 6,0 0,7 0,3 

Intermédio 
Com nó 72,2 16,0 14,3 0,1 1,3 0,4 

Sem nó 57,6 11,7 11,7 5,9 0,7 0,5 

Topo 
Com nó 75,1 16,5 14,5 3,6 1,9 1,9 

Sem nó 68,9 12,4 11,5 4,6 0,5 0,7 

Valores médios 68,5 14,1 13,2 3,7 1,0 1,0 

Nota: CV: Coeficiente de Variação 

Foi analisada a estabilidade dimensional do Bambusa Vulgaris através da retração e do inchamento 
volumétricos, a fim de determinar a utilização desta espécie de bambu na construção civil. A Figura 5 
apresenta valores de retração volumétrica ao longo do tempo (24h, 48h, 72h e 96h) para amostras sem nó, 
na qual se constatam maiores valores médios de retração para a base, atingindo a retração máxima de 
1,6% após 96h de secagem em estufa, também evidenciado na Tabela 4.  
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Figura 5 – Retração volumétrica em função do tempo (Amostras Sem Nó) 

A Figura 6 apresenta valores de retração volumétrica em relação ao tempo para amostras com nó, onde se 
constatam maiores valores médios de retração para a região intermediária, atingindo a retração máxima de 
1,5% após 96h de secagem em estufa, conforme Tabela 4.  

Figura 6 – Retração volumétrica em função do tempo (Amostras Com Nó) 

Constataram-se valores discrepantes para a retração volumétrica existente no topo e no intermédio após 
24h de ensaio, onde foram obtidos valores superiores à idade de 48h. Não foram observadas discrepâncias 
similares nas demais idades. 

Tabela 4 – Retração volumétrica média do bambu Bambusa Vulgaris 

Posição 

no colmo 

Inchamento Volumétrico médio (%) 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

Base 
Com nó 0,6 0,7 0,8 1,3 

Sem nó 0,7 1,0 1,1 1,6 

Intermédio 
Com nó 0,8 0,8 0,9 1,5 

Sem nó 0,4 0,5 0,6 1,3 

Topo 
Com nó 0,7 0,5 0,6 1,3 

Sem nó 0,4 0,6 0,8 1,5 
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Valores médios 0,6 0,7 0,8 1,4 

Observa-se, para as amostras com e sem nó, que não houve constância nos valores de retração volumétrica 
após 96h, sendo indicada a continuação desta análise para maiores idades. 

A Figura 7 apresenta valores de inchamento volumétrico ao longo do tempo (24h, 48h, 72h e 96h) para 
amostras sem nó, na qual se constatam maiores valores médios de inchamento para o topo, atingindo valor 
máximo de 16,7% após 96h de saturação em água destilada, também evidenciado na Tabela 5. Observa-se 
um crescimento elevado no inchamento das amostras sem nó no intervalo entre 72h e 96h, bem como não 
foi verificada a constância nos valores de inchamento após 96h, sendo indicada a continuação da análise 
dessa propriedade ao longo de maior período. 

Figura 7 – Inchamento volumétrico em função do tempo (Amostras Sem Nó) 

A Figura 8 apresenta valores de inchamento volumétrico em relação ao tempo para amostras com nó, onde 
se constatam maiores valores médios de inchamento para a região intermediária, atingindo valor máximo 
de 15,8% após 96h de saturação em água destilada, conforme Tabela 5.  

Figura 8 – Inchamento volumétrico em função do tempo (Amostras Com Nó) 

Observam-se maiores valores de inchamento no sentido Base-Topo até a idade de 72h, havendo alteração 
às 96h quando a região intermediária assume o maior valor de inchamento (15,8%), posterior ao topo 
(15,3%) e à região basal (15,1%). 
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Tabela 5 –  Inchamento volumétrico médio do bambu Bambusa Vulgaris 

Posição 

no colmo 

Inchamento Volumétrico médio (%) 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

Base 
Com nó 3,2 3,7 3,9 15,1 

Sem nó 3,3 4,1 4,6 16,2 

Intermédio 
Com nó 2,6 3,1 3,2 15,8 

Sem nó 1,5 1,8 1,8 14,2 

Topo 
Com nó 2,0 2,4 2,5 15,3 

Sem nó 3,4 3,9 3,9 16,7 

Valores médios 2,6 3,2 3,3 15,5 

4. Conclusões

Foi realizada a caracterização física do bambu de espécie Bambusa Vulgaris, sendo realizada uma análise 
comparativa entre os valores de densidades básica e aparente, teor de umidade, retração e inchamento 
volumétricos em diferentes posições do colmo (Base, Intermédio e Topo), na presença ou ausência de nós, 
visando indicar a utilização do bambu B. Vulgaris como material alternativo à construção civil.  

Com a realização da caracterização física das amostras, observou-se uma maior densidade básica média 
para amostras com nós em relação às três regiões do bambu (Base (462 kg/m³), Intermédio (489 kg/m³) e 
Topo (495 kg/m³)), este resultado é justificado pela concentração de fibras na região nodal. Foi verificado 
que a densidade básica média cresce no sentido da base ao topo do colmo, característica explicada pela 
grande concentração dos feixes fibrovasculares na região do topo. Foi obtido valor médio para a densidade 
básica média igual a 457 kg/m³. 

O teor de umidade natural da espécie Bambusa Vulgaris foi verificado após 52 dias, 100 dias e 101 dias da 
coleta dos colmos. Observou-se a diminuição acentuada do teor de umidade ao longo do tempo para as 
três diferentes posições do bambu, constatando-se maior variação para a região do topo com e sem nó.  

Os resultados de caracterização física da espécie de bambu B. Vulgaris evidenciam sua potencial aplicação 
na construção civil como material alternativo, tendo em vista os valores de retração e inchamento 
volumétricos na ordem média de 0,6% e 2,6%, respectivamente, em 24h, comparativos à madeira Eucalipto 
com retração média de 0,9% e inchamento superior a 10%. Portanto, o caráter de contribuição deste 
trabalho se evidencia pela ampliação do conhecimento quanto às propriedades físicas do bambu de espécie 
B. Vulgaris, incentivando o uso de materiais eco-sustentáveis na construção civil brasileira, assim,
empregando matérias-primas que permitam a redução de resíduos e poluição.
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Abstract: The pandemic Covid-19 has distorted the way of living and enjoying the spaces. Unfortunately, 
cities are often saturated and many of the public buildings fail to meet the new needs. The need to expand 
the spaces is a problem and an opportunity: intervening on the existing patrimony, however, requires a 
multidisciplinary commitment. The interventions on the built heritage have several problems, on the one 
hand technological, aimed at improving the energy impact of the new building, and on the other properly 
structural, because the existing heritage was not always built with seismic requirements. 

This article presents some possible solutions for intervention on the existing patrimony for the 
implementation of the spaces through volumetric addition, "parasitic architecture", and how the use of 
wood and its derivatives can allow it. 

Keywords: Parasite architecture, Sustainable architecture, Structural Analysis, CLT, Pres-Lam 

1. Introduction

In this pandemic period, the use of space is changed. The need to expand the spaces becomes an 
opportunity even if the interventions on existing buildings involve two major problems: technological 
(Arena et al., 2017) aimed at improving the energy impact of the “new” building, and urbanistical, aimed at 
respecting urban planning regulations and structural, which requires the achievement of an adequate 
seismic safety index according to current regulations (NTC 2018). 

There is static implications in terms of increased load and require, through understanding the state of fact, 
appropriate checks to design both local interventions on the existing building. Such interventions can 
concern both R / C buildings and masonry heritage (Monaco et al., 2020). For the latter, however, it is 
better to intervene with local reinforcements (Monaco et al., 2018). In order to preserve green space, the 
only way to expand spaces by reducing land consumption is to "build on the built". There are three types of 
intervention: 

 Rooftop architecture, an elevation that uses roofs as new soils for localized expansion interventions or
real complex urban systems of functions and equipment (Khalfi, 2019) (Figure 1a).

 Parasitical Architecture. In this typology, new inhabitable volumes are grafted onto existing buildings.
The new parasitical volume is distinct from the host building both formally and spatially, but linked to
it by a state of necessity (Figure 1b).

 Exoskeleton systems, independent volumetric expansion to be superimposed on the facades, defined
by a structure on autonomous foundations. It can accommodate new spaces and support possible
elevations (Di Giulio, 2010; Bellini, 2018).
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 a)  b) 

Figure 1 - Enlargement of the University of Graz, Atelier Thomas Pucher 2019 (a); Rucksack House arch. Stefan 
Eberstadt 2004 (b) 

This article shows an overview of these types of intervention that can represent an interesting opportunity 
to study all the aspects that affect the building on the built. In particular, functional and structural aspects 
depend on the choice of materials. (Bergamasco et al., 2018; Violano et al., 2020). For example, the 
construction of new volumes in wood or with products derived from wood allows both the respect of high 
structural and architectural standards, and the increase of energy efficiency and environmental 
sustainability. A brief overview of the materials and technologies will be presented which, in the authors' 
opinion, go well with the types of intervention identified. 

2. Parasite Architecture Technologies

In the context of wide strategies of urban regeneration, these interventions can produce virtuous effects of 
energy efficiency, creation of new living spaces, social services, and common areas without further land 
consumption. 

Four layouts, three of which involve the building envelope, while the fourth is located inside open spaces 
delimited by building curtains, are considered (Figure 2). 

Figure 2 – Types of parasitic volums 

Type 1 is a new volume built at the roof level and carried by the existing structures. It replicates the 
typology and technologies of the underlying building reproducing its configuration without variations or 
differ from it in terms of shape and materials. 

Type 2 is an independent structure from the existing one. It is autonomous, founded and detached from 
the pre-existing envelope (exoskeleton) (Figure 3). 

Figure 3 - Addition with exoskeleton for A. Volta Institute of Aversa (CE) Italy. (Fabozzi, 2016) 
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Type 3 is a parasitic volumetric additions attached to perimeter walls and/or roofs of existing building 
(Figure 4). The new volumes can be expansions of housing units or constitute independent units to serve 
with new vertical connections. 

Figure 4 - Parasitic volumetric additions in the district "le fornaci" in S. Maria Capua Vetere (CE) Italy. (Borriello, 2015) 

The type 4, without occupying free surface usable for outdoor activities, partially fill the courts. The new 
"aerial" volumes ensure the original aero-illuminating ratios. It can be appropriate for school buildings with 
large courtyards to maintain the function of spaces for sports and educational activities for large groups. 

The load-bearing structures of the new volumes should be large span beams connected to the courtyard 
perimeter walls and the horizontal connections are represented by the structural walkway. 

The benefits of volumetric additions should be verified in the light of some aspects, like: 

 problems related to the interface between the new volumes and the existing;

 assessment of the actual technical and functional improvement of the building (accessibility, energy
efficiency, safety, new services, etc.);

 structural problems due to the addition of new loads the load-bearing structure and on the foundation
systems of the existing building;

 the "weight" of the new volumes on the balances (architectural, environmental, social) of the urban
context.

Some of these types, for example 3 and 4, are of more complex application as regards masonry buildings, 
as better illustrated in the following paragraph. 

3. Parasite Architecture: Structural Aspects

The complete knowledge of the original building is not simply expressed in a series of investigations aimed 
at determining the mechanical parameters that govern the structure, especially for masonry buildings 
(Frunzio et al., 2019). The knowledge allows finding information also and above all on the technologies, the 
structural schemes, and design choices made previously. The type of interactions between new and old 
represents a milestone for any volumetric addition. In other words, depending on the type of addendum, it 
is possible to understand which of the above types it falls into. The new structures can have relationships of 
connection or independence from the original ones. 

Types 1 and 3 described in paragraph 2) are a clear example of a parasitic relationship of dependence of 
the "host" structure. Therefore their construction is subject to the global verification of the new 
configuration of the building (NTC, 2018). This mainly derives from an evident increase in the loads on the 
original system. Even if this does not necessarily involve in type 1 a modification of the static schemes 
except in terms of an increase in the load-bearing sections, in type 3 where the added mass is eccentric, a 
modification of the static schemes is reasonable. In both cases, the increase in masses, the displacement of 
the center of gravity of the stiffnesses and the modification of the shape ratios determine a modification of 
the seismic behavior of the system in the post-operative configuration. In the latter case, in-depth 
assessments of the torsional behavior of the building as a whole are required (De Stefano et al., 2014; 
Faella et al., 2010). 
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Figure 5 shows an example of an isolated parasitic volumetric addition. This volume is prefabricated and 
anchored by bolts and tie rods to the reinforced concrete base structure. If, on the other hand, it is a 
masonry structure, the base structure must be reinforced at the attachment points (Calderoni et al., 2016; 
Guadagnuolo et al., 2020). In all cases, the anchors have to be made of local verifications. These elements 
can be added on the two facades of a linear building or the facades of an internal courtyard, as shown in 
Figure 5b. 

Figure 5 -  Parasitic volumetric additions of type 3: a) render; b) possible layout in plan (1) linear building, (2) courtyard 
building 

Type 2 is different because the relationship between new and old can determine both a condition of 
independence and a profound structural interaction. In the second hypothesis, the structural problems are 
the same of type 1 and type 3. The main difference is that the parasitic structure does not completely 
depend on the original one. Thanks to the presence of elements that insist on the ground, partly 
contributes to supporting the loads weighing on the building. This condition could therefore allow 
entrusting to the new structure also the reinforcement function of the existing building by acting as an 
active element in the structural retrofit strategy (Marini et al., 2017). An example of this configuration is 
represented by the adaptive exoskeleton system (Bellini, 2018) as a device that intervenes on the original 
structural element, improving its initial characteristics. 

Figure 6 -  a) Two retrofit solutions with adaptive exoskeleton; b) two retrofit solutions with added seismic-resistant 
elements (Marini et al., 2017) (Bellini, 2018) 

In the case of an addendum completely independent from the original building, the real difficulty lies in 
preserving the condition of structural independence unchanged over time, starting first from an adequate 
step between the foundations of the two structures. It is necessary to avoid that the structures touch each 
other in the event of an earthquake and consequently design the seismic joints. (Frettoloso et al., 2015). 
The real difficulty is the construction of suitable structures to climb over the original building. The lights 
could be enormous and therefore the choice of materials and technologies for the construction of the new 
structure must be such as to guarantee compliance with the required requirements, but also their 
maintenance over time. Similarly, for large decks, floors need to be stiffened. The plan position of the 

a) b) 

a) b) 
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concentric bracing must be chosen in such a way as to give the structure adequate qualities of translating 
bi-directional stiffness and resistance as well as torsional stiffness qualities (Alecci et al. 2019). 

The presence of pillars that weigh on the beams of the over structures involves a "floating column" 
behavior. That determines the need for in-depth analysis that considers the punching problem, the effects 
of the vertical component of the seismic action, and the torsional effects additional. 

An example of an independent structure from the original one is represented by the Villa Fiorita Clinic 
located in Aversa (Frunzio et al., 2011). The new structure completely incorporates the original building but 
does not interact with it and override the existing one, covering the pre-existing court. The structural 
scheme is of an earthquake-resistant structure with concentric bracing with active diagonals to which the 
dissipative function is entrusted. The interactions between the buildings is reduced by dissipation devices 
which as well as ensuring an adequate seismic capacity allows to limit the movements of the addendum. 

Figure 7 -  Villa Fiorita Clinic: a) ante-operam; b) post-operam; c) original plan view; d) structural model of the added 
structure (Frunzio et al., 2011) 

The last type, n. 4, except for the establishment of new connections, presents all the criticalities of the 
added structures. It's important to pay attention to the horizontal actions caused directly by the structural 
elements, orthogonal to the courtyard walls, and to the connections. 

Ultimately, for type 2 and 4, the added structures can increase the structural performance and seismic 
capacity of the building. This idea, linked with "low-damage" strategies, can represent the guide for a 
multidisciplinary and resilient project. So the dissipative elements and systems, let  obtain the increasing of 
the seismic capacity and limit post-event damage, significantly reducing post-event repair costs. 
(Buonocore et al., 2014). 

Today, wood and the modern materials derived from it can represent an optimal choice for interventions of 
volumetric additions (Margani et al., 2020; Valluzzi et al., 2021). Modern research and technological 
innovations have allowed overcoming the problems related to the anisotropy of the original material by 
creating a "new generation" of products and technologies that fully compete with the most commonly used 
materials (Di Gennaro et al., 2019; Frunzio et al., 2021; Izzi et al., 2018; Sun et al., 2020). So, volumetric 

a) b) 

c) d) 
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additions without soil consumption joined with the use of wood create smart and sustainable buildings, 
which are able to adapt to events and changes of urbanized areas. 

This is, also, possible thanks to the use of the Pres-Lam System (Palermo et al., 2005) which was created in 
response to the growing demand for seismic-resilient and sustainable structures (Granello et al., 2020). The 
innovation lies in applying the concept of prestressing to prefabricated wooden elements such as glulam 
and CLT (cross-laminated timber). This happens by creating a post-tensioning system on-site through the 
use of sliding cables and tensioning equipment. 

Several studies have been conducted to analyze the recentering and dissipative characteristics of structures 
made with this technology (Akbas et al., 2017; Ganey et al., 2017; Hashemi et al., 2020). As well as the 
dissipative effects due to the insertion of rocking elements inside existing structures to be entrusted with 
the migration of damage (Pilon et al., 2019; Sandoli et al., 2020; 2021), or due to the presence of metal 
connections for reinforcement interventions in its plane with CLT panels (Longarini et al., 2018) or off-plan 
(Riccadonna et al., 2019). In general, numerous research groups are investigating the effects of 
reinforcement systems based on the use of panels for exoskeletons or endoskeletons on existing masonry 
buildings (Salgado et al., 2021; Sustersic et al., 2014). 

In the end wood, in its modern configurations, fits with the different needs of building, in particular where 
there are requirements of high efficiency, low impact and particular construction phases.  

The prefabrication makes the proposed solution also advantageous in terms of optimization. The faster 
installation and the use of elements substantially executed off-site allow to precisely establish the times 
and areas involved in the construction and assembly phases. That could ensure the continuation of the 
activities in the original building if necessary. Ultimately these characteristics define a low CO2 footprint not 
so much for the material itself as for the entire construction process. 

4. Conclusions

"Parasitic architecture" let the realization of volumetric addition without consumption of free soil. Also, the 
almost totally "off-site" technologies is the most suitable for its realization. In this sense, it seems 
appropriate to use laminated wood components assembled with innovative technologies (Presslam and 
CLT). These interventions combined with the use of wood can be fully integrated into the perspective of 
“resilient thinking” in order to create smart buildings. 

Moreover, the use of prefabricated components ensures the speed of interventions, even in urban site 
conditions with not always easy access. The need to expand the spaces becomes an opportunity to 
intervene on the existing heritage by improving the energy impact and structural performance, with a great 
multidisciplinary commitment. In fact, the solutions identified are of two types, added independent of the 
base building, with the advantage of a lower regulatory burden, or additions that become one with the 
base building and improve its seismic characteristics. 
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Resumo: O processo de estudo diagnóstico tem início quando o caso em análise tem objetivo de entender os 
fenômenos e manifestações dinâmicas, neste primeiro momento e feito uma interpretação de cada subsídio 
alevantado, buscando entender de forma cronológica, como a estrutura funciona como foi construída e sua reação 
devido às manifestações patológicas como é, porque surgiram os problemas, todos esses dado contribuem para 
direcionamento e procura de informações para assim formular uma possível hipótese, podendo aplicar noções 
probabilística para formulação do diagnóstico. Com o intuito de buscar soluções e correções nas edificações faz se 
necessário realizar estudos diagnósticos, mas não é algo de imediato, pois devem atender um processo de análises e 
estudo para entender todo processo de evolução do caso, pois as manifestações podem ocorrer de uma maneira em 
certo momento e com outro aspecto completamente diferente em outra fase, que vai depender muito da sua 
evolução nesse sentido, este trabalho consiste num estudo de caso realizado em uma residência unifamiliar na cidade 
de Fronteiras Piauí, no qual se efetuou, com base nas orientações técnicas do IBAPE e ABNT, o preenchimento de 
todas as etapas de um diagnóstico visível a olho nu  para identificar, todas as patologias, seguindo do prognostico, 
com um  relatório, onde foram apresentadas todas as anomalias e falhas encontradas na residência, bem como suas 
medidas corretivas e saneadoras. Também, foi proposto um plano de manutenção adequado para correção das 
manifestações patológicas encontras na edificação em estudo. 

Palavras-chave: Diagnostico, Prognostico, Inspeção Predial 

Abstract: The diagnostic study process starts when the case under analysis aims to understand the dynamic 
phenomena and manifestations, in this first moment and an interpretation of each raised subsidy is made, trying to 
understand chronologically, how the structure works as it was built and their reaction due to the pathological 
manifestations as it is, because the problems arose, all of these data contribute to directing and searching for 
information to formulate a possible hypothesis, being able to apply probabilistic notions to formulate the diagnosis. In 
order to seek solutions and corrections in buildings, it is necessary to carry out diagnostic studies, but it is not 
something immediately, as they must attend a process of analysis and study to understand the entire process of 
evolution of the case, as the manifestations can occur in a way at a certain moment and with a completely different 
aspect in another phase, which will depend a lot on its evolution in this sense, this work consists of a case study 
carried out in a single-family residence in the city of Fronteiras Piauí, in which it was carried out, based on the 
guidelines IBAPE and ABNT techniques, filling in all stages of a diagnosis visible to the naked eye to identify, all 
pathologies, following the prognosis, with a report, where all the anomalies and flaws found in the residence were 
presented, as well as their measurements corrective and sanitary measures. Also, an adequate maintenance plan was 
proposed to correct the pathological manifestations found in the building under study. 

Keyword: Diagnosis, Prediction, Building Inspection 
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1. Introdução

A constante migração da população para as zonas urbanas proporciona vantagens para os 
municípios e aos habitantes, através de um aumento da construção de novas moradias em todas as 
regiões. A crescente implantação de novas residências unifamiliar possibilita o desenvolvimento da região 
através da origem de zonas comerciais, residenciais e turísticas, promovendo inúmeros benefícios como a 
geração de empregos e aumentando a movimentação nas ruas provocando um fortalecimento de um 
sentimento de vizinhança, pois com mais gentes nas ruas melhora a sensação de segurança além de mais 
dinheiro circulando na economia local. 

As edificações devem ser projetadas com um padrão de qualidade, devendo ser construídas 
atendendo as necessidades dos usuários seguindo no mínimo três requisitos: resistência estrutural, 
desempenho adequado para o uso e durabilidade. Para garantir esse critério e necessário que haja além de 
um projeto adequado é primordial uma boa execução. 

Com o passar do tempo essas edificações sofrem deteriorações de uso e de agentes externos como 
intemperismo, levando a casos extremos o comprometimento dessas estruturas podendo causar  acidentes 
pela falta de manutenção dessas edificações, exigindo da engenharia civil buscar conhecimentos e 
tecnologias que possam ajudar a prevenir tais sinistros. Diante dessas anomalias faz-se indispensável à 
análise de um profissional engenheiro civil ou arquiteto devidamente habilitado pelos conselhos federal e 
regional previsto nas seguintes leis: 

Lei de nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, 

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo, e dá outras providências. 

Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, 

Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências. 

A engenharia diagnóstica propõe estabelecer a qualidade total da edificação através do 
diagnóstico e prognóstico com o propósito de reduzir e tratar as manifestações patológicas, atuando em 
todas as fases da obra com ênfase maior no pós-obra, como os estudos das patologias, manutenções das 
edificações e correções necessárias. Neste contexto, este trabalho propõe fazer de acordo com as normas 
brasileiras existentes, ABNT E IBAPE um estudo diagnóstico e prognóstico de uma residência unifamiliar na 
cidade de Fronteiras Piauí. 

As manifestações patológicas têm sido muito recorrentes nas edificações modernas seja ela de 
grande, médio ou pequeno porte, fato é, que tem tornado tema de discussão do mercado da construção 
civil. Os problemas patológicos vêm se tornando cada vez mais frequente, sabemos que todas as estruturas 
inclusive máquinas precisa de cuidados e manutenção periódica. Por isso é importante planejar e tomar 
cuidados para evitar complicações, até mesmo intervenções corretivas. 

Nesse sentido, o estudo diagnóstico se torna importante, sobretudo pela as grandes incidências 
de casos recorrentes de manifestações patológicas, quantidade pequena de referências existentes e 
pesquisas relacionadas ao assunto, com o propósito de acrescentar informações para melhorar a análise 
diagnóstica. 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em realizar um estudo diagnostico em uma residência 
unifamiliar a fim de avaliar as patologias existentes, identificar possíveis falhas e explicações perante as 
normas brasileiras ABNT, IBAPE, por meio de um exame de todo o esquema construtivo de uma residência 
unifamiliar no município de Fronteiras no Piauí, a fim de identificar as principais patologias existentes na 
moradia, para assim fazer um esquema contendo as patologias existentes e por fim, apresentar um plano 
de manutenção corretivo e preventivo de acordo com as patologias presente na residência. 
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2. Esquema Normativo

Tendo em vista, que norma ABNT NBR 16747 (2020), considera a inspeção predial sendo um 
processo que visa auxiliar na gestão das edificações, realizada com periodicidade e de forma regular 
contribui para mitigação de risco técnicos e econômicos que estão diretamente ligados ao desempenho das 
edificações. A atividade inspeção predial tem como principal objetivo constatar o estado e funcionamento e 
conservação da edificação, de seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acompanhamento 
sistêmico do comportamento em uso ao longo da vida útil, para que seja mantida as condições mínimas 
necessárias, a segurança, habitabilidade e durabilidade da edificação.    

Dessa forma, a engenharia diagnostica usa como um dos critérios avaliativos para identificação das 
patologias presente na edificação o laudo de inspeção, que por sua vez pode classificar o estado e o grau de 
risco da edificação, assim possibilitando as intervenções necessárias para conservação, manutenção e bom 
desempenho da mesma, conforme mostrado na Comissão de Estudo de Inspeção Predial. ABNT CB-02 
140.02. (2013) 

Segundo a norma do IBAPE (2012), a inspeção predial é dividida em três níveis, relacionada com a 
tipologia e o uso observado do imóvel a ser inspecionada, a complexidade dos sistemas construtivos. A 
tabela 1 mostra os níveis definidos na norma: 

Tabela 1 - Classificação dos Níveis de Inspeção Predial 

NIVEL 
1 

Corresponde à inspeção predial realizada em edificações de pequeno porte com baixa complexidade 
técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos empregada em 
edificações com planos de manutenções muito simples. 

NIVEL 
2 

Corresponde à inspeção Predial realizada em edificações de médio porte, considerando a complexidade 
técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos 
médios e com sistemas convencionais.  

NIVEL 
3 

Corresponde à inspeção predial realizada em edificações consideradas de grande porte, com alta 
complexidade técnica, de manutenção e operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões 
construtivos superiores e com sistemas mais sofisticados, empregada em edificações com vários 
pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. 

Fonte: IBAPE, 2012 

As anomalias normalmente estão relacionadas a defeitos construtivos e são caracterizadas pela a 
perdas do desempenho de um elemento, sistema ou subsistema e são divididas segundo norma ABNT NBR 
16747 (2020) em: 

 Endógena ou construtiva: quando a perda de desempenho decorre das etapas de projeto ou execução.

 Exógena: quando a perda de desempenho se relaciona a fatores externos a edificação provocada por
terceiros.

 Funcional: quando a perda de desempenho de um elemento se relaciona com o envelhecimento natural
consequentemente término da vida útil. ABNT NBR 16747 (ABNT 2020)

Em seguida a identificação e classificação das anomalias e falhas quanto à origem, determina-se o
seu grau de risco avaliando os prejuízos causados aos usuários e a edificação. Também vale ressaltar, aos 
prejuízos referentes ao seu desempenho, estética e segurança. De acordo com a norma do IBAPE (2012) a 
tabela abaixo mostra como deve ser classificado o grau de risco. 

Tabela 2 - Classificação de Riscos 

Crítico 

Quando a edificação apresenta risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do 
meio ambiente, quando os sistemas e subsistemas não desempenham suas funções corretamente, 
havendo a perda da funcionalidade causando possíveis paralisações, aumento excessivo de custo de 
manutenção e correções, comprometimento da vida útil.  

Médio 
Quando a edificação apresenta risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade de 
seus sistemas e subsistemas, e deterioração precoce, apresentando menor risco a segurança do usuário. 

Mínimo 
Quando a edificação apresenta risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e 
planejada, sem maiores danos aos seus sistemas e subsistemas, mantendo seu valor imobiliário. 

Fonte: IBAPE, 2012 

Após análise do risco e importante fazer um cronograma sequenciando de ações corretivas 
a serem tomadas, tendo em vista, o grau de risco e comprometimento das estruturas, devido as 
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manifestações patológicas, é importante também estipular prazos para aplicar as meditas senadoras 
seguindo as recomendações técnicas para evita maiores danos as estruturas e risco de acidentes aos 
usuários. 

3. Metodologia

Para o desenvolvimento do presente trabalho e atendimento de todos os objetivos, foi realizado 
usando as fontes normativas IBAPE (2012) ABNT NBR 16747 (2020), constituído um estudo diagnóstico 
visual em uma residência unifamiliar de 139,5 m², localizada na Rua Projetada Nove S/N, Bairro Panorama 
em Fronteiras – Piauí, no qual foi realizado um levantamento “in loco”, através da identificação das 
patologias de forma visual e fotografando para apresentar soluções propicias para os problemas 
diagnosticados compondo um prognóstico dessas anomalias. As imagens a seguir mostram perspectivas da 
residência juntamente com a sua planta baixa: 

(a) Parte Externa da Casa

(b) Planta Baixa da Casa

(b) Parte Interna da Casa

(c) Corredor Lateral da Casa
Figura 1 – Residência Unifamiliar da Pesquisa 

Fonte: Autores, 2020 
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As etapas a seguir apresentam todos os procedimentos de um diagnóstico realizado na residência: 

 Vistoria

Os moradores da residência observaram a presença de algumas patologias existentes em diversos
ambientes, no qual as preocupações se tornaram alarmantes para assim contatar profissionais técnicos, a 
fim de verificar as situações atuais da moradia. Para impedir qualquer pânico em uma construção 
recomenda realizar uma busca periódica de qualquer tipo de anomalia existente ou pelo menos início, para 
evitar danos futuros. Inicialmente, a realização de uma visita na residência para consultar as preocupações 
relatadas pelos moradores, dando início aos trabalhos de investigação, como também uma análise e 
decisões de ações prévias necessárias para aperfeiçoar o tempo e decidir como desenvolver os trabalhos de 
inspeção. 

Diante disso, a solicitado ao proprietário da residência toda documentação legal, alvará de 
construção, projeto arquitetônico, estrutural, instalações elétricas e hidro sanitárias. O proprietário relata 
não ter mais à posse desses documentos, pois os mesmos foram perdidos, havendo à necessidade dos 
autores fazer um levantamento, mas detalhado para realizar a representação da planta baixa da residência 
no AutoCAD 2020, com o propósito de detalhar, identificar os locais de cada patologia e melhor entender o 
possível diagnóstico de cada anomalia encontrada. 

 Inspeção

Após os relatos dos moradores, a residência passou por uma investigação detalhada com o intuito de
identificar e informar com clareza quais os procedimentos a prosseguir durante a inspeção. Na segunda 
visita, a inspeção visual consistiu em analisar todos os sistemas e subsistemas no interior da residência, e 
com isso a realização de entrevistas com os moradores para coletar dados como: 

 Histórico da Residência: para assim saber o ano de construção, as reformas realizadas na residência;
 Método Construtivo: com a intenção de delimitar quais as prováveis patologias que se adequem ao

critério de execução realizado na residência;
 Fatores Ambientais: as condições externas ao qual a moradia está submetida para saber durante o

seu período de utilização;

Desta maneira, esses critérios auxiliam numa melhor compreensão para melhor entender as
possíveis causas das patologias existentes no local, acompanhado de um registro fotográfico de todas as 
anomalias encontradas. Dessa forma foram vistoriados todos os ambientes da residência que podem 
apresentar algum risco aos usuários, com interesse de saber como proceder com as manutenções 
adequadas. 

 Auditoria

Após análise dos dados coletados “in loco”, e nas entrevistas com os morados da residência, feito
uma análise visual de todos sistemas e subsistemas da residência determinou-se as origens das não 
conformidades detectadas na residência. 

Foi verificado que na residência, a falta de um planejamento de manutenção em seus sistemas e 
subsistemas tendo em vista que a última interversão foi realizada no ano de 2010 com a conclusão da 
pintura e colocação do piso em revestimento cerâmico. As anomalias encontras podem ser classificadas 
como: anomalias endógenas, anomalias funcionais ou anomalias exógenas, ABNT NBR 16747 (2020). 

 Perícia

Nesta etapa, as informações referentes às patologias consistem em informar as origens juntamente
com as causas e efeitos, a fim de mostrar o motivo da existência da patologia, além das consequências se 
não realizar as devidas manutenções. Logo após a finalização de todas etapas de investigação, vistoria, 
inspeção na residência obteve um diagnostico onde foram passadas todas as recomendações para cada 
sistemas e subsistemas da residência, apesentando a classificação das anomalias encontras conforme a 
ABNT NBR 16747 (2020). 
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4. Resultados e Discussões

Diante dos dados coletados em campo, o modo como cada uma das anomalias se comporta 
mediante aos casos apresentados, com o intuito de realizar todos os procedimentos adequados para 
determinar e certificar o provável início de cada uma das patologias, conforme podem ser visualizados os 
seguintes aspectos a seguir: 

 Destacamento do Reboco: Ocorre a separação do reboco da estrutura em diversos locais ou por
completo, devido ao material utilizado (agregado, cimento etc.) ou a má execução (espessura do
revestimento etc.), conforme mostra a figura 2a, 2b, 2c e 2d, a localização juntamente com as fotos
de cada um retiradas durante a inspeção;

 Eflorescência: Consiste na formação de manchas na superfície do revestimento devido à evaporação
de sais dissolvidos em água, proveniente de ambientes quentes e úmidos, impurezas na areia etc. As
imagens 2e, 2f, 2g e 2h mostram perfeitamente as situações dessa patologia na residência;

 Fissuras na diagonal: Pode ocorrer devido a micro movimentos ou de acomodação da edificação
sobre o solo, conforme pode ser observado nas figuras 2i e 2j;

 Trincas Horizontais e Diagonais: Ocorre por possíveis falhas na execução ou material de péssima
qualidade, o mau dimensionamento de estruturas é um dos principais fatores (figura 2k e 2l);

 Fissuras diagonais em canto de janelas: Os esforços e tensões agem sobre as estruturas e paredes
de uma construção em decorrência de seu próprio peso. No entanto, numa parede com portas e
janelas os esforços se redistribuem, concentrando-se com mais intensidade sobre as quinas e o
centro das aberturas (figura 2m, 2n e 2o).

(a) Patologia A (b) Patologia B (c) Patologia C (d) Patologia D

(e) Patologia E (f) Patologia F (g) Patologia G (h) Patologia H

(i) Patologia I (j) Patologia J (k) Patologia K (l) Patologia L

(m) Patologia M (n) Patologia N (o) Patologia O
Figura 2 – Patologias Encontradas 

Fonte: Autores, 2020 

As anomalias e falhas encontradas ao longo da vistoria, inspeção e auditoria realizada na residência, 
foram descritas e classificadas de acordo com sua origem segundo a ABNT NBR 16747 (2020), analisado 
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origem, causa e efeito, para aplicar medidas corretivas necessárias, para manter os sistemas e subsistemas 
da residência em funcionamento atendendo a necessidade dos usuários, a tabela 3 mostram isso de forma 
e clara. 

Tabela 3 – Origem, Causa, Efeito 

Patologia Origem Causa Efeito 

Destacamento 
do Reboco 

Endógena 

Falha no processo executivo, uso de 
matéria inadequado com presença de 
matéria orgânica e ausência de 
impermeabilizantes e chapisco 

Perda da proteção da alvenaria, 
da estética e da camada de 
pintura. 

Eflorescência Endógena 
Falta de impermeabilizantes, presença 
de goteiras. 

Perda da estética e do 
substrato de reboco. 

Fissuras na 
diagonal 

Endógena 

Erro de execução do projeto de 
fundação, ausência de viga baldrame 
ou bloco de fundação 

Perda da estética, porta de 
entrada para agente externos 
como água e organismos 
orgânicos. 

Trincas 
Horizontais e 

Diagonais 
Endógena 

Uso de materiais inadequados, falhas 
na execução, falta de amarração entre 
viga e pilar, sobrepeso na estrutura, 
falha de projetos estrutural ou 
execução. 

Comprometimento da peça 
estrutural porta de entrada 
para agentes corrosivos, além 
da estética. 

Fissuras 
diagonais em 

canto de 
janelas 

Endógena 

Erro de execução, falta do elemento 
estrutural vergas e contra vergas, 
sobrecarregando a estrutura de 
alvenaria. 

Perda da estética, porta de 
entrada para agentes externos, 
com a água comprometimento 
da alvenaria de vedação. 

Fonte: Autores, 2020 

Diante das falhas e anomalias encontradas com suas respectivas classificações origem causa e 
efeito foram descritos os riscos e as medidas saneadoras juntamente com um plano de intervenções  
definido os prazos para aplicação de todas medidas corretivas, levando em consideração o grau de urgência 
e risco, segundo a norma do IBAPE (2012), tomando os devidos cuidados a quanto o risco  eminente de 
acidentes aos usuários da residência devido as manifestações patológicas nas estruturas da residência, a 
tabela-4  a baixo mostra  essa recomendações de forma resumida e clara. 

Tabela 6 – Riscos, Medidas Saneadoras, Prazo/dias 

Patologia Risco Medidas Saneadoras Prazo/Dias 

Destacamento 
do Reboco 

Médio 

Retirar todo reboco afetado, aplicação de impermeabilizantes 
seguindo as recomendações dos fabricantes para evitar 
infiltrações em áreas molhadas e externas, aplica chapisco, 
aguardar o tempo de cura correto, emboco para regularização 
e finalizar o reboco deixando a superfície lisa e plana. 

60 

Eflorescência Médio 

Retirar todo material comprometido aplicação de 
impermeabilizantes seguindo as recomendações dos 
fabricantes para evitar infiltrações em ares molhadas e 
externas, aplicação de uma nova camada de rebocos e pintura.  

90 

Fissuras na 
diagonal 

Alto 
Fazer o projeto aquedo de fundação com o dimensionamento 
correto para distribuição das cargas no solo, corrigindo a 
estrutura existente.  

30 

Trincas 
Horizontais e 

Diagonais 
Crítico 

 Realizar a correção do pilar e da viga com empresa especializa, 
corrigindo as falhas existente.   30 

Fissuras 
diagonais em 

canto de 
janelas 

Médio 

Colocar o elemento estrutural de vergas e contas vergas, 
remoção da área comprometidas para corrigir as fissuras 
existente. 

30 

Fonte: Autores, 2020 

  Aplicação de todas as meditas saneadoras e corretivas tem urgência em sua execução, tendo em 
vista, o comprometimento de parte das estruturas de concreto principalmente no pilar de sustentação da 
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garagem apresentando riscos consideráveis a ruptura, podendo causar maiores danos a residência e como 
também danos físicos aos usuários. 

5. Conclusão

Nos últimos anos, ocorre um aumento da preocupação na segurança das edificações principalmente 
do poder público, perceptivos com a edição de leis e decretos municipais instituindo a obrigatoriedade da 
inspeção predial, em razão a recorrência de acidentes com edificações. Além deste fato, diante da crise 
econômica que o país enfrenta aliado a uma grande concorrência fez construtoras buscar tecnologias e 
soluções mais rápidas e ágeis, descuidando muitas vezes do principal quesito: a segurança, a mão de obra 
pouco qualificada também é um fator que tem contribuído muito para erros de execução em projetos, 
fatores esses que tem contribuído muito para surgir com mais frequências patologias nas edificações. 

O presente trabalho teve como finalidade a realização de um estudo de caso de uma residência 
unifamiliar, comprido todos os requisitos para um diagnóstico, onde foram analisados os sistemas e 
subsistemas da residência passíveis de verificação a olho nu de acordo com a metodologia proposta pelo 
ABNT NBR 16747 (2020) e IBAPE (2012) identificando as patologias e falhas presentes. Em seguida, a 
identificação de um plano de manutenção, conforme a ordem de prioridade e os prazos indicados neste 
trabalho. Tendo em vista o resultado da análise de todas as patologias e falhas encontradas na residência, a 
prioridade esta relacionada a três: trincas no pilar, fissura nas esquadrias e comprometimento do reboco, 
pois a necessidade de realizar a correção das trincas no pilar e as fissuras nas esquadrias envolve o 
funcionamento estrutural e além dessas patologias encontradas, a não conformidades no reboco e pinturas 
compromete a estética da residência, segurança e conforto aos usuários. 

Diante disso, considerando um número considerável de anomalias e falhas na residência, tendo 
em vista a falta de documentação solicitada, conclui-se a ausência de manutenções periódicas, provocando 
transtorno e desconforto os usuários além das preocupações devidos aos efeitos das patologias existentes. 
Portanto é imprescindível aos responsáveis pela residência a observação de todas as recomendações do 
diagnóstico e prognóstico proposto no presente trabalho, realizando todas as manutenções descritas, 
atentando aos prazos e prioridades, a fim de melhorar as condições de uso, conforto e segurança da 
residência. Também se torna necessário manter a periodicidade das vistorias e manutenções para atender 
de forma satisfatória e segura a necessidade de todos os moradores. 
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Resumo: A salvaguarda do patrimônio histórico-cultural é um interesse comum da sociedade, visto que ele 
expressa a identidade cultural e econômica local. Na região do Município de Curvelo/MG, os edifícios são 
derivados da base de transporte férreo do século passado, que trouxe significativa evolução sócio 
econômica para a região. Manter essas estruturas históricas em um bom estado de conservação representa 
desafios inerentes às políticas de conservação, além de conhecimentos específicos de materiais e técnicas 
construtivas retrospectivas. O objetivo deste trabalho é identificar manifestações patológicas utilizando a 
termografia na caracterização do patrimônio histórico da região de Curvelo/MG, particularmente o Prédio 
2, conhecido como Lúcio Cardoso, que pertence ao conjunto urbano da Praça Central do Brasil. A análise de 
edificações de importância histórica deve ser precedida de um planejamento detalhado. A proposta 
metodológica consiste na aplicação de um ensaio não-destrutivo (END), nomeadamente a técnica da 
termografia. Esta tem como objetivo auxiliar na vistoria predial, ressaltar as anomalias existentes na 
edificação analisada, assim como identificar suas características construtivas e possíveis reformas ou 
alterações arquitetônicas. Com a termografia é possível observar algumas anomalias como fissuras, 
infiltrações, vazamentos, deslocamento de revestimentos ou pintura, desagregação de paredes, entre 
outras. Para este estudo de caso também foi feito o levantamento de informações e coletas de dados 
visuais, levantamentos de laudos anteriores, revisões bibliográficas e análise histórica arquitetônica da 
edificação. Como resultado, verificou-se com a vistoria e a análise visual que a edificação está em processo 
de reforma e encontra-se em bom estado de conservação, apesar de não ter sido preservada na 
integralidade, suas técnicas construtivas iniciais. Esse trabalho demonstra a importância da preservação e 
reabilitação predial em patrimônios históricos como forma de resguardar a arquitetura, história e cultura 
de uma comunidade. Traz consigo também a caracterização pela termografia, um método não invasivo que 
possibilita uma melhor avaliação das anomalias apresentadas no edificado estudado. 

Palavras-chave: vistoria, patologias, patrimônios, termografia, ensaio não destrutivo 

Abstract: Safeguarding the historical and cultural heritage is a common interest of society, since it 
expresses the local cultural and economic identity. In the region of the Municipality of Curvelo/MG, the 
buildings are derived from the railroad base of the last century, which brought significant socioeconomic 
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evolution to the region. Keeping these historic structures in a good state of conservation poses challenges 
inherent to conservation policies, in addition to specific knowledge of materials and retrospective 
construction techniques. The objective of this work is to identify pathological manifestations using 
thermography to characterize the historical heritage of the Curvelo/MG region, particularly Building 2, 
known as Lúcio Cardoso, which belongs to the urban complex of Praça Central do Brasil. The analysis of 
buildings of historical importance must be preceded by detailed planning. The methodological proposal 
consists of the application of a non-destructive test (END), namely the thermography technique. This aims 
to assist in building inspection, highlight the anomalies existing in the analyzed building, as well as identify 
its constructive characteristics and possible architectural reforms or changes. With thermography it is 
possible to observe some anomalies such as cracks, infiltrations, leaks, displacement of coatings or paint, 
disintegration of walls, among others. For this case study, the survey of information and visual data 
collections, surveys of previous reports, bibliographic reviews and historical architectural analysis of the 
building were also carried out. As a result, it was verified with the inspection and visual analysis that the 
building is in the process of being renovated and is in good condition, despite not having been fully 
preserved, its initial construction techniques. This work demonstrates the importance of building 
preservation and rehabilitation in historical heritage as a way of protecting the architecture, history and 
culture of a community. It also brings the characterization by thermography, a non-invasive method that 
allows a better evaluation of the anomalies presented in the studied building. 

Keywords: survey, pathologies, heritage, thermography, non-destructive testing. 

1. Introdução

A durabilidade dos edifícios está relacionada aos materiais utilizados na sua construção. Assim, 
habitualmente encontramos manifestações patológicas causadas por agentes físicos ou químicos que 
podem estar associadas a intemperismo ou ataque de fungos. Existe ainda a possibilidade de ocorrência de 
falha de projeto ou durante o período de construção, além de ocorrências relacionadas à durabilidade dos 
materiais ou carência de manutenção levando a pouca ou nenhuma conservação da estrutura. Essas 
anomalias, irregularidades que ocasiona a perda de desempenho da edificação, podem ser classificadas 
como endógenas, funcionais e exógenas (ABNT, 2020). 

Em alguns casos, a sociedade utiliza o patrimônio edificado sem proteção ou manutenção mínima. 
Frequentemente, sofremos com a instabilidade jurídica ou a falta de recursos para proteger a integridade 
arquitetônica, cultural e histórica do patrimônio edificado levando a uma má preservação. Com a crescente 
transformação mundial, os debates em relação a proteção de patrimônios históricos ficaram cada vez mais 
acirrados, por se retratar de uma forma de demarcar na linha do tempo a história, cultura e sua evolução 
socioeconômica. 

O prédio escolhido como objeto de estudo, denominado como Prédio Lúcio Cardoso (Prédio 2), faz-se 
fragmento do conjunto urbano da Praça Central, onde localiza-se mais 3 edificados e a antiga estação 
ferroviária. Os edifícios foram construídos na chegada da Rede Ferroviária Federal S/A (R.F.F.S.A) à cidade 
de Curvelo/MG, e teve como objetivo abrigar os trabalhadores que prestavam serviço à rede (CURVELO, 
2003). Devido à grande importância da R.F.F.S.A na evolução econômica da região de Curvelo/MG, 
entende-se a importância de manter os prédios e as suas respectivas documentações a salvo, para manter 
a integridade histórica da região. No procedimento utilizado para a escolha dos edifícios para o estudo de 
caso, foi levada em conta a indagação histórica e cultural bem como a logística de visita para todos os 
integrantes da equipe. 
Segundo Silva (2016), integralmente todas as edificações exigem intervenções periódicas durante o seu 
tempo de vida útil para que continue atendendo aos requisitos de desempenho exigidos pela NBR 15575 
(ABNT, 2013). Edificações em que não ocorrem essas intervenções, ou manutenções, podem vir a sofrer 
com a degradação precoce de suas partes e perda de desempenho ocasionadas por má qualidade dos 
materiais ali usados e/ou deficiências no projeto (POSSAN; DEMOLINE, 2013).  
No processo de investigação do Prédio 2, foram utilizadas as recomendações do Conselho Internacional dos 
Monumentos e Sítios - ICOMOS (ICOMOS, 2002) e a norma NBR 16747(ABNT, 2020) para analisar, preservar 
e caracterizar as manifestações patológicas encontradas. Os patrimônios, por terem um valor histórico, 

498



Utilização da termografia na identificação de anomalias exógenas e funcionais no patrimônio histórico de Curvelo/MG. 

cultural e arquitetônico para aquele local e, considerando suas características construtivas e a idade 
associada, devem passar por Inspeções Prediais com maior periodicidade em relação as demais 
construções. A Inspeção Predial pode ser entendida como um processo sistêmico e predominante sensorial 
que avalia as condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação (ABNT, 
2020). Para auxiliar nesse processo de Inspeção Predial podemos usar como auxiliares, os ensaios não 
destrutivos (ENDs). 
Os ENDs contam com equipamentos que não põem em risco a estrutura original do edificado, sendo 
aconselhável a sua utilização em investigações em patrimônios e estruturas em utilização. Neste estudo de 
caso do Prédio 2, pertencente ao conjunto urbano da Praça central do Brasil foi utilizada a câmera 
termográfica como forma de complementação da inspeção predial. A técnica da termografia permite, em 
alguns casos, uma interpretação amplificada das manifestações patológicas visíveis e não visíveis, e têm a 
possibilidade de detectar com melhor precisão a intensidade das anomalias tendo potencial de auxiliar e 
direcionar a possíveis soluções para os danos no patrimônio.  

2. Metodologia

Para este trabalho, a metodobologia utilizada englobou uma revisão bibliográfica acerca do tema, seleção 
do patrimônio estudado e a definição das técnicas para inspeção predial com auxílio da termografia. Estas 
etapas foram detalhadas na seção a seguir. 

2.1 Revisão bibliográfica 

Nessa etapa da metodologia foi desenvolvida uma pesquisa geral sobre os patrimônios históricos de Minas 
Gerais e os órgãos IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e IEPHA (Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) que são responsáveis pela proteção e 
manutenção dos mesmos. 

Em um segundo momento foi realizada uma extensa pesquisa por leis e lista de bens imóveis tombados na 
região de Curvelo/MG. Após o conhecimento dos imóveis tombados, foi desenvolvido um levantamento 
histórico com propósito de conhecer os impactos sociais e a importância da edificação na época em que 
foi inaugurada, para posterior escolha do imóvel objeto da análise. Dessa forma, entrou-se em contato 
com a Secretaria Municipal de Cultura de Curvelo/MG que disponibilizou o dossiê com o projeto 
arquitetônico dos patrimônios, contendo planta baixa, de locação, vistas e cortes (CURVELO, 2003). Além 
das documentações sobre os decretos de tombamento foram disponibilizadas também imagens da 
edificação antes de sofrer reforma.   

2.2 Seleção do objeto de estudo e definição das atividades 

Levando em consideração as observações de importância histórica, econômica e social, disponibilidade de 
documentos e a facilidade de acesso dos autores ao patrimônio, foi selecionado o Prédio Lúcio Cardoso 
(Prédio 2). Neste edifício realizou-se a análise que envolveu a inspeção predial e o uso da câmera 
termográfica da marca Flir modelo T-300, pertencente ao Programa de Pós-graduação de Engenharia Civil 
do Campus II – Belo Horizonte (Figura 1). 

Figura 1 – Câmera termográfica utilizada. 

Fonte: Autores (2020). 
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Na Figura 2 a seguir é possível observar o conjunto de prédios da praça da estação, juntamente com o 
edifício escolhido como objeto de estudo (ICOMOS, 2002) e a norma ABNT NBR 16747 (ABNT, 2020).  

Figura 2 – Imagem aérea dos edifícios. 

Fonte: Google Earth (Referência: jun 2020). 

Neste trabalho serão priorizadas as análises das anomalias exógenas e funcionais. Segundo IBAPE (2012), as 
anomalias exógenas são irregularidade decorrentes de danos causados por terceiros e as anomalias 
funcionais são provenientes da degradação do imóvel, que podem estar relacionadas às falhas de 
manutenção e ao tempo de vida útil do edificado. 

3. Resultados

Estão descritos na seção a seguir, os resultados obtidos neste trabalho através da revisão bibliográfica 
definida e a realização das inspeções prediais. Os resultados obtidos foram apresentados a seguir. 

3.1 Revisão bibliográfica 

Com a aplicação da metodologia de trabalho, obtivemos informações como: práticas adotadas pela 
Prefeitura Municipal na preservação (inventário e legislações), localização geográfica, última vistoria 
realizada, acervo fotográfico, função para qual ela foi construída, entre outras informações (geometria, 
forma e função, estilo arquitetônico).  

Dentre os meios adotados para proteção do patrimônio histórico de Curvelo/MG, o principal deles é a Lei 
Municipal nº 2895, de 15 de dezembro de 2014, que estabelece as normas de proteção dos bens históricos 
da cidade e região. A referida lei sucedeu a Lei Municipal nº 1978, de 31 de dezembro de 1997, que 
estabelecia os parâmetros no passado. 

O Prédio 2 teve suas fachadas tombadas a partir de decreto municipal nº 1070, de 11 de novembro de 
2002. Este patrimônio, localizado na Avenida Integração, 141, foi construído com intuito de abrigar 
funcionários da RFFSA (Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima) e na última vistoria apresentada no 
dossiê, que aconteceu em abril de 2002, apresentava um estado de conservação diferente do atual (Figura 
3). Embora a edificação apresenta-se um bom estado de conservação, ela sofria com alguns problemas de 
ordem física como: trincas, partes da alvenaria que estavam faltando, vidros quebrados, apodrecimento de 
algumas partes das esquadrias e do telhado e desgaste da pintura, além da ambientação aos arredores da 
edificação estar suja (CURVELO, 2002). 

A edificação trata-se de uma construção térrea, de apenas um pavimento, com planta em partido 
retangular. O telhado é dividido em duas águas com cumeeira, telhas francesas, estrutura de madeira e 
beiral simples. Sua estrutura, assim como as paredes, são de alvenaria de tijolos maciços de barro. Suas 
esquadrias são de madeira e vidro, sendo emolduradas por ressaltos em argamassa e apresenta frontão 
trabalhado com detalhes em relevo, frisos e ornamentos. 

Após a vistoria, a equipe técnica da Prefeitura Municipalde Curvelo/MG indicou os principais problemas 
encontrados, possíveis causas e diretrizes de intervenções. Como consequência  dessa ação,é possivel 

Antiga Estação Ferroviária 

Prédio 2 

Prédio 4 
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afirma que a edificação se encontrava em uma má proteção. Também deve ser considerado a lei Municipal 
nº 1978 de 31\12\1997 e pelo Decreto nº1070 de 29\11\2002 e os decretos municipais vigentes, que 
mostram o interesse do município em conservar seu patrimônio. 

Figura 3 – Foto da fachada frontal. 

Fonte: Dossiê Secretaria Municipal de Curvelo/MG (2002). 

3.2 Inspeções prediais 

Na primeira inspeção, o edifício passou por processo de inspeção visual, baseado nos critérios da NBR 
16747 (ABNT, 2020). A segunda inspeção foi realizada com o auxílio da técnica da termografia e os 
resultados obtidos foram apresentados a seguir. 

3.2.1 Primeira inspeção 

Nessa etapa não foi utilizado o equipamento de termografia. Foram identificadas algumas manifestações 
patológicas que estavam pendentes, como apontado e registrado mediante relatório de inspeção feita 
pelos autores. A partir da inspeção de caracterização do patrimônio feita pelos autores em agosto de 
2020, observou-se que a parte interna estava em processo de reforma. A edificação ainda tinha alguns 
componentes danificados nas esquadrias (sala e cozinha), a calçada encontrava-se irregular com alguns 
defeitos e na parte interna faltava pintura pós reforma. Na Figura 4 é possível observar um exemplo 
desses problemas, no entanto, a pintura externa estava em bom estado, o sistema elétrico, o sistema 
hidráulico, além do forró que encontrava-se em excelente estado. 

Figura 4 – Esquadria de uma das janelas. 

Fonte: Autores (2020). 

É possível observar e comparar somente o estado externo da edificação, já que a Prefeitura não possui em 
seus arquivos fotos ou informações da parte internos da edificação. Atualmente o prédio é de propriedade 
do Município. Percebe-se que mesmo com as intervenções periódicas realizadas pela prefeitura ainda é 
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possível encontrar manifestações patológicas. Na comparação da parte externa da edificação é possível ver 
a evolução positiva da preservação da estrutura: a pintura encontra-se em bom estado em relação aos 
dados fotográficos apresentados no dossiê e, o arredor do prédio está limpo e bem conservado, o que não 
acontecia anteriormente. O patrimônio está com suas fachadas conservadas e com nova pintura (Figura 5).  

Figura 5 – Fachadas frontal e lateral da edificação. 

Fonte: Autores (2020). 

3.2.2 Segunda inspeção 

A partir da segunda  inspeção de caracterização do patrimônio, ocorrida em novembro de 2020, observou-
se que, com auxílio da termografia, pode-se identificar padrões de temperatura apresentados quando há 
focos de umidade em diferentes horários do dia, porém a qualidade das imagens observadas depende da 
incidência de insolação.  

Os ensaios foram realizados pelos autores em diferentes horários do dia com intuito de registrar imagens 
com diferentes intensidades de calor. Com isso, foi possível observar uma provável remoção/modificação 
de uma janela/esquadria na fachada posterior da edificação, Figura 6.   

Figura 6 – Fachada posterior. Foto termográfica (esq.) e Foto real (dir.) 

Fonte: Autores (2020). 

Observou-se também que na Figura 7 é possível estimar que a  alvenaria ultilizada  nessa contrção e de 
tijolos maciços de barro.  Mesmo já tendo essa informação através do dossiê obtido nos processos 
preliminares do projeto, é preciso ressaltar o alcance da termografia na caracterização do patrimônio e 
no auxílio à possíveis reformas e restaurações.  
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Figura 7 – Parede da fachada posterior. Foto termográfica (esq.) e Foto real de localização (dir.) 

Fonte: Autores (2020). 

4. Conclusões

Foram utilizadas neste trabalho as recomendações do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios - 
ICOMOS (ICOMOS, 2002) e a norma NBR 16747 (ABNT, 2020). Em virtude dos resultados apresentados para 
o estudo, bem como das análises visuais realizadas sobre as imagens termográficas obtidas, é possível
concluir que o Prédio Lúcio Cardoso (Prédio 2) está sendo conservado de maneira adequada, mesmo tendo
alguns problemas em aberto, as esquadrias e os forros, na parte interna da edificação e entorno da
edificação as trincas do passeio.  Na segunda visita, verificou-se que os padrões de imagens se repetem ao
longo de todo o dia durante o período de aquecimento, mas a qualidade das imagens observadas depende
da incidência de insolação.

A utilização da termografia como ferramenta para auxiliar no  diagnóstico de manifestações patológicas em 
edifícios históricos permite que haja um estudo  mais detalhado e elaborado, sem que seja preciso 
degradar o objeto de estudo. No prédio 2, apesar de apresentar alguns problemas de ordem física, não foi 
identificado problemas alarmantes devido a política de conservação adotada pelo município. Mas ainda foi 
possível analisar algumas mudanças e particularidades do prédio através da termografia, como o 
fechamento de uma porta na parte de trás do patrimônio. 

Pelos resultados deste trabalho, pode-se afirmar que a caracterização pela  termografia se apresenta como 
uma ferramenta de elevado potencial a serviço das atividades de inspeção, avaliação e diagnóstico de 
problemas em patrimônios históricos. Sendo este um método não invasivo que possibilita uma melhor 
avaliação das anomalias apresentadas pelo edificado estudado. 

Conclui-se com a vistoria e a análise visual que a edificação está em processo de reforma e encontra-se em 
bom estado de conservação, apesar de não ter sido preservada na integridade suas técnicas construtivas 
iniciais. Esse trabalho demostra a importância da preservação e reabilitação predial em patrimônio 
historicos como forma de resguarda a arquitetura,historia e cultura de uma comunidade 
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Resumo: As manifestações patológicas causam diversos transtornos para os usuários das edificações, nos imóveis 
alugados não é diferente, pois geram problemas para o usuário (locatário), o proprietário (locador) e a administradora 
do imóvel, esse trabalho tem como finalidade procurar entender uma das maiores dificuldades encontradas dentro 
das imobiliárias o setor de vistoria a devolução do imóvel alugado. Com o objetivo de identificar, caracterizar e 
correlacionar as principais patologias apresentadas nas vistorias de saída dos imóveis alugados na zona leste de 
Teresina – PI. A qualidade dos dados foi fundamental os procedimentos de análise da pesquisa, foram realizados uma 
pesquisa documental no software Devolus Vistoria. Para evitar ao máximo esses tipos de problemas, a qualidade dos 
dados se tornou fundamental para determinar os procedimentos de análise para a pesquisa, os imóveis foram 
escolhidos pelo critério de melhor localização no município, região mais procurada. A pesquisa foi importante para 
compreender esses fatores determinantes para uma devolução do imóvel de forma tranquila sem transtornos as 
partes envolvidas. No trabalho foram observadas as principais patologias encontradas nas edificações e suas possíveis 
causas. Diante dos documentos analisados na pesquisa observou que a principal manifestação patológica ficou dentro 
da categoria umidade, os vazamentos em sistemas de instalação hidráulica da edificação e a principal causa das 
manifestações patológicas foram à má utilização pelo usuário e falta de manutenção periódica nos imóveis alugados. 
A manutenção preventiva é de extrema importância para manter o bom desempenho do imóvel, prolongando a vida 
útil da edificação e mantendo a valorização do imóvel para a próxima locação. 

Palavras-chave: Patologias. Vistorias. Devolus Vistoria. Manutenção. 

Abstract: The pathological manifestations cause several disturbances for the users of the buildings, in rented 
properties it is not different, because they generate problems for the user (lessee), the owner (lessor) and the 
property manager, this work aims to try to understand a of the biggest difficulties found within the real estate 
companies the inspection sector the return of the rented property. In order to identify, characterize and correlate the 
main pathologies presented in surveys of rented properties on the east side of Teresina - PI. The quality of the data 
was fundamental in the research analysis procedures, a documentary research was carried out in the Devolus Vistoria 
software. To avoid these types of problems as much as possible, the quality of the data became essential to determine 
the analysis procedures for the research, the properties were chosen by the criterion of best location in the 
municipality, the most sought after region. The research was important to understand these determining factors for a 
smooth return of the property without disturbing the parties involved. At work, the main pathologies found in 
buildings and their possible causes were observed. In view of the documents analyzed in the research, he observed 
that the main pathological manifestation was within the humidity category, the leaks in the building's hydraulic 
installation systems and the main cause of the pathological manifestations were the misuse by the user and the lack of 
periodic maintenance in the rented properties. Preventive maintenance is extremely important to maintain the good 
performance of the property, extending the useful life of the building and maintaining the property's valuation for the 
next location. 

Keywords: Pathologies. Surveys. Devolus Inspection. Maintenance. 
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1. Introdução

A construção civil apresenta uma grande importância para a economia como um todo pela 
capacidade de gerar efeitos na produção, na renda e no emprego sendo considerado um setor chave para o 
desenvolvimento de um país. O mercado imobiliário corresponde ao setor da economia, onde ocorre à 
negociação de imóveis, seja ela compra, venda ou aluguel. 

A indústria da construção civil e imobiliária tem aprimorado os processos construtivos e diversas 
ferramentas de gestão imobiliária, gerenciamento de riscos e controle de processos, com o intuito de 
aperfeiçoar o ramo imobiliário fornecendo subsídios à tomada de decisão por parte dos diversos agentes 
desse mercado. Dentre as ferramentas disponíveis e em fase de ampliação de utilização estão as vistorias. 
Segundo a NBR 14653-1 vistoria corresponde a “constatação local de fatos, mediante observações 
criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam” as quais 
importantes elementos para soluções controvérsias na construção civil, evitando que estas se transformem 
em litígios judiciais, sempre onerosos e desgastantes.  

As vistorias imobiliárias (figura 1) realizadas nas diversas fases da vida de um imóvel, desde o 
planejamento até a comercialização, entrega, após a entrega se torna fundamental para o diagnóstico de 
patologias e recuperação das edificações. 

Figura 1 - Vistoria Imobiliária 

Fonte: Vistoria Simples, 2016 

Além das decorrentes falhas construtivas que ocasionam as patologias, surge outro fator que deve 
ser levado em consideração a vida útil do imóvel, de acordo com a NBR 15575, a vida útil de uma edificação 
corresponde a uma medida temporal sobre sua durabilidade, ou seja, o tempo em que esses elementos 
conseguem desempenhar as funções ou atividades que as quais foram projetadas. 

A locação de um imóvel acontece quando locatário, mediante pagamento do aluguel ao locador, 
fica com a posse do imóvel pelo tempo estipulado informado ao contrato realizado junto ao proprietário do 
imóvel ou uma administradora de imóveis (imobiliária) e quando for determinada a entrega do imóvel, se 
realiza uma vistória para verificar suas condições, para saber se está da forma entregue ou teve alguma 
alteração (patologia). 

Muitas das patologias encontradas por meios de vistorias relacionam ao tempo de uso do imóvel 
locado, uso inadequado, vida útil e falta de manutenção preventiva. Segundo Sousa et al. (2018), a 
manutenção das edificações vem sendo desenvolvida em virtude da conscientização dos superiores e 
usuários, decorrente da necessidade da realização desses serviços na apresentação das preservações das 
construções e aumento da vida útil da edificação. 

De acordo com Oliveira (2013), a patologia pode ser entendida como a parte da engenharia que 
estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e origens dos defeitos nas edificações, ou seja, um estudo 
que compõem o diagnóstico do problema. Há diversas as patologias existentes e podem ter muitas causas, 
algumas naturais e surgem devido ao tempo de uso das edificações, outras ocorrem em função de 
problemas de execução, uso de materiais sem qualidade ou por falta de um projeto técnico adequado. As 
manifestações patológicas encontradas nas edificações podem se dividir em grupos com suas ramificações 
e especificações, como: Instalações hidrossanitárias, Alvenaria, Impermeabilização, etc. 
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Por isso, a relevância dessa pesquisa a qualquer contrato, seja de locação ou venda, pois a 
importância de destacar essas vistorias em qualquer imóvel se torna fundamental, não pelo fato de ser um 
serviço cansativo ou caro, mas necessário tanto para a própria imobiliária como aos clientes que fazem 
parte dela, tornando assim uma experiência produtiva a ambos. 

2. Patologias

Patologia é uma ciência formada por um conjunto de teorias que serve para explicar o mecanismo 
e a causa da ocorrência de determinada manifestação patológica (OLIVEIRA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2019). As 
patologias na engenharia civil se originam por erros que ocorrem durante o processo de uma ou mais das 
atividades que fazem parte da vida útil de uma edificação esses erros podem acontecer no planejamento 
da edificação, nos projetos, execução, na utilização e na manutenção do imóvel. 

Figura 2 - Causas de Patologias 

Fonte: IBAPE/RS 

A ABNT NBR 15575:2013, determina as especificações que precisam ser seguidos no processor de 
projetos e é responsabilidade do projetista caracterizar todo o projeto, informando em cada tipo de projeto 
as informações fundamentais necessárias para uma boa performance na obra. Para uma execução sem 
muitas surpresas desagradáveis o profissional deve examinar as condições do solo, as quais a edificação se 
sujeitará. Algumas falhas ocorrem durante esse processo de planejamento nos estudos preliminares. 

Tejo (2018) relacionou algumas das falhas em projetos que geram prejuízos patológicos a 
edificação. Projetos mal elaborados ou incompletos; Falta de detalhes construtivos; Incompatibilidade de 
diferentes projetos; Informações erradas ou insuficientes como projetos não cotados. Os detalhes 
construtivos são essenciais para a concepção, facilitam a execução no canteiro de obras, um projeto claro e 
bem elaborado é a alma edificação. 

Na execução os problemas mais recorrentes que acarretam patologias são o uso de materiais de 
qualidade duvidosa, erros na dosagem do material, a falta de qualificação da mão de obra, assim como o 
cumprimento das especificações de projeto. Para Oliveira (2013), muitas condutas poderiam ser adotadas 
para evitar patologias nas edificações, havendo necessidade de uma visão completa e profunda de todo o 
processo construtivo. 

Os problemas devido ao uso, o desgaste natural ou a falta de manutenção são uma grande 
parcela das patologias encontradas nas edificações isso porque é dever da construtora uma garantia de 5 
anos após a edificação pronta mais os usuários devem compreender que uma edificação também tem uma 
vida útil e é necessário manutenção preventiva para que a vida útil desse imóvel seja prorrogada e evitar 
diversos tipos de problemas, o que também ocorre é que os usuários principalmente em caso de imóveis 
alugados na maioria das vezes eles não se preocupam com a manutenção do imóvel um dos motivos é o 
fato de acreditar que como o imóvel não é deles não tem essa obrigação. 

A vida útil de edificação satisfatória acontece quando a mesma é projetada, construída e 
operadas de forma que, sob as condições ambientais esperadas, ela mantenha sua segurança, 
funcionalidade e a aparência aceitável durante um período de tempo razoável, Vida útil é aquela onde a 
estrutura conserva todas as características mínimas de funcionalidade, resistência e aspectos externos 
exigíveis. (OLIVEIRA, 2013). 
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Segundo Lima (2015) As principais patologias encontradas nas edificações se dividem em grupos 
os 3 grupos que mais aparecem são Instalações hidrossanitários; Alvenaria; Impermeabilização. No grupo 
das Instalações hidrossanitários nas tubulações de água fria são comuns às rupturas das tubulações, 
pressão insuficiente que impede a água de subir de forma adequada, ou pressão exagerada que acaba 
danificando as tubulações, tubulação barulhenta, insuficiência no desempenho de equipamentos. Existem 
também as que acontecem nas tubulações de esgoto como: o mau cheiro retorna de esgotos, 
entupimentos, conforme o autor Vieira (2016). 

De acordo com Jiménez (2009) listou alguns problemas que ocasionam os vazamentos nas 
tubulações: Perda de vedação hidráulica; Corrosão externa; Quebra; Corrosão interna; Falha do selo da 
rede de evacuação; Obstrução no tubo de drenagem da tempestade; Redução da capacidade de condução 
do tubo hidráulico; Sifão sanitário; Envelhecimento. 

Muitas patologias são encontradas na alvenaria, como fissuras, trincas, rachaduras, quem podem 
ocorrer segundo (LIMA, 2015) decorrentes de Movimentações provocadas por variações térmicas e de 
umidade; Atuação de sobrecargas ou concentração de tensões; Deformabilidade excessiva das estruturas; 
Recalques diferenciados das fundações; Retração de produtos à base de ligantes hidráulicos; Alterações 
químicas de materiais de construção. 

A falta de impermeabilização gera machas da edificação que se manifestam através da 
capilaridade de umidade do solo, infiltração de água decorrente de vazamentos. (SILVA,2018) cita as 
principais causas para o surgimento de patologias em impermeabilizações: Baixa qualidade dos materiais 
impermeabilizantes; Falta de impermeabilização; Escolha de materiais inadequados; Dimensionamento 
inadequado para o escoamento das águas pluviais; A não consideração do efeito térmico sobre a laje; 
Pouco caimento para o escoamento das águas; Execução inadequada da impermeabilização; Má execução 
das juntas; Rodapés mal executados; Acabamento mal executado no entorno de ralos; Acabamento mal 
executado em passagens de tubulações pela laje; Ralos quebrados; Rachaduras da platibanda; Vazamento 
de tubulações furadas ou rachadas; Entupimento de ralos; Ruptura da impermeabilização; Ruptura de 
revestimento cerâmico; Concretagem mal executada, produzindo: falhas, concreto desagregado; Formas 
mal executadas; Instalações das tubulações mal executadas. 

As patologias encontradas em esquadrias as trincas que se formam acima das portas, quando 
faltou o uso da verga, portas inchadas durante o inverno e comum em áreas que apresentam umidade. As 
manifestações patológicas nas esquadrias também estão relacionadas com a umidade como as infiltrações 
nas interfaces do peitoril e infiltrações pela interface janela/alvenaria e verga (Lima, 2016). 

3. Metodologia

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa teve o objetivo identificar as 
principais patologias encontradas nas vistorias dos imóveis alugados na zona leste de Teresina-PI, com 
intenção de fundamentar a importância de realizar laudos de vistorias periódicas em imóveis alugados para 
mapear e sugerir as devidas manutenções nos imóveis alugados. 

A técnica de pesquisa utilizada foi à pesquisa documental retirada dos relatórios de laudos de 
vistoria de entrada e vistoria de saída de imóveis alugados. Primeiramente, foi realizada a escolha da 
Imobiliária para fornecer os laudos de vistoria. Dentre os critérios para a escolha da imobiliária foi à 
conveniência por ser o local de trabalho do pesquisador, o segundo aspecto foi o foco da imobiliária em 
locação de imóveis na cidade de Teresina-PI, dentre as imobiliária operantes na administração de aluguel e 
a grande quantidade da carteira de imóveis alugados por intermédio da imobiliária foi relevante para a 
pesquisa. A imobiliária contribuinte com a pesquisa optou por sistematizar as vistorias em um aplicativo de 
vistoria com registrado no sistema de armazenamento de dados chamado da Devolus Vistoria. 

A escolha das propriedades para a pesquisa requer compreender um pouco do sistema, a fim de 
delimitar a quantidade e qualidade das informações existentes para a satisfação do cliente, ou seja, os 
imóveis escolhidos foram às prioridades dos clientes no critério de melhor localização no município de 
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Teresina-PI. Diante desse procedimento de posição, a preferível corresponde à zona leste, pois ela 
apresenta uma grande demanda de locação. 

A formação da cidade de Teresina corresponde a cinco zonas (sul, norte, central, sudeste e leste), 
no qual cada zona tem inúmeros bairros, diante disso para melhorar a especificação da pesquisa, se tornar 
mais adequado estudar a maior concentração em zona e bairro de imóveis locados. O Sistema Devolus 
Vistoria opera na empresa desde abril de 2018, foram escolhidos 10 imóveis com vistoria de estra e saída 
alugados pelo período, entre 6 meses a 18 meses. 

A escolha destas propriedades corresponde à organização dos documentos de vistoria conforme 
mostra fotografias de todos os cômodos do imóvel e os laudos técnicos de entrada e saída, a fim de 
informar com exatidão as devidas patologias existentes durante esse tempo de locação. Após o acesso dos 
relatórios dos 10 imóveis selecionados (que apresentavam os laudos de vistoria de entrada e laudos de 
vistoria de saída), foram organizadas as patologias encontradas e separadas por categorias existentes, a fim 
de melhorar a compreensão de quais anomalias mais aparecem nos imóveis. As manifestações patológicas 
foram divididas em 5 grupos: 

1. Patologia ocasionadas por Umidade;
2. Patologias encontradas nos Revestimentos Argamassados e Cerâmicos;
3. Patologias nas Instalações Elétricas;
4. Patologias nas Esquadrias;
5. Patologias ocasionadas por Outros Motivos.
As patologias foram divididas de acordo com Causa de Patologias, que dividiram o em 3 possíveis causas:
1. Falha na execução;
2. Má qualidade dos materiais;
3. Má utilização pelo usuário.

4. Resultados e Discussões

Para a obtenção dos resultados deste trabalho, foram realizadas as análises das pendencias 
encontradas nos documentos de vistorias de saída de 10 imóveis armazenados no sistema de 
armazenamento dados Devolus Vistoria alugados em uma imobiliária de Teresina Piauí, cujo objetivo era 
catalogar as manifestações patológicas detectadas nos laudos de vistoria e suas possíveis causas. 

Observando o sistema do programa percebeu que cerca de 51% dos imóveis cadastrados, ou seja, 
alugados pela imobiliária faziam parte da zona leste de Teresina-PI, é uma região com maior índice e 
procura por moradia na cidade por ser uma região próximos dos shoppings, faculdades, e com muito 
entretenimento. Na figura a seguir mostra a Relação em Porcentagem dos Imóveis alugados de acordo com 
cada zona da cidade. 

Figura 3 - Relação em Porcentagem de Imóveis Alugados em Teresina-PI 

Fonte: Autores, 2020 

Por esse motivo optou por selecionar os imóveis da região leste, dos 10 imóveis utilizados na 
pesquisa foi escolhido 1 de cada bairro para um melhor para se ter um melhor aproveitamento e 
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distribuição da pesquisa. De acordo com a tabela abaixo que mostra os bairros dos 10 imóveis 
selecionados, a data de cada vistoria realizada e o período em que permaneceu alugado o imóvel. 

Tabela 1 – Intervalo das Vistorias dos Imóveis 

Imóvel Bairro 
Intervalo 
(Meses) 

Vistoria Tempo de Locação 
(Meses) Entrada Saída 

1 Uruguai Até 6 meses 26/10/2018 16/04/2019 6 meses 

2 São João 

Entre 6 a 12 meses 

14/05/2019 10/12/2019 7 meses 

3 Campestre 04/04/2019 03/12/2019 8 meses 

4 Jockey 20/03/2019 23/12/2019 9 meses 

5 Planalto Ininga 13/02/2019 18/12/2019 10 meses 

6 Morros 28/03/2019 28/01/2020 10 meses 

7 São Cristóvão 

Entre 12 a 18 meses 

15/10/2018 10/12/2019 1 ano e 2 meses 

8 R. das Palmeiras 01/12/2018 03/02/2020 1 ano e 2 meses 

9 Santa Isabel 02/08/2018 17/12/2018 1 ano e 4 meses 

10 Ininga 01/08/2018 27/01/2020 1 ano e 5 meses 

Fonte: Autores, 2020 

Os períodos de locação dos imóveis documentos analisados varia entre 6 meses e 1 ano e 5 
meses, em decorrência do tempo em que o programa está ativo na empresa desde abril de 2018. As 
vistorias foram feitas por um funcionário da empresa com o nível Técnico em Edificações, todos os 
cômodos foram vistoriados minuciosamente de toda a infraestrutura do imóvel, tanto da parte interna 
quanto externa, foram vistoriados: os sistemas elétricos, hidráulicos, as portas, as janelas, os forros, calhas, 
telhado, piso, o revestimento e a pintura. No aplicativo no tablet onde são tiradas as fotos que 
automaticamente vão para online do Sistema Devolus Vistoria. 

O laudo técnico de saída foi comparado pelo vistoriador ao laudo técnico de entrada para 
identificar se o imóvel se encontrava com alguma pendência e assim poder ver o que poderia ser feito para 
reparação do mesmo para que pudesse entregar o imóvel na mesma condição que recebeu sem danos ou 
prejuízos ao proprietário. No quadro a seguir estão descritas as patologias encontradas nos 10 imóveis 
escolhidos. 

A vistoria Inicial é muito importante e sua forma de ser executada pode comprometer 
relacionamento do inquilino com a imobiliária e consequentemente o relacionamento com o proprietário 
de imóvel, caso não seja bem executada deve conter um nível alto de detalhamento. 

A vistoria de saída pode trazer problemas, caso a vistoria de entrada não tenha sido feita com a 
devida qualidade. Para que não aconteçam problemas, a vistoria realizada na entrada deve estar com o 
máximo de clareza em seu detalhamento e as fotos comprovando o estado do imóvel recebido. Para fazer 
essa verificação o vistoriador faz a comparação da vistoria de entrada com a atual situação encontrada no 
imóvel. As patologias encontradas nos documentos, os laudos de vistoria dos 10 imóveis analisados estão 
descritas na tabela a seguir. 

Tabela 2 – Patologias Encontradas nas Vistorias de Saída 
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Imóvel Patologias Encontradas nas Vistorias de Saída 

1 
Pintura do forro e das paredes; 
Faltando o Espelho da Tomada; 

2 
Pinturas em geral (paredes); 
Sifão com Vazamento; 
Vidro Quebrado; 

3 

Pintura Externa e Interna; 
Pintura de Portas e Janelas;  
Fechadura da porta sem funcionar; 
Chuveiro Elétrico sem funcionar; 
Colar o canto do blindex com silicone; 
Vazamento do Sifão; 
Trocar as cerâmicas quebradas; 

4 
Faltando 01 chuveiro elétrico; 
Faltando 01 espelho de tomada; 

5 

Pintura das paredes, forro, portas e janela; 
Faltando 01 torneira na pia da cozinha; 
Fechadura do WC social danificada; 
Pia com sanfonado vazando;  
Vazamento na ducha; 
Vaso com entupimento; 
Faltando registro da torneira no WC social; 

6 
Troca de 03 tomadas (02 na cozinha e 01 na suíte); 
Pintura do apartamento e pintura do forro; 
Porta do WC suíte com desgaste da madeira da base da porta; 
Ducha com vazamento no WC suíte; 

7 

Pintura geral (paredes, forro e portas); 
Furos na parede; 
01 interruptor danificado com 03 tempos; 
Trava da blindex esta solta WC escritório; 
Porta da varanda soltando vedação; 
01 tomada quebrada na área de serviço; 
Inchaço na base da porta do quarto dependência; 
Vidro do suporte quebrado no WC dependência; 
WC dependência com entupimento; 
Registro do wc suíte 01 vazando; 
Porta da varanda desregulada suíte (02); 
Torneira folgada no WC (02); 
Vazamento no copo sifonado; 
Suíte 2 folgado; torneira folgada no WC (02); 
Suíte principal faltando 01 tapa sega e espelho para tomada; 
Interruptor com defeito no closet; 

8 
Pintura das paredes e forro; 
Pintura das portas; 
Basculante da cozinha com trava desparafusada; 
Cerâmicas quebradas na cozinha; 

9 

Furos na parede; 
Vaso e Torneira vazando no WC suíte; 
Manchas de infiltração; 
Chuveiro com vazamento no WC social; 
Cerâmica dos boxes manchados; 
Peças de cerâmicas furadas e 01 quebrada na cozinha; 
01 interruptor danificado na cozinha; 
Pia da cozinha entupida; 
Pintura das paredes e forro; 

10 Pintura (parede, forro e portas). 
Fonte: Autores, 2020 
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Foram encontradas o total de 52 patologias nos 10 imóveis. Dessas 52 pendências foram divididas 
em 6 tipos de manifestações patológicas existentes nos laudos de vistoria, conforme mostrado a seguir: 

Figura 4 - Relação em Porcentagem de Manifestações Patológicas encontradas nos Imóveis 

Fonte: Autores, 2020 

5. Conclusão

A pesquisa foi importante para compreender esses fatores determinantes para uma devolução do 
imóvel de forma tranquila sem transtornos as partes envolvidas. As patologias em imóveis alugados geram 
transtorno para as 3 partes envolvidas na negociação imobiliária inquilino, o proprietário do imóvel e o a 
imobiliária administradora do aluguel. No trabalho foram observadas as principais patologias encontradas 
nas edificações e suas possíveis origens. 

O interessante seria rever o sistema de manutenções, hoje realizados apenas ao sistema de 
manutenção corretiva para o inquilino, pois a necessidade de fazer a entrega do imóvel nas condições 
recebidas. O aconselhado seria realizar manutenções preventiva nos imóveis no período desalugado, por 
parte do proprietário para manter um bom desempenho, vida útil e não sofresse a depreciação. 
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Resumo: Nos últimos trinta anos, o patrimônio histórico tem despertado o interesse da comunidade 
científica para o desenvolvimento de estratégias e metodologias de suporte à gestão de reabilitação. As 
manifestações patológicas, anomalias ou falhas construtivas, são caracterizadas pela ocorrência de 
problemas, falhas ou defeitos que prejudicam o edifício em vários aspectos, tanto estruturais quanto 
estéticos.  O objetivo principal deste artigo é apresentar a importância da anamnese e da gestão de 
reabilitação de edificações como suporte a preservação dos patrimônios históricos, além de destacar que 
irregularidades de manutenções passadas podem apresentar consequências para a situação atual destes 
patrimônios construídos. A partir de um estudo de caso no Prédio Lúcio Cardoso, conhecido como Prédio 2, 
pertencente ao conjunto urbano da Praça Central do Brasil no Município de Curvelo/MG, foi possível 
analisar estas consequências. Esse artigo mostrou, por meio da anamnese, o histórico da mesma, as 
técnicas construtivas retrospectivas, os materiais usados nessas construções históricas e sua situação atual 
de preservação. Dessa forma, foi possível classificar as anomalias encontradas, estimar a idade do 
patrimônio, compreender suas alterações de uso, intervenções, reformas, entre outras informações. Para o 
patrimônio em estudo, preservado até os dias atuais, foram apontadas as causas dessas anomalias e 
verificadas se ocorreram por manutenções inadequadas. A metodologia utilizada aborda uma revisão 
bibliográfica sobre as anomalias presentes, com uma compilação de documentos e uma análise 
comparativa dos laudos de vistorias existentes, que são obrigatórios para o processo de tombamento do 
patrimônio. Com este trabalho, foi possível relacionar as manifestações patológicas identificadas com 
possíveis falhas de uso, operação ou manutenção. Por fim, cabe ressaltar a importância de se preservar os 
patrimônios históricos com a gestão de reabilitação, a fim de que essas informações possam ser usadas e 
atualizadas nos processos de conservação e reabilitação do patrimônio construído. 

Palavras-chave: Anomalia, anamnese, gestão patrimonial e manifestações patológicas. 

Abstract: In the last thirty years, the historical heritage has aroused the interest of the scientific community 
for the development of strategies and methodologies to support rehabilitation management. Pathological 
manifestations, anomalies or construction failures are characterized by the occurrence of problems, failures 
or defects that damage the building in various aspects, both structural and aesthetic. The main objective of 
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this work is to present the importance of anamnesis and management of the rehabilitation of buildings as a 
support for the preservation of historical heritage, in addition to highlighting the fact that irregularities in 
past maintenance may have consequences for the current situation of these built heritage. Based on a case 
study at the Lúcio Cardoso Building,  known as Building 2, belonging to the urban complex of Praça Central 
do Brasil in the Municipality of Curvelo/MG, it was possible to analyze these consequences. This work 
showed, through the anamnesis, its history, the retrospective construction techniques, the materials used 
in these historical constructions and its current preservation situation. Thus, it was possible to classify the 
anomalies found, estimate the age of the heritage, understand its changes in use, interventions, reforms, 
among other information. For the heritage under study, preserved until the present day, the causes of 
these anomalies were identified and verified if they occurred due to inadequate maintenance. The 
methodology used addresses a bibliographic review on the anomalies present, with a compilation of 
documents and a comparative analysis of the existing inspection reports, which are mandatory for the 
heritage listing process. With this work, it was possible to relate the pathological manifestations identified 
with possible failures in use, operation or maintenance. Finally, it is worth emphasizing the importance of 
preserving historical heritage with the management of rehabilitation, so that this information can be used 
and updated in the processes of conservation and rehabilitation of the built heritage. 

Keywords: Anomaly, anamnesis, management of heritage and pathological manifestations. 

1. Introdução

O estudo da anamnese, de acordo com a norma ABNT NBR 16747:2020 - Inspeção predial, é uma etapa que 
consiste em uma ou mais entrevistas para a coleta de dados e obtenção de informações sobre o histórico 
da edificação, além de reunir estudos documentais, cartográficos, investigação in loco e análise de 
especialistas na área (ABNT, 2020). Com essa investigação é possível propor formas de diminuir a 
reincidência das manifestações patológicas em patrimônios e evitar sua degradação. 

A gestão de reabilitação em patrimônios tem como papel fundamental garantir a integração entre os 
especialistas ao longo de toda a vida útil do edificado. Esta gestão deve ser realizada com envolvimento de 
diversos setores da sociedade, e nesse contexto vale ressaltar a criação do programa PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) Cidades Históricas. Este programa surgiu em 2013 e tem a sociedade como 
participante nos planos de ação de proteção e reabilitação do edificado (IPHAN, 2014). 

Este artigo visou demonstrar como as condições de uso, operação, manutenção e funcionalidade das 
edificações históricas podem estar relacionadas às incidências de manifestações patológicas. As vistorias 
frequentes, manutenções preventivas e corretivas com profissionais qualificados e uso de materiais de boa 
qualidade podem contribuir na proteção e reabilitação dos patrimônios históricos. A incidência de 
manifestações patológicas neste tipo de edificação acaba por causar uma diminuição de seu desempenho e 
também afeta negativamente a estética arquitetônica da estrutura. Além disso, estes problemas podem 
comprometer a segurança estrutural do edificado e pôr em risco o bem patrimonial. De maneira geral, as 
manifestações patológicas das edificações tendem a intensificar-se com o tempo, e se não forem 
rapidamente e corretamente tratadas, podem causar inúmeros danos, e nos casos mais graves, contribuir 
para o colapso da estrutura (BRAGA, 2019). 

O Município de Curvelo/MG foi escolhido para a realização do estudo de caso por apresentar diversas 
estruturas históricas, arquitetônicas e urbanísticas. A Prefeitura Municipal tem listado estes bens culturais, 
tombados e inventariados, desde edificações de pequeno e médio porte até Igrejas, Capelas e a famosa 
Estação Ferroviária da Cidade. Além disso, desde 2014, com a criação da Lei n° 2895/2014, a cidade 
reestruturou a política municipal de proteção ao patrimônio, o que proporcionou maior proteção a estes 
bens (CURVELO, 2014). 

Neste trabalho é apresentada uma breve descrição sobre como eram as construções curvelanas no passado 
e suas mudanças desde os primórdios da Construção Civil até o século atual. As formas de se ver os papéis 
dos responsáveis pela obra, os materiais utilizados e, principalmente, as técnicas construtivas, que 
consequentemente interferem no surgimento de diversos tipos de anomalias, evoluíram ao longo do 
tempo. 
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Para auxiliar na classificação das anomalias identificadas, este trabalho optou pelo uso da matriz GUT 
(Gravidade, Urgência e Tendência). De acordo com Braga (2019), no método GUT, a Gravidade (G) 
representa a importância do problema a ser examinado e seu potencial de dano. Geralmente seu estudo é 
realizado visando efeitos a médio e longo prazos; a Urgência (U) exige a análise de quão significativo é o 
problema, ou seja, o prazo para a realização do feito; e a Tendência (T) consiste na evolução do problema 
em função do tempo. 

2. Metodologia

A reabilitação de patrimônios edificados exige uma organização de estudos e análises. Anamnese, 
diagnóstico, terapia e controle correspondem, respectivamente, à análise da informação histórica, 
identificação das causas das degradações, seleção das ações de reabilitação e controle da eficácia das 
intervenções. Para assegurar a eficiência deste processo, pode ser necessário repetir essa fase num 
processo iterativo (ICOMOS, 2002). 

O estudo baseou-se em uma estratégia histórica, que compreende o estudo da concepção da edificação, 
sua funcionalidade, as técnicas e a mão-de-obra utilizadas na sua execução, as alterações posteriores (tanto 
na estrutura como na envolvente) e quaisquer ocorrências que possam ter causado danos ao edificado. O 
objetivo é identificar as causas de determinadas manifestações patológicas identificadas, que podem ter 
decorrido de maus cuidados dos órgãos responsáveis (ICOMOS, 2002). 

Nesta seção foi abordada a metodologia para a escolha do patrimônio a ser estudado, o histórico da 
edificação, o levantamento e coleta de dados por meio da anamnese do edificado e a classificação das 
anomalias constatadas através da matriz GUT. A seguir, foram propostas soluções para as anomalias 
identificadas. 

O objetivo foi investigar como algumas das manifestações patológicas identificadas no Prédio 2, estudo de 
caso que é detalhado a seguir, tem relação com as irregularidades de manutenções passadas ou até mesmo 
a ausência destas. Para isso, foi realizada a anamnese com a coleta de dados de forma direta e indireta, que 
se refere a entrevista, vistoria e pesquisa documental acerca do imóvel. 

O critério utilizado para escolha do estudo de caso foram as condições de logística, devido ao fácil acesso 
para a realização da vistoria do patrimônio, e pesquisa documental, pela disponibilização de dados e 
documentação fotográfica, obtidos junto à Prefeitura Municipal de Curvelo/MG. 

A coleta de dados junto à Prefeitura Municipal de Curvelo/MG teve como foco a busca sobre as técnicas 
construtivas retrospectivas e materiais aplicados no patrimônio histórico em questão. Além disso, é 
apresentado um histórico sobre as anomalias encontradas no edificado e a documentação fotográfica. 

Com os dados coletados, foi possível analisar as principais características construtivas para compreender o 
seu estilo e estrutura arquitetônica, os materiais utilizados na época da sua construção e as técnicas 
construtivas utilizadas. Também foi feito uma análise dos laudos de reformas no patrimônio para se ter um 
histórico da frequência e incidência das anomalias. 

3. Estudo de caso

O estudo de caso é o Prédio Lúcio Cardoso, nomeado como Prédio 2, pertencente ao conjunto urbano da 
Praça Central do Brasil, situado à Avenida Integração, 141. Este edificado foi construído na mesma época da 
estação ferroviária e tombado no dia 29 de novembro de 2002  (CURVELO, 2003). 

3.1 Histórico da edificação 

O prédio era utilizado para abrigar trabalhadores em serviço na Antiga Estação Ferroviária, em meados de 
1904. De acordo com Curvelo (2003), seu estilo é eclético, com detalhes em relevo, frisos, ornamentos, 
frontão trabalhado e pilares ressaltados, constituídos por base e capitel. Na época do tombamento, o 
Prédio 2 estava inserido em um terreno plano de grandes dimensões e imediatamente à frente deste 
existia um passeio estreito e sem pavimentação. A construção encontrava-se pouco recuada em relação ao 
alinhamento do terreno, não possuindo nenhum muro divisório, apenas uma cerca com esteios de madeira 
e arame.  Trata-se de uma construção térrea, com volumetria simples, de apenas um pavimento, com 
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planta em partido retangular. Após o processo de liquidação da REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SOCIEDADE 
ANÔNIMA (R.F.F.S.A) e a consequente alienação de seus bens, a Prefeitura adquiriu este imóvel e as áreas 
adjacentes, objetivando dar continuidade ao processo de desenvolvimento histórico-cultural de 
Curvelo/MG e preservar a propriedade já tombada pelo Município (CURVELO, 2003). Na Figura 1, temos a 
planta do perímetro de entorno que mostra a localização do Prédio 2 assim como os demais prédios 
pertencentes ao conjunto urbano da Praça da Estação. 

Figura 1 - Planta do perímetro de entorno. 

Fonte: Curvelo, 2003. 

3.2 Anamnese do Patrimônio 

Foi realizada a anamnese do patrimônio para a identificação de suas características construtivas, materiais 
utilizados na sua construção, histórico de reformas, de vistorias e alterações de uso. De acordo com Curvelo 
(2003), a primeira vistoria no Prédio 2 foi realizada em 2002. Nessa vistoria, foi verificada que a estrutura, 
em alvenaria de tijolos maciços de barro, estava em bom estado de conservação, e que a sua alvenaria 
havia necessidade de reparação em alguns pontos. 

De acordo com Medeiros (2017), no caso de patrimônios históricos, a idade das construções nos leva a uma 
falta de conhecimento sobre processos construtivos e sobre os materiais utilizados nas construções, o que 
acaba sendo um fator agravante no diagnóstico das manifestações patológicas. A parede da edificação é de 
tijolo maciço de barro, que na construção de edifícios antigos é conhecido como "burro", tinha em média as 
dimensões de 0,23 x 0,11 x 0,07m e as juntas não excediam 0,01 m de espessura (VEADO, 2008). Quanto ao 
revestimento das paredes, elas são argamassadas. Antigamente usava-se a terra como a matéria-prima 
básica constituinte da argamassa empregada na construção de prédios antigos. 

O telhado era composto por telhas francesas dividido em duas águas e com a sua estrutura em madeira. Na 
vistoria realizada em 2002, algumas peças do telhado (ripas, caibros e telhas) apresentavam danos que 
demandavam reparos. O forro, também em madeira, se apresentava à época, totalmente corrompido por 
animais xilófagos como cupins. As esquadrias eram de madeira maciça e estavam danificadas, assim como 
os vidros (CURVELO, 2003). 

Na edificação, as janelas são retangulares e possuíam parte em vidro e folhas em venezianas. Em 2002, a 
porta de entrada encontrava-se com a madeira comprometida e é composta por duas folhas de abrir e 
detalhes almofadados (Figura 2(a)). 

Na parte externa do edificado, o revestimento em seu reboco havia pontos danificados, a caiação estava 
gasta e queimada e seus elementos artísticos necessitavam de recomposição em parte. O piso cimentado 
se encontrava com trincas e abatimentos, além do piso de madeira estar totalmente danificado. Na parte 
externa, a escada em piso cimentado estava em bom estado, a cercadura de fechamento do terreno com 
esteios e o arame farpado estava em péssimo estado, além do quintal em chão batido que precisava de 
uma limpeza (CURVELO, 2003). 

     (a)                                                      (b) 

Figura 2 – (a) Fachada antiga da edificação (Fonte: Curvelo, 2003) e (b) Fachada atual da edificação 

Prédio 2 
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Em 2020, a Secretaria Municipal de Cultura permitiu a inspeção do Prédio 2. Em vistoria realizada pelos 
autores, foi possível coletar diversas informações acerca da situação atual do edificado, que se encontra em 
reforma e, por este motivo, sem uso. Seu estado de conservação atual da fachada do imóvel é apresentado 
na Figura 2 (b), a calçada encontra-se irregular com alguns defeitos, escada sem corrimão e não possui 
rampas para a entrada de cadeirantes, a iluminação externa está em bom estado, com aparelhamento 
novo e refletores (sem iluminação autônoma).  

A estrutura em alvenaria aparenta estar em bom estado. As paredes argamassadas possuem fissuras em 
encontros da alvenaria e destacamento no acabamento. Todas as paredes internas precisam de pintura 
após a reforma, mas a pintura externa está em bom estado. 

As esquadrias são de madeira, a parte interna de todas as janelas da edificação sofreram ataque de pragas 
e a externa estavam em boas condições. Os trincos das janelas possuem uma perda de mobilidade ou 
deficiência na fechadura, com excesso de tinta nos trincos, alguns componentes das esquadrias da sala e 
cozinha estão danificados e parte das esquadrias foram arrancadas. 

O sistema elétrico está em bom estado, porém, o quadro de distribuição se encontra aberto, os disjuntores 
estão expostos fora do quadro e existem cabos elétricos aparentes. Na parte externa, o padrão de energia 
está sem o vidro de proteção, o hidrômetro não possui a proteção adequada e a caixa de gordura sem 
tampa. 

3.3 Análise das manifestações patológicas encontradas 

Neste trabalho foram descritas as anomalias encontradas no estudo de caso, sendo estas: fissuras nas 
alvenarias, destacamento, umidades e anomalias nas peças de madeira. As fissuras podem surgir no 
decorrer da obra ou depois da obra concluída. Essa manifestação patológica é um dos tipos mais comuns 
de ser encontrada nas edificações e podem interferir na estrutura (se for mais grave), na estética, na 
durabilidade do imóvel e causar uma certa preocupação no usuário, pois a fissura é o primeiro indício para 
o aparecimento de anomalias mais graves.

As fissuras podem ocorrer de forma ativa ou passiva. As ativas são subdivididas em sazonais ou 
progressivas. As sazonais são caracterizadas por suas variações sensíveis de abertura e fechamento da 
fissura devido às diferenças de temperaturas. A progressiva pode aumentar de tamanho no decorrer do 
tempo, sendo estas perigosas para a vida útil da edificação (ANDRADE, 2020). Já as fissuras mapeadas, têm 
formas variadas e distribuem-se por toda superfície e sua causa é decorrente da retração da argamassa de 
base (LANNES, 2011).  

Segundo Lima (2015), algumas das possíveis causas das fissuras nas obras são sintetizadas da seguinte 
maneira: avaliação incorreta das cargas atuantes, insuficiente resistência do material, excessiva 
deformidade do material utilizado, excesso de esbeltez na seção da peça, excentricidade da carga atuante. 
Trata-se de uma manifestação patológica crítica, sobretudo, quando se trata de revestimento em fachadas, 
tanto pelo risco de acidentes aos transeuntes quanto pela desvalorização do empreendimento e pelo 
comprometimento das funções de proteção e estanqueidade do edifício. 

Segundo Brito (2014), ao se analisar uma estrutura "doente" é absolutamente necessário entender-se o 
porquê do surgimento e do desenvolvimento da manifestação patológica, buscando esclarecer as causas, 
antes da prescrição e consequente aplicação do remédio necessário. 

O apodrecimento da madeira é a decomposição da madeira, mais comum pela ação de fungos, geralmente 
mofo ou bolor. A madeira é uma combinação de polímeros naturais que apresenta resistência e 
durabilidade como material estrutural. O dano neste material pode variar desde pequenas descolorações 
causadas por fungos manchadores ou substâncias químicas até deteriorações mais graves por ataques de 
insetos e/ou fungos apodrecedores (BRITO, 2014). 

Na Figura 3 (a) tem-se uma fissura de 1 cm da calçada, nesta não foi possível identificar sua causa ou algum 
eventual perigo estrutural. Na Figura 3 (b) tem-se uma fissura no encontro da alvenaria, os prováveis 
fatores dessa anomalia podem ser as condições climáticas, ações do tempo, envelhecimento dos materiais, 
falta de manutenção ou intervenções passadas realizadas com emprego de materiais incompatíveis. 
Também identifica-se manchas de umidade no piso do banheiro, representado na Figura 3 (c), causado 
possivelmente por vazamentos nas instalações hidráulicas do banheiro. O ataque de pragas nas peças de 
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madeira são visto nas Figura 3 (d) e Figura 3 (e) que possuem a presença da manifestação patológica nas 
madeiras das esquadrias, com o ataque de pragas (ex: fungos) perfurando a madeira, apodrecendo e 
enfraquecendo. 

  (a)    (b)  (c) 

 (d)    (e) 

Figura 3 -  Manifestações patológicas encontradas no prédio 2 em 2020, fissuras (a) e (b), umidade no piso (c) e 
esquadrias danificadas (d) e (e). Fonte: Acervo municipal da Secretaria de cultura de Curvelo/MG 

3.4 Soluções propostas 

3.4.1 - Fissuras 

Segundo Muci (2014), a prevenção de fissuras em alvenarias de edifícios deve, obrigatoriamente, passar 
por todas as regras de planejar, projetar e construir, além de um controle sistemático e eficiente da 
qualidade dos materiais e dos serviços. A estocagem e o manuseio corretos dos materiais e componentes 
do canteiro de obras, o uso adequado do edifício, bem como uma boa manutenção, dentre outros fatores, 
não podem ser esquecidos.  

A fissura no encontro da alvenaria tem localização próximo a porta, como mostra a Figura 3 (b), em seu 
entorno parece estar com uma certa umidade e a fissura se estende apenas no ponto da alvenaria. Essa é 
uma fissura geométrica (vertical nesse caso), caracterizada por ser uma manifestação patológica funcional, 
ou seja, seu surgimento se deu ao longo dos anos sem um reparo contínuo para preservar o patrimônio e 
sua possível causa é decorrente da expansão da argamassa de assentamento por hidratação retardada do 
óxido de magnésio da cal. Procedimentos de reparo para essa fissura, segundo VEADO (2008) são: 
eliminação da infiltração e umidade; substituição das camadas de revestimentos; renovação do 
revestimento após hidratação completa da cal da argamassa de assentamento; especificação a adotar é em 
função da intensidade da reação dos constituintes expansivos; renovação da pintura após a completa cura 
dos revestimentos. 

3.4.2 - Vazamento (Manchas de Umidade) 

As manchas de umidade mostrada na Figura 3 (c), caracteriza-se por ser oriunda de falhas nos sistemas de 
tubulações, como águas pluviais, esgoto e água potável, e acaba por gerar infiltrações. A existência de 
umidade com esse tipo de origem adquire importância especial quando se trata de edificações que já 
possuem um longo período de existência. Tal fato decorre da presença de materiais que podem ter seu 
tempo de vida já excedido, como sistemas de impermeabilizações e tubulações (dutos de ferro fundido 
para água potável ou manilhas cerâmicas para águas servidas), que não costumam ser contempladas em 
planos de manutenção predial (LERSCH, 2003).  

3.4.3 - Tratamento da madeira 

De acordo com Rodrigues (2013), os agentes biológicos são a causa mais frequente de deterioração das 
estruturas de madeira. Observando a degradação da madeira nas partes constituintes das esquadrias e das 
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portas, conforme mostra as Figura 3 (d) e Figura 3 (e), identifica-se que houve um ataque de pragas que 
resultou na deterioração da estrutura em madeira. Devido a idade da estrutura e a ausência de reparos 
contínuos para a preservação, a madeira se degradou com o passar do tempo e fatores como umidade e 
falta de ventilação com a edificação fechada, propiciou o ataque de pragas. 

4. Discussão de resultados

Como indicado previamente, as etapas de análise deste estudo foram feitas a partir de uma estratégia 
histórica, onde foram observadas as técnicas construtivas de um patrimônio histórico do Município de 
Curvelo/MG com o intuito de posteriormente se catalogar possíveis anomalias. 

Na área total amostrada do patrimônio foram encontradas as seguintes anomalias: fissuras em alvenarias, 
manchas de umidade, destacamento e manifestações patológicas em madeira. Para classificá-los de acordo 
com a matriz GUT, utilizou-se de análise fotográfica das manifestações patológicas encontradas no estudo 
de caso do Prédio 2. Com isso, registrou-se os níveis de Gravidade, Urgência e Tendência para cada uma 
delas, sendo de 1 (menos grave) a 5 (mais grave), conforme mostra o quadro 1 com os resultados das 
análises. 

Quadro 1 - Matriz de prioridades GUT (gravidade, urgência e tendência) 

Matriz de Prioridades GxUxT 

Problema Gravidade Urgência Tendência GxUxT Classificação 

Fissuras 4 3 5 60 1º 

Umidade 
acidental 

3 2 4 24 2º 

Patologias em 
madeira 

3 3 2 8 3º 

Destacamento 2 1 2 4 4º 

5. Conclusão

Após a realização da anamnese do Prédio 2 foi possível conhecer o histórico da edificação e entender 
melhor suas técnicas construtivas e identificar anomalias possivelmente causadas pelas mesmas. A vistoria 
realizada pelos autores contribuiu para a análise das manifestações patológicas atuais. Para esta edificação 
foram encontradas manifestações patológicas como: fissuras, destacamento, degradação da madeira e 
manchas de umidade. A anamnese melhorou a compreensão e identificação dos diversos aspectos da 
edificação através da análise dos relatórios fotográficos pretéritos e atual, com registros entre os anos de 
2002 e 2020. Esta avaliação histórica contribuiu na identificação das mudanças estéticas, construtivas e a 
evolução ou permanência das manifestações patológicas ao longo dos anos. Para cada uma das principais 
anomalias encontradas no estudo de caso em questão, foram apresentadas possíveis soluções e com 
auxílio da matriz GUT foi possível  classificá-las e definir qual anomalia mais comprometeu o edificado.  

A discussão dos resultados trouxe que as fissuras, manchas de umidade e as manifestações patológicas em 
madeiras (abaulamentos, ataque de animais xilófagos, entre outros), ficaram em primeiro, segundo e 
terceiro lugar, respectivamente, em caráter de Gravidade, Urgência e Tendência. Assim dar-se-á entender 
que os reparos dessas manifestações patológicas são de suma importância para a reabilitação desse prédio, 
enquanto que para o destacamento da pintura não há urgência de ser tratado, pois o edificado em estudo 
está em reforma atualmente. Destacou-se a importância da anamnese e da gestão de reabilitação em 
patrimônio como suporte a preservação dos patrimônios históricos, pois assim foi possível destacar 
algumas irregularidades de manutenções passadas e suas consequências para a situação atual desse 
patrimônio construído. Esse trabalho obteve uma base de dados acerca do assunto de gestão patrimonial e 
manifestações patológicas em patrimônios históricos, o que pode auxiliar futuros pesquisadores a se 
aprofundarem nesse assunto importante no campo da edificação histórica. A preservação e reabilitação 
desses patrimônios históricos, salvam sua história, preservam suas memórias para a sua comunidade e 
evita-se a deterioração dos edificados, enaltecendo a sustentabilidade dessas edificações, as vezes 
esquecidas, e que devem ser mais valorizadas culturalmente. 
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Resumo: A elaboração de um mapa de danos, principalmente em edifícios históricos, serve como ferramenta 
que auxilia na preservação e conservação do mesmo. A partir de pesquisa documental, inspeções e 
depoimentos, foi elaborado um mapa de danos como ferramenta de identificar as manifestações patológicas 
encontradas, possibilitando medidas de profilaxia. O fato de a igreja ser tombada pelo IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), dificultou a realização de ensaios mais complexos. O estudo mais 
aprofundado das técnicas construtivas e dos materiais utilizados na época na região foi essencial para um 
diagnóstico mais preciso. Logo, a ausência de uma norma nacional que padroniza a realização de mapa de 
danos de construções históricas se fez necessário, uma vez que se teve que utilizar o uso do senso como 
princípio da realização deste artigo. 

Palavras-chave: Mapa de danos, Manifestações Patológicas, Patrimônio Histórico. 

ABSTRACT: Conservation. From documentary research, inspections and testimonials, a damage map was 
prepared as a tool to identify the pathologies found, enabling prophylaxis measures. The fact that the church 
is listed by the IPHAN (Institute of National Historical and Artistic Heritage) made it difficult to perform more 
complex essays. Further study of the construction techniques and materials used at the time in the region was 
essential for a more accurate diagnosis. Therefore, the absence of a national standardizes the mapping of 
damage of historical buildings was necessary, since it was necessary to use the use of sense as the principle 
of this article. 

Keywords: Damage map, Pathologial Manifestations, Histrocial Heritage. 

1. Introdução

O estudo de manifestações patológicas em edifícios históricos, além de grande importância para a 
conservação de um bem cultural, é fundamental para que este seja restaurado de forma correta e eficaz 
diante dos problemas evidenciados. Neste contexto destaca-se que as ocorrências de problemas patológicos 
em edificações históricas são mais frequentes, devido a maioria se encontrar em grau de deterioração 
elevado, em função da falta de manutenção e de obras de conservação (BARBOSA et al., 2010). 
As edificações históricas, por possuírem estilos característicos, devem ser estudadas de forma distinta das 
comuns. As construídas no Brasil geralmente seguem padrões arquitetônicos estrangeiros. A edificação 
abordada no presente trabalho não poderia ser diferente, seguindo um padrão francês. 
Para um diagnóstico correto é imprescindível a caracterização da estrutura, bem como o conhecimento da 
sua história, projeto e intervenções, sendo necessárias pesquisas tanto em acervos quanto recolhimento de 
informações através de depoimentos de pessoas envolvidas. 
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A ausência de normativas brasileiras para a elaboração mapas de danos é um obstáculo, no entanto, pode 
ser superado através de pesquisas técnicas e acadêmicas e com a contribuição que vem sendo realizada pelo 
CECI (Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada). 
Desta forma o artigo temn como objetivo a criação de um mapa de danos documento elaborado através de 
levantamento das medidas da edificação, bem como, de vistorias e inspeções da Catedral Nossa Senhora das 
Mercês, localizada no munícipio de Porto Nacional – TO. 

2. Metodologia

2.1 Caracterização do Objeto de Estudo 

A construção da Catedral foi iniciada em 1894, tendo sido finalizada em 1915. Ela foi toda construída em 
pedra e tijolos (adobe) assentes com argamassa de cinza, areia e água, amassada com os pés dos ajudantes. 
Na base foi usado o arenito que é comumente encontrado em ambientes de lagos e rios, é uma rocha 
sedimentar que apresenta uma boa resistência à compressão. Na parte superior os tijolos de barro de alta 
resistência e a pedra canga foram empregados, sendo técnicas de construção do período colonial 
promovendo uma característica original. Fundações com mais de dois metros de profundidade situadas num 
terreno plano acima das margens do rio Tocantins. Os pilares internos foram feitos somente de pedras 
emparelhadas para uma maior rigidez, são nitidamente desalinhados onde suas simetrias variam bastante, 
assim como as paredes que ora são robustas ora mais estreitas em torno de um metro de espessura 
(MANDUCA, 2007). 
A edificação possui aproximadamente 825,43 m² de área construída, dividida em três naves, uma delas a 
principal com o pé direito maior do que as outras, um altar principal e dois secundários, uma sacristia, uma 
sala, um coro que foi construído no nível das torres sendo uma delas a do sino. As divisões das salas, dos 
altares e das naves não foram feitas em um só parâmetro possuindo assim dimensões variáveis, não possui 
o alinhamento da estrutura e paredes o que pode ser notado na planta baixa apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Planta baixa pavimento térreo e superior respectivamente. 

2.2 Manifestações Patológicas Detectadas 
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Para a elaboração do mapa de danos foram seguidas as seguintes etapas: Identificação das manifestações 
patológicas, fotografia das problemáticas, elaboração de uma Ficha de Identificação de Danos (FID) internas 
e externas, e marcação de plantas baixas e fachadas. As análises foram realizadas neste primeiro momento 
somente na parte externa da Catedral. 
Na etapa de identificação das manifestações patológias existentes, foram realizadas inspeções visuais na 
igreja utilizando tecnologias que permitia ver de perto as problemáticas encontradas principalmente perto 
do telhado; no mesmo momento foi possível a execução da segunda etapa, retirando as fotos do local dando 
ênfase nas manifestações patológicas; na terceira etapa, servindo como auxílio para a produção do Mapa de 
Danos foram realizadas as FID’S. 
Destaca-se que todo o estudo foi embasado no recolhimento de informações da história visando técnicas 
construtivas, através de documentos, depoimentos, e de visitas à Igreja, sendo feita de forma não destrutível. 
Desta forma analisando as fachadas se destacaram a ocorrência das respectivas manifestações patológicas 
em todas elas: manchas de umidade, ferrugem nas esquadrias, e desplacamento dos tijolos. As figuras a 
seguir apresentam as Fichas de Identificação de Danos de forma resumida. Para cada anomalia encontrada 
foram relacionados símbolos e hachuras concebidas pela Autora com base no trabalho de E. A. Rocha, J. V. 
S. Macedo, P. Correia, E. C. Barreto Monteiro que fez uma adaptação de Mapa de Danos para a Igreja do
Carmo em Olinda PE.
Na Figura 2 de uma forma breve foram identificadas as anomalias existentes na Fachada Principal ou Fachada
Oeste, onde foram encontradas, além das usuais, telhas arrancadas aparentemente pelos pombos que se
agrupam ali ou por intempéries, sinais de vandalismo onde um poste foi retirado, parte das juntas de
argamassa nas colunas da entrada principal estão descolando, possivelmente pela deficiência da argamassa
junto com o grande fluxo de pessoas e materiais que passa por ali.

DANOS HACHURAS 

FERRUGEM 

DESPLACAMENTO DE TIJOLOS 

DESPLACAMENTO DE ARGAMASSA 

VANDALISMO 

DESTELHAMENTO 

Figura 2 - Ficha de Identificação de Danos da Fachada Oeste/Principal 
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A Figura 3 representa a Fachada Norte, a predominância é de manchas de umidade principalmente nas juntas 
de argamassa supostamente por ser muito porosa, e nos peitoris das janelas a provável causa seria acúmulo 
de água. Além destas anomalias foi encontrada marca de vandalismo, um agente de degradação comum em 
edificações. 

DANOS HACHURAS 

FERRUGEM 

MANCHA DE UMIDADE 

PICHAÇÃO 

Figura 3 - Ficha de Identificação de Danos da Fachada Norte 

Na Fachada Leste conforme a Figura 4 pode ser verificado manchas de umidade geradas pela proliferação de 
algas e fungos, manifestações patólogicas conhecidas como limo e bolor, respectivamente, uma com aspecto 
esverdeado e outra esbranquiçado, as condições do local são favoráveis pelo fato da umidade em si, e pela 
insuficiência de luz solar nesta fachada durante o dia. 
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DANOS HACHURAS 

BOLOR 

LIMO 

FERRUGEM 

MANCHA DE UMIDADE 

DESPLACAMENTO DE TIJOLO 

Figura 4 - Ficha de Identificação de Danos da Fachada Leste 

Na Fachada Sul como pode ser observado na Figura 5 ocorrências de vegetação de pequeno porte, onde 
naquele ambiente encontraram substratos e nutrientes para se desenvolverem, mostrando a negligencia e 
falta de manutenção dos responsáveis pela igreja, estas patologias provocaram neste local danos ao telhado. 

DANOS HACHURAS 

VEGETAÇÃO 

MANCHA DE UMIDADE 

DESPLACAMENTO DE TIJOLO 

FERRUGEM 

Figura 5 - Ficha de Identificação de Danos da Fachada Sul 

Após a análise de todas as fachadas um fato que chamou a atenção foi o notável número de pombos que se 
encontram ali, estes animais apesar de pequeno porte podem danificar elementos da edificação, 
principalmente no telhado gerando uma série de problemas provocados pela infiltração de água. Foi 
observado também que os descolamentos de tijolos ocorreram onde havia rebuscamento de detalhes, 
levando a crer que a causa principal seriam a exposição maior destes locais às intempéries. 

3. Resultados e Discussões

Com intuito de mostrar gráfico-fotográfica minuciosamente o estado real em que se encontra a Catedral, e 
com a finalidade de auxiliar na preservação da edificação foi elaborado o Mapa de Danos, usando como 
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suporte as FID’S, os dados históricos e as técnicas construtivas da época. O mapeamento de danos se 
distingue do mapa de danos pelo fato de ser as fases que são necessárias para a confecção do mapa em si 
como vistorias e a produção com as informações obtidas nas pesquisas (TINICA, 2009). 
Para a elaboração deste Mapa de danos, os estudos minuciosos quanto ao tipo de construção e a época em 
que ela foi fundada foram vitais, pois com maior conhecimento dessas técnicas as manifestações patológicas 
foram reconhecidas com uma maior facilidade. 
Com a simbologia respectiva a cada patologia as Figuras 6, 7, 8, e 9 apresentam os mapas de danos 
produzidos para as Fachadas Oeste, Norte, Leste e Sul, respectivamente, da Catedral Nossa Senhora das 
Mercês. 

FERRUGEM DESPLACAMENTO DE 

TIJOLO 

DESPLACAMENTO 

DE ARGAMASSA 

VANDALISMO DESTELHAMENTO 

Figura 6 - Mapa de Danos da Fachada Oeste 

FERRUGEM MANCHA DE UMIDADE PICHAÇÃO 

Figura 7 - Mapa de Danos da Fachada Norte 

BOLOR LIMO FERRUGEM MANCHA DE UMIDADE DESPLACAMENTO 

Figura 8 -Mapa de Danos da Fachada Leste 
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FERRUGEM DESPLACAMENTO MANCHA DE UMIDADE VEGETAÇÃO 

Figura 9 -Mapa de Danos da Fachada Sul 

Importa ressaltar que o mapa de danos apresentado na Figura 8 apoiou-se nas informações obtidas pelo FID 
da Figura 3, a Figura 9, por sua vez considerou as observações apresentadas no FID da Figura 4, a Figura 10 
teve como base as informações do FID na Figura 5 e o mapa de danos da Figura 11 foi elaborado a partir dos 
dados contidos no FID da Figura 6. 
Sabe-se que a análise da origem da manifestação patológica é crucial para que haja uma conduta de 
intervenção própria do problema encontrado a fim de que se faça um restauro na estrutura que garanta o 
não aparecimento da mesma anomalia aumentando assim a vida útil da estrutura.  
Observou-se a ocorrência de corrosão nas janelas das Fachadas, o que leva a crer que ocorreu devido a 
umidade, mostrando a importância do conhecimento do ambiente ao qual a edificação está inserida. Sendo 
assim, a análise dos condicionantes para o desenvolvimento da anomalia é essencial para diagnosticar o 
problema. 
A elaboração de Fichas de Identificação de Danos – FID colabora ativamente na análise do problema 
patológico e ao mesmo tempo constitui ferramenta fundamental para que se tenha um registro documental 
das visitas feitas e das anomalias encontradas. Após a elaboração da FID, a criação de mapas de danos vem 
para corroborar na visualização de cada manifestação patológica, criando uma ficha de controle das 
dimensões destas lesões nas fachadas e interiores. Isto auxilia de forma significativa na determinação do 
melhor procedimento de terapia para os problemas estudados, assim como possibilita identificar o melhor 
plano de ação para a recuperação e/ou restauração do bem analisado. 

4. Conclusão

Por fim, é de grande importância o acompanhamento de edificações históricas por meio do mapa de danos, 
este que auxilia nas possíveis intervenções que o local poderá sofrer, sendo de manutenção ou de 
recuperação, pois neste documento estarão agrupadas informações que podem premeditar uma possível 
falência da estrutura. Os órgãos responsáveis pelos patrimônios históricos deveriam estar mais presentes 
quanto a fiscalização, e se necessário executando obras para melhorias desses bens, sem que o descaso se 
sobressaia como é visto habitualmente. 
A criação de uma norma Brasileira que padronize a execução do Mapa de Danos de construções antigas 
facilitaria no trabalho de engenheiros e arquitetos que buscam preservar a história, pois seriam norteados 
de modo em que esses documentos fossem aceitos em qualquer órgão. 
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Resumo: O adobe é uma técnica construtiva que foi bastante utilizada no século XVI. É constituído de solo, 
água, fibras e/ou adições, possuindo baixa resistência a água e aos efeitos térmicos, essa técnica construtiva 
é mais indicada para regiões secas. Com o desenvolvimento tecnológico na construção civil o uso habitual do 
adobe foi reduzido, cedendo espaço aos materiais industrializados. No entanto, em algumas cidades pode-
se encontrar estruturas históricas com a utilização do adobe, como é o caso da Catedral Nossa Senhora das 
Mercês em Porto Nacional no estado do Tocantins. A Catedral foi construída no ano de 1894 e possui um 
sistema misto de adobe e pedra. O presente trabalho analisou o comportamento térmico e de umidade 
relativa da Catedral, por intermédio de medidores de temperatura e através de software Revit, adotando 
assim o conceito de Heritage BIM (H-BIM). Diante disso, foi possivel constatar os impactos e manifestações 
patológicas que o efeito da temperatura e umidade relativa do ar tem causado na estrutura da Catedral. 

Palavras-chave: Patrimônio Histórico. H-BIM. Manifestações Patológicas 

ABSTRACT: Adobe is a constructive technique that was widely used in the 16th century. It consists of soil, 
water, fibers and/or additions, having low resistance to water and thermal effects, this constructive technique 
is more suitable for dry regions. With the technological development in civil construction, the habitual use of 
adobe was reduced, giving space to industrialized materials. However, in some cities you can find historic 
structures with the use of adobe, as is the case of the Our Lady of Merces Cathedral in Porto Nacional in the 
state of Tocantins. The Cathedral was built in 1894 and has a mixed system of adobe and stone. The present 
work analyzed the thermal and relative humidity behavior of the Cathedral, through temperature meters and 
through Revit software, thus adopting the concept of Heritage BIM (H-BIM). Therefore, it was possible to 
verify the impacts and pathological manifestations that the effect of temperature and relative humidity of 
the air has caused on the structure of the Cathedral. 

Keywords: Histrocial Heritage, H-BIM, Pathologial Manifestations. 

1. Introdução

A igreja Catedral Nossa Senhora das Mercês é uma igreja tombada, situada em Porto Nacional no Estado do 
Tocantins, composta de pedra e adobe. O adobe é uma técnica construtiva que foi bastante utilizada durante 
séculos, possuindo em sua composição terra em estado plástico, água, palhas ou outras fibras naturais. As 
estruturas compostas por adobe sobreviveram durante anos, o solo foi um dos primeiros materiais moldados 
pelo homem, pois é uma matéria prima abundante e de fácil acesso. A pedra é um bem natural, que possui 
elevada durabilidade e resistência. É comum encontrar estruturas em pedras, principalmente em cidades 
históricas integrando edificações como as igrejas, castelos, monumentos, esculturas, pontes, entre outros. É 
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comum verificar em estruturas de adobe a utilização de pedras como infraestrutura e base para a estrutura, 
a fim de gerar maior durabilidade do adobe devido o contato com o solo. 
Um ponto importante a se destacar é a compreensão da duração e o comportamento desses materiais em 
relação a variação da temperatura. No Brasil, as principais regiões que se encontram estruturas compostas 
por adobe são as regiões com climas quentes e secos como é o caso do norte e o nordeste. Os principais 
materiais utilizados para a fabricação do adobe são o solo e a água, o mesmo possui um comportamento 
térmico diferente por regiões e assim é indicado para regiões de clima seco e que possuem um baixo índice 
pluviométrico. As alvenarias de pedras também variam o seu comportamento, entrentanto devido ao seu 
grande centro de massa elas são mais resistentes a variação de temperatura. Para tanto, é primordial o 
estudo do comportamento desses materiais para diagnosticar as causas do aparecimento de manifestações 
patólogicas, desta forma auxiliar na conservação e renovação de um patrimônio cultural. Desta forma, 
objetiva-se compreender o comportamento termo-higrométricas da Catedral Nossa Senhora das Mercês. 
Localizada em Porto Nacional no Tocantins, a Catedral Nossa Senhora das Mercês é um monumento 
histórico, constituída por um sistema misto de pedra e adobe, englobando um estilo românico de Toulouse 
na França (IPHAN, 2018). A Figura 1 retrata a imagem frontal da Catedral. 

Figura 1 - Catedral Nossa Senhora das Mercês 

A Catedral Nossa Senhora das Mercês foi construída em 1894. Atualmente é um dos principais pontos 
turísticos de Porto Nacional. Na construção da catedral foram utilizados pedras e tijolos de adobe assentados 
com argamassa de cinza, areia e água. Foi utilizado arenito na base da estrutura e rocha sedimentar. 
Empregando técnicas de construção do período colonial na parte superior da estrutura, foi usado tijolos de 
barro de alta resistência e pedra canga. A fundação possui mais de dois metros de profundidade, os pilares 
internos são integrados de pedras emparelhadas obtendo uma maior rigidez. As construções em adobe não 
necessitavam de revestimento, dessa forma, a fachada da igreja conservava um estilo românico (MANDUCA, 
2007; OLIVEIRA, 1997). 
O adobe tem como composto fundamental a terra. A terra é um material que tem como característica a 
regulagem da umidade ambiental, o barro possui a habilidade de absorver e perder a umidade de maneira 
rápida comparado aos outros materiais de construção. Outra característica da terra é o armazenamento do 
calor, o que também ocorre em outros materiais densos como as alvenarias de pedra, durante a exposição 
do barro aos raios solares ele armazena calor e perde lentamente quando há mudanças de temperatura 
(PISANI, 2013). 
Uma importante observação em construções feitas com terra é que dependendo das características 
geológicas e climáticas da região pode variar a sua composição quanto a resistência mecânica, textura, 
coloração e comportamento estrutural. Outro fator a ser considerado é a permeabilidade das construções 
de terra, pois são afetadas com as águas, sejam pluviais, do solo ou de instalações. Uma das principais causas 
de patologias nas construções feitas de adobe é a presença de água e a deficiência do planejamento das 
fundações, o que gera uma ação direta ou indireta em quase todos os tipos de problemas estruturais (VARUM 
et al., 2008). 
A estabilidade dos blocos de pedras é normal e adequada, possuindo uma relação com as ações das chuvas, 
vento e poeiras, assim como as ações dos agentes químicos e orgânicos dos materiais e dos solos. Porém, 
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atualmente existem algumas ações que estão interferindo na duração desse material, como as chuvas ácidas. 
Por outro lado, essas ações variam em função do tipo de pedra e da região, pois dependem dos fatores 
climáticos, físicos, químicos e microbiológicos.  Então, para se obter alvenarias de pedras duradouras, devem 
possuir como características boa resistência a compressão, serem duras, compactas, não possuir argilas, não 
possuir impurezas como poeiras, terras e vegetais. No processo construtivo, devem ser regulares e bem 
aparelhadas, além de serem dispostas para que possam receber as cargas verticais (BRITO e FLORES, 2003). 
Apesar do seu extenso emprego no exterior e crescente no Brasil, para o projeto e gerenciamento da vida 
útil de novas edificações, pouca pesquisa tem sido desenvolvida para explorar tecnologias de BIM no 
gerenciamento do patrimônio histórico. O Historic Building Information Modeling (H-BIM) nada mais é que a 
extensão do conceito BIM para as edificações históricas e visa a documentação, a análise e a conservação de 
edifícios históricos. Segundo DORE E MURPHY (2012), o H-BIM contempla um processo que envolve uma 
solução de engenharia reversa onde, inicialmente, os elementos arquitetônicos são mapeados usando 
varredura a laser ou fotogrametria. Em seguida, os dados levantados são combinados a objetos paramétricos, 
gerando o modelo completo. 

2. Metodologia

Para realizar o estudo, foi medido as temperaturas da Catedral Nossa senhora das Mercês nas laterais 
externas da estrutura. As distâncias para obter as temperaturas nas laterais foram definidas através da parte 
frontal, com o auxílio de uma trena, obtendo as distâncias de 10, 15 e 20 metros, como exemplifica a figura 
4. 

Figura 4 – Distâncias para as medidas 

As temperaturas externas foram medidas através do termômetro infravermelho (Figura 5). Para isto, foram 
escolhidas as alturas de 30 cm, 2 metros, 3 metros e 7 metros. As medições ocorreram em 3 horários 
distintos, sendo eles, matutino, vespertino e noturno, cada temperatura foi medida 3 vezes e após foi 
calculado a média diária, também foram utilizadas as maiores e as menores temperaturas para cada horário 
e para cada vista, além da média diária. Estas medições serviram como comparativo as obtidas pelo Revit 
através do Green Building Studio. 
Após obter os valores necessários das temperaturas, foi iniciado o projeto arquitetônico no software Revit 
2020. A edificação foi detalhada para apresentar características mais realistas possíveis, os parâmetros dos 
materiais adobe e pedra. 
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Com o modelo arquitetônico e os parâmteros dos materiais atribuidos, foi empregado os valores das 
temperaturas com base na estação meteorológica integrada ao Revit de acordo com a localização 
especificada. E após esta etapa foi realizado no Green Building Studio as análises. 

Figura 5 - Termômetro Infravermelho 

No Quadro 1 é apresentado os valores adotados que foram necessários para a análise. Algumas das 
informações foram certificadas através dos autores Tagomori e Cavallaro (2011), Pereira (2008), Zinganoi, 
Koppeil e Costa (2006), Vallejo (2002) e Souza (2010). 

Quadro 1 - Propriedades térmica e mecânica do adobe e do arenito. 

Adobe Arenito 

Térmico Mecânica Térmico 

Condutividade 
Térmica 

0,5200 w/ (m · k) Modulo Young 55.000,0 
MPa 

Condutividade 
Térmica 

3,2000 w/ (m · k) 

Calor Específico 0,8370 J/ (G · ° C) Coeficiente de 
Poisson 

0,25 Calor Específico 0,7100 J/ (G · ° C) 

Densidade 1.730,00 kg/m³ Densidade 2.150,00 
kg/m³ 

Emissividade 0,90 

Resistência a 
Compressão 

77,0 MPa Porosidade 0,10 

3. Resultados e Discussões

Os valores das temperaturas obtidas da parte externa da estrutura no mês de janeiro de 2020 estão 
apresentados na Quadro 2. O mês de janeiro compreende o inverno e época de chuvas na região, devido a 
pandemia, não foi possivel realizar as medições no período de julho a setembro, que compreende o período 
quente. 

Quadro 2 – Temperaturas Medidas in loco da Catedral Nossa Senhora das Mercês. 

Paredes – Catedral Nossa Senhora das Mercês 

27/01/2020 Vista Oeste 

Temperaturas 07:30 – 08:30 h 11:30 – 12:30 h 17:30 – 18:30 h Média do Dia 

Maior 23 °C 33 °C 29 °C 
28 °C 

Menor 22 °C 32 °C 27 °C 

27/01/2020 Vista Leste 

Temperaturas 07:30 – 08:30 h 11:30 – 12:30 h 17:30 – 18:30 h Média do Dia 

Maior 24 °C 25 °C 30 °C 
26 °C 

Menor 23 °C 25 °C 29 °C 

31/01/2020 Vista Oeste 

Temperaturas 07:30 – 08:30 h 11:30 – 12:30 h 17:30 – 18:30 h Média do Dia 

Maior 27 °C 32 °C 33 °C 
31 °C 

Menor 27 °C 31 °C 33 °C 

31/01/2020 Vista Leste 

Temperaturas 07:30 – 08:30 h 11:30 – 12:30 h 17:30 – 18:30 h Média do Dia 

Maior 33 °C 38 °C 39 °C 
36 °C 

Menor 32 °C 36 °C 39 °C 
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A figura 6 apresenta o projeto arquitetônico da Catedral desenvolvido no software Revit 2020. 

Figura 6 – Projeto arquitetônico da Catedral Nossa Senhora das Mercês 

A figura 7a, b e c indicam a posição do sol para os horários de estudo. 

a) Horários 07:30 as 08:30 b) Horários 11:30 as 12:30

c) Horários 17:30 as 18:30
Figura 7 – Caminho do Sol na Catedral Nossa Senhora das Mercês 

Através do Green Building Studio foi obtido um modelo térmico, com a análise pode-se observar as áreas 
onde foi obtido maior concentração de umidade e de calor na estrutura. Ao estudar as manifestações 
patológicas já encontradas na estrutura foi possível relacioná-las com a concentração de calor e de umidade. 
As figuras 8a, b, c, d e f apresentam a análise solar em conjunto com algumas manifestações patológicas 
encontradas na estrutura. 
É possível observar várias manifestações patológicas, diversas dessas ocasionadas pelo excesso de umidade 
e pela insuficiência solar. Como exemplo, tem-se os limos e bolor oriundos de manchas de umidade causada 
por algas e fungos. 
Ao concluir a análise solar foi possível observar que nos locais em que se obteve essas manifestações 
patólogicas são as regiões em que existe um valor menor de concentração de calor durante todos os horários 
da análise, como exemplo, onde existe na estrutura a coloração roxa, também foi possível observar que a 
localização da catedral possui uma ausência de luz solar. 
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a) Vista Oeste nos horários 07:30 a 08:30 b) Vista Leste nos horários 07:30 a 08:30

c) Vista Oeste nos horários 11:30 a 12:30 d) Vista Leste nos horários 11:30 a 12:30

e) Vista Oeste nos horários 17:30 a 18:30 f) Vista Leste nos horários 17:30 a 18:30
Figura 8 – Patologias na Catedral Nossa Senhora das Mercês 

A Figura 9 apresenta a variação de temperatura de projeto na Catedral Nossa Senhora das Mercês durante 
os meses de janeiro a dezembro, obtendo uma margem de erro de 2% para a mínima e a máxima 
temperatura de cada mês. Pode-se notar que a variação média de temperatura não é muito discrepante, que 
existe uma constância em relação a temperatura. Além disso, é possível observar que as menores e maiores 
temperaturas ocorrem consecutivamente nos meses de junho e setembro. É possível observar que no mês 
de janeiro as temperaturas de projeto variam de 21 para 34ºC incluindo a margem de erro, enquanto a média 
diária para as temperaturas verificadas in loco variaram de 26 para 36ºC. Vale ressaltar que embora o 
equipamento utilizado in loco não seja o mais avançado e que não foram feitas muitas medições ao longo do 
mês, é relevante verificar que a diferença de média de temperaturas é relativamente pequena. Outro ponto 
importante é que os meses de agosto e setembro apresentaram temperatura mais elevadas, esse fato é 
coerente devido ser considerado os meses mais quentes na região. 
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Figura 9  – Variação da temperatura de projeto anualmente 

No Figura 10 é apresentado a relação de umidade em distribuição nos meses considerados verão. Nota-se 
que a umidade permanece relativamente constante ao longo das 24 horas, ocorre pouca variação. Já para o 
Figura 11 é apresentado a relação de umidade em distribuição nos meses de inverno. É observado que a 
umidade é relativamente alta e pouquíssima variação, fato que pode corroborar para o surgimento de 
manifestações patológicas devido à alta umidade. 

Figura 10 – Distribuição de frequência de umidade relativa 
no verão 

Figura 11 – Distribuição de frequência de umidade 
relativa no inverno 

A Figura 12 considera a relação anual, pode-se observar que em 55 % do tempo a umidade relativa está entre 
90 e 100%, o que explica porque Porto Nacional tem uma sensação térmica elevada, também é considerado 
um dos fatores que causam manifestações patológicas, por exemplo, quando ocorre o fato da umidade do 
ar está muito alta existem grandes chances do aparecimento de fungos, mofos e bolores, sendo algumas das 
anomalias encontrados na Catedral Nossa Senhora das Mercês. 

Figura 12– Distribuição de frequência de umidade relativa anual 
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4. Conclusão

Toda estrutura está sujeita a ações climáticas, no entanto essas ações podem ser prejudiciais para as 
estruturas compostas por adobe, ocasionando manifestações patológicas. Ao analisar o modelo energético 
produzido pelo software Revit através do Green Building Studio pode-se concluir que a Catedral Nossa 
Senhora das Mercês está localizada em uma área que não atinge a carga térmica máxima para o mês em 
estudo, também é possível verificar que em todos os horários existem insuficiência de luz solar, além da alta 
umidade relativa do ar, gerando grande parte das manifestações patológicas encontradas, contribuindo 
assim para a deterioração e comprometendo a estabilidade da estrutura. 
Para tanto, faz-se necessário um estudo mais aprofundado comparando as temperaturas obtidas in loco com 
as temperaturas de projeto para todos os meses do ano, porém devido a pandemia não foi possivel realizar. 
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Resumo 

O bambu possui elevado potencial de aplicação na construção civil em substituição parcial ou total aos 
materiais convencionais, tais como concreto, madeira e aço. A utilização do bambu abrange elementos que 
compõem as edificações, sejam estruturais, como pilares, vigas e lajes, ou arquitetônicos, mesclando 
funções mecânicas à estética. Porém, o escasso conhecimento e a deficiência no uso do bambu de espécie 
Bambusa Vulgaris na construção civil brasileira evidenciam a emergente busca por estudos sobre o tema. O 
presente artigo tem como objetivo analisar as características mecânicas do bambu de espécie Bambusa 
Vulgaris, extraído de três regiões distintas do colmo maduro cultivado no município de Redenção, Ceará, 
Brasil. Foram realizados ensaios de resistência à compressão e resistência ao cisalhamento paralela às 
fibras, tendo em vista a importância destas propriedades no dimensionamento de estruturas. Os resultados 
de caracterização mecânica demonstram o potencial do bambu aplicado à construção civil, sendo obtidos 
valores de resistência à compressão média de 37,3 MPa e resistência ao cisalhamento médio na ordem de 
3,9 MPa, comparativos ao concreto convencional com resistência à compressão de 32,0 MPa e resistência 
ao cisalhamento de 7,0 MPa.  

Palavras-chave: Caracterização; Material Alternativo; Bambu; Propriedades mecânicas. 

Abstract 
Bamboo has a high potential for application in civil construction in partial or total replacement to 
conventional materials, such as concrete, wood and steel. The use of bamboo covers elements that make up 
the buildings, be structural, such as pillars, beams and slabs, or architectural, mixing mechanical functions 
with aesthetics. However, the scarce knowledge and the deficiency in the use of bamboo of the Bambusa 
Vulgaris species in Brazilian civil construction evidence the emerging search for studies on the subject. This 
paper aims to analyze the mechanical characteristics of Bambusa Vulgaris bamboo, extracted from three 
distinct regions of the mature stem grown in the municipality of Redenção, Ceará, Brazil. Compressive 
strength and shear strength tests were carried out parallel to the fibers, in view of the importance of these 
properties in the design of structures. The results of mechanical characterization demonstrate the potential 
of bamboo applied to civil construction, obtaining values of average compressive strength of 37.3 MPa and 
average shear strength in the order of 3.9 MPa, compared to conventional concrete with compressive 
strength of 32.0 MPa and shear strength of 7.0 MPa.  

Keywords: Characterization; Alternative material; Bamboo; Mechanical properties. 
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1. Introdução

O bambu está presente em diversas regiões do mundo, sendo utilizado para inúmeras finalidades, que vão 
desde o seu emprego na área farmacêutica até a execução de projetos sustentáveis nas áreas de 
engenharia e arquitetura. Segundo a Organização Internacional de Bambu e Rattan (Inbar), 60 bilhões de 
dólares é o montante que o bambu movimenta anualmente em todo o mundo. Os maiores produtores são 
a China, o Brasil e a Índia. 

A China, líder na produção mundial de bambu, tem uma vasta lista de utilidades da planta, cerca de 1500 
aplicações. Compõem essa lista o seu emprego em projetos de irrigação, paisagismo e artesanato, bem 
como o aproveitamento na culinária, na produção de papel, carvão, móveis e em projetos de engenharia e 
arquitetura (RIBAS, 2015). Na Índia, é utilizado como matéria-prima para celulose. O papel feito de 
Bambusa Vulgaris tem excepcional resistência ao rasgo, comparável ao papel feito de madeira macia. 
Também pode ser usado para fazer painéis de partículas e papel de grau de embalagem flexível.  

No território brasileiro, o bambu é cultivado principalmente nas regiões nordeste e sudeste do país. No 
estado do Maranhão, a sua produção é destinada para a geração de energia através da biomassa. Nos 
estados de Pernambuco e Paraíba, o bambu é utilizado na produção de celulose e papel, já a produção de 
painéis, broto e fitocosméticos, se concentram nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio 
Grande do Sul (EMBRAPA, 2018). 

No Brasil existem cerca de 260 espécies de bambus nativos. Os bambus dos gêneros Guadua e Merostachys 
se destacam pelo elevado interesse econômico e por estarem presentes em grande parte do território 
nacional, se tornando os principais tipos de bambus nativos do país. No entanto, outras espécies de 
considerável potencial econômico foram importadas pelos colonizadores portugueses e pelos imigrantes 
japoneses, como os bambus dos gêneros Phyllostachys e Bambusa. 

A propagação do bambu pode ocorrer de duas formas: vegetativa e assexuada. A primeira pode ser 
realizada através do colmo, dos rizomas e dos ramos laterais (galhos), onde um dos benefícios principais é a 
geração de clones, mantendo assim as características fenotípicas idênticas à mãe (SILVA; LIMA; OLIVEIRA, 
2011). Por sua vez, a segunda forma de propagação ocorre devido à rebentação das raízes, ou através da 
combinação com raízes vizinhas (SILVA, 1985). 

Por apresentar cultivo fácil e de baixo custo, crescimento rápido, elevada produtividade por hectare, baixa 
densidade, alta resistência à tração e compressão, e baixa energia de produção, o bambu e a sua madeira 
tornaram-se alternativas sustentáveis aos materiais convencionais que compõem os projetos de 
engenharia e arquitetura. Por essas e outras características, o bambu possui elevado potencial de aplicação 
na construção civil, em especial nos elementos que compõem as edificações, sejam eles estruturais, como: 
pilares, vigas e lajes, ou arquitetônicos, mesclando funções mecânicas à estética da planta. No entanto, 
quando utilizado em projetos estruturais, é fortemente recomendada a aplicação de tratamentos 
preventivos, pois como todo material biológico, o bambu está suscetível à deterioração natural (GHAVAMI 
E TOLEDO FILHO, 1992).   

O bambu, como material alternativo em substituição parcial ou total aos convencionais da construção civil, 
como: o concreto, a madeira e o aço; pode contribuir para a redução da emissão do gás carbônico na 
atmosfera, para a diminuição do desmatamento de florestas virgens e para a redução da geração de 
resíduos sólidos (PADOVAN, 2010). 

Dessa forma, evidencia-se a importância em aprofundar os estudos em torno do bambu e suas aplicações 
nessa área. A ausência de conhecimento acadêmico sobre as potencialidades da espécie Bambusa Vulgaris, 
a sua escassa utilização na construção civil e a sua alta oferta na região de aplicação deste projeto, são 
fatores que fortalecem a necessidade de conhecer e caracterizar essa espécie, com o objetivo de difundir a 
sua aplicação e com isso expandir a economia local. 

O presente estudo tem por objetivo caracterizar o bambu de espécie Bambusa Vulgaris quanto às 
propriedades mecânicas de resistência à compressão e ao cisalhamento paralelo às fibras. Foram 
investigadas as diferenças entre os valores das propriedades mencionadas em diferentes posições do 
colmo (Base, Intermédio e Topo) e na presença ou ausência de nós, visando indicar a utilização do bambu 
B. Vulgaris como material alternativo para construção civil.
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2. Materiais e Métodos

2.1 Bambusa Vulgaris 

Este estudo envolve a utilização do bambu típico do estado do Ceará no Brasil, cuja classe é designada 
como Monocotiledônea, ordem Poales, família Poaceae, subfamília Bambusoide, tribo Bambuseae (Bambus 
Lenhosos), gênero Bambusa e espécie B. Vulgaris. Todos os colmos de bambu testados foram cultivados em 
Redenção, município localizado nas coordenadas de Latitude 4° 13' 35'' Sul, Longitude 38° 43' 53'' Oeste e 
altitude de 92 m, cujo clima é Tropical Quente Úmido, caracterizado por altas temperaturas e elevada 
umidade, favorável ao desenvolvimento desta espécie de bambu. 

Os colmos da espécie Bambusa Vulgaris apresentam altura média de 10 metros a 20 metros, diâmetro 
entre 4 cm a 10 cm, estrutura ereta próxima à base e encurvada ao longo do topo (CASTELO BRANCO, 
2016), conforme Figura 1. Em um bambuzal existe elevada diversidade de maturação das touceiras, 
havendo colmos jovens, identificado pela coloração verde intensa e pela presença de brácteas, e maduros 
em diferentes idades, estes apresentando manchas ao longo dos colmos e livres de brácteas.  

Figura 1 – Bambuzal da espécie Bambusa Vulgaris 

A seleção dos colmos de bambu foi realizada a partir de amostras representativas da área de cultivo e com 
idade média entre 3 (três) a 5 (cinco) anos de plantação no município de Redenção, estado do Ceará - 
Brasil. Foram utilizadas foices para corte dos colmos de bambu, a uma altura média de corte a partir de 30 
cm (um entrenó) do solo. Após descarte da parte superior não utilizável dos colmos, foram obtidas varas 
com tamanho aproximado de 3 (três) metros, sendo estas divididas em 3 (três) partes iguais: Basal (B), 
Intermédio (I) e Topo (T). 

Foram coletadas varas de bambu maduras e livres de defeitos aparentes, apresentando maior rigidez dos 
colmos. Para identificação das varas maduras, observou-se a ausência de brácteas; a presença de manchas 
externas; o aspecto envelhecido e a posição da touceira, normalmente ao centro do bambuzal e com 
acesso dificultado.  
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Após coleta, as varas foram abrigadas em local livre de intempéries (como chuva e raios solares) e 
posicionadas na vertical para secagem natural ao ar. 

As varas de bambu foram cortadas no equipamento Serra de bancada (Corrupio) com disco de corte 
apropriado para madeira, conforme dimensões especificadas em cada ensaio. Devido aos desvios médios 
de planicidade das amostras cilíndricas, após o corte, resultarem em valores superiores a 0,20 mm, limite 
preconizado pela NBR 16828-2:2019, fez-se necessário o capeamento dos corpos de prova em bambu com 
massa adesiva de base epóxi composta por sulfato de bário, silicato de alumínio e dióxido de titânio, 
conferindo a planicidade adequada ao material, conforme Figura 2. 

Figura 2 – a) Corte do colmo para confecção dos corpos de prova; b) Amostras após capeamento para ensaios de 
compressão e cisalhamento paralelo às fibras 

2.2 Análise das propriedades mecânicas do bambu 

Foram realizados os ensaios de caracterização mecânica do bambu da espécie Bambusa Vulgaris conforme 
descrito no Quadro 1.  

Quadro 1 – Caracterização mecânica do Bambusa Vulgaris 

Determinação Método Equipamento Amostragem Dimensões (mm) 

Resistência à 
compressão 

paralela às fibras 

ISO 22157:2019/ 
NBR 16828-2 

Máquina 
Universal de 

Ensaios 
24 unidades 100 x D x t* 

Resistência ao 
cisalhamento 

paralelo 

às fibras 

ISO 22157:2019/ 
NBR 16828-2 

Máquina 
Universal de 

Ensaios / 

Placas de 
Cisalhamento 

24 unidades 100 x D x t* 

Nota: D: diâmetro externo; t: espessura da parede do colmo 

A amostragem de corpos de prova foi dividida entre as regiões basal, intermédio e topo, com e sem nó, 
havendo a distribuição das amostras em 6 (seis) grupos nomeados B, I, T, BN, IN, TM (Basal sem nó, 
Intermédio sem nó, Topo sem nó, Basal com nó, Intermédio com nó e Topo com nó, respectivamente).  

a) b)
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Para o ensaio de Resistência à compressão paralela às fibras, segundo NBR 16828-2:2019, Figura 3, a 
amostra foi colocada centralizada na máquina de ensaios. Para acomodação do corpo de prova, uma 
pequena carga (não superior a 1 kN) foi inicialmente aplicada e relaxada.  Durante o ensaio, o 
carregamento foi aplicado continuamente, de forma que a placa móvel da máquina de ensaio apresentou 
uma velocidade constante de, aproximadamente, 0,01 mm/s. Foi registrada a carga máxima medida pelo 
equipamento de ensaio. 

Figura 3 – Amostras durante (a) e após (b) ensaio de Resistência à compressão parela às fibras 

Conforme NBR 16828-2:2019 – Estruturas de bambu Parte 2: Determinação das propriedades físicas e 
mecânicas do bambu, foi realizado ensaio de resistência ao cisalhamento paralelo às fibras onde o corpo de 
prova foi apoiado na extremidade inferior em chapas rígidas ao longo de dois quartos, uma em frente da 
outra, e carregado na extremidade superior ao longo dos dois quartos que não são apoiados, conforme a 
Figura 4. Desta forma têm-se quatro áreas de cisalhamento ensaiados em máquina de compressão, sem 
dispositivo de redução de atrito. 

Figura 4 – Amostras após ensaio de Resistência ao Cisalhamento paralelo às fibras, evidenciando as chapas rígidas 
utilizadas 

a) b) 
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3. Apresentação e discussão dos resultados

A Figura 5 apresenta o gráfico de Tensão à Compressão em relação à Deformação longitudinal para 
amostras sem nó, onde se observam maiores valores de tensão à compressão e deformações para a região 
do topo, obtendo-se valor máximo de tensão média igual a 48,2 MPa. Houve queda gradual para os valores 
de tensão e deformação no sentido Topo-Base, constatando-se resistência à compressão média de 42,5 
MPa para a região intermediária e 37,0 MPa para a posição basal conforme Tabela 1. 

Figura 5 – Gráfico Tensão à Compressão x Deformação longitudinal (Amostras Sem Nó) 

O gráfico de Tensão à Compressão em relação à Deformação longitudinal para amostras com nó é 
apresentado na Figura  6, onde se observam maiores valores de tensão à compressão e deformações para a 
região do intermédio, obtendo-se valor máximo de tensão média igual a 33,4 MPa. Constatou-se resistência 
à compressão média de 32,5 MPa para a região basal e valor de 30,0 MPa para a posição do topo conforme 
Tabela 1.  

Figura 6 – Gráfico Tensão à Compressão x Deformação longitudinal (Amostras Com Nó) 

Salienta-se que os valores apresentados nas Figuras 5 e 6 são amostrais, aproximando-se dos valores 
médios indicados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Resultados de Resistência à compressão média do bambu Bambusa Vulgaris 

Posição 

no colmo 

Resistência à 

Compressão média (MPa) 

Desvio Padrão 
(MPa) 

CV 
(%) 

Teor de umidade 
(%) 

Base 
Com nó 32,5 6,1 18,7 16,2 

Sem nó 37,0 12,1 32,7 12,0 

Intermédio 
Com nó 33,4 7,9 23,8 16,0 

Sem nó 42,5 3,0 7,2 11,7 

Topo 
Com nó 30,0 4,3 14,3 16,5 

Sem nó 48,2 1,4 2,9 12,4 

Valores médios 37,3 5,8 16,6 14,1 

Foram obtidos maiores valores de Resistência à Compressão paralela às fibras em amostras sem nó, as 
quais apresentaram teor de umidade médio conforme intervalo indicado pela ISO 22157:2019 (12% ± 3%). 
No entanto, foram verificados valores de umidade superiores ao descrito em norma para amostras com nó 
(indicado em vermelho), o que pode justificar a menor resistência à compressão para os corpos de prova 
situados no topo e com nó. Salgado Neto (2018) constata distinção na ruptura dos corpos de prova à 
compressão com e sem nó, onde se verificou propagação de aberturas no eixo longitudinal para amostras 
com presença de nós, sendo este considerado como ponto de fragilidade na direção longitudinal. 
Resultados similares ao presente estudo foram obtidos por Ghavami e Marinho (2005) para o bambu 
Guadua angustifolia, onde os valores à compressão variaram de 25,27 MPa para a região do topo sem nó e 
31,77 MPa para o topo com nó, obtendo valor médio de 29,48 MPa. 

A Figura 7 apresenta o gráfico de Tensão ao Cisalhamento em relação à Deformação longitudinal para 
amostras sem nó, onde se observam maiores valores de tensão ao cisalhamento e deformações para a 
região intermediária, obtendo-se valor máximo de tensão média igual a 5,1 MPa. Constatou-se resistência 
ao cisalhamento médio de 3,7 MPa para a região basal e 3,1 MPa para a posição do topo conforme Tabela 
2. 

Figura 7 – Gráfico Tensão ao Cisalhamento x Deformação longitudinal (Amostras Sem Nó) 

O gráfico de Tensão ao Cisalhamento em relação à Deformação longitudinal para amostras com nó é 
apresentado na Figura 8, onde se observam maiores valores de tensão ao cisalhamento e deformações 
para a região da base, obtendo-se valor máximo de tensão média igual a 4,6 MPa. Constatou-se resistência 

543



B. Vulgaris: caracterização das propriedades mecânicas do bambu cultivado em Redenção, Ceará-Brasil

ao cisalhamento médio de 3,4 MPa para a região do topo e valor de 3,5 MPa para a posição intermediária 
conforme Tabela 2.  

Figura 8 – Gráfico Tensão ao Cisalhamento x Deformação longitudinal (Amostras Com Nó) 

Salienta-se que os valores apresentados nas Figuras 7 e 8 são amostrais, aproximando-se dos valores 
médios indicados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Resultados de Resistência ao cisalhamento médio do bambu Bambusa Vulgaris 

Posição 

no colmo 

Resistência ao 

Cisalhamento 
médio (MPa) 

Desvio Padrão 
(MPa) 

CV 
(%) 

Número de 

Áreas Cisalhadas 

Teor de 
umidade 

(%) 

Base 
Com nó 4,6 0,8 17,3 4,0 15,0 

Sem nó 3,7 0,4 10,0 2,0 12,1 

Intermédio 
Com nó 3,5 0,8 23,6 2,0 14,3 

Sem nó 5,1 0,3 5,8 1,0 11,6 

Topo 
Com nó 3,4 0,5 14,0 3,0 14,5 

Sem nó 3,1 0,1 4,0 3,0 11,5 

Valores médios 3,9 0,5 12,5 3,0 13,2 

Foram obtidos maiores valores de Resistência ao Cisalhamento em amostras com nó para as regiões basal e 
topo, e sem nó para a posição intermediária. Todas as médias apresentaram teor de umidade médio 
conforme intervalo indicado pela ISO 22157:2019 (12% ± 5%), sendo observada maior umidade para 
amostras com nó. Os resultados obtidos, no presente estudo, para a resistência ao cisalhamento foram 
superiores aos apresentados por Ghavami e Marinho (2005) para o bambu Guadua angustifolia, onde os 
valores de resistência ao cisalhamento variaram de 2,42 MPa para a região do topo sem nó e 1,43 MPa 
para o intermédio com nó, obtendo valor médio de 2,02 MPa. 
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4. Conclusões

Através deste estudo foi realizada a caracterização do bambu de espécie Bambusa Vulgaris quanto às 
propriedades mecânicas. Após a execução das etapas preliminares, foram executados os ensaios de 
caracterização mecânica do bambu da espécie Bambusa Vulgaris, sendo realizada uma análise comparativa 
entre os valores de resistência à compressão e ao cisalhamento paralelo às  fibras em diferentes posições 
do colmo (Base, Intermédio e Topo), na presença ou ausência de nós, visando indicar a utilização do bambu 
B. Vulgaris como material alternativo à construção civil.

Foram obtidos maiores valores de resistência à compressão paralela às fibras em amostras sem nó (37,0 
MPa, 42,5 MPa e 48,2 Mpa para as posições basal, intermédio e topo, respectivamente). No ensaio de 
resistência ao cisalhamento paralela às fibras foram obtidos maiores valores de resistência em amostras 
com nó para as regiões basal (4,6 MPa) e topo (3,4 MPa), e sem nó para a posição intermediária (5,1 MPa). 

Os resultados de caracterização mecânica demonstram o potencial do bambu aplicado à construção civil, 
sendo obtidos valores de resistência à compressão média de 37,3 MPa e resistência ao cisalhamento médio 
na ordem de 3,9 MPa, comparativos ao concreto convencional com resistência à compressão de 32,0 MPa 
e resistência ao cisalhamento de 7,0 MPa. 
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Resumo: Os ensaios não destrutivos são ferramentas de grande importância quanto à determinação das 
características das estruturas de concreto, podendo ser usada durante sua fase inicial ou em estruturas 
existentes que necessitem de avaliação. A investigação tradicional das propriedades mecânicas das 
estruturas  inicia-se com a retirada de corpos de prova a fim de realizar ensaios de resistência à compressão 
axial do concreto, de acordo com as normas vigentes. Esta propriedade mecânica é um dos parâmetros 
fundamentais no dimensionamento de estruturas de concreto armado, e comprova que o concreto utilizado 
atende às exigências estabelecidas em projetos. Entretanto esse método causa danos que podem 
comprometer a estrutura, além de utilizar equipamentos e mão de obra especializada para a retirada de 
testemunhos, o que deixa o processo mais oneroso. É válido destacar a necessidade de estudos e verificação 
de viabilidade por outros métodos de avaliação, quanto à resistência do material “in loco”, em diferentes 
idades, sem que ocorra danos nas peças estruturais a serem analisadas. Este trabalho aborda a análise da 
evolução da resistência à compressão axial do concreto utilizando o esclerômetro, método de ensaio não 
destrutivo amplamente utilizado que causa pouco ou nenhum dano à estrutura. Os corpos de provas foram 
confeccionados no Município de Curvelo/MG, nas mesmas condições de traço, cura, umidade e temperatura. 
Após a sua desenforma foi transportado, em cura úmida, para o laboratório de ensaios Consultare Labcon 
em Belo Horizonte/MG, onde realizou-se os ensaios de resistência à compressão e índice esclerométrico em 
diferentes idades. A correlação da resistência à compressão axial do concreto com o valor do índice 
esclerométrico, foi feita gerando uma curva de calibração para o concreto estudado. Obteve-se um bom 
índice de correlação (R²=0,95) para as idades analisadas. 

Palavras-chave: Ensaios não destrutivos; Esclerômetro de reflexão; Resistência à compressão. 

Abstract: Non-destructive tests are tools of great importance in determining the characteristics of concrete 
structures, and can be used during their initial phase or in existing structures that require evaluation. The 
traditional investigation of the mechanical properties of the structures begins with the removal of specimens 
in order to carry out tests of resistance to axial compression of the concrete, according to the current 
regulations. This mechanical property is one of the fundamental parameters in the design of reinforced 
concrete structures, and proves that the concrete used meets the requirements established in projects. 
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Análise da resistência à compressão axial do concreto a partir de ensaios de esclerometria 

However, this method causes damage that can compromise the structure, in addition to using equipment 
and specialized labor for the removal of testimonies, which makes the process more costly. It is worth 
highlighting the need for studies and verification of viability by other methods of evaluation, regarding the 
resistance of the material “in loco”, at different ages, without damage to the structural parts to be analyzed. 
This paper deals with the analysis of the evolution of the axial compression strength of concrete using the 
rebound hammer, a widely used non-destructive test method that causes little or no damage to the structure. 
The specimens were made in the Municipality of Curvelo/MG, under the same conditions of trace, cure, 
humidity and temperature. After its removal, it was transported, in a wet cure, to the Consultare Labcon test 
laboratory in Belo Horizonte/MG, where the tests of resistance to compression and rebound hammer index 
were carried out at different ages. The correlation of the axial compression strength of the concrete with the 
rebound hammer index value was made by generating a calibration curve for the studied concrete. A good 
correlation index (R² = 0.95) was obtained for the ages analyzed. 

Keywords: Non-destructive testing; Rebound hammer; Compressive strength. 

1. Introdução

A resistência à compressão axial (RC) é uma das propriedades mecânicas mais importantes do concreto, 
sendo o principal parâmetro que possibilita avaliar a conformidade e comprovar se o material utilizado 
atende às exigências estabelecidas no projeto. A resistência é influenciada pelas condições como o 
transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto (PALÁCIOS, 2012).  

Essa propriedade é de grande importância no âmbito da Construção Civil, para o controle e qualidade de um 
concreto, além de viabilizar uma durabilidade perfeita ao longo da vida útil de um empreendimento.  

Os resultados da RC do concreto são avaliados conforme a idade de rompimento dos corpos de prova (CP), 
contados a partir da moldagem desses CPs, levando-se em conta a tolerância de tempo prescrita pela NBR 
5739 (ABNT, 2018).  

De acordo com Palácios (2012), existem vários métodos que permitem a avaliação da resistência in situ das 
estruturas de concreto. Países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha  empregam o método dos ensaios 
não destrutivos (ENDs) na avaliação da condição estrutural. Nesse sentido, vale ressaltar que há um vasto 
número de pesquisas, na área de avaliação da resistência do concreto, que visam a obtenção de métodos 
com resultados mais confiáveis. 

O ENDs, segundo Evangelista (2002), são aqueles que não causam nenhum ou poucos danos no elemento 
ensaiado. Esses ensaios não provocam perda na capacidade estrutural da peça. Os ENDs podem ser utilizados 
em estruturas novas ou antigas, e no caso de estruturas recentes, servem para o monitoramento da evolução 
da resistência ou mapeamento sobre a qualidade do concreto. Em estruturas mais antigas avaliam sua 
integridade e capacidade de resistir às solicitações. 

Evangelista (2002) detalha que os ensaios não destrutivos podem ser utilizados para mapear fissuras, falhas 
e danos em meios não homogêneos como o concreto. Eles também são úteis para detectar áreas insalubres 
ou de concretos suspeitos de estarem, significativamente, abaixo do nível de resistência requerida no projeto 
ou do nível de durabilidade. O ensaio de esclerometria, juntamente com os outros ENDs, é padronizado nas 
normas das grandes associações de concreto. Dentre tais normas pode-se citar a American Society for Testing 
and Materials - ASTM, a Fédération Internationale du Béton - CEB-FIP e o British Standards Institution - BSI. 

Os ENDs conquistam cada vez mais espaço no mercado, porém, ao contrário do aço, o concreto é um material 
heterogêneo de diferentes composições e matérias-primas variadas, o que dificulta a rápida difusão e 
padronização desta técnica (MALHOTRA; CARINO, 2004). 

Este trabalho visa apresentar a evolução da resistência à compressão axial de uma composição específica de 
concreto ao longo do tempo. Adicionalmente, buscou-se correlacionar a resistência à compressão axial do 
concreto com o valor do índice esclerométrico através da curva de correlação para uma dosagem específica. 

2. ESTUDO EXPERIMENTAL
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Com o objetivo de traçar uma curva que correlacione a resistência à compressão axial do concreto e o índice 
esclerométrico, para assim, ser possível a análise da correlação existente entre essas grandezas, o programa 
experimental englobou três seguimentos. O primeiro foi a moldagem dos 10 CPs: a confecção e dosagem 
aconteceu na concreteira City Mix Concreto no Município de Curvelo/MG. A segunda etapa foi a de 
transporte dos CPs em cura úmida, após 24 horas da moldagem, para o laboratório de ensaios Consultare 
Labcon no Município de Belo Horizonte/MG, onde permaneceram em cura úmida até as idades de ensaio. 
Foram obtidos os índices esclerométricos, e, logo depois, com os mesmos CPs, foram executados os ensaios 
de resistência à compressão axial. A terceira etapa foi a tabulação dos resultados dos dois ensaios e a 
confecção da curva de correlação entre eles, e posterior a análise dos resultados. 

2.1 Materiais 

A moldagem e cura dos CPs são orientados pela NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos-de-prova (ABNT, 
2015). A amostragem de concreto é orientada pela NBR 16886 – Concreto - Amostragem de concreto fresco 
(ABNT, 2020). A altura dos moldes cilíndricos utilizados foi igual a 200mm e o diâmetro igual a 100mm. O 
cimento utilizado foi o CP V-ARI, brita 2 (25mm) e brita 1 (12,5mm) de origem calcária, e areia natural do rio, 
zona ótima, com módulo de finura 2,59. A relação água/cimento (a/c) utilizada foi igual a 0,52. Foram 
moldados 2 CPs cilíndricos para cada idade estudada, de forma a possibilitar a formação de um exemplar 
para cada idade, e assim,  determinar a resistência característica da compressão para cada estudo. O traço 
unitário utilizado e a quantidade de material para confecção de 17 L de concreto, em kg, está apresentado 
na Quadro 1. Essa quantidade foi utilizada para moldar 10 CPs, logo, foram avaliados, neste estudo, 5(cinco) 
idades distintas do concreto. 

Quadro 1 - Traço unitário e quantidade de materiais 

Material Cimento Brita 2 Brita 1 Areia natural Água 

unitário 1 1,65 1,10 1,82 0,52 

kg 13,70 22,55 15,04 24,94 6,17 

Fonte: Gott (2021) adaptado pelo autor 

Os moldes e suas bases, antes de iniciar a moldagem, foram revestidos internamente com uma fina camada 
de óleo mineral. Foram moldados 10 CPs cilíndricos nas mesmas condições (traço, umidade, temperatura, 
cura). As amostras foram produzidas com resistência característica à compressão prevista de no mínimo 40 
MPa.  

2.2 Ensaio de Esclerometria 

O ensaio esclerométrico utilizando o esclerômetro de reflexão é definido pela norma NBR 7584 - Concreto 
endurecido - Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - Método de ensaio (ABNT, 2012). 
Esse ensaio, que mede a dureza superficial do concreto, é um método não destrutivo que fornece dados para 
a avaliação da qualidade e características do concreto endurecido. De acordo com a NBR 7584 (ABNT, 2012), 
quanto maior a dureza superficial do concreto endurecido, menor será a parte de energia que se modifica 
em deformação permanente, então, maior a reflexão ou recuo do objeto que golpea a superfície. 

O esclerômetro (Figura 1) é, fundamentalmente, uma massa-martelo que impulsionada por uma mola choca-
se pela sua haste com ponta em forma de calota esférica com a superfície ensaiada (ABNT, 2012). 
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Figura 1 - Seção transversal do matelo para teste do concreto 
Fonte: PROCEQ SA (2017) 

O método de avaliação da dureza superficial do concreto pelo esclerômetro de reflexão consiste em 
submeter a superfície do concreto a um impacto de forma padronizada, aplicando uma certa energia e uma 
certa massa, medindo-se o valor do ricochete, ou seja, o índice esclerométrico. O rebote depende do valor 
da energia cinética antecedente ao impacto, e quanto desta energia esse impacto absorve. Parte da energia 
é consumida no atrito mecânico do equipamento, e a outra parte na interação do concreto com a barra de 
percussão. A energia que é absorvida refere-se à resistência e à rigidez do concreto (ACI, 2004). 

O equipamento utilizado foi o Esclerômetro para concreto do modelo tipo N, manual, da fabricante Controls 
com energia de percussão igual a 2,25 N.m. Para a realização do ensaio, de modo a fixar o CP cilíndrico para 
evitar que, este, se desloque frente ao impacto, foi aplicado, nesse CP,  uma força axial de 20 kN, por meio 
da prensa de ensaio. De acordo com a NM 78 (ABNT, 1996), a carga aplicada deve ser equivalente a 15% da 
carga de ruptura estimada do CP para evitar interferências com vibrações, ressonância ou dissipação de 
energia.  

O ensaio para determinação do índice esclerométrico foi realizado em todos os CPs cilíndricos nas idades de 
3, 5, 16, 25 e 48 dias, sendo 2 CPs para cada idade.  

Antes de sua utilização, o esclerômetro foi aferido e ajustado. De acordo com a NBR 7584 (ABNT, 2012), o 
cilindro foi fixado na prensa, e, com o esclerômetro na posição horizontal, efetuou-se 16 impactos em cada 
região de ensaio em pontos distintos devidamente distribuídos, como ilustra a Figura 2. 

Figura 2 - Área de ensaio  
Fonte: NBR 7584 (ABNT, 2012) adaptada pelo autor 
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O índice esclerométrico é a leitura da energia de impacto, com unidade de medida adimensional. O 
coeficiente de correção do impacto “k” é obtido por meio da calibração do esclerômetro que é dado pela 
Equação 1 (NBR 7584, 2012). 

𝑘 =
𝑛. 𝐼𝐸𝑛𝑜𝑚
∑ 𝐼𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1

(1) 

Sendo: 
k : coeficiente de correção do índice de impacto; 
n : número de impactos na bigorna de aço; 
IEnom : índice esclerométrico nominal do aparelho na bigorna (informado pelo fabricante); 
IEi : índice esclerométrico obtido em cada impacto do esclerômetro na bigorna. 

O índice esclerométrico médio efetivo é obtido pelo produto do coeficiente de correção do índice de impacto 
“k” pela média dos índices esclerométricos, conforme NBR 7584 (ABNT, 2012). Após realizar os 16 impactos, 
calcula-se a média aritmética e despreza-se os valores que divergirem em mais de 10% do valor médio 
alcançado e recalcula-se a nova média. A cada ensaio é obtido um único índice esclerométrico médio efetivo, 
conforme a Equação 2, a seguir: 

𝐼𝐸∝ = 𝑘. 𝐼𝐸 (2) 

Onde: 
IE : índice esclerométrico médio; 
IEα : índice esclerométrico médio efetivo; 
k : coeficiente de correção do índice de impacto. 

2.2 Ensaio de Resistência à compressão axial do concreto 

Os ensaios de resistência à compressão axial do concreto nos CPs foram realizados seguindo as 
recomendações da NBR 5739 (ABNT, 2018). Utilizou-se,  para esse processo,  a prensa hidráulica EQUIP - 34 
– modelo 2TBO K670 com capacidade de 2000 kN da marca SOLOCAP. O equipamento estava calibrado de
acordo com a NBR ISO 7500-1 Materiais metálicos - Calibração e verificação de máquinas de ensaio estático
uniaxial- Parte 1: Máquinas de ensaio de tração/ compressão – Calibração e verificação do sistema de
medição da força (ABNT, 2016).

Os pratos de compressão e as faces dos CPs foram limpos e secos antes de iniciar o ensaio, e o CP foi 
centralizado no prato inferior. O carregamento foi aplicado de forma contínua, constante, sem choques e 
com velocidade de carregamento de (0,45 ± 0,15) MPa/s, que foi cessado quando houve uma queda de força 
(o que indica a ruptura), sendo possível fazer o cálculo da resistência à compressão axial, como prescreve a
NBR 5739 (ABNT, 2018) na  Equação 3.

𝑓𝑐𝑗 =
4𝐹

𝜋 ∙ 𝐷²

(3) 

Onde, 
𝑓𝑐𝑗 : resistência à compressão axial, expressa em megapascals (MPa) na idade de j dias; 

F : força máxima alcançada, expressa em newtons (N); 
D : diâmetro do corpo de prova, expresso em milímetros (mm). 

A relação altura e diâmetro (h/D) foi de 2, não sendo necessário usar um fator de correção adicional. 

2. Resultados e Discussão

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), as estruturas de concreto necessitam ser projetadas e construídas sob as 
condições ambientais previstas na época e quando utilizadas de acordo com o projeto, conservem sua 
segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante sua vida útil. Portanto, a durabilidade das estruturas 
está diretamente relacionada com a vida útil prevista em projeto. 
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O grande obstáculo é que, em alguns casos, as estruturas em concreto não passam pelo processo de 
manuntenção preventiva e não atendem a todos os requisitos previstos em norma. Esse descaso pode 
provocar acidentes, como desabamentos e quedas de estruturas. Tais acontecimentos, por sua vez, podem 
ser evitados com o controle e monitoramento das edificações, com ENDs (JÚNIOR, 2019). 

A utilização do esclerômetro como método de avaliação e monitoramento da resistência ao longo do tempo 
pode detectar falhas e evitar incidentes. Portanto, é uma ferramenta importante para avaliar a integridade 
e capacidade  das estruturas de resistir às solicitações. 

Neste tópico serão apresentados os resultados da esclerometria, bem como o comparativo com os resultados 
da resistência à compressão axial do concreto para as idades estabelecidas. Foram obtidos dois IE e dois 
valores de RC para cada idade. 

O coeficiente de correção do índice de impacto k = 0,98 foi obtido de acordo com o laudo de calibração do 
esclerômetro, que tem validade até fevereiro de 2022. O Quadro 2 apresenta os valores dos índices 
esclerométricos médio (IE) e os valores do índice esclerométrico médio efetivo depois da correção do índice 
de impacto pelo “k” (IEα) para as idades ensaiadas. 

Quadro 2 – Índices esclerométricos do concreto em diferentes idades 

Idade 3 dias 5 dias 16 dias 25 dias 48 dias 

IE 25,53 25,60 28,19 28,33 30,81 30,60 30,88 31,25 33,63 33,19 

IEα 25,02 25,09 27,62 27,77 30,20 29,99 30,26 30,63 32,95 32,52 

Fonte: Autores 

De acordo com os dados obtidos fica evidente a evolução crescente do IEα com a idade dos CPs. No Quadro 
3 estão indicados os valores das resistências à compressão axial dos CPs, de acordo com a Equação 3.  

Quadro 3 – Resistência à compressão axial do concreto em diferentes idades 

Idade 3 dias 5 dias 16 dias 25 dias 48 dias 

𝑓𝑐𝑗
(MPa) 

21,39 21,11 25,96 26,45 32,32 35,59 38,18 36,55 42,04 39,99 

Fonte: Autores 

Como era esperado, tendo em vista as bibliografias consultadas, os maiores valores de resistência à 
compressão axial foram aqueles registrados para os CPs na idade de 48 dias, sendo de 42,04 MPa e 39,99 
MPa, as quais foram 50,9% e 52,79% superiores em relação aos 3 dias, respectivamente. 

Os resultados obtidos nos dois ensaios são apresentados no gráfico da Figura 3. A equação de correlação 
entre o índice esclerométrico médio efetivo (IEα) e o valor da resistência à compressão axial do concreto 
(fcj), para este estudo, é uma função linear. A escolha do grau da equação representativa da curva teve como 
parâmetro o maior valor para o coeficiente de determinação (R²). É possível observar uma relação direta 
entre os valores de resistência à compressão (fcj) e o IEα, corroborando com o que é apontado na literatura. 
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Figura 3 – Correlação do Índice Esclerométrico e da Resistência à compressão axial 
Fonte: Autores 

3. Conclusões

A análise estatística da correlação existente entre os ensaios mostrou resultados satisfatórios. Notou-se a 
existência de uma relação direta e uma boa correlação obtida nos ensaios (R²= 0,95). Essa correlação obtida, 
tendo em vista seu alto coeficiente de determinação, esclareceu que o ensaio de esclerometria é adequado, 
principalmente, para a avaliação da uniformidade do concreto empregado na estrutura. Nesse sentido, a 
pesquisa corroborou  a confiabilidade do método e pode servir como parâmetro para ensaios realizados nas 
mesmas condições deste.  

Nessa perpectiva, destaca-se a relevância de pesquisas para disseminar a utilização do ensaio não destrutivo 
pelo método da esclerometria como opção no âmbito da inspeção e avaliação de estruturas. Todavia, através 
dos resultados obtidos neste estudo experimental, verificou-se a importância da avaliação de vários fatores, 
como por exemplo maior número de amostras, relação a/c, tipo de cura, entre outros que são capazes de 
interferir nos ensaios, a fim de se obter resultados mais confiáveis e representativos.  

Em relação ao programa experimental, cabe frisar as limitações referentes à quantidade de CPs e ao número 
de idades analisadas, que embora tenham atendido aos critérios da norma, foram limitadas para conclusões 
mais sólidas. Com a conclusão do presente trabalho, pode-se constatar que os objetivos foram alcançados e 
que os resultados foram satisfatórios, contribuindo para o incentivo de propagação e uso desse método. 

Agradecimentos 

Agradecemos ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG pelo apoio direto e 
indireto a este trabalho, à empresa City Mix concreto pela doação dos materiais utilizados; à empresa 
Consultare Labcon, por ter cedido o espaço físico (equipamento e laboratório) para a realização dos 
experimentos, e por fim, ao LAR – Laboratório de Avaliação e Reabilitação de Ambiente Construído CEFET-
MG – Campus Curvelo, pelo apoio durante o desenvolvimento deste estudo. 

Referências Bibliográficas 

ACI COMMITEE 228. Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures, ACI 228.2R98. 
America, 2004. (Nota técnica). 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 5739. Concreto - Ensaio de compressão de 
corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 

____________________________. NBR 5738. Moldagem e cura de corpos-de-prova. Rio de Janeiro: ABNT, 
2015. 

552



Análise da resistência à compressão axial do concreto a partir de ensaios de esclerometria 

____________________________. NBR 7584. Concreto endurecido - Avaliação da dureza superficial pelo 
esclerômetro de reflexão.  Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 

____________________________.NBR NM-ISO 7500-1. Materiais metálicos – Calibração de máquinas de 
ensaio estático uniaxial - Parte 1: Máquinas de ensaio de tração/compressão – Calibração do sistema de 
medição da força. ABNT, 2004. 

____________________________. NBR 16886. Concreto - Amostragem de concreto fresco. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2020. 

____________________________. NM 78. Concreto endurecido - Avaliação da dureza superficial pelo 
esclerômetro de reflexão. CMN - Comitê MERCOSUL de Normalização, 1996. (Nota técnica). 

ASTM C805. Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete American Society for Testing 
and Materials, 2002. 

BRITISH STANDARD INSTITUTION. BS 1881: Part 202, 1986, Recommendations for surface hardness testing 
by rebound hammer”, London. 

EVANGELISTA, A. C. J. Avaliação da resistência do concreto usando diferentes ensaios não destrutivos. Rio de 
Janeiro: Tese de Doutorado - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002. 

GOTT, A. P. P.. VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL DO CONCRETO EM IDADE AVANÇADA. 
2021. 49 f. TCC (Graduação) (Em andamento).- Curso de Engenharia Civil, Cefet-MG, Curvelo, 2021. 

JÚNIOR, R. P. A. Análise da correlação dos ensaios de esclerometria e ultrassom com a resistência à 
compressão do concreto. TCC (Graduação)- Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Curso 
de Engenharia Civil, Fortaleza, 2019. 

MALHOTRA, V.; CARINO, N. Handbook on nondestructive testing of concrete. 2 ed. United States of America: 
CRC Press LLC, 2004. 

PALACIOS, M. P. G. Emprego de ensaios não destrutivos e de extração de testemunhos na avaliação da 
resistência à compressão do concreto. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) – 
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Brasília, 2012. 

PROCEQ SA. Instruções operacionais: Martelo de teste de concreto, 2017. Disponível 
em:<https://www.proceq.com/uploads/tx_proceqproductcms/import_data/files/OrginalSchmidt_Opera
ting%20Instructions_Portuguese_high.pdf> Acesso em: 4 nov. 2020. 

553

https://www.proceq.com/uploads/tx_proceqproductcms/import_data/files/OrginalSchmidt_Operating%20Instructions_Portuguese_high.pdf/
https://www.proceq.com/uploads/tx_proceqproductcms/import_data/files/OrginalSchmidt_Operating%20Instructions_Portuguese_high.pdf/


Assistência Técnica e Manutenção de Condomínios Verticais no município de João 
Pessoa-PB  

Technical Assistance and Maintenance of Vertical Condominiums in the 
municipality of João Pessoa-PB 

Cibelle Guimarães Silva SEVERO1, João Antônio Honorato CARVALHO2, 

1 UFPB, João Pessoa-PB, Brasil, cibelleguimaraes@yahoo.com.br 1 
2 UFPB, João Pessoa-PB, Brasil, jahonoratoc@gmail.com 2 

Resumo: O acompanhamento de uma edificação deve continuar em toda sua vida útil. Segundo o código civil 
brasileiro, os responsáveis técnicos pela construção respondem pela sua solidez e segurança nos primeiros 
cinco anos de vida. Dessa forma, a construtora deve fornecer suporte técnico ao edifício, sendo 
responsabilizada pelos vícios e defeitos construtivos no período. Em paralelo, os administradores do 
condomínio devem executar os serviços de manutenção previstos no manual de uso, operação e 
manutenção, elaborado e entregue pela construtora, para garantir que a edificação mantenha níveis de 
desempenho aceitáveis durante sua vida útil. Este trabalho, objetiva avaliar o programa de assistência técnica 
das construtoras à condomínios verticais do município de João Pessoa nos primeiros cinco anos de vida. A 
amostra foi selecionada, com base em critérios que descrevem o padrão econômico médio das edificações 
mais recentes do município (com menos de cinco anos de vida). Em seguida, foi elaborado um questionário 
direcionado aos síndicos e empresas administradoras de condomínio. O objetivo do questionário foi coletar 
informações sobre as manifestações patológicas mais comuns, sobre as principais percepções relacionadas 
ao suporte técnico dado pelas construtoras e a atuação dos responsáveis pela administração dos 
condomínios da amostra. Os resultados do estudo mostraram que o suporte aos edifícios é preterido por 
algumas construtoras, sendo visto como algo secundário pelas empresas. Além disso, a atuação dos 
administradores dos edifícios, principalmente com relação às ações de manutenção, está aquém das 
necessidades do condomínio. 

Palavras-Chave: Manifestação patológica; Manual do Proprietário; Desempenho; Pós-obra. 

Abstract: The monitoring of a building should continue throughout its useful life. According to the Brazilian 
civil code, the technical leaders for the construction are responsible for their solidity and safety in the first 
five years of life. Thus, the construction company must provide technical support to the building, being 
responsible for defects and construction defects in the period. In parallel, condominium administrators must 
perform the maintenance services provided for in the manual of use, operation and maintenance, prepared 
and delivered by the construction company, to ensure that the building maintains acceptable performance 
levels during its useful life. This work aims to evaluate the technical assistance program of construction 
companies to vertical condominiums in the municipality of João Pessoa in the first five years of life. The 
sample was selected, based on criteria that describe the average economic pattern of the most recent 
buildings in the municipality (with less than five years of life). Then, a questionnaire was prepared to the 
liquidators and condominium management companies. The objective of the questionnaire was to collect 
information about the most common pathological manifestations, about the main perceptions related to the 
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technical support given by the construction companies and the actions of those responsible for the 
administration of the condominiums of the sample. The results of the study showed that the support to 
buildings is deprethetised by some construction companies, being seen as something secondary by 
companies. In addition, the performance of the building administrators, especially in relation to maintenance 
actions, falls short of the needs of the condominium. 
Keywords: Pathological manifestation; Owner's Manual; Performance; Post-work 

1. Introdução

O mercado da construção civil passou por fases de crescimento e recessão, de acordo com a situação 
econômica do país. Do Plano de Metas, no governo de Juscelino Kubitschek, passando pelo “milagre 
econômico” durante o Regime Militar e, mais recentemente, com o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o Brasil viveu os ápices da engenharia civil. 

Nos momentos positivos mais recentes da indústria, fatores como a facilidade de crédito para construir e a 
necessidade de grandes obras financiadas pelo governo impulsionaram ainda mais o mercado. A criação do 
PAC em 2007 e do MCMV em 2009, aqueceram e fomentaram o desenvolvimento dos setores público e 
privado da construção civil na última década. Entre 2008 e 2015, o investimento na indústria foi superado 
mais que o dobro, de 159 bilhões para mais de 331 bilhões de reais (JESUS, ANJOS, et al., 2018). 

Porém, tal crescimento da indústria da construção veio acompanhado de problemas. No setor privado, a 
busca por baratear as obras para ampliar o lucro, o crescimento de obras gerenciadas sem profissional 
habilitado, aliado a um mercado que absorvia produtos de baixa qualidade, fizeram com que a qualidade das 
construções caíssem. Já no setor público, os escândalos de corrupção evidenciaram grandes obras de custo 
elevado e de baixa qualidade, fruto do superfaturamento de materiais e mão-de-obra. 

A crescente aparição de danos estéticos e estruturais decorrentes de falhas na fase de projetos, de erros 
durante a execução, da escolha inadequada de materiais e da precipitação dos construtores por um resultado 
nas mãos do cliente de forma antecipada evidenciam a importância de estudar sobre as manifestações 
patológicas. Identificar suas causas, apontando responsabilidades e aplicando as técnicas mais adequadas 
para posteriores reparos é o melhor caminho no seu tratamento. 

Mesmo após a entrega da edificação já pronta, os cuidados com o aparecimento de vícios e defeitos devem 
ser mantidos. O desempenho do edifício e de seus sistemas só será satisfatório mediante manutenções 
periódicas, de responsabilidade do síndico, dos proprietários e/ou da empresa especializada contratada pelo 
condomínio. Os procedimentos para manutenção devem estar descritos no Manual de Uso, Operação e 
Manutenção, elaborado pela construtora ou incorporadora responsável. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

São comuns os casos de aparecimento de manifestações patológicas devido a falta de um programa 
adequado de manutenção. A ausência   de processos de manutenção  preventiva pode comprometer a saúde 
e a segurança dos usuários das edificações, além de prejuízos financeiros ao condomínio com gastos não 
previstos para reparar os danos e com a desvalorização do imóvel. 

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), as construtoras oferecem um prazo de garantia 
legal mínimo de 5 anos após a expedição do habite-se contra vícios ocultos. Os vícios são falhas que tornam 
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o imóvel impróprio para o uso ou diminuem o seu valor. Sendo ocultos, são de difícil constatação imediata e
costumam aparecer depois de certo tempo passado. (INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE
ENGENHARIA, 2015).

Realizar manutenções nos prazos previstos pelo Manual é requisito para manter a garantia legal da 
edificação, garantindo o suporte da construtora durante os cinco anos. O programa sugerido no Manual deve 
ser constantemente atualizado, acompanhando as mudanças realizadas no condomínio. 

O presente trabalho visa analisar uma amostragem de edifícios residenciais dentro da garantia legal (ou seja, 
com menos de cinco anos de vida) em João Pessoa, construídos por empresas diferentes, para avaliar o 
suporte das construtoras/incorporadoras nos primeiros anos de vida e verificar se o programa de 
manutenção sugerido no Manual de Uso, Operação e Manutenção está sendo seguido e atualizado pelos 
responsáveis pela gestão do condomínio. 

Outro foco do trabalho é analisar a conformidade dos Manuais do Proprietário dos edifícios estudados com 
base na ABNT NBR 14037:2014. A norma dita o que deve ser informado aos proprietários do imóvel para 
preservar as condições de uso durante a vida útil da edificação, apresentando informações técnicas 
necessárias ao desenvolvimento das atividades de uso, operação e manutenção dos imóveis. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014) 

2. Metodologia

Este trabalho segue como metodologia uma pesquisa de levantamento, com aplicação de um questionário 
voltado aos síndicos e empresas administradoras de condomínios. O objetivo do questionário é avaliar a 
atuação da empresa construtora/incorporadora com base nas respostas dos responsáveis pela administração 
dos edifícios da amostra.  

A abordagem utilizada no questionário possui elementos quantitativos e qualitativos, com perguntas 
objetivas e discursivas. A pesquisa é do tipo exploratória, pois objetiva caracterizar o suporte das 
construtoras e a atuação dos síndicos e empresas especializadas por meio do questionário e da análise do 
Manual do Proprietário com base na NBR 14037. 

O questionário foi aplicado on-line, por meio da plataforma Google Docs. As respostas do questionário foram 
obtidas entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. 

Para o presente trabalho, foi utilizada uma amostra com 5 edifícios, de médio padrão, contemplados pelas 
seguintes características: Menos de 100 m² por apartamento; Área de lazer comum (piscina, salão de festas, 
playground etc.); Menos de 5 anos de vida até o momento da pesquisa; Mais de 15 pavimentos; Construído 
por construtoras diferentes.  

Os edifícios da amostra vão de 20 a 34 pavimentos, entre 60 e 240 apartamentos em cada. O prédio mais 
novo está com 9 meses de funcionamento, contados até março de 2020; já o mais antigo, 3 anos e 8 meses. 
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3.Resultados

3.1 Vícios Construtivos 

Em todos os edifícios analisados foram realizadas vistorias de entrega, tanto nos apartamentos quanto nas 
áreas comuns. Segundo os síndicos e administradores dos condomínios, foram encontradas falhas e defeitos 
aparentes em 80% dos edifícios. 

Nos apartamentos, os problemas encontrados no ato da entrega foram: Falhas na colocação dos 
revestimentos cerâmicos de piso e parede (erros no caimento do piso para os ralos, falhas no rejuntes); 
Problemas nas esquadrias (portas e janelas abrindo com dificuldade, danos estéticos) e; Falhas na pintura. 
Outros problemas citados envolviam a colocação dos forros de gesso, a ausência de bancadas, louças e 
demais acessórios e problemas hidrossanitários (vazamentos nas torneiras e entupimento das tubulações). 
Já nas áreas comuns dos edifícios, foram citados no ato da entrega problemas hidrossanitários (vazamentos 
e entupimentos), infiltrações (principalmente em drenos de ar condicionado), falhas no acabamento das 
placas de gesso, ausência de sinalização e defeitos em diversos acessórios e equipamentos (caixas postais, 
portões, sensores de presença para iluminação etc.). 

Após a entrega, foram detectadas manifestações patológicas nos apartamentos em 80% da amostra. Dentre 
os problemas mais citados, estão infiltrações, problemas no sistema elétrico e no sistema hidrossanitário.  

Já em áreas comuns, foram encontrados problemas em todos os edifícios. As patologias mais citadas são 
infiltrações, problemas no sistema hidrossanitário e fissuras em alvenaria. 

3.2 Assistência Técnica. 

De acordo com as respostas do questionário, todos edificios da amostra são administrados por síndico junto 
à empresa especializada. Isso mostra uma maior preocupação dos proprietários com a gestão condominial, 
distribuindo as funções burocráticas da administração do edifício. 

Todas as  construtoras possuem um canal de atendimento para reclamações e pedidos de assistência técnica. 
Segundo as respostas do questionário, duas construtoras não forneceram todos os contatos de fornecedores 
e responsáveis técnicos, dificultando o acesso ao suporte completo ao condomínio. O síndico do Edifício 3 
relatou dificuldades para entrar em contato com os projetistas do edifício para consultá-los sobre uma 
reforma na laje do reservatório de água superior. 

Os síndicos e administradores relataram conhecer os prazos de garantia da edificação e seus sistemas, porém 
40% alegaram não saber dos requisitos para a perda dessa garantia, presentes nos Manuais de Uso, Operação 
e Manutenção. Os síndicos dos Edifícios 2 e 3 disseram que não houve orientação por parte das construtoras 
quanto ao Manual ou quanto aos requisitos para perda da garantia. 

Sobre os processos de manutenção da edificação, as respostas foram diversas. Quando perguntados se as 
manutenções são realizadas regularmente, apenas o síndico do Edifício 3 afirmou que o programa de 
manutenção era seguido em sua totalidade. Para os administradores dos Edifícios 1 e 2, a maioria dos 
processos de manutenção são realizados periodicamente. No Edifício 4, apenas a minoria das manutenções 
previstas é feita. 
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Já no Edifício 5, o programa de manutenção ainda estava em processo de elaboração. Por mais que seja o 
edifício mais novo dentre os que compõem a amostra (9 meses), o programa de manutenção já deveria estar 
pronto, tendo como base o modelo apresentado por sua construtora no Manual do Proprietário.  

Ao questionar se os problemas encontrados na vistoria de entrega do edifício, foram integralmente 
resolvidos, 60% dos síndicos e administradores de condomínios responderam que sim, 20% disseram que 
não e os demais 20% reforçaram que não encontraram defeitos ou falhas no ato da entrega do imóvel.  

O cenário é mais grave para os problemas encontrados após o período de entrega do edifício, com destaque 
para dois casos. Mesmo acionando as construtoras dezenas de vezes, os Edifícios 1 e 3 possuem suportes 
deficitários. No restante dos edifícios da amostra, o suporte se mostrou eficiente até o presente momento. 

A Construtora 1, responsável pelo Edifício 1, entrou em processo de falência há cerca de 1 ano e 8 meses. 
Segundo o síndico, a construtora cumpriu com suas obrigações durante a sua existência, mas o suporte foi 
descontinuado desde que a construtora encerrou suas atividades.  

No caso do Edifício 3, existem problemas verificados na época da entrega (dezembro de 2018) e que ainda 
não foram resolvidos, principalmente dentro dos apartamentos. Segundo o síndico do edifício, a Construtora 
3 passa por dificuldades financeiras e fez um acordo com os proprietários para que eles arcassem com os 
reparos e aguardassem o reembolso da construtora. 

Figura 1-Gráfico referente assistência técnica da construtora pós entrega 

A Figura 1 mostra graficamente as respostas dos síndicos e administradores dos condomínios quando 
questionados sobre a assistência técnica oferecida pela construtora, que trata da avaliação ao suporte das 
construtoras aos edifícios após a entrega da obra.  

Apenas uma das cinco construtoras da amostra foram acionadas na Justiça para reparação dos danos. 
Segundo o síndico do Edifício 3, diversos proprietários ganharam o direito ao reparo dos danos em suas 
unidades após a decisão dos processos. O síndico do Edifício 2 relatou que alguns proprietários ameaçaram 

40%

20%

20%

20%

Ótima Boa Regular Ruim

558



Assistência Técnica e Manutenção de Condomínios Verticais no município de João Pessoa-PB 

processar a Construtora 2, mas conseguiram ter suas demandas atendidas mediante acordos na esfera 
extrajudicial.  

5. Conclusões

Com base nos resultados obtidos com as respostas do questionário, nota-se que algumas das construtoras 
responsáveis pelos edifícios da amostra não oferecem um suporte técnico completo aos edifícios. A 
assistência técnica é tratada como algo secundário, de pouca importância pelas empresas, apesar de ser 
assegurado em contrato e por lei.  

Duas das construtoras presentes no estudo estiveram em dificuldades financeiras, o que prejudicou o 
atendimento das demandas dos proprietários. As Construtoras 2 e 3 estiveram sob ameaças de processos 
judiciais; uma delas chegou a ser notificada judicialmente. Ambas atenderam aos pedidos dos moradores dos 
edifícios, mas apenas após a possibilidade de serem processadas. Atitudes como as citadas mostram que as 
empresas demostram menosprezo à etapa pós obra e não a consideram como parte importante do 
investimento necessário para construir uma edificação. 

 Agradecimentos 

Á UFPB pelo suporte técnico e as empresas participantes da pesquisa. 

Referências Bibliográficas 

JESUS, A. et al. Comportamento Histórico no Brasil da Indústria da Construção Civil e suas Atuais Perspectivas. 
Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, n. 7, p. 87-95, 2018. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15575-1: Edificações habitacionais - 
Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais. ABNT. Rio de Janeiro. 2013. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT 14037 - Diretrizes para elaboração de manuais de 
uso, operação e manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos 
conteúdos. ABNT. Rio de Janeiro. 2014. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA. Inspeção Predial - "A Saúde dos 
Edifícios". 2ª. ed. São Paulo: [s.n.], 2015. 

559



Análise da capacidade de captura de dióxido de carbono em peças de pavimento 
intertravado de concreto.  

Analysis of the carbon dioxide capture capacity in interlocking concrete pavement 
pieces. 

Wemerson ABREU1, Marisa LEITÃO2, Rafaela FUJITA3 

1 Centro Universitário Christus, Fortaleza, Brasil, wemersonabreulima@hotmail.com 
2 Centro Universitário Christus, Fortaleza, Brasil, marisaleitao43@gmail.com 
3 Centro Universitário Christus, Fortaleza, Brasil, rafaelafujita@hotmail.com 

Resumo: Para que houvesse o surgimento da vida, como a conhecemos, um processo foi e é fundamental na 
Terra, o Efeito Estufa. No entanto, com a crescente emissão de gases provocadas pelos humanos ao longo 
dos anos, sendo o principal, o dióxido de carbono (CO2), o desequilíbrio gerado pela ação humana vem 
acarretando uma série de problemas decorrentes dessa maior concentração de Gases do Efeito Estufa (GEE) 
na atmosfera. Dessa forma,  o presente artigo pretende contribuir para a redução do gás mais relevante para 
o Efeito Estufa, o dióxido de carbono, por meio de peças de pavimento intertravado de concreto, que através
da sua carbonatação, pode vir a ser uma alternativa viável para minimização dos impactos causados pelos
seres humanos no meio ambiente. Para tanto, será realizado uma abordagem sobre os principais conceitos
acerca da emissão de CO2 na atmosfera e seus impactos no meio ambiente, discutindo sobre Efeito Estufa,
indústria cimentícia, fatores que influenciam a carbonatação, análise da carbonatação e pavimentação com
peças de pavimento intertravado de concreto. Desse modo, com o objetivo de analisar a capacidade de
captura do CO2 por peças de pavimento intertravado, serão analisadas amostras sem tratamento de
carbonatação e com tratamento, essa última se dividindo em duas frentes, a carbonatação natural e a
carbonatação induzida, com o auxílio de equipamentos para medição de profundidade da carbonatação e
rompimento das peças de pavimento intertravado de concreto. Com isso, é esperado que as peças
carbonatadas tenham uma melhora na resistência a compressão, aumentando sua eficiência e minimizando
a quantidade de CO2 na atmosfera.

Palavras-chave: Captura de CO2. Efeito Estufa. Pavimento intertravado. Indústria cimentícia. Carbonatação. 

1. Introdução

O fenômeno natural do Efeito Estufa tem sido prejudicado devido a ações que elevam as emissões de gases. 
Dentre os principais Gases de Efeito Estufa (GEE), há o dióxido de carbono (CO2), que segundo Beiroz (2011) 
é responsável por cerca de 64% do GEE, decorrente do uso de combustíveis fósseis, queimadas e 
desmatamentos pelos seres humanos. Para Lira (2020), a preocupação com aquecimento global levou a 
indústria do cimento a se tornar um alvo com grande potencial para promover significativas reduções, entre 
elas: adições de subprodutos ao cimento, utilização de combustíveis alternativos para queima, filtros e 
créditos de carbono. Para Assi et al. (2016), encontrar alternativas ao cimento Portland é de extrema 
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importância devido aos altos níveis de emissão de dióxido de carbono associados ao seu processo de 
fabricação. 

O crédito de carbono é uma possibilidade da indústria cimentícia minimizar seus efeitos ao meio ambiente 
por meio da captura de carbono. Esse processo de captura de CO2 acontece na carbonatação de produtos à 
base de cimentos. Possan (2019) define a carbonatação como sendo um processo no qual o dióxido de 
carbono (CO2), capturado da atmosfera, reage com os produtos carbonatáveis presentes na matriz a base de 
cimento, formando o carbonato de cálcio (CaCO3) e água (H2O). 

No entanto a carbonatação é prejudicial em peças de concreto armado, por causar a despassivação da 
armadura contida no interior do concreto, que resulta no processo de corrosão, reduzindo a vida útil da 
estrutura (Rigo, Oliveira e Possan, 2018, p. 3). Porém em contrapartida, em peças sem a presença de 
armadura, como é o caso do pavimento intertravado, tal fenômeno pode trazer benefícios ao meio ambiente 
oa diminuir a concentração de CO2 na atmosfera. 

Dessa forma, o pavimento intertravado surge como solução para a minimização dos impactos causados pela 
indústria cimentícia por ter a capacidade de capturar o carbono do meio ambiente. Além disso, o uso de 
pavimento intertravado é bastante usual e apresenta vantagens, onde de acordo com Muller (2005), são de 
fácil execução e exigem pouca manutenção, sem necessidade de equipamentos sofisticados, além de ser 
possível projetar rodovias desde o tráfego muito leve até o muito pesado usando o mesmo tipo de 
revestimento, desde que respeitada a classe de resistência. 

Considerando a capacidade de captura de carbono por meio da carbonatação de peças de concreto para 
pavimentação, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o comportamento dessas peças ao serem 
expostas a carbonatação. Para tanto pretende-se analisar profunidade de carbonatação e resistência das 
peças após carbonatadas.  

2. Metodologia

2.1. Materiais 

Para a pesquisa foram selecionadas 30  peças de pavimento, classificadas como do Tipo I conforme a norma 
NBR 9781:2013. As peças selecionadas são do modelo de 16 faces com dimensões de 24x12x8cm, e foram 
obtidas por meio de uma empresa local fabricante de pré-moldados.  

Conforme informação repassada pelo fabricante, as peças possuem resistência a compressão de 35 MPa e 
são utilizados para tráfego de veículos leves, segundo especificado na NBR 9781:2013. Para simular o 
processo de carbonatação das peças, estas foram inseridas em um tanque de poliestireno expandido com 
capacidade de 170 L no qual era inserido o gás carbônico por meio de um extintor de incêndio de CO2.  

2.2. Métodos 

Com o intuito de auxiliar a compreensão dos resultados, as peças selecionadas foram divididas em três 
grupos, os quais expostos a situações distintas. As peças do grupo 1, denominado de grupo de referência, 
não foram expostas a nenhuma solicitação, ficando esse grupo protegido em local coberto e fechado. As 
peças do grupo 2 foram expostas a um processo de carbonatação induzido. As peças desse grupo foram 
inseridas no tanque de poliestireno expandido e diariamente foi inserido CO2 por meio de um extintor. As 
peças do grupo 3 foram expostas a locais próximos de vias de tráfego moderado, nos quais entende-se haver 
carbonatação natural.  As quantidades de peças distribuídas em cada grupo estão apresentadas, a seguir, no 
Quadro 1. 
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Quadro 1 – Características dos grupos de peças de pavimento intertravado de concreto 

Grupos Quantidade Identificação 
Idade de 
Ruptura 

Procedimento 

1 10 peças A1 ao A10 >90 dias
Carbonatação 

natural 

2 10 peças C1 ao C10 >90 dias
Carbonatação 

induzida 

3 10 peças E1 ao E10 >90 dias
Sem carbonatação 

(protegidas) 

Para confirmação das medidas nominais, cada peça foi medida conforme a NBR 9781 (ABNT, 2013) na qual 
determina que a fabricante dos blocos de concreto informe suas medidas nominais de largura, comprimento 
e espessura. Segundo a norma, as peças devem atender as dimensões e tolerâncias máximas que são de 250 
mm para o comprimento máximo nominal e 60 mm para a sua espessura máxima nominal, com uma largura 
mínima de 97 mm na área destinada a aplicação da carga no ensaio de resistência à compressão. Para a 
medição do comprimento, largura e espessura, foi utilizado um paquímetro com resolução de 0,1 mm.   

Para verificação da resistência, foi realizado o rompimento das peças dos três grupos. Este ocorreu na mesma 
data, apesar de que as peças não possuíam datas da fabricação iguais, no entanto, foram rompidas com a 
idade superior a 90 dias.  

O ensaio de resistência a compressão foi realizado conforme a NBR 9781 (ABNT, 2013), na qual estabelece 
condições para a realização do ensaio de resistência característica â compressão (fpk), dentre as quais estão 
a necessidade de as superfícies de carregamento das peças estarem retificadas e a disposição das peças sobre 
placas auxiliares. É válido ressaltar que a norma NBR 9781 (ABNT, 2013) estabelece que as peças sejam 
saturadas em água, por no mínimo vinte e quatro horas antes do ensaio, no entanto, optou-se por não 
realizar essa etapa afim de obter uma resistência à compressão o mais próximo da situação real.  

Segundo a norma NBR 9781 (ABNT, 2013), os resultados de resistência à compressão das peças são obtidos 
dividindo-se as cargas de ruptura, expressa em newtons (N), pela área de carregamento, expressa em 
milímetros quadrados (mm²), multiplicando-se o resultado pelo fator p, função da altura da peça, conforme 
o Quadro 2, a seguir. A partir dessa resistência, foi realizado um comparativo com a resistência especificada
na norma.

Quadro 2 – Fator multiplicativo p 

Espessura nominal das 
peças (mm) 

p 

60 0,95 

80 1,00 

100 1,05 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 9781 (2013). 

Além disso, também foi analisado a espessura de carbonatação das peças. Para isso as peças que foram 
expostas a esse processo, após o seu rompimento, fram submetidas ao ensaio de fenolftaleína, na qual a 
parte carbonatada, ou seja, a incolor, foi medida por meio de um paquímetro. Por fim, também foi analisado 
uma possível relação entre a profunidade de carbonatação e  a resistência a compressão. 

4. Análise e discussão dos resultados

A seguir, serão apresentados os resultados de ensaios realizados, com respectivas discussões e análise para 
cada propriedade. 
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4.1. Resultados de resistência à compressão 

Após as amostras ficarem expostas cada uma a uma situação específica, conforme apresentado na 
metodologia, foram realizados os ensaios previstos de resistência a compressão e profundidade de 
carbonatação. Nos Quadros 3, 4 e 5, a seguir, são apresentados os resultados de resistência à compressão e 
resistência à compressão estimada para as peças de pavimento intertravado de concreto com 16 faces que 
sofreram procedimento de carbonatação natural, carbonatação induzida e sem carbonatação 
respectivamente.  

Quadro 3 – Resistência a compressão das peças de pavimento intertravado de concreto com 16 faces 
com carbonatação natural 

Carbonatação Natural (16 faces) 

Descrição Carga (tf) Carga (N) Área (mm2) 
Resistência à 

compressão (Mpa) 

Resistência à compressão 
estimada 

(Mpa) 

A1 18,92 189200 5675 33,34 

26,43 

A2 18,99 189900 5675 33,46 

A3 13,59 135900 5675 23,95 

A4 16,13 161300 5675 28,42 

A5 17,62 176200 5675 31,05 

A6 15,23 152300 5675 26,84 

A7 19,74 197400 5675 34,78 

A8 19,53 195300 5675 34,41 

A9 13,18 131800 5675 23,22 

A10 19,19 191900 5675 33,81 

Quadro 4 – Resistência a compressão das peças de pavimento intertravado de concreto com 16 faces 
com carbonatação induzida 

Carbonatação Induzida (16 faces) 

Descrição Carga (tf) Carga (N) Área (mm2) 
Resistência à 

compressão (Mpa) 
Resistência à compressão 

estimada (Mpa) 

C1 31,47 314700 5675 55,45 

35,51 

C2 18,13 181300 5675 31,95 

C3 18,7 187000 5675 32,95 

C4 28,32 283200 5675 49,90 

C5 20,48 204800 5675 36,09 

C6 22,51 225100 5675 39,67 

C7 24,96 249600 5675 43,98 

C8 22,04 220400 5675 38,84 

C9 27,75 277500 5675 48,90 

C10 26,05 260500 5675 45,90 
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Quadro 5 – Resistência a compressão das peças de pavimento intertravado de concreto com 16 faces 
sem carbonatação (protegidas) 

Sem Carbonatação (16 faces) 

Descrição Carga (tf) Carga (N) Área (mm2) 
Resistência à 

compressão (Mpa) 
Resistência à compressão 

estimada (Mpa) 

E1 21,13 211300 5675 37,23 

31,56 

E2 15,28 152800 5675 26,93 

E3 19,07 190700 5675 33,60 

E4 20,83 208300 5675 36,70 

E5 26,57 265700 5675 46,82 

E6 17,17 171700 5675 30,26 

E7 21,16 211600 5675 37,29 

E8 24,56 245600 5675 43,28 

E9 27,81 278100 5675 49,00 

E10 20,38 203800 5675 35,91 

Diante dos resultados à compressão estimada das peças com 16 faces, é possível observar no Quadro 4 e 6, 
que a resistência a compressão obtida foi inferior ao esperado, que seria de 35Mpa, visto que a norma NBR 
9781 (ABNT, 2013) estabelece a resistência a compressão das peças de pavimento intertravado de concreto 
para tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha seja igual ou maior que 35Mpa. 

Em contrapartida, a resistência à compressão estimada das peças de pavimento intertravado de concreto 
com 16 faces que tiveram carbonatação induzida, foi superior a 35 Mpa solicitado na norma NBR 9781 (ABNT, 
2013), conforme o Quadro 4. De toda forma é interessante o aumento da resistência obtido considerando 
que as peças de intertravado utilizadas para pavimentação ficarão expostas por muito tempo e sendo 
solicitadas tanto superficialmente como em toda sua altura.    

4.2. Resultados de carbonatação 

Posteriormente feito o ensaio de resistência à compressão das peças de pavimento intertravado de concreto, 
foi realizado o ensaio com fenolftaleína, afim de se obter a profundidade de carbonatação das peças 
ensaiadas. 

Dessa forma, através do ensaio com fenolftaleína, verifica-se que nas peças de pavimento intertravado de 
concreto com 16 faces, as amostras que tiveram maior exposição ao dióxido de carbono, ou seja, as induzidas, 
obtiveram uma maior profundidade de carbonatação, como esperado. Os Quadros 6, 7 e 8, a seguir, mostram 
os valores de profundidade de carbonatação de cada amostra e os valores médios dessa profundidade para 
as peças que sofreram procedimento de carbonatação natural, carbonatação induzida e sem carbonatação 
respectivamente. 
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Quadro 6 – Profundidade de carbonatação das peças de pavimento intertravado de concreto com 16 
faces com carbonatação natural 

Carbonatação Natural (16 faces) 

Descrição 
Profundidade de 

carbonatação (cm) 
Média da 

profundidade (cm) 

A1 0,08 

0,053 

A2 0,05 

A3 0,05 

A4 0,05 

A5 0,05 

A6 0,06 

A7 0,05 

A8 0,04 

A9 0,08 

A10 0,02 

Quadro 7 – Profundidade de carbonatação das peças de pavimento intertravado de concreto com 16 
faces com carbonatação induzida 

Carbonatação Induzida (16 faces) 

Descrição 
Profundidade de 

carbonatação (cm) 
Média da 

profundidade (cm) 

C1 0,25 

0,17 

C2 0,08 

C3 0,28 

C4 0,11 

C5 0,14 

C6 0,09 

C7 0,09 

C8 0,27 

C9 0,08 

C10 0,30 
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Quadro 8 – Profundidade de carbonatação das peças de pavimento intertravado de concreto com 16 
faces sem carbonatação (protegidas) 

Sem Carbonatação (16 faces) 

Descrição 
Profundidade de 

carbonatação (cm) 
Média da 

profundidade (cm) 

E1 0,05 

0,05 

E2 0,06 

E3 0,06 

E4 0,10 

E5 0,05 

E6 0,07 

E7 0,03 

E8 0,00 

E9 0,03 

E10 0,05 

Ainda é possível observar nas Tabelas 6 e 8, que o valor médio de profundidade de carbonatação das peças 
que sofreram carbonatação natural e que não foram carbonatadas, foram praticamente iguais, o que se deve 
ao fato de o local no qual as peças foram expostas naturalmente não ficar próximo de uma via com tráfego 
intenso, demonstrando que ambas as condições de exposição, natural e sem carbonatação, eram similares. 

5. Conclusão

A partir dos resultados obtidos nos ensaios realizados nas peças de pavimento intertravado do tipo 16 faces, 
foi possível observar uma grande variação nos resultados de resistência a compressão. Ao avaliar a 
resistência a compressão de peças de intertravados do tipo 16 faces e retangular, observou-se que todas as 
peças analisadas apresentaram resultado de resistência a compressão estimada abaixo do especificado pela 
norma NBR 9781 (2013). Com exceção da peça do tipo 16 faces que teve a carbonatação induzida, o restante 
das peças apresentou resultado de resistência a compressão estimada abaixo da resistência especificada em 
norma. Apesar de resistência a compressão não ser o foco da pesquisa, é importante comentar sobre esse 
resultado. O mesmo pode estar relacionado ao fato de que a prensa utilizada estava a mais de um ano sem 
calibração.  

Cabe ainda salientar sobre a importância de se trabalhar com fatores de segurança em dosagens de concreto 
para intertravados visto a possibilidade de resistência não atingir o especificado pela norma e também da 
mesma diminuir com tempo como aconteceu com as peças de intertravado do tipo retangular. 

Também observou-se que as peças de intertravado que sofreram carbonatação induzida obtiveram maior 
profundidade de carbonatação como já era esperado. Confirmando assim a capacidade dessas peças de 
capturarem o CO2 auxiliando assim na diminuição da concentração desse gás na atmosfera e minimizando o 
impacto da industria cimnetícia no meio ambiente. 

Por fim, ao verificar o aumento do resultado de resistência a compressão estimado nas peças de 16 faces que 
sofrem carbonatação induzida, observa-se que tal processo não impactou no comportamento mecânico 
dessas peças e assim não prejudicaria o desempenho do sistema de pavimentação para tráfego de veículos. 
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Análise da capacidade de captura de dióxido de carbono em peças de pavimento intertravado de concreto.  

Dessa forma, partir da capacidade das peças de intertravados de capturar o dióxido de carbono presente na 
atmosfera de forma natural e no fato de que tais peças não têm o seu comportamento mecânico impactado 
negativamente, indica-se um maior incentivo do uso desse tipo de pavimentação em centros urbanos onde 
há uma maior emissão do dióxido de carbono devido ao grande fluxo de veículos. 
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Resumo: Em todas as edificações ocorre o processo natural de envelhecimento, que pode ser acelerado pela 
falta de manutenção e acarretar nas manifestações patológicas. As manifestações patológicas aparecem na 
edificação indicando que algo no sistema necessita de reparos. Essas manifestações geralmente ocorrem por 
meio de erros na execução de obra ou por falta de manutenção por parte do usuário da edificação. Para 
identificar tais manifestações utiliza-se a inspeção predial, que acarreta a liberação de um laudo de inspeção. 
Em seguida ocorre a etapa de execução da reforma a fim de solucionar os problemas. Todo esse processo é 
melhor detalhado nas normas de gerenciamento e manutenção predial que formam um ciclo de dependência 
entre si. Essas normas são a NBR 14037 (ABNT, 2011); NBR 5674 (ABNT, 2012); NBR 15575(ABNT, 2013); e 
por último a NBR 16280 (ABNT, 2015). Diante disso, o presente trabalho busca esclarecer características tanto 
das normas como dos termos inerentes as mesmas, sendo o objetivo apresentar um panorama das práticas 
de manutenção predial seguidas por edifícios residenciais em Fortaleza - CE. Para tanto, serão aplicados 
questionários às administrações de edifícios residenciais em Fortaleza - CE assim como entrevista com 
empresas de inspeção predial mostrando qual das partes necessitam rever seus métodos de trabalho para 
solucionar e evitar problemas visto na análise das respostas. O resultado encontrado foi que os síndicos, 
assim como os condôminos, possuem a tendência de negligenciar problemas nas edificações, a maioria não 
recebe manual das edificações e geralmente contratam profissionais não habilitados para diversos serviços 
na edificação, somente chamando o profissional habilitado para grandes problemas como estruturais. 

Palavras-chave: Manifestações Patologicas. Normas Técnicas. Inspeção Predial. Vida Útil. Manutenção 
Predial. 

ABSTRACT: In all buildings the natural aging process occurs, which can be accelerated by lack of maintenance 
and lead to pathological manifestations. Pathological manifestations appear in the building indicating that 
something in the system needs repair. These manifestations usually occur through errors in the execution of 
the work or due to lack of maintenance on the part of the building user. To identify such manifestations, 
building inspection is used, which results in the release of an inspection report. Then there is the stage of 
implementing the reform in order to solve the problems. This whole process is better detailed in the building 
management and maintenance standards that form a cycle of dependence on each other. These standards 
are NBR 14037 (ABNT, 2011); NBR 5674 (ABNT, 2012); NBR 15575 (ABNT, 2013); and finally NBR 16280 (ABNT, 
2015). In view of this, the present work seeks to clarify characteristics of both the rules and the terms 
inherent to them, with the objective of presenting an overview of building maintenance practices followed 
by residential buildings in Fortaleza - CE. To this end, questionnaires will be applied to the administrations of 
residential buildings in Fortaleza - CE, as well as interviews with building inspection companies showing which 
of the parties need to review their working methods to solve and avoid problems seen in the analysis of the 
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responses. The result found was that the liquidators, as well as the tenants, have a tendency to neglect 
building problems, most do not receive a building manual and generally hire professionals not qualified for 
various services in the building, only calling the qualified professional for major problems such as structural. 
Keywords: Pathologies. Technical Standards. Building Inspection. Lifespan. Building maintenance. 

1. Introdução

A alta demanda imposta no mercado imobiliário para a construção de edifícios tem obrigado as construtoras 
operarem com menores custos e com a mesma eficiência, o que pode ocasionar erros de projeto e acidentes 
de trabalho, por isso a importância da padronização dessas obras por meio das Normas Brasileiras de 
Regulamentação (NBR). 

As NBR’s estabelecem padrões de desempenho e execução, tendo como objetivo garantir a segurança do 
consumidor em relação ao produto entregue. Existem quatro normas de regulamentação que formam um 
ciclo na área de gerenciamento e manutenção predial, sendo essas normas: NBR 14037: Manual de Uso, 
Operação e Manutenção (ABNT, 2011); NBR 5674: Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema 
de gestão de manutenção (ABNT, 2012); NBR 15575: Edificações habitacionais — Desempenho (ABNT, 2013) 
e por último NBR 16280: Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos (ABNT, 
2015) (PILZ, 2019, p. 3). 

A preocupação com a manutenção das edificações tem crescido na construção civil devido ao grande número 
de acidentes ocorridos nos últimos anos envolvendo edificações já com um determinado tempo de uso. De 
acordo com Sancho (2018) alguns dos acidentes ocorridos recentemente foram: o desabamento do Edifício 
Liberdade (Rio de Janeiro, 2012), o desabamento da varanda do Edifício Versailles (Fortaleza, 2016). O mais 
recente desses acidentes ocorreu com o desabamento do Edifício Andrea (Fortaleza, 2019). 

Quando se fala de manutenção predial pode-se ainda relacionar a mesma com a vida útil da edificação. Para 
Possan e Demoliner (2013) vida útil compreende o período de início de uso da edificação até o momento que 
deixa de atender o usuário. Ainda segundo a mesma autora, caso a manutenção seja realizada no período 
adequado, isso resultará no prolongamento da vida útil da edificação. 

Segundo Sancho (2018) para determinar o grau de degradação da edificação utiliza-se a inspeção predial, 
que tem como função determinar as falhas existentes, escolher a melhor forma para a correção desses 
problemas e criar um plano de prevenção com a manutenção preventiva. Segundo Cavalcante (2019) a 
inspeção predial era pouco relevante para os gestores de imóveis, sendo que recentemente houveram 
muitos acidentes envolvendo edifícios residenciais o que fez essa atenção aumentar. 

A partir da discussão cada vez mais crescente sobre a importância da manuetnção de edificações, a presente 
pesquisa tem como objetivo geral apresentar um panorama das práticas de manutenção predial seguidas 
por edifícios residenciais localizados na Regional II da cidade de Fortaleza - CE. Com o intuito de atender a 
este objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos identificar a existência do plano de 
manutenção e do manual do proprietário em edifícios residenciais, identificar as manifestações patológicas 
recorrentes nas inspeções prediais e por último verificar a relação das manifstações patológicas recorrentes 
com a deficiência na manutenção. 

2. Metodologia

Definiu-se no início da pesquisa analisar apenas edifícios residenciais e que estejam localizados em bairros 
inseridos na Regional II da cidade de Fortaleza - CE. A coleta de dados foi realizada por meio de aplicação de 
questionário com os sindicos de edifícios residenciais da cidade de Fortaleza - CE, utilizando como ferramenta 
“Google Forms”.  

A fim de complementar as informações obtidas por meio dos questionários aplicados aos sindícos dos 
edifícios, foi também aplicada uma entrevista a empresas que prestam serviço de inspeção predial. A 
entrevista aconteceu por meio de vídeo conferência e teve um caráter semiestruturado. 
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As perguntas do questionário aplicado ao síndicos dos edifícios e da entrevista com as empresas de inspeção 
predial foram baseadas nas normas: NBR 14037: Manual de Uso, Operação e Manutenção (ABNT, 2011); NBR 
5674: Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção (ABNT, 2012); NBR 
15575: Edificações habitacionais — Desempenho (ABNT, 2013) e por último NBR 16280: Reforma em 
edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos (ABNT, 2015). Quanto aos dados obtidos tanto 
nas entrevistas como dos questionários, foram analisados e relacionados de forma a responder os objetivos 
da presente pesquisa. 

3. Resultados

3.1 – Repostas questionário aplicado aos síndicos 

Inicialmente foi aplicado um questionário a síndicos de condomínios da cidade de Fortaleza - CE. O 
questionário foi divulgado em grupos de síndicos, empresas de administração de condomínio entre outros 
por meio de aplicativos de mensagens. Foram obtidas trinta e seis respostas no período de 02 de outubro a 
02 de novembro de 2020. A primeira parte do questionário teve como objetivo fazer uma caracterização dos 
condomínios respondentes. Nesta caracterização foi observado a tendência das edificações possuirem idade 
entre 15 e 30 anos. Outras informações obtidas por meio da caracterização mostram que as edificações 
participantes, em sua maioria, possuem: mais de 10 andares e 2 apartamentos por andar; equipamentos de 
lazer como salão de festas, piscina, quadra e playground; e encontram-se em bairros nobres da cidade de 
Fortaleza - CE com IDH superior a 0,7 conforme anuário do Ceará 2019-2020. Tais dados levam a traçar um 
perfil de edifícios de médio a alto padrão. 

Em seguida foi questionado sobre a edificação possuir o manual de manutenção, com a maioria das respostas 
indicando não, conforme o Gráfico 1. Observando as respostas de caracterização das edificações, as mesmas 
foram entregues em data anterior a vigência da norma (edificações com idade entre 15 e 30 anos) e isso 
pode explicar o fato de muitos condomínios não possuírem o manual do condomínio. 

Gráfico 1 – Edificações que possuem o manual de manutenção 

Posteriormente questionou-se sobre a prática de contratação de um responsável técnico para reformas nas 
áreas comuns, com a maioria dos síndicos marcando sim, porém um número significativo marcando não, em 
torno de 39%, conforme o Gráfico 2. É possível verificar com frequência situações em que o síndico da 
edificação é uma pessoa que não possui formação técnica e portanto não tem conhecimento das normas em 
vigor e tão pouco dos possíveis acidentes que a edificação fica quando são realizadas reformas sem 
acompanhamento técnico. Intervenções irregulares na estrutura por exemplo podem ocasionar prejuízos 
irreparáveis e danos físicos aos usuários. Dessa forma, é imprescindível a contratação de profissionais 
habilitados para realizar reparos e manutenções em edificações.  
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Gráfico 2 – Edificações que contratam responsável técnico para reformas 

Questionou-se ainda se as edificações solicitam aos moradores algum documento para reformas nas 
unidades habitacionais, com a maioria dos síndicos marcando não, em torno de 55%, conforme o Gráfico 3. 
Sabe-se que segundo legislação é imprescindível que reformas nas unidades privadas sejam acompanhadas 
por profissional habilitado e seja realizado o registro de anotação técnica. Isso deve ser exigido pela 
administração do condomínio de forma a evitar que sejam realizadas reformas que prejudiquem a estrutura 
da edificação. 

Gráfico 3 – Edificações que solicitam aos moradores documentos para reformas habitacionais 

A pergunta seguinte questionou sobre quais os sistemas da edificação que possuem manutenção periódica, 
a fim de receber as mais variadas respostas, essa pergunta foi feita de forma aberta, e as respostas mais 
repetidas foram sistemas de elevadores, de bombas, geradores, reservatórios de água, SPDA, conforme 
Gráfico 4. Uma das respostas chamou bastante atenção, onde o entrevistado escreveu: “Não possui 
manutenção periódica. Apenas quando necessário, como piso de garagem, fachadas”. É importante observar 
que a estrutura, as fachadas e instalações elétricas não foram mencionadas. E estes são sistemas dentro de 
uma edificação que apresentam problemas corriqueiramente. 

Gráfico 4 – Elementos da edificação que o síndico realiza a manutenção periódica 
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A pergunta seguinte 
abordou sobre as principais manifestações patológicas identificadas no condomínio, e com o intuito de 
receber as mais variadas respostas, essa pergunta foi feita de forma aberta. As respostas mais indicadas pelos 
respondentes foram problemas nas fachadas, problemas nas instalações, infiltrações e problemas 
estruturais, conforme o Gráfico 5. Ressalta-se que nenhum desses sistemas foi indicado como os que 
possuem manutenção preventiva. A ausência de manutenção talvez explique o fato de os mesmos 
apresentarem manifestações patológicas. 

Gráfico 5 – Manifestações patológicas identificadas nas edificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 – Repostas entrevista com empresas de inspeção predial 

Ao serem questionados sobre as condições estruturais dos condomínios que a empresa realiza serviços a 
Empresa A relatou essas condições estruturais dividindo seu relato por bairros. No bairro Praia do Futuro, 
por exemplo, 99% das edificações estão com problemas sérios na estrutura sem condições de moradia, só 
possuem moradores que não tem condições de morar em outro local. Na área nobre, em bairros como 
Aldeota, Meireles e Cocó, problemas como o da Praia do Futuro são menos encontrados, mas quando 
detectados logo são resolvidos. Ja área litorânea, próximo a avenida Beira Mar, a parte estrutural dos prédios 
são boas, ocorrem poucos problemas, que só aparecem no decorrer do tempo. No bairro Centro a maioria 
das edificações estão em condições precárias na parte estrutural e elétrica. 

Já a empresa B relatou que normalmente encontram-se problemas estruturais, em edificações com mais de 
30 anos, exemplos de problemas são os de ferragem exposta, principalmente ferragens da laje dos banheiros, 
outros problemas encontrados foram em pilares de subsolo ou pilotis que são juntos com o pavimento. 
Também relatou que fez serviços em prédios com a estrutura sem problemas, que necessitam de 
manutenção na parte elétrica por exemplo. 

Ao serem questionados sobre os tipos de manifestações patológicas mais identificadas nos laudos a Empresa 
A identificou problemas no cobrimento mínimo da laje, que muitas vezes nem possuem, no pilar e na viga 
ocorrem problemas de rachadura, muitas vezes causadas por expansão das armaduras, problemas de 

5
5

12
2

1
3

5
4

3
2

1
2
2

0 2 4 6 8 10 12 14

Bombas

Elevador

Sistema de gás

Reservatório de água

Sistema de fachadas

Sistema de impermeabilização

Piscina

4

2

5

2

4

1

3

2

4

0 1 2 3 4 5 6

Problemas estruturais

Problemas na junta de dilatação

Problemas na fachada

Problemas de impermeabilização

Infiltrações

Problemas na laje

Rachaduras nas áreas comuns

Desplacamento cerâmico

Problemas nas instalações

572



carbonatação. O problema mais sério resolvido foi o caso de uma fundação, na qual ocorria recalque e que 
as manifestaçãoes patológicas provenientes dele já estavam em estágio avançado. Já a Empresa B identificou 
manifestações patologicas nas partes estruturais, de infiltração, na parte elétrica ocorrem problemas nos 
quadros elétricos e disjuntores que são antigos, fissuras na alvenaria, nas juntas de dilatação de fachada, 
queda de cerâmica. 

Quando questionados sobre os condomínios que possuem o manual de manutenção a Empresa A relatou 
que a maior parte das edificações não possuem e a maioria dos síndicos nem sabem o que é manual de 
manutenção. Já a Empresa B relatou que nenhum dos condomínios apresentou manual de manutenção, 
alguns condomínios recentes podem apresentar o manual simplificado, sem ser detalhado quanto aos 
serviços de manutenção realizados. 

Ao serem questionados sobre os condomínios que prestaram serviços necessitaram de grandes reparos a 
Empresa A relatou que nas edificações necessitam de muitos reparos, pois ocorrem problemas como 
recalques de fundação, carbonatação e rachaduras em pilares e vigas, cobrimento de laje insuficiente, fiações 
e pontos de tomada corroídas pelo efeito da maresia, deslocamento cerâmico de fachada e pisos, entre 
outros.  

A Empresa B relatou que nas edificações precisavam de reparos principalmente na parte estrutural, como 
por exemplo recuperação das lajes de banheiro; recuperação de caixa d’água, pois estas possuíam suas 
ferragens comprometidas; problemas na platibanda da parte de coberta e a Empresa B ainda comentou que 
sempre tem também muito serviço nas fachadas das edificações. 

Quando questionados sobre as negligências cometidas pela administração dos condomínios a Empresa A 
relatou que as edificações classe média/baixa os síndicos procuram profissionais habilitados quando os 
problemas na edificação são graves. Que edificações antigas, com mais de 30 anos, que não passaram pelas 
exigências da lei de inspeção predial geralmente possuem alto custo de manutenção, com o sindico optando 
por engavetar laudos técnicos por justamente ser inviável financeiramente ao condomínio. Relatou que 
poucos condomínios possuem todos os projetos mínimos exigidos, a maioria não possui os projetos de SPDA, 
combate a incêndio e estrutural.  

Relatou que a manutenção preventiva não é seguida com rigor pelos síndicos e condôminos. Relatou também 
que a mentalidade dos síndicos tem mudado nos últimos três anos, principalmente depois do desabamento 
do edifício Andrea, antes desse ocorrido muitos condomínios contratavam profissionais não habilitados, por 
justamente cobrarem menores preços pelo serviço, para manutenções principalmente nas partes estruturais 
e elétricas. Já a Empresa B relatou que ocorrem negligências nas partes de fachada e recuperação estrutural 
das edificações, porque são obras caras. 

Quando questionados sobre terem identificado reformas fora do padrão a Empresa A relatou que já foi 
chamada para realizar serviços em edificações de pequeno porte, de cinco pavimentos, onde a solicitação foi 
fazer um sexto pavimento. Foram encontrados condomínios com fiações elétricas fora dos padrões de 
projetos, recuperação estrutural com argamassa impropria para o local, entre outras reformas fora do 
padrão. 

Já a Empresa B relatou que já encontrou muitas reformas fora do padrão em diversos sistemas, os principais 
são os sistemas de fachada e estrutura. Nesses sistemas, principalmente nas estruturas, os administradores 
contratam para serviços pedreiros, por cobrarem preços abaixo do mercado, o que torna a segurança e o 
padrão do serviço insatisfatórios. 

4. Conclusões

Com base nos resultados obtidos por meio desta pesquisa observou-se que a maioria dos condomínios 
entrevistados não possuem o manual do proprietário pois foram entregues antes da vigência da norma NBR 
14037: Manual de Uso, Operação e Manutenção (ABNT, 2011). Em consequência disso, a maioria não possui 
plano de manutenção o que pode levar a uma ausência de manutenção ou uma manutenção precária das 
edificações. 

De acordo com os engenheiros entrevistados, as manifestações mais recorrentes são as relacionadas as 
estruturas e fachadas. Isso corrobora com os últimos acidentes na cidade de Fortaleza - CE envolvendo 

573



 

 

problemas estruturais assim como as várias fachadas de edifícios que podem ser identificadas com problemas 
pela cidade. Somando-se a isso observou-se que nas respostas obtidas para o terceiro objetivo da pesquisa, 
no questionário aplicado aos síndicos, foi apontado que as manutenções usuais não são realizadas nas 
fachadas e na estrutura do edifício, o que pode explicar a grande incidência de problemas nesses sistemas 
apontada pelos engenheiros das empresas de inspeção predial.  

Finalmente, a presente pesquisa mostrou que, na amostra estudada, as normas relacionadas a manutenção 
ainda são poucos aplicadas e pouco difundidas. Tal fato é preocupante, pois conforme as edificações vão 
envelhecendo as manutenções se tornam cada vez mais importantes para a durabilidade das estruturas. 

Para trabalhos futuros, sugere-se uma pesquisa em maior quantidade de condomínios, assim como dar um 
foco maior em determinados bairros. Seria interessante também comparar os resultados obtidos com 
prédios recentes, que foram entregues já seguindo as diretrizes das normas. O intuito seria verificar se o 
plano de manutenção está sendo entregue e se o condomínio está seguindo as diretrizes do mesmo. 
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Resumo: As manifestações patológicas trazem transtornos para os usuários, assim como para o construtor, 
pois os custos de uma intervenção após uma obra pronta são maiores se comparados aos custos de uma 
execução bem-feita. Este trabalho apresenta um estudo de caso de sobre manifestações patológicas 
caracterizadas por fissuras, trincas e umidade, ocorrendo com intensidades relevantes nas alvenarias da 
edificação. O objetivo desta pesquisa é analisar e avaliar as manifestações patológicas de uma edificação a 
partir dos procedimentos normativos de inspeção visual. As fissuras e trincas presentes neste trabalho foram 
observadas em um intervalo de oito meses e durante este período foi construído um segundo pavimento 
aumentando a carga imposta à estrutura e, consequentemente, a tensão no solo. A avaliação das patologias 
na estrutura, neste caso, visa também observar o comportamento da estrutura para este acréscimo de 
cargas, se haveria aumento da abertura das fissuras e trincas ou mesmo se surgiriam outras patologias. Por 
fim, a conclusão do trabalho se fundamenta que as patologias presentes na edificação foram classificadas 
com grau de risco baixo e não comprometem a estrutura.  

Palavras-chave: patologias, fissuras, trincas, umidade, estudo de caso. 

Abstract: Pathological manifestations bring inconvenience to users, as well as to the builder, because the 
costs of an intervention after a finished work is higher when compared to the costs of a well-executed 
execution. The objective of this research is to analyze and evaluate the pathological manifestations of a 
building based on normative visual inspection procedures. This work presents a case study of pathological 
manifestations characterized by fissures, cracks and humidity, occurring with relevant intensities in the 
building's masonry. The objective of this research is to analyze and evaluate the pathological manifestations 
of a building based on normative visual inspection procedures. The cracks and cracks present in this work 
were observed in an interval of eight months and during this period a second floor was built, increasing the 
load imposed on the structure and, consequently, the tension in the soil. The evaluation of pathologies in the 
structure, in this case, also aims to observe the behavior of the structure for this increase in loads, whether 
there would be an increase in the opening of cracks and cracks or even if other pathologies would appear. 
Finally, the conclusion of the work is based on the fact that the pathologies present in the building were 
classified as low risk and do not compromise the structure. 

Keywords: pathologies, fissures, cracks, humidity, case study. 
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1. Introdução

Em uma obra deve-se ressaltar alguns elementos importantes da construção civil como a segurança, a 
estética, a higiene, a funcionalidade, contudo, não sendo menos importante e muitas vezes abandonados em 
algumas obras, os custos com manutenção e durabilidade, sendo que todos estes fatores estão ligados 
diretamente com as propriedades tecnológicas dos materiais de construção. 

O processo construtivo deve ser executado de maneira que a edificação não apresente problemas que 
dificultem, ou inutilizem sua ocupação. Erros construtivos, muitas vezes causados pela má prática ou por 
uma tentativa de economia na execução de determinado empreendimento podem causar esforços em 
elementos que não são dimensionados para recebê-los. Gerando prejuízos, que podem ser estéticos, ou em 
casos mais graves estruturais.  

As patologias mais comuns presentes em muitas construções são as trincas, fissuras, rachaduras e umidade 
que serão discutidas neste trabalho quanto a sua gravidade e risco para a edificação. 

Ocupar uma edificação com fissuras e trincas pode ter um aspecto negativo para os usuários, objetivando o 
esclarecimento destes sintomas ocasionados em uma estrutura foi realizado um estudo de caso com o 
principal objetivo de identificar se a estrutura que foi ampliada sofreria com agravamento destes e se 
representaria um possível risco à segurança de seus ocupantes.  

2. Referências Bibliográficas

Segundo Possan (2013), um dos problemas frequentes nas edificações é a degradação prematura e a perda 
de resistência. Causada pelo envelhecimento precoce das mesmas, esta deterioração é desencadeada pela 
baixa qualidade dos materiais de construção empregados, por problemas de projeto e execução e falta de 
manutenção. 

De acordo com Souza e Ripper (1998), a construção pode ter um desempenho insatisfatório em algum 
momento da sua vida útil ou até mesmo antes da sua finalização, entretanto não significa que está 
condenada. Uma avaliação do problema deve ser feita sendo necessária uma intervenção técnica a fim de 
reabilitar a estrutura. 

2.1. Manifestações patológicas 

A classificação de patologias de acordo com Figueiredo (2003) é feita separando o problema e subdividindo 
de acordo com a provável causa. Utilizando a classificação quanto à origem das manifestações patológicas 
definida pelo autor por umidade, trincas e fissuras, patologia de revestimentos. 

2.1.1. Umidade 

A umidade é uma grande vilã para a construção civil, causadora de diversas patologias e que é encontrada 
na maioria das edificações até mesmo nos dias atuais onde se conhece variadas formas de combatê-la 
(RESENDE, 2000). 

Segundo Lersh (2003), no estado líquido o transporte ocorre por capilaridade, pela força gravitacional ou por 
gradientes de pressão. Já no estado gasoso, a transferência se dá em decorrência da difusão ou convecção. 
Os mecanismos que fundamentam a maioria das situações em que ocorre o movimento de água no interior 
dos materiais porosos são a absorção, a condensação e a capilaridade. 

a) Umidade ascendente por capilaridade

A umidade existente no solo migra por entre os poros abertos dos materiais constituintes das estruturas e 
das paredes de vedações que estejam em contato com ele. Quanto menor o diâmetro dos poros maior será 
ascensão da água no material (SILVA, 2007). 

b) Umidade decorrente de intempéries

Em geral, é ocasionada pela água da chuva e, se combinada com o vento, pode agravar a infiltração com o 
aumento da pressão de infiltração (RIGHI, 2009; CECHINEL et al., 2021). Segundo Nappi (1995), a energia das 
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gotas de água pode provocar penetração direta, sempre que essas gotas caiam em fissuras ou em juntas mal 
vedadas. Além disso, a ação continuada da chuva pode formar uma cortina de água que, ao escorrer pela 
parede, pode penetrar nela por gravidade. 

2.1.2. Trincas e fissuras 

As fissuras são aberturas que surgem nos materiais, oriundos, na sua maioria, devido à tração. Quando se 
observa a existência de fissuras é porque algo não previsto aconteceu, excedendo a capacidade de resistência 
do material; várias ações podem interferir na estrutura (DEUTSCH, 2013).  

Thomaz (1992), destaca as fissuras como sendo as mais importantes patologias devido a três aspectos: o 
aviso de algum problema sério na estrutura, o comprometimento do desempenho da obra em serviço e o 
constrangimento psicológico que a fissuração exerce sobre seus usuários.  

Segundo a norma NBR 15575 (ABNT, 2013), são classificadas como fissuras as aberturas com menos que 0,6 
mm de espessura e como trincas aquelas com medidas até a 1 mm. 

De acordo com Thomaz (1992), as fissuras e trincas podem ser classificadas como: 

a) Trincas e fissuras provocadas por deformabilidade excessiva;
b) Trincas e fissuras por recalques diferenciais;
c) Trincas e fissuras provocadas por erros de projeto ou de execução;
d) Trincas e fissuras horizontais.

2.2 Inspeção 

A definição de inspeção predial de uso e manutenção, de acordo com a norma NBR 15575 (ABNT, 2013), é a 
verificação das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação, através de 
metodologia técnica. 

Conforme Tutikian e Pacheco (2013), o estudo de uma patologia deve possibilitar a determinação da origem, 
do mecanismo e dos danos subsequentes, para que haja avaliação e conclusão sobre as técnicas de 
recomendações mais eficazes.  

a) Inspeção preliminar

Segundo o boletim técnico de Tutikian e Pacheco (2013), a inspeção preliminar consiste na análise de três 
quesitos: exame visual, antecedentes e análises de ensaios gerais. De posse destas informações é possível 
determinar a natureza e a origem da patologia. 

De acordo com Tutikian e Pacheco (2013), deve ser feita uma avaliação de antecedentes da estrutura e do 
ambiente. Para a estrutura é importante a obtenção de informações como a idade ou tempo de serviço, 
natureza e procedência dos materiais constituintes, resistência característica, qualidade e características de 
construção, idade de início dos problemas, diagnósticos e reparações anteriores, níveis de tensão de trabalho 
da estrutura, eventuais mudanças de uso, etc. 

b) Inspeção detalhada

Posterior à inspeção preliminar, a inspeção detalhada caracteriza-se por ser mais criteriosa na análise de 
estrutura. Esse rigor depende da natureza da patologia e da experiência do analisador.  

A forma de investigação feita durante o diagnóstico deve ser profunda e ordenada. Cada caso deve possuir 
sua própria metodologia. Para isso, é essencial o conhecimento das técnicas construtivas e das caracteristicas 
e do comportamento estrutural; dos materiais, da forma de execução e colocação correta e dos factores que 
podem influir na origem das incompatibilidades, Goicoecha (2006). 

3. Metodologia

O estudo de caso deste trabalho é composto por um pavimento que possui 1 andar, com 408 m² de área 
construída, localizado no município de Congonhas. A edificação localiza-se dentro da área urbana, em 
ambiente com classe de agressividade II, moderada, de acordo com a NBR 6118 (2014).  
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Para a realização deste estudo foi necessária a elaboração de uma base de dados sobre a estrutura já 
construída, através de entrevista com os responsáveis pela obra, bem como oficiais que trabalharam em sua 
execução, pois não haviam projetos disponíveis.  

Antes de se avaliar as causas das patologias, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para se basear na 
literatura e nas normas o que se apresenta. A Norma de Inspeção Predial Nacional (IBAPE, 2012) fixa as 
diretrizes, conceitos, terminologia, convenções, notações, critérios e procedimentos relativos à inspeção 
predial. De acordo com os procedimentos descritos na norma IBAPE (2012), os níveis de inspeção predial 
podem ser classificados em nível 1, nível 2 e nível 3 (Tabela 1).  

Tabela 1 - Classificação dos níveis de inspeção predial segundo a Norma de Inspeção Predial Nacional 

Após a determinação do nível de inspeção predial, foi identificado visualmente o processo patológico em 
questão. A seguir, o mesmo foi fotografado e, então, sua abertura foi medida, parede a parede, utilizando-
se um escalímetro padrão. As fendas são classificadas conforme sua espessura como: fissuras, trincas ou 
rachaduras. Essas fendas são manifestações patológicas que afetam a construção civil e que podem interferir 
negativamente na estética, na durabilidade e, principalmente, nas características estruturais da obra. Neste 
estudo a classificação das fendas foi realizada de acordo com Oliveira (2012) conforme os dados 
apresentados na Tabela 2, a partir das medições realizadas.  

Tabela 2 - Classificação das fendas de acordo com a espessura de abertura 

TIPO DE FENDA CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIA 

FISSURA 
Aberturas com até 0,5 mm de espessura de espessura de parede a 

parede. 
Oliveira (2012) 

TRINCA Aberturas entre 0,5 mm até 1,5 mm de espessura de parede a parede. Oliveira (2012) 

RACHADURA 
Aberturas entre 1,5 mm até 5 mm de espessura de espessura de 

parede a parede. 
Oliveira (2012) 

Após o registro da abertura de cada trinca, fissura e rachadura essas fendas foram pintadas nas suas 
extremidades para garantir que se houvesse aumento em amplitude este fosse visualmente registrado. Por 
fim, com os dados obtidos em campo, realizou-se a classificação das patologias quanto à origem, quanto ao 
risco inerente à resistência da estrutura e à sua evolução. Para a determinação quanto à origem do processo 
patológico verificou-se a conformação da patologia em estudo, bem como seus possíveis fatores formadores 
na literatura. Em relação à resistência da estrutura as patologias foram classificadas, de acordo com IBAPE 
(2012), em:  

a) Risco mínimo: risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada,
sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum
comprometimento do valor imobiliário.
b) Risco médio: risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem
prejuízo à operação direta de sistemas, e deterioração precoce.

NÍVEIS CARACTERÍSTICAS 

1 
Realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus 

elementos e sistemas construtivos. Normalmente empregada em edificações com planos de manutenção 
muito simples ou inexistentes. 

2 
Realizada em edificações com média complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus 
elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos médios e com sistemas convencionais 

3 
Realizada em edificações com alta complexidade técnica, de manutenção e operação de seus elementos e 

sistemas construtivos, de padrões construtivos superiores e com sistemas mais sofisticados. 
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c) Risco crítico: risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente;
perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de
custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida útil.

A estrutura em estudo foi acrescida de um pavimento superior, o que causa uma maior imposição de tensão 
sobre o solo. Portanto, durante os oito meses seguintes estes processos patológicos foram acompanhados e 
classificados como inertes ou ativos.  

Na Figura 1 detalha-se a sequência realizada para diagnóstico das manifestações patológicas na edificação, 
utilizada neste estudo. 

Figura 1 – Metodologia simplificada utilizada neste estudo 

4. Resultados e discussão

A inspeção visual foi realizada para verificação dos processos patológicos presentes neste estudo. A partir da 
inspeção visual foram utilizadas as normativas vigentes para identificar as causas das patologias observadas 
e classificá-las de acordo com seu grau de periculosidade para a estrutura. 

A inspeção realizada foi de nível 1 da norma do IBAPE (2012), devido à baixa complexidade da estrutura, uma 
edificação de um pavimento prestes a receber uma ampliação de um pavimento superior. Obtidos os dados 
das patologias, foram fotografadas e seus limites foram pintados, para que se houvesse aumento de 
amplitude pudesse ter sido verificado. Neste trabalho não foram realizados ensaios sobre as patologias, 
apenas as suas devidas classificações de acordo com a norma supracitada. Para facilitar o entendimento das 
posições onde foram encontrados os problemas patologias, foi elaborado um mapa de danos, conforme 
apresentado na Figura 2.  

A Figura 3 apresenta fissuras com espessuras inferiores a dois milímetros de abertura, associadas a causas 
comuns a estruturas na região: o recalque diferencial e a ausência de juntas de dilatação na laje. A 
manifestação de fissuras na superfície da laje e na alvenaria de vedação são causadas por um esforço de 
tração. Logo, o processo patológico foi formado pela falta de juntas de dilatação térmica na laje da estrutura, 
associada ao recalque do terreno. Como não notou-se alargamento na fissura durante a construção do 
pavimento superior ao estudado, conclui-se que a fissura está inerte, e portanto não existe risco para a 
ocupação. 
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Figura 2– Mapa de danos da edificação 1° Pavimento 

Na Figura 4, são apresentadas patologias em torno da esquadria. Verificou-se que a janela possui verga e 
contraverga que funcionam como travamento para janela. Foram verificadas as manifestações patológicas, 
observou-se dois fatores morfológicos distintos, inicialmente a má execução de vergas e contravergas, que 
existem na edificação, e também a umidade ascendente. Observou-se que umidade enfraquece a argamassa 
deixando-a pulverulenta, que já solicitada a esforços não consegue resistir e apresenta as primeiras trincas. 
A má execução dos elementos estruturais, vergas e contra verbas, contribuiu para o surgimento de fissuras. 
Devido ao tempo que a edificação foi ampliada não se observou aumento, nem o seu alargamento e logo 
pode-se classificar o grau de risco da patologia em questão como baixo 

A Figura 5 apresenta uma trinca formada na parte superior da porta do ambiente estudado. De acordo com 
a inspeção realizada em campo na qual foi realizado a medição da espessura da trinca, que apresentou uma 
largura de três milímetros. Destaca-se que ao longo do tempo não se observou evolução com o decorrer da 
construção do pavimento superior. Portanto, como não houve aumento em espessura ou ampliação, o risco 
avaliado é baixo, porém, o prejuízo estético é elevado e causa insegurança ao ocupante da edificação. 

A fissura mostrada na Figura 6 ocorre na parte externa do banheiro do ambiente recepção. Porém, verifica- se 
que a patologia é distinta da relatada anteriormente, pois a conformação e angulação das fissuras é diferente. 
Enfim, pode-se associar as causas das fissuras, devido a sua conformação particular, ao recalque diferencial 
da parte frontal do prédio associado a má execução da alvenaria de vedação e a ausência, neste caso de 
verga e contraverga na janela. A trinca e as fissuras não evoluíram com a construção do segundo pavimento, 
portanto são avaliadas com o grau de risco baixo. 

Na Figura 7 é apresentada uma trinca vertical e profunda no parapeito. A trinca na vertical indica que houve 
erro construtivo e que não foi realizada a viga de amarração à meia altura. Logo, observa-se que este fator 
está associado a umidade ascendente presente, que causa a eflorescência na parte inferior da alvenaria e 
enfraquece muito a argamassa, o que faz com que sem resistência se desprenda (Figura 6). Portanto, o risco 
avaliado como grau baixo, mesmo tendo um aspecto visual ruim, não apresenta ameaça de instabilidade à 
estrutura ou a segurança dos ocupantes. 

No corredor do edifício estudado encontra-se uma fissura na janela do banheiro do primeiro leito, conforme 
mostrado na Figura 8. A fissura acima está localizada na entrada do corredor do prédio e de acordo com a 
avaliação da inspeção visual pode estar associada ao recalque diferencial. Verificou-se que o prédio 
apresenta enormes problema de umidade e por consequência a argamassa enfraquecida, o que pode ter 
contribuído significativamente para agravar o recalque na estrutura. Durante o acompanhamento da obra, 
após a construção do segundo pavimento, várias inspeções foram realizadas e a trinca não evoluiu, se 
mostrando estável. Portanto, foi avaliada como grau de risco baixo. 
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Por fim, todas as manifestações patologias identificadas neste estudo possuem o grau de risco avaliado em 
baixo, de acordo com a normatização do IBAPE (2012). 

 Figura 3 – Fissuras na alvenaria da recepção Figura 4 – Janela do ambiente recepção 

      Figura 5 – Trinca sobre porta Figura 6 – Trincas em janela de banheiro 

      Figura 7 – Trinca vertical parapeito Figura 8 – Trincas em janela de banheiro 

5. Conclusões

Este trabalho dedicou-se a analisar as patologias mais frequentes em alvenaria de vedação. Aponta-se a 
grande importância de que as entidades gestoras e moradores dos edifícios que contém alvenarias com 
patologias, reservem verbas nos seus orçamentos, para garantir a melhoria no conforto do usuário e 
ocupação do edifício. Visto que, as alvenarias apresentam sintomas que podem estar ligados a problemas 
estruturais sérios e que podem levar uma edificação à ruína.  

Para a elaboração desta pesquisa foi realizado o levantamento das principais patologias, bem como suas 
origens e formas, sendo que a deterioração do concreto e o recalque são vistos como mais preocupantes. As 
patologias presentes foram verificadas e permaneceram inertes após a construção do pavimento superior.  

Quanto as manifestações patológicas como as trincas, fissuras e rachaduras foram abertas mecanicamente 
e tratadas com argamassa expansiva e a seguir foi feito o acabamento para que não permanecesse o dano 
estético à estrutura, o que causava preocupação aos usuários quanto à sua segurança. Desta forma, expõe-
se a preocupação em reduzir as causas dessas patologias, melhorando a qualidade de projetos, emprego de 
materiais certificados e adoção de mão de obra qualificada.  
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De acordo com a análise dos dados, ressalta-se a necessidade corrente do projetista pensar não somente na 
economia de materiais na execução de uma obra, mas também na maneira como pode vir a afetar a 
durabilidade das estruturas e componentes. Desta forma, percebe-se o quanto é viável que sejam pensadas 
medidas profiláticas para se evitar o surgimento das patologias. Em suma, a grande maioria dos problemas 
patológicos encontrados podem ser tratados e superados com técnicas simples de recuperação. Destaca-se 
que o processo de manutenção não se deve encerrar na execução dos serviços prescritos, mas com o registro 
detalhado do caso.  

Sendo assim, mantém-se formalizado o histórico da obra para possíveis intervenções futuras. Junto aos 
processos de manutenção, é de extrema importância a execução de procedimentos de vistoria dos elementos 
construtivos.  
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Resumo: Modelos mais comuns de previsão da carbonatação em concreto assumem que a cinética de 
ingresso do CO2 é função da raiz quadrada do tempo por uma constate de difusividade, sem levar em 
consideração modificações microestruturais de permeabilidade e de formação de sais na matriz porosa no 
qual desaceleram o processo, fazendo com que as modelagens existentes não representem de forma precisa 
o avanço da frente carbonatada. Com base em um programa experimental que inclui testes de profundidade
de carbonatação em corpos de prova de concreto em condições de exposição natural durante os intervalos
de 14, 28, 56 e 84 dias e análises dos termos das equações e de suas condições de contorno, o objetivo desse
trabalho é propor um modelo de termo de difusividade capaz de ser empregado em equações existentes e
que represente de forma satisfatória o fenômeno. Decorrente ao que foi proposto, é possível descrever que
a cinética de penetração do CO2 pode ser escrita em função da permeabilidade, pressão do dióxido de
carbono, área de contato e quantidade de sais de carbonato formados. O termo modelado apresentou
variação máxima de 25% em relação aos dados reais obtidos, demonstrando boa representatividade para as
condições na qual foi submetido.

Palavras-chave: Carbonatação; Difusão; Modelagem. 

Abstract: Most common models to predict carbonatation in concrete assume that the kinetics of CO2 ingress 
is a function of the square root of time due to a diffusivity finding, without taking into account microstructural 
modifications of permeability and formation of salts in the porous matrix in which they slow down the 
process, causing that the existing models do not accurately represent the advance of the carbonated front. 
Based on an experimental program that includes carbonation depth tests on concrete specimens under 
conditions of natural exposure during the intervals of 14, 28, 56 and 84 days and analyzes of the terms of the 
equations and their boundary conditions, the objective of this work is to propose a diffusivity term model 
capable of being used in existing equations and that satisfactorily represents the phenomenon. Due to what 
was proposed, it is possible to describe that the penetration kinetics of CO2 can be written as a function of 
permeability, carbon dioxide pressure, contact area and amount of carbonate salts formed. The modeled 
term showed a maximum variation of 25% in relation to the actual data obtained, showing good 
representativeness for the conditions in which it was submitted. 

Keywords: Carbonation; Diffusion; Modeling. 
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1. Introdução

A concentração de dióxido de carbono na atmosfera contribui com o agravo da degradação das construções 
de concreto, visto que parte do CO2 presente no ambiente é absorvido por via porosa, caracterizando o 
processo de carbonatação. Esse é um dos principais causadores de degradação de estruturas de concreto 
armado que não pode ser negligenciada e, portanto, uma compreensão e quantificação adequada do 
processo é essencial para trabalhos de manutenção e reparo em construções existentes (TA et al., 2016b). 
Como a cinética de transporte de gases acontece na matriz porosa e suas reações promovem modificações 
microestruturais, como é o caso da carbonatação (JIANG; GU, 2016), se faz necessário avaliar os fenômenos 
ocorrentes nessa esfera, pois o ingresso de qualquer substância agressiva é determinado por sua estrutura 
porosa, principalmente a parte acessível (FENAUX et al., 2019). 
Logo, devem ser adotadas metodologias que descrevem o grau de absorção de CO2 em concretos por via 
porosa, visto que a taxa de carbonatação está correlacionada com a possibilidade de corrosão (GENG et al., 
2016), nos quais contribuem para o monitoramento e controle do temp ode serviço das estruturas 
(ELLINGWOOD, B. R., FRANGOPOL, D. M., 2016). Portanto o objetivo desse trabalho é propor um modelo de 
termo de difusividade capaz de ser empregado em equações existentes e que represente de forma 
satisfatória o fenômeno. 

2. Modelagens de predição de carbonatação

Além da concentração de CO2, outras caracteristicas do ambiente e do traço, como umidade relativa do ar, 
temperatura, tipo de cimento, relação água cimento (a/c) e resistência a compressão são empregadas nas 
formulações matemáticas como dados entrada que contribuem para o avanço da frente carbonatada. No 
entanto, existem outros fatores que interferem no processo de carbonatação e apresentam modificações do 
seu estado com o passar do tempo. Esses agentes não são previstos pelas modelagens simples e são 
responsáveis por parte das inconsistências apresentadas pelas equações determinísticas (RIGO; OLIVEIRA; 
POSSAN, 2018), sendo eles decorrentes da interação entre o ambiente externo e caracteristicas do traço, 
além de variações em relação às metodologias de predição (VON GREVE-DIERFELD et al., 2020). 
Mediante as diversas metodologias existentes para explicar a absorção do CO2 no concreto, os pesquisadores 
estão de acordo que o avanço da carbonatação pode ser expresso de forma simplificada a partir da equação 
de difusão apresentada por (TUUTTI, 1982), expressando o fenômeno por meio do tempo. Fazendo ocm que 
o processo seja relacionado ao monitoramento da vida útil das estruturas, uma vez que esse processo está
diretamente relacionado ao monitoramento da vida útil das estruturas (FELIX; POSSAN, 2018).
As equações propostas por Bob e Afanna (1993) e Possan (2010) são de cunho determinístico, na qual a 
equação de Bob e Affana (1993) possui uma interação entre o tipo de cimento, umidade relativa do ar e a 
concentração de CO2 disponível no ambiente, demonstrando que esses fatores estão correlacionados com a 
resistência a compressão apresentada pelo concreto, ou seja, quando maior for o valor de resistência a 
compressão, menores serão as interferências geradas pelos demais fatores empregados.  
A formulação proposta é apresentada na equação 1, Onde:  c = Coeficiente do tipo de cimento;  k = 
Coeficiente dependente da umidade relativa do ar;  fc = Resistência à compressão do concreto, d = 
Coeficiente referente a quantidade de CO2 e t = Tempo em anos. Os valores das variáveis podem ser 
observados no trabalho de (SILVA et al., 2019a). 

𝑦 =	$
𝑐	. 𝑘	. 𝑑
𝑓*

+ . √𝑡 (1) 

A modelagem proposta por Possan (2010) é dependente de diversos fatores que envolvem o processo de 
captura de CO2, tanto fatores referentes ao concreto como fatores referentes ao meio de exposição, sendo 
que cada agente da formulação é analisado de modo individual, na qual se obterá um coeficiente que 
representa a influência de cada variável no fenômeno. A formulação proposta é descrita na equação 2. Onde: 
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y = Profundidade de carbonatação (mm); fc = Resistência média a compressão (MPa); kc = Fator dependente 
do cimento; kfc = Fator dependente da resistência à compressão do concreto, função do tipo de cimento; t 
= Tempo (anos); ad = Teor de adição pozolânica no concreto (% em relação à massa do concreto); kad = Fator 
dependente das adições, em função do cimento; UR = Umidade relativa do ar (0,01%); kUR = Fator 
dependente da umidade relativa do ar, em função do cimento; 
CO2 = Teor de dióxido de carbono no ambiente (%); kCO2 = Fator dependente do teor de dióxido de carbono 
no ambiente, em função do cimento; kce = Fator dependente do ambiente de exposição (protegido ou 
desprotegido), em função das condições de exposição do concreto. As variáveis apresentam valores 
tabelados e podem ser conferidos no trabalho de (SILVA et al., 2019a). 

𝑦 = 𝑘𝑐	. $
20
𝑓𝑐+

01*
	 . $

𝑡
20+

2
3
	. 𝑒𝑥𝑝 78

𝑘𝑎𝑑	. 𝑎𝑑
:
3

40 + 𝑓𝑐 = +	8
𝐾𝐶𝑂2	. 𝐶𝑂2

2
3

60 + 𝑓𝑐 = −	C
𝐾𝑅𝑈	. (𝑈𝑅 − 0.58)3

100 + 	𝑓𝑐 KL	. 𝐾𝑐𝑒 
(2) 

Os modelos discutidos anteriormente podem não apresentar adequação aos resultados reais, fazendo com 
que os valores resultantes das equações de predição possibilitem diagnósticos imprecisos, não 
representando a realidade do fenômeno, pois as formuações não avaliam as modificações físico-químicas 
que o concreto sofre ao longo do tempo de exposição ao agente agressivo. Outra possível causa da não 
conformidade é que os métodos tradicionais são baseados em regressão linear que podem assumir 
observações independentes ou sem correlações entre os dados de entrada que levam a não avaliação dos 
níveis hierárquicos dos influentes no processo (M.B. SIKKEL, K.T. MACLEOD, F. GORDON, 2013). 
Em relação a dificuldade de entender o comportamento da penetração do dióxido de carbono por via porosa, 
se faz necessário avaliar como as modificações microestruturais e demais fatores dinâmicos influenciam no 
avanço da frente carbonatada e como esses termos podem contribuir para a melhoria das formuações de 
predição. 

3. Materiais e métodos

3.1 Produção das amostras 

Foram produzidas 23 amostras cilíndricas de concreto, com proporções de 10 centímetros de diâmetro por 
20 centímetros de altura, submetidas a cura úmida por imersão durante 28 dias conforme as orientações 
descritas na NBR 5738 (ABNT, 2015). Já para o ensaio de consistência foi adotado as prescrições estabelecidas 
pela NBR NM 67 (ABNT, 2009) e para o ensaio de resistência a compressão seguiu-se as prescrições conforme 
estabelece a NBR 5739 (ABNT, 2007). A dosagem adotada para a produção dos corpos de prova foi a prescrita 
pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).  

O consumo dos materiais e a proporção de traço em quilos é descrita na tabela 1, no qual foi utilizado o 
cimento do tipo CPII-E-32 e adotado como resistência mecânica, após 28 dias de cura, a resistência à 
compressão de 30MPa para um abatimento de 30 ± 10mm, no entanto a resistência alcançada foi de 29,3 
MPa. 

Tabela 1 - Consumo em kg/m³ dos materiais utilizados para a fabricação das amostras 

TRAÇO 
Cimento Areia Brita Água 

1:1,52:2,36:0,47 
Kg 24,45 37,16 57,7 11,5 

O agregado miúdo empregado para a produção das amostras foi areia quartzosa que apresentou módulo de 
finura de 2,38mm, sendo utilizado na produção das amostras apenas o material passante na peneira 4,75. Já 
para o agregado graúdo foi empregado brita comum de origem basáltica com dimensão máxima 
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característica de 6,3mm. A distribuição granulométrica dos agregados, tanto miúdo quanto graúdo, seguiram 
as orientações prescritas pela NBR NM 248 (ABNT, 2003). 

3.2 Mensuração da carbonatação 

As amostras foram carbonatadas em condição natural em ambiente externo sem proteção contra as 
intempéries durante quatro intervalos distintos de 14, 28, 56 e 84 dias. Para a mensuração foi empregado a 
solução de fenolftaleína, na qual é aspergida na face fraturada diametralmente da amostra de concreto para 
que haja diferença colorimétrica entre a zona carbontada e não cabonatada. Para essa metodologia foram 
adotadas as orientações de (POSSAN, 2004) e CPC – 18 (RILEM RECOMMENDATIONS, 1988). As medições 
foram realizadas apenas nas laterais das amostras, dispensando as bases e evitando as arestas, contabilizado 
40 medições, sendo 20 medições de cada lado com distância de 1 cm entre elas. 

3.3 Caracterização do ambiente 

O ensaio experimental de carbonatação natural foi realizado entre agosto e novembro de 2018 em ambiente 
de atmosfera urbana, no qual apresentou nesse período valores médios de temperatura e umidade relativa 
do ar em torno de 27°C e 70,75%. 

3.4 Verificação dos dados 

Para a verificação da confiabilidade das equações foi equiparado os resultados reais com os obtidos por 
modelagem de predição, a fim de verificar o grau de distanciamento apresentado e suas implicações para 
conclusões de dados preditivos. 

4 Resultados e discussões 

4.1 Formulação do termo 

Parte das equações de carbonatação propostas seguem a configuração que todos os parâmetros são 
interligados, demonstrando dependência conjunta para que seja possível estimar o fenômeno, como é 
expresso por TA et al. (2016a), Hyvert et al. (2010), Ekolu (2018), CEB - FIB (2006) e LIFECON (2003). Desse 
modo pode-se estabelecer a partir dos autores que os fatores primordiais no processo de carbonatação são 
aqueles atrelados a poro pressão e cinética de transporte. Logo o termo de difusividade deve conter os 
seguintes fatores: porosidade, temperatura, pressão atmosférica e pressão de CO2, teor de reagentes, área 
de contato e tipo de cimento. 
A porosidade do concreto pode ser descrita por uma relação entre a porosidade inicial, como descreve 
Papadakis; Fardis; Vayenas (1992), e a porosidade do concreto carbonatado, como descreve Park (2008) 
gerando um fator de permeabilidade. Como existe uma variação do tamanho dos poros em relação ao tempo 
(MI; PAN; SHEN, 2019), será usado as condições de contorno estabelecidas por (SILVA et al., 2019b). 
Para descrever a pressão exercida pelo gás será utilizado uma interação entre a equação dos gases ideiais e 
a equação da lei de Boyle Charles. Existem algumas condições de contorno em relação a temperatura e a 
carbonatação, como o aumento duplicado da frente carbonatada para temperaturas de 20°C a 40°C (T. MORI; 
SHIROYAMA; KAMIMURA, A. YODA., 1972) e decréscimo de 30% quando a temperatura varia entre 60°C a 
100°C (DROUET et al., 2019), porém temperaturas superiores a 50°C nunca foram registradas, podendo assim 
desconsiderar a queda dos 30% após os 60°C. 

O teor de reagentes pode ser descrito pela capacidade de absorção do CO2 por meio da relação do grau de 
hidratação e a concentração molar dos materiais carbonatáveis (YANG; SEO; TAE, 2014), no qual é possível 
afirmar um aumento molar dos constituintes carbonatáveis com o avanço da idade do concreto, implicando 
em uma aumento de concentração de apenas 0,56% no intervalo de 1 à 40 anos e decréscimo de 0,11% de 
40 a 100 anos (YANG; SONG; SONG, 2013).  
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A área de contato deve ser considerada visto que a distribuição aleatória dos agregados graúdos, fazem com 
que a penetração do CO2 pela matriz porosa apresente trajetória tortuosa (JIANG et al., 2019) e lenta devido 
a maior densidade do agregado em relação a pasta de cimento endurecida (J.D. HAN, 2012). Para que esse 
efeito seja minimizado será tratado com área de reação apenas os pontos com ausência de agregado graúdo 
(JIANG et al., 2019). 
Desse modo o termo de difusividade pode ser descrito previamento pela junção dos termos discutidos 
ajustados para a unidade de milímetros por segundo. Todos os contribuintes comentados estão formulados 
como apresenta a figura 1. 

Figura 1 - termos das formulações da modelagem inicial 

Onde: wc = Relação água cimento;  a/c = Relação agregado cimento; w = Densidade da água; c = Densidade 
do cimento;  a: Densidade do agregados; K = Fator de permeabilidade; P = Pressão do gás CO2 (atm.); n = 
Número de mols do gás; R = Constante ideal dos gases (0,082 atm.L/mol.K); T = Temperatura (K); V = Volume 
do gás (L); p = Pressão atmosférica (1 atm.); Tcelcius = Temperatura (°C); ah(t) = Grau de hidratação da pasta 
de cimento no tempo; Mct(t) = Concentração molar dos constituintes carbonatáveis;  MCO2 = peso molecular 
do CO2 (44g/mol); C = quantidade de cimento em (k/cm³); 𝑎M = valor ultimo de hidratação; Pt = peso do 
traço ; Pb = peso da brita. 

4.2 Ajustes do termo 

Utilizou-se como base as equações de Bob e Affana (1993) e Possan (2010), pois, como afirmou Silva et al. 
(2020) a interpolação simples entre as duas equações fornece resultados satisfatórios. Logo as modificações 
referentes a resistência a compressão, grau de interferência da difusividade e demais constantes presentes 
serão modeladas tendo como base essas formulações.  
Para a resistência a compressão uma interpolação simples entre os resultados de carbonatação das 
simulações descritas para variações entre 20MPa e 40MPa forneceram um decréscimo da frente carbonatada 
em 46%. Já para o grau de interferência da difusividade foi mostrado que a mesma interpolação entre as 
equaçãos para um periodo de 980 dias e utilizando umidade ótima de 58% forneceu frente carbonatadade 
7,43mm.  
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Analisando os fatores isoladamente na equação de Possan (2010), é possível afirmar que o termo de 
difusividade apresenta influência de 33% no resultado final. No caso do teor de CO2 no ambiente será 
utilizado os valores de concentração apresentada por (SAETTA A. V.; VITALIANI, 2004). Desse modo a 
formulação do termo de difusividade do CO2 pode ser reescrita conforme a equação 3. 

𝐷OPQ = 163,1362	. 7(−266,22	. 𝑓𝑐𝑘 + 15,18	. 10:)	. T
0,98
9,66 	. 	𝑃	. 	𝐾	. 	𝐴XYZçã]		. 	𝑎OPQ(^)	. 𝐶𝑂3L (3) 

4.3 Análise dos resultados 

Os dados reais de profundidade de carbonatação no intervalo de 14, 28, 56 e 84 dias apresentaram valores 
não homogêneos, ou seja, a variação dos intervalos não é igual entre si. Logo, uma nova média foi realizada 
dispensando resultados fora do intervalo de desvio padrão. 
Visto essas condições, o termo de difusividade modelado foi posto como substituinte do termo difusivo da 
equação de Possan (2010) e analisado graficamente, juntamente com as outras duas formulações, sua 
representatividade em relação aos dados reais dos intervalos propostos, conforme descreve a figura 2. 

Figura 2 - Comparação dos dados reais e modelos empregados 

As equações postas para comparação apresentam certo distanciamento dos dados reais, até o termo de 
carbonatação modelado e posto junto a equação de Possan apresenta comutação. Desse modo o grau 
variação das modelagens se mostra imprevisível em relação aos dados reais ou seja, é improvável dizer que 
o processo de carbonatação pode ser descrito de forma precisa. A figura 3 demonstra a variação percentual
dos resultados formulados em relação aos dados reais.
No entanto, mesmo com as divergências apresentadas, o modelo disposto do termo de difusividade não
apresenta discrepância em relação aos resultados reais. Nesse caso, os valores da equação de Possan,
juntamente com o termo de difusividade, apresenta os menores distâncimentos entre os modelos, tendo a
sua comutação máxima compreendida em 25% em comparação com a variação mínima de 51% apresenta
por Bob e Affana (1993), podendo representar de modo satisfatório a frente carbonatada para o intervalo
proposto e condições de exposição.
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Figura 3 - Variação das modelagens em relação aos dados reais 

5 Conclusão 

Foi observado que a formulação de um termo dinâmico para caracterizar a penetração do CO2 a partir de 
termos como, pressão do gás carbônico, modificações na matriz porosa, teor de reagentes e área de contato, 
descreve de forma satisfatória o fenômeno de carbonatação no concreto em relação aos dados reais, quando 
vinculado com a equação proposta por Possan, tendo variações menos impactantes para os resultados finais 
em relação as demais equações apresentadas. A junção das modelagens possilita analisar a frente 
carbonatada em relação ao tempo e, consequentemente, estimar o tempo de vida útil das construções, 
servindo como ferramenta auxiliar no monitoramento da durabilidade das estruturas de concreto existentes 
frente a ação degradante da penetração de agentes agressivos do ar. 
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Resumo: A vida útil é um período de tempo que abrange desde o início do uso de um produto até o 
momento que o desempenho é inferior ao preestabelecido. O desempenho é comprometido pela 
degradação, pois quanto maior for o nível de degradação menor será o desempenho e, consequentemente, 
menor a durabilidade do edifício e seus sistemas. Este artigo visa analisar o impacto das características dos 
revestimentos de fachada sobre a vida útil através do Método de Mensuração de Degradação. A 
metodologia consiste na quantificação de degradação por meio de mapeamento e quantificação dos danos. 
Este método permite realizar diversas análises relacionadas às condições de degradação e vida útil dos 
sistemas. Dentre as análises possíveis, esta pesquisa avalia as a intensidade e a probabilidade de ocorrência 
de degradação em diferentes zonas da fachada (paredes contínuas, aberturas, sacadas, cantos e 
extremidades, transição entre pavimentos e topo) por meio de curvas da probabilidade de danos, assim 
possibilitando a identificação das zonas mais sensíveis à degradação. Os resultados demonstraram que as 
paredes contínuas e os cantos e extremidades são as zonas mais propensas a degradação e o descolamento 
cerâmico como o dano mais incidente em sistemas de revestimento cerâmico.  

Palavras-chave: Durabilidade; Desempenho; Vida útil; Degradação; Fachada. 

Abstract: The service life is a period of time that extends from the beginning of the use of a product until 
the moment when the performance is inferior to the pre-established. Performance is compromised by 
degradation, because the higher the level of degradation, the lower the performance and, consequently, 
the less the durability of the building and its systems. This article aims to analyze the impact of the 
characteristics of facade coverings on the useful life through the Degradation Measurement Method. The 
methodology consists of quantifying degradation by mapping and quantifying damage. This method allows 
to perform several analyzes related to the degradation conditions and service life of the systems. Among 
the possible analyzes, this research assesses the intensity and the probability of degradation occurring in 
different areas of the facade (continuous walls, openings, balconies, corners and ends, transition between 
floors and top) through curves of the probability of damage, thus enabling the identification of the areas 
most sensitive to degradation. The results showed that the continuous walls and the corners and ends are 
the areas most prone to degradation and ceramic detachment as the most incident damage in ceramic 
coating systems. 

Keywords: Durability; Performance; Service life; Degradation; Facade. 
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Impacto das características do revestimento de fachadas no processo de degradação 

1. Introdução

O sistema de revestimento de fachada do edifício é um dos elementos que compõe o edifício mais expostos 
às condições desfavoráveis, principalmente devido à constante interação com o meio ambiente. As 
solicitações mais comuns as quais são submetidos o revestimento são: variações térmicas, ações de vento, 
ações de umidade, carregamentos estáticos e dinâmicos, ações de chuvas, deformações diferenciais, ações 
de peso próprio, abrasão, impactos e umidade do solo (Silva, 2006; Sousa, 2008). Estas solicitações 
permitem o surgimento dos primeiros indícios de degradação. 
A crescente degradação compromete o desempenho do sistema, o que acarreta na diminuição de sua vida 
útil, uma vez que a vida útil está diretamente associada ao desempenho que o sistema foi projetado para 
atender. Para que cumpram suas funções, as fachadas devem conservar as suas características durante um 
determinado período, de modo que supram às necessidades e expectativas dos usuários (Bauer et al., 
2020). 
O processo de degradação deve ser tratado no início, quando os danos ainda são pequenos, caso contrário, 
poderá implicar em elevados custos de reparo no futuro, além da evolução de danos leve para problemas 
físicos reais da fachada (Bauer et al., 2015). A observação sistemática dos danos e do sistema de fachada 
auxilia na elaboração de um diagnóstico mais eficaz, uma vez que esta observação permite compreender 
melhor os mecanismos de degradação e estabelece hipóteses de causa e efeito dos danos (Silvestre, 2005). 
Estas observações garantem que a fachada atenda a qualidade e funcionalidade exigida pelos usuários. A 
importância desta pesquisa se deve, portanto, a crescente necessidade de se prolongar o tempo em serviço 
do sistema, aumentando a vida útil e otimizando os custos relacionados à manutenção. 
Diante do exposto, juntamente com a crescente necessidade de estudos que visam aprofundar o 
conhecimento sobre degradação e durabilidade do sistema de revestimento cerâmico em fachadas, este 
artigo visa analisar o impacto das características de cada zona dos revestimentos de fachada sobre a vida 
útil. Por meio da aplicação do Método de Mensuração de Degradação (MMD) que tem como base a 
quantificação da degradação através de indicadores de degradação, foi possível definir e entender quais as 
zonas de fachadas de edifícios são mais suscetíveis à degradação e identificar as possíveis causas. Os danos 
mais freqüentes e mais avaliados em sistema de revestimento cerâmico de edifícios localizados no Distrito 
Federal, Brasil, são descolamento cerâmico, fissura, falha de rejunte e eflorescência. Esta análise conjunta e 
pormenorizada das zonas com os danos subsidiam informações para novos projetos e auxiliam nas ações 
de manutenção deste sistema. 

2. Metodologia

A partir de uma base de dados desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Brasília, foram 
estudados edifícios situados em Brasília, Brasil (Souza et al., 2019a; Bauer et al., 2020). A base de dados é 
constituída por mais de 45 edifícios com idades entre 5 e 50 anos e que representam mais de 80.000 m2 de 
fachada revestidas por cerâmicas. Esta base de dados foi obtida para o desenvolvimento do Método de 
Mensuração de Degradação (MMD) que tem como objetivo quantificar a degradação por meio de 
indicadores de degradação que permitem análises da vida útil de sistemas dos edifícios. A avaliação da 
degradação é baseada no MMD que é composto por diversas etapas, que envolvem desde a inspeção visual 
e fotográfica dos edifícios até a obtenção dos indicadores de degradação. A Figura 1 ilustra as principais 
etapas para a quantificação da degradação. 
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Figura 1 – Principais etapas do MMD para a quantificação da degradação
(c) Mapeamento

Uma das grandes vantagens do MMD é a
método permite inúmeras formas de análises, desde
perfil de degradação que ocorre nas fachadas pode ser observado quando a fachada é dividida em zonas.
As zonas adotadas pelo MMD são
transição entre pavimentos e topo (Figura 2).
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3. Análise de resultados

A Figura 3 ilustra as curvas de probabilidade obtidas para cada zona considerando tod
existentes nas fachadas. 
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para a quantificação da degradação. (a) Registro fotográfico; (b) Ortogonalização;
Mapeamento de danos e; (d) Definição das zonas (Souza, 2019)
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Dentre os indicadores de degradação resultantes da aplicação do MMD, destaca-se o Fator de Danos (FD).
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Figura 3 – Curvas de probabilidade para as zonas constituintes da fachada. 

Analisando a Figura 3a nota-se que a zona de paredes contínuas (PC) apresentou, para a maior 
probabilidade da curva, um valor de FD igual a 0,650. Para avaliação semelhante à zona de aberturas 
(Figura 3b) apresentou valor igual a 0,240, a zona de sacadas (Figura 3c) igual a 0,025, a zona de cantos e 
extremidades (Figura 3d) igual a 0,650, a zona de transição entre pavimentos (Figura 3e) igual a 0,075 e 
zona de topo (Figura 3f) igual a 0,090.  

As zonas PC e CE apresentam uma maior frequência de valores de FD elevados (0,4-0,8). Para as paredes 
contínuas esta constatação se deve, primeiramente, ao fato de esta zona possuir maior área em relação às 
demais e, por se tratar de uma zona que se situa em confinamento em relação às outras, há maior restrição 
da sua movimentação, dificultando a adaptação das deformações, tornando os danos maiores. Os 
resultados observados para os cantos e extremidades, por sua vez, possivelmente se devem a 
descontinuidade dessa zona, o que a leva a ter elevadas tensões, implicando em valores de FD maiores. 
Resultados similares foram obtidos por Souza et al.(2019b), que identificaram as zonas PC e CE como mais 
críticas para a ocorrência de danos, principalmente nos casos de edifícios mais antigos. A amplitude dos 
valores de FD para as zonas de paredes contínuas e cantos e extremidades foi maior do que para as demais 
zonas, o que mostra que tais zonas podem apresentar maiores áreas de degradação.  

Embora as paredes contínuas e cantos e extremidades apresentem os maiores valores de FD, observa-se 
que as zonas de sacadas e transição entre pavimentos possuem maiores valores de probabilidade de 
ocorrer, que podem ser observados pelos pontos máximos da curva de probabilidade. Este fato tem relação 
com as particularidades de cada uma dessas zonas. As sacadas possuem uma elevada exposição a chuva, 
radiação solar e tensões devido a sua configuração em balanço, o que favorece o surgimento dos danos, no 
entanto, as sacadas apresentaram valores de FD menores, possivelmente devido apouca área disponível de 
sacadas dos edifícios analisados.Já na transição entre pavimentos é frequente a ausência de juntas de 
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dilatação horizontal, o que interfere na dissipação das deformações causadas pelo sistema 
alvenaria/estrutura, expondo assim essa zona ao fenômeno da degradação. 

A Figura 4 ilustra as curvas de probabilidade obtidas para cada tipo de dano considerando todas as zonas 
constituintes das fachadas. 

Figura 4 – Curvas de probabilidade para os danos existentes na fachada. 

A maior probabilidade da curva para o descolamento cerâmico (Figura 4a) equivale a um valor de FD igual a 
0,050, para as fissuras (Figura 4b) igual a 0,025, para a falha de rejunte (Figura 4c) igual a 0,025 e a 
eflorescência (Figura 4d) igual a 0,040. Em geral, todos os tipos de danos apresentam maior frequência de 
ocorrência nos valores de FD mais baixos, em sua maioria entre 0 e 0,3. Para as falhas de rejunte e as 
fissuras, que praticamente não têm registros de ocorrência de danos além desta faixa, os resultados podem 
ter relação com a área total do tipo de dano registrada nas amostras analisadas em relação a área total. A 
distribuição dos valores de FD nas classes do histograma chama atenção para o descolamento cerâmico, 
dano que registrou os maiores valores de FD. O resultado observado pode ser relacionado a falhas de 
assentamento das placas cerâmicas, falta de juntas de movimentação e uso de rejunte rígido, 
comprometendo a aderência da placa cerâmica quando submetida à excessiva movimentação dos edifícios. 
As eflorescências apresentam uma classe com valores entre 0,7 e 0,8, o que pode estar associado com a 
idade dos edifícios avaliados e até mesmo com algum problema ou erro de execução do sistema. Estes 
resultados vão ao encontro do observado por Souza et al. (2019c) e Piazzarollo et al. (2019) para edifícios 
situados em Brasília. 

4. Conclusões

O perfil de degradação existente nas fachadas localizadas no Distrito Federal pode ser observado pelas 
probabilidades de ocorrência de danos nas zonas da fachada. Os resultados do indicador de degradação 
Fator de Danos obtidos pela aplicação do Método de Mensuração de Degradação (MMD) indicam que 
mesmo com as variações de intensidade a zona com maior probabilidade de ocorrer degradação referem-
se às paredes contínuas e aos cantos e extremidades. Já a zona com menor quantidade de degradação foi 
as sacadas. Dentre os danos considerados em sistemas de revestimento cerâmico de fachadas, o 
descolamento cerâmico foi o dano mais evidente e com maior frequência de ocorrência. Esta pesquisa 
procura contribuir com os estudos e elaboração de novos projetos, buscando promover melhor 
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compreensão dos fenômenos de degradação das fachadas o que auxilia na prevenção de danos bem como 
para indicar as zonas que necessitam de maior atenção e de ações de manutenção mais frequentes. 
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Resumo: As edificações e seus sistemas tendem a deteriorar-se ao longo do tempo por isso, as ações de 
manutenção são imprescindíveis no âmbito da durabilidade com vistas no alcance da vida útil de projeto de 
uma edificação. Dentro desse escopo, o presente artigo pretende analisar a frequência de danos e como as 
ações de manutenção podem prolongar a vida útil funcional do sistema de revestimento de fachadas. Por 
meio de dados bibliográficos e experimentais de inspeção de fachadas, neste estudo é identificado quais os 
danos mais frequentes e listado quais as possíveis ações de manutenção em sistemas de revestimento 
cerâmico em fachadas que permitam melhorar o desempenho e durabilidade do sistema. Os resultados 
evidenciam a importância das ações de manutenção em fachadas, principalmente se tratando do 
descolamento cerâmico e indicam a periodicidade de ações que devem ser realizadas nas fachadas durante 
a vida útil.  

Palavras-chave: Durabilidade; Vida útil; Manutenção; Revestimento de Fachadas. 

Abstract: Buildings and their systems tend to deteriorate over time. Therefore, maintenance actions are 
essential in the scope of durability with a view to reaching the design life of a building. Within this scope, 
this article intends to analyze the frequency of defects and how maintenance actions can extend the 
functional life of the facade cladding system. Through bibliographic and experimental data on facade 
inspection, this study identifies the most frequent defect and lists the possible maintenance actions for 
ceramic cladding systems on facades that allow improving the system's performance and durability. The 
results show the importance of maintenance actions on facades, mainly when it comes to the ceramic 
cladding detachment and indicates the frequency of actions that must be carried out on facades during 
their service life. 

Keywords: Durability; Service Life; Maintenance; Facade Cladding. 
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1. Introdução

Após a construção, a tendência natural de qualquer edificação é perder o desempenho ao longo do tempo, 
devido ao processo denominado degradação. Desde o início do uso do edifício, fatores como a qualidade 
dos componentes, nível de projeto, nível de execução, ambiente interno e externo e condições de uso 
atuam negativamente sobre a vida útil da edificação (ISO 15686-7, 2006). Entretanto, alguns autores afiram 
que as ações de manutenção e a frequência destas é um fator que afeta positivamente sobre a vida útil, 
tais como Duling et al. (2008) e Souza et al. (2018). O desempenho dos sistemas da edificação consiste no 
comportamento em uso e na capacidade de atendimento das necessidades dos usuários (NBR 15575-1, 
2013; NBR 5674, 2012). 

Dentro do contexto de durabilidade das edificações, a durabilidade consiste na capacidade do sistema 
desempenhar suas funções ao longo do tempo sob condições de uso e manutenção até um estado limite de 
utilização (NBR 15575-1, 2013). A norma brasileira NBR 5674 (2012) define a manutenção como o conjunto 
de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e seus 
respectivos sistemas constituintes. A Figura 1 ilustra o comportamento do desempenho ao longo do tempo 
quando há ações periódicas de manutenção. As ações de manutenção elevam o desempenho do sistema e 
prolonga a vida últil da edificação, entretanto o aumento da vida útil depende do tipo de intervenção 
adotada.  

Figura 1 – Desempenho de um elemento ou sistema ao longo do tempo (ABNT NBR 15575-1, 2013) 

Os sistemas de revestimento cerâmicos de fachadas são um dos mais afetados por agentes de degradação, 
podendo variar de intesidade conforme a cidade e de acordo com as características do microclima. A 
fachada de uma edificação apresenta funções estéticas, que promovem valorização do imóvel, e funções 
técnicas como proteção e impermeabilização. Quando as funções da fachada não são cumpridas, o 
desempenho desta pode estar comprometido. Sendo assim para que a edificação não tenha perdas 
funcionais e desvalorização do empreendimento, é necessário realizar periodicamente ações de 
manutenção a fim de garantir o desempenho do sistema. 

Dentro deste contexto, a presente pesquisa busca contribuir no entendimento da influência das ações de 
manutenção na durabilidade de revestimentos de fachadas, por meio da aplicação do método de 
mensuração de degradação. Além disso, utiliza o indicador de degradação Fator de Danos (FD) para 
mensurar o nível de condição da anomalia, o que possibilita a listagem de possíveis ações de manutenção e 
como estas podem influenciar na durabilidade do sistema como um todo. As ações de manutenção listadas 
prevêem horizontes de ações anuais, bienais e a cada três anos de forma que as mesmas garantam o 
cumprimento ou mesmo permitam o prolongamento da vida útil do sistema. 
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2. Metodologia

Para esta pesquisa foi utilizado um base de dados de edifícios situados no Distrito Federal, unidade 
federativa do Brasil, onde está localizada Brasília, a capital federal. A amostra de estudos contempla por 
volta de 80.000 metros de fachada, as quais foram submetidos ao método de Mensuração de Degradação e 
depois avaliado o indicador de degradação Fator de Danos (Piazzarollo et al., 2019). 

2.1 Método de Mensuração de Degradação 

A mensuração da degradação de forma quantitativa pode ser obtida pela aplicação do Método de 
Mensuração de Degradação (MMD). Este método foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de 
Brasília, Brasil, com o objetivo de avaliar a degradação de fachadas (Pinheiro et al., 2017). As etapas para a 
mensuração e avaliação da degradaçao vão desde a inspeção do edifício até a obtenção dos indicadores de 
degradação. A Figura 2 ilustra as etapas para a quantificação da degradação. 

Figura 2 – Procedimentos para aplicação do MMD(Souza, 2019) 

A quantificação da degradação é obtida em extensão de área após a sobreposição de uma malha ao 
mapeamento de danos com dimensões equivalentes à 50 cm x 50 cm. Em sistemas de revestimento 
cerâmico as anomalias contabilizadas são descolamento cerâmico, fissuração, falha no rejunte e 
eflorescência, pois estas são as anomalias mais comuns neste tipo de revestimento (Silva et al. 2014). 

2.2 Indicador de degradação 

Após a quantificação da degradação é possivel obter alguns indicadores de degradação. Segundo Souza 
(2016), apesar de não levar em conta a influência individual de cada tipo de anomalia, o Fator de Danos 
(FD) avalia a extensão dos danos em função da área total da fachada inspecionada. Este indicador permite 
avaliar o comportamento da degradação ao longo do tempo e pode ser obtido pela equação 1. 

𝐹𝐷 =  
∑ 𝐴𝑑(𝑛)

𝐴𝑡
 (1) 

Em que FD é o indicador de degradação Fator de Danos, Ad(n) é a área de determinada anomalia (n) em m² e 
At é a área total da amostra de fachada em m². Segundo Souza (2016) o FD seria um parâmetro inicial do 
estudo do fenômeno de degradação. Ainda existem outros índices de degradação que podem ser utilizados 
nos estudos desses fenômenos, como o FDG, mas para este trabalho apenas o FD é suficiente. 

Os níveis de condição permitem agrupar e classificar o estado de degradação da fachada analisada. A 
análise do estado de degradação permite verificar a condição da anomalia e assim realizar associação com 
as ações de manutenção a serem realizadas, além de indicarem a se há urgência para o reparo. O quadro 1 
descreve os níveis de condição e os critérios para a classificação do indicador de degradação FD. 
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Quadro 1 – Descrição e critérios dos níveis de condição (Adaptado de Souza, 2019) 

Condição Descrição FD 

A 
Condição boa 

(aceitável) 

Condição caracterizada por apresentar boas 
condições. A incidência de anomalias não prejudica a 
funcionalidade e durabilidade do sistema.  

0.00 – 0.19 

B 
Condição de 
degradação 

pontual 

Condição caracterizada pela presença de anomalias 
pontuais que prejudicam a funcionalidade. 
Entretanto não prejudicam a durabilidade e 
segurança do sistema. 

0.20 – 0.84 

C 
Condição de 

estado limite de 
serviço 

Condição caracterizada pela presença generalizada 
de anomalias que prejudicam a funcionalidade e a 
durabilidade do sistema. 

0.85 – 1.39 

D 
Condição de 
estado limite 

último 

Condição caracterizada pela presença generalizada 
de anomalias que prejudicam a funcionalidade e a 
durabilidade do sistema, além de reduzir 
significativamente os níveis de segurança. 

> 1.40

3. Análise de resultados

A aplicação do MMD à edificios residenciais e obtenção do FD permitiram realizar análises relacionadas aos 
níveis de condição propostos por Souza (2019). O descolamento cerâmico é a anomalia mais comum 
encontrado nos sistemas de revestimentos cerâmicos de fachadas. A Figura 3 mostra os valores dos níveis 
de degradação referente ao descolamento cerâmico de acordo com a idade de cada revestimento. 

Figura 3 – Níveis de condição referente ao descolamento cerâmico: (a) Ocorrência de casos por faixa de idade e (b) 
Fator de Danos ao longo do tempo. 

A maior quantidade de casos se apresentam na Condição A, isto indica que a maioria dos casos apresentam 
valores de FD de descolamento cerâmico inferior a 0,19. Entretanto, nota-se que há uma redução 
considerável na quantidades de casos na Condição A das idades inferiores a 20 anos para as idades mais 
avançadas. O contrário pode ser observado na Condição B, em que há poucos casos nas idades mais jovens 
e maior quantidade nas idades superiores a 30 anos. Segundo Souza (2019), na Condição B  são sugeridas a 
realização de manutenção preditiva, isto é, manutenções periódicas para avaliarem o sistema. 
Embora haja uma elevada quantidade de casos na Condição A, observa-se que o FD aumenta para as idades 
mais avançadas (Figura 3b). Nota-se que até os 30 anos de idade a maioria dos casos pertencem a Condição 
A e que após essa idade a Condição B passa a ser a dominante. Isto indica que pequenos danos, quando 
não tratados, podem tornar-se mais graves com o tempo. A elevada incidência de descolamento cerâmico 
nas idades iniciais podem ser justificada pela falha nas etapas de projeto e execução, gerando deficiência 
na interface de ligamento da placa com o substrato (Silva, 2014). Entretanto, conforme Bauer et al. (2015), 
a longo prazo, o descolamento surge devido fadiga causada pelas as variações dimensionais originadas pela 
radiação solar, presença de umidade ou movimentação estrutural do edifício. 

As fissuras são geralmente as anomalias mais documentadas na literatura, pois estas permitem o ingresso 
de umidade e indicam uma descontinuidades no sistema. Na Figura 4 são mostrados os valores dos níveis 
de degradação referente à fissuração de acordo com a idade de cada revestimento. 
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Figura 4 – Níveis de condição referente a fissuração: (a) Ocorrência de casos por faixa de idade e (b) Fator de Danos ao 
longo do tempo. 

A condição A é a condição que apresenta maior quantidade de casos, o que indica que a maioria dos casos 
apresentam valores de FD de fissuração inferior a 0,19. Entretanto, contrário ao esperado, há uma 
quantidade elevada de casos nas idades entre 30 e 40 anos com FD de fissuração na condição A. Este fato 
pode ser justificado pelo fato da dificuldade de identificação de fissuras em sistemas de revestimento 
cerâmico. Muitas vezes as fissuras ocorrem internamente e só são percebidas quando esta facilita o 
surgimento de outra anomalias, tal como descolamento cerâmico. Diante disto, torna-se perceptivel a 
importancia da manutenção preventiva, em que são realizadas inspeções periódicas e que evitam a 
evolução da extensão e gravidade das anomalias. 
A falhas no rejunte geralmente ocorrem por conta da incapacidade do rejunte em absorver deformações, 
resultando em aberturas que permitem o ingresso da umidade no sistema de revestimento e no não 
cumprimento das funções do sistema de revestimento das fachadas. Os valores dos níveis de degradação 
referentes à falha de rejunte são mostrados na Figura 5 de acordo com a idade de cada revestimento. 

Figura 5 – Níveis de condição referente a falha de rejunte: (a) Ocorrência de casos por faixa de idade e (b) Fator de 
Danos ao longo do tempo. 

Embora a quantidade de casos em que apresentam falha de rejunte seja inferior a quantidade de casos de 
descolamento cerâmico, o comportamento em relação às condições são semelhantes. A falha de rejunte é 
uma anomalia que afeta pouco a função estética da fachada, entretanto a presença desta prejudica a 
função de impermeabilidade e facilita o surgimento de outras anomalias, tal como descolamento cerâmico 
e a eflorescência. Segundo Souza (2019), na Condição A são sugeridas a realização de manutenção 
preventiva. 

As eflorescências são manchas brancas formadas pela deposição de sais oriundos da alvenaria ou do 
próprio revestimento. A Figura 6 mostra os valores dos níveis de degradação referente a eflorescência de 
acordo com a idade de cada revestimento. 
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Figura 6 – Níveis de condição referente a eflorescência: (a) Ocorrência de casos por faixa de idade e (b) Fator de Danos 
ao longo do tempo. 

A eflorescência é uma das anomalias pouco notada em sistemas de revestimento cerâmico devido ao fato 
de esta ser uma considerada mancha e, esteticamente, incomodar pouco aos usuários. Entretanto, é 
importante destacar que dentre os diversos tipo de manchas que podem surgir em sistemas de 
revestimento de fachada, a eflorecência indica que há ou que houve a presença de água no sistema e, 
consequentemente, a função de impermeabilidade foi afetada. 

O sistema de revestimento cerâmico tem sido amplamente utilizado devido às suas inúmeras vantagens, 
dentre elas destaca-se a resistência mecânica e a facilidade de manutenção (Souza, 2016). Entretanto é 
natural que com o passar do tempo qualquer sistema construtivo se degrade e apresente anomalias. 

A norma brasileira de manutenção NBR 5674 (2012) indica períodos mínimos para tomada de ações de 
manutenção, seja esta preditiva e/ou inspeção de fachadas. O entendimento das anomalias e do 
comportamento destas ao longo do tempo permitem que sejam feitas recomendações de periodicidade de 
ações de manutenção. O Quadro 2 apresenta as possiveis ações de manutenção e a periodicidade que estas 
devem ser feitas para as anomalias comuns em sistema de revestimento cerâmico de fachadas. 

Quadro 2 – Periodicidade e possíveis ações de manutenção para cada anomalia 

Anomalia Ação de manutenção Periodicidade 

Descolamento 
cerâmico 

Preventiva: Verificar a integridade da fachada e efetuar a 
substituição de placas visualmente defeituosas. 

A cada seis meses 

Preditiva: Realizar inspeção para identificação de 
cerâmicas com falha de aderência e fazer reconstituição. 

Anual 

Corretiva: Reconstituir as áreas em que apresentam 
ausência e/ou empolamento de cerâmicas. 

A cada três anos 

Fissuração 

Preventiva: Verificar a envoltórias de aberturas e 
substituição de placas com excesso de fissuras. 

Anual 

Preditiva: Realizar inspeção ao longo dos elementos 
estruturais e efetuar a substituição de placas defeituosas. 

A cada dois anos 

Corretiva: Realizar inspeção completa da fachada e 
efetuar substituição das placas defeituosas. 

A cada três anos 

Falha de 
Rejunte 

Preventiva: Verificar a integridade do rejunte e 
reconstituir os que apresentarem defeitos. 

Anual 

Preditiva: Efetuar lavagem da fachada e reconstituir os 
rejuntes que apresentam defeitos. 

A cada dois anos 

Corretiva: Reconstituição dos rejuntamentos e juntas de 
movimentação. 

A cada três anos 

Eflorescência 

Preventiva: Verificar a integridade dos peitoris. Anual 

Preditiva: Efetuar lavagem da fachada. A cada dois anos 

Corretiva:Verificar os locais de entrada de água e realizar 
a impermeabilização. 

A cada três anos 

As ações de manutenção sugeridas garantem o cumprimento da vida útil e podem até mesmo prolongar a 
vida útil so sistema de revestimento de fachada e, consequentemente, da edificação. Para que seja 
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estendida a vida útil, é importante que a realização das ações de manutenção sejam feita por profissionais 
qualificados e seja realizado da forma correta. Sendo assim, não é recomendado o uso de máquina de alta 
pressão de água e produtos químicos que prejudiquem o sistema. Ainda que haja as ações de manutenção, 
é importante destacar que as ações dos usuários devem ser controladas, pois alterações na fachada podem 
facilitar o surgimento de anomalias. Cita-se como exemplo a perfuração do sistema para instalação de telas 
e ar condicionado. 

4. Conclusões

O Método de Mensuração de Degradação, adotado nesta pesquisa, permitiu a obtenção de indicadores de 
degração e, consequentemente, diversas análises. A relação da extensão de degradação com o nível de 
condição foi analisado e permitiu realizar recomendações de periodicidade de ações de manutenção, 
considerando como os níveis de condição das anomalias podem afetar a funcionalidade e durabilidade do 
sistema. 

Devido à analise do Fator de Danos percebeu-se que a grande parte dos casos encontradas nos primeiro 
anos das edificações em cada um dos tipos de anomalias são classificados como pertencente a condição A. 
Isso significa que são casos que não prejudicam a durabilidade do sistema. Os horizontes temporais de 
tomada de ações de manutenção anuais, bienais e a cada três anos que foram listadas podem facilmente 
garantir o cumprimento ou mesmo permitir o prolongamento da vida útil do sistema. 

Entretando um resultado interessante que foi observado é que para o descolamento cerêmico tem-se mais 
casos acima da condição A já nos primeiros anos da edificação. Uma vez que estes descolamentos são de 
grande probabilidade de gerar danos pessoais e materiais, foi recomendado que as primeiras ações de 
manutenção fossem tomadas mais cedo. 
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Resumo: O desempenho de um sistema de revestimento cerâmico de fachadas, que é dependente de uma 
série de fatores distintos, é de fundamental importância para a proteção adequada de edifícios. Os diversos 
agentes envolvidos no processo de degradação podem ser de diferentes naturezas. A durabilidade pode ser 
afetada em níveis variados e com características únicas capazes de gerar danos de maneira heterogênea e 
consequentemente influenciando de forma particular a vida útil do sistema. Esta pesquisa busca identificar 
a relevância de variáveis analisadas no processo de degradação de sistemas de revestimento cerâmico em 
fachadas. Métodos estatísticos foram utilizados para a definição do grau de importância das variáveis 
estudadas no processo de degradação das fachadas revestidas por cerâmicas de edifícios na cidade de 
Brasília. O nível da degradação foi mensurado a partir do indicador de degradação denominado Fator Geral 
de Degradação. A análise estatística apontou forte correlação entre a idade do edifício, dimensão e cor 
predominante das pastilhas e o indicador de degradação. Os resultados obtidos são de grande valor para a 
construção de modelos eficientes de previsão de vida útil de sistemas de revestimento cerâmico de 
fachadas, além de poderem ser utilizados para a orientação de intervenções, investimentos em fases de 
projeto e execução, entre outros. 

Palavras-chave: Durabilidade; Degradação; Fachada; Revestimento cerâmico. 

Abstract: The performance of a ceramic cladding system in façades, which is dependent on several 
different factors, is crucial for the proper protection of buildings. The different agents involved in the 
degradation process can have different natures. The durability of ceramic claddings can be affected at 
varying levels and with unique characteristics capable of causing damage in a heterogeneous manner and, 
consequently, influencing in a particular way the system's service life. This study intends to identify the 
relevance of the variables analyzed in the degradation process of ceramic cladding systems on facades. 
Statistical methods were used to define the degree of importance of the variables studied in the process of 
degradation of façades covered by ceramic claddings in the city of Brasília. The level of degradation was 
measured using the degradation index called General Degradation Factor. The statistical analysis showed a 
strong correlation between the age of the building, the size and color of the tiles and the degradation 
index. The results obtained are extremely relevant for the construction of efficient models for predicting 
the service life of ceramic cladding systems in facades, in addition to being able to be used to guide 
interventions, investments in design and execution phases, among others. 

Keywords: Durability; Degradation; Facade; Ceramic Cladding. 
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1. Introdução

Nas últimas décadas, sobretudo devido a fatores econômicos e ambientais, a demanda por um 
conhecimento pormenorizado do processo de degradação dos edifícios e suas partes cresceu 
significativamente. A mesma necessidade tem se estendido para o sistema utilizado no revestimento das 
fachadas, pois esse exerce um papel importante na proteção e desempenho das edificações. Os sistemas 
de revestimento cerâmico de fachadas apresentam diversas vantagens, desde aspectos estéticos a 
facilidade de limpeza. Entretanto, é natural que com o decorrer do tempo haja o surgimento de anomalias 
oriundas de diversas causas. 

Características variadas em um sistema de revestimento cerâmico interferem em seu processo de 
degradação. Shohet e Laufer (1996) apontam, por exemplo, a elevada sensibilidade do sistema à qualidade 
dos materiais, da aplicação, da mão-de-obra, do projeto e da regularidade do substrato. Ao passo que 
Lacasse (2003) destaca o efeito dos agentes climáticos para deterioração do sistema e Souza et al. (2018a) 
salienta a combinação de vários fatores para o surgimento de anomalias. 

Bauer et al. (2014) apontam, em ordem de maior ocorrência, descolamento cerâmico, fissuração, falha nas 
juntas (falha no rejunte) e eflorescência como algumas das manifestações patológicas mais comuns em 
revestimentos cerâmicos de fachadas (Figura 1). Essas anomalias evoluem de diferentes maneiras de 
acordo com as características de implementação e condição do revestimento, dependentes da orientação 
da fachada, da idade, do elemento construtivo, da dimensão da cerâmica, entre outros (Souza et al., 
2018b). 

Figura 1- Anomalias comuns em sistemas de revestimento cerâmico (adaptada de Bauer et al., 2014) 

Tendo em vista a grande variabilidade de condições de materiais, projeto e exposição ambiental de um 
sistema de revestimento cerâmico de fachada, o presente trabalho busca identificar as principais 
características relevantes para o processo de degradação. Além de entender como a combinação dessas 
características podem propiciar o surgimento de anomalias ao longo do tempo, a fim de possibilitar a 
orientação de projetos. Para tal, dados de degradação de fachadas de 46 edifícios localizados na região 
Centro-oeste do Brasil foram analisados. O nível de degradação foi definido a partir do indicador de 
degradação denominado Fator Geral de Degradação (FGD), sendo esse, em seguida, avaliado quanto a sua 
correlação com as características do sistema de revestimento cerâmico. Ademais, analisou-se o surgimento 
das anomalias mais comumente associadas ao sistema em relação à combinação da orientação da fachada 
e as características de materiais. 

2. Metodologia

A degradação dos edifícios analisados foi mensurada a partir do Método de Mensuração de Degradação 
(MMD). Esta metodologia foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Brasília (Bauer et al., 
2020) e expressa quantitativamente a degradação de fachadas de edifícios por meio de inspeções visuais 
das fachadas e mapeamento dos danos. Dentre os indicadores de degradação apresentados pelo MMD, o 
FGD foi o indicador adotado para a análise das variáveis no processo de degradação. Esse indicador pode 
ser obtido pela equação 1. 
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𝐹𝐺𝐷 =  
∑(𝐴𝑑(𝑛) .  𝑘𝑛 .  𝑘𝑐(𝑛))

𝐴 . ∑ 𝑘𝑚á𝑥

(1) 

Em que FGD é o Fator Geral de Danos, Ad(n) é a área de fachada afetada por n tipos de anomalias, kn é o 
nível de condição das anomalias (de 1 a 4), kc(n) é a importância relativa das anomalias, kmáx é a constante 
equivalente à pior condição combinada de todas as anomalias (kmáx= 14), A é a área total da fachada e n é a 
referência do tipo de anomalia que varia de 1 a 4 (n = 1: descolamento cerâmico, n = 2: fissuração, n = 3: 
falha nas juntas e n = 4: eflorescência). 

Além da mensuração da degradação consolidada por meio do FGD, foram coletadas para cada fachada 
características de projeto, dos materiais e das condições de exposição, sendo esses os atributos analisados. 
As características consideradas refletem a idade, o elemento construtivo, a claridade (cor) da pastilha, a 
dimensão da pastilha, a existência de juntas horizontais e a orientação da fachada. Baseado nos resultados 
encontrados por Souza (2019), os critérios para classificação e a quantificação destas variáveis estão 
apresentados no Quadro 1. Ressalta-se que esta quantificação foi apoiada nos valores sugeridos pela ISO 
15686-7 (2012). O processo de quantificação diferencia-se do feito em Souza (2019) haja vista a correlação 
das características estudadas com o FGD ao invés da vida útil estimada da amostra. Tendo-se ainda que as 
variáveis correspondentes a claridade da cerâmica clara e presença de juntas recebem valores diferentes 
dos resultados diretos obtidos devido ao entendimento que essas contribuem negativamente para a 
degradação da amostra, implicando consequentemente em um menor indicador de degradação. 

Quadro 1- Critérios para classificação e quantificação das variáveis 

Variáveis Classificação e critérios Valor 

Idade Conforme a idade - 

Elemento 
• Fachada
• Empena
• Caixa de escada

1,00 

0,94 

1,00 

Claridade 
• Clara: absortância predominante menor que 30%
• Não clara: absortância predominante maior que 30%

0,90 

0,97 

Dimensão 
• Pequena: cerâmica com área menor que 4 cm²
• Grande: cerâmica com área maior que 4 cm²

0,97 

1,04 

Juntas 
• Presença: Se houver existência de juntas horizontais
• Ausência: Se não houver existência de juntas horizontais

0,90 

1,00 

Orientação 

• Norte: Azimute entre 315° e 44°
• Leste: Azimute entre 45° e 134°
• Sul: Azimute entre 135° e 224°
• Oeste: Azimute entre 225° e 314°

1,16 

0,85 

1,12 

0,88 

Para a determinação das características mais correlacionadas com o FGD das fachadas, foi feita uma análise 
de correlação bivariada com teste de significância bilateral dada a natureza da hipótese testada, com 
auxílio do software IBM SPSS. Além disso, os coeficientes de correlação de Spearman e Kendall (tau-b de 
Kendall) foram utilizados. Essas correlações são não paramétricas haja vista a não normalidade de 
distribuição dos dados analisados conforme apontado pelos testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 
e Shapiro-Wilk realizados também com auxílio do SPSS. 

Por fim, o surgimento das anomalias mais comuns ao longo do tempo, de acordo com a orientação das 
fachadas e características dos materiais das fachadas, foi analisado. Para tal, a porcentagem de área 
degradada da fachada foi estudada para cada tipo de anomalia (descolamento cerâmico, fissuração, falha 
nas juntas e eflorescência). Após a consolidação das análises isoladas, as porcentagens de áreas degradadas 
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para algumas anomalias principais, a orientação da fachada e a característica estudada foram verificadas ao 
longo do tempo permitindo maior compreensão da evolução das anomalias. 

3. Análise de resultados

3.1 Teste de correlação 

As correlações não paramétricas por meio dos coeficientes de correlação de Spearman e Kendall (tau-b de 
Kendall) foram observadas. Em ambas as análises todas as variáveis testadas (idade, cor da pastilha, 
dimensão da pastilha, elemento construtivo, orientação e existência de juntas) apresentaram, para o teste 
de significância bilateral, correlação significativa no nível 0,01 com o Fator Geral de Degradação (FGD). Os 
valores dos coeficientes de correlação obtidos em relação ao FGD para os dados analisados estão 
apresentados no Quadro 2. A representação gráfica dos valores absolutos encontrados dos coeficientes 
para as diferentes variáveis analisadas estão ilustradas na Figura 2. 

Quadro 2 - Coeficientes de correlação 

Correlações não 
paramétricas  

(em relação ao FGD) 

Idade Claridade Dimensão Elemento Orientação Juntas 

Kendall 
𝜏𝐵 0,488 -0,395 -0,260 0,212 0,199 0,190 

Valor-p 9,6E-39 3,8E-19 3,8E-09 1,5E-06 7,8E-07 1,7E-05 

Spearman 
ρ 0,673 -0,482 -0,318 0,260 0,268 0,232 

Valor-p 6,6E-47 1,7E-21 1,6E-09 1,0E-06 4,5E-07 1,4E-05 

Figura 2 – Valores absolutos dos coeficientes de correlação 

Os resultados demonstraram que a variável idade é a mais fortemente correlacionada com o FGD, 
conforme amplamente apontado pela literatura (Souza, 2016) e intuitivamente inferido. Seguida pela 
variável claridade da pastilha, com valores negativos dos coeficientes de correlação, provavelmente devido 
ao fato de cerâmicas de cores claras estarem presentes em fachadas mais antigas, naturalmente associadas 
a maiores degradações. De acordo com Uchôa (2015) e Moscoso (2013), para as mesmas condições de 
insolação, cerâmicas de cores mais escuras absorvem mais radiação solar, implicando no alcance de 
maiores temperaturas e consequentemente maiores tensões e deformações comparadas às cerâmicas 
claras. Daniotti e Re Cecconi (2010), por sua vez, apontam as grandes variações associadas às diferentes 
cores de um material em seu processo de degradação. 

Após a variável cor da pastilha, segue como mais fortemente correlacionada com o FGD a variável 
dimensão da pastilha, sendo os valores negativos dos coeficientes de correlação explicados por motivo da 
inexistência de cerâmicas grandes nas fachadas mais antigas. Segundo Uchôa (2015), placas cerâmicas de 
menor dimensão estão associadas a maior estabilidade do sistema de revestimento haja vista a maior 
quantidade de juntas existentes que permitem uma dissipação mais eficiente das tensões internas. 
Concomitantemente tem-se também que materiais de menor dimensão estão sujeitos a menores 
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dilatações térmicas. Assim sendo, há menores tensões associadas à deformação, vide a proporcionalidade 
direta existente entre a dilatação do material e sua dimensão (James et al., 2001).  

Em relação à correlação da orientação e do elemento construtivo, a depender do coeficiente de correlação 
observado, esses apresentaram ordens distintas de força de relação com o FGD. Segundo Souza (2019), os 
processos de degradação para os distintos elementos construtivos ocorrem em ritmos de aceleração 
diferentes. Tratando-se da orientação, as orientações com maior suscetiblidade à degradação, 
ordenadamente, são Norte, Sul, Oeste e Leste (Francinete et al., 2015; Souza, 2016). Esses resultados 
apontam a fachada Norte como a mais suscetível à degradação, fato explicado tendo em vista a alta 
incidência de chuva e radiação solar sobre a mesma. Seguida pela fachada Sul, resultado que pode ser 
justificado pelo fato de fachadas orientadas para ao Sul no hemisfério sul, mesmo exposta a menores 
cargas térmicas durante o ano, receberem as maiores taxas de radiação solar durante o Verão, época mais 
quente do ano (Corbella e Yannas, 2009; Braga e Amorim, 2004). 

Em último lugar, em se tratando de força de correlação com o FGD, está a variável existência de juntas. 
Ribeiro e Barros (2010) e Souza et al. (2018a) destacam a importância da presença de juntas para 
minimização da propagação de esforços frente as deformações decorrentes da ação dos agentes climáticos. 
Essas são fundamentais para se evitar manifestações patológicas no sistema de revestimento cerâmico e, 
por conseguinte, aumentar sua vida útil. É importante ressaltar que somente as fachadas mais novas 
apresentavam juntas, levando a dificuldades na análise e determinação de valores inconformes. 

Diante do exposto, nota-se que após a variável idade, as características dos materiais (cor e dimensão da 
pastilha) são as que apresentaram maior correlação com a degradação do sistema de revestimento 
cerâmico. Embora tenha que se ter cautela frente à grande complexidade e interseccionalidade das 
variáveis testadas, tem-se que os resultados apontam para grande sensibilidade do sistema à inadequação 
dos materiais. Esses resultados convergem com as afirmações de Shohet e Laufer (1996) e Bordalo et al. 
(2010), que realçam a importância da etapa de projeto para o desempenho adequado do sistema de 
revestimento cerâmico de fachadas. 

3.2 Relação das anomalias com as características 

Para a análise do surgimento de anomalias ao longo do tempo relacionadas à orientação da fachada e às 
características dos materiais, foram utilizadas as fachadas com idades de no máximo 35 anos, pois a partir 
dessa idade ou próximo disso todas as amostras eram pequenas e de cor clara, fato que poderia prejudicar 
a análise já que essas, naturalmente, apresentariam linhas de tendência indicando maior degradação. As 
características de materiais analisadas foram claridade e dimensão da pastilha, sendo examinado o 
surgimento de algumas manifestações patológicas comuns e a orientação. 

Uma vez que há uma elevada incidência e considerando a alta gravidade associada ao descolamento 
cerâmico, a análise em relação à claridade da cerâmica foi feita em função dessa anomalia, assim 
propiciando uma investigação mais robusta. A Figura 3 ilustra a relação da porcentagem de área afetada ao 
longo do tempo em função da claridade da pastilha para as orientações. 
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Figura 3 – Relação da porcentagem de área de descolamento cerâmico em função da claridade da pastilha para as 
orientações 

Os resultados apontaram para as cerâmicas não claras com maiores porcentagens de área afetada por 
descolamento cerâmico nas fachadas Norte e Leste. É importante observar que, por mais que a análise da 
linha de tendência para as cerâmicas claras seja incerta devido à desproporcionalidade de dados em certas 
idades, os casos plotados de descolamento cerâmico em amostras não claras são mais volumosos e com 
valores maiores na maior parte do tempo. Para as fachadas orientadas ao Sul e a Oeste,as cerâmicas claras 
apresentaram maior porcentagem de área afetada por descolamento cerâmico.  

As maiores porções de área afetada por descolamento cerâmico nas pastilhas não claras nas fachadas 
Norte e Leste podem ser explicadas pelo fato dessas orientações sofrerem maiores incidências de radiação 
solar ao longo do ano. Assim sendo, já que as cerâmicas não claras estão sujeitas a maiores tensões e 
deformações do que as cerâmicas claras para as mesmas condições de insolação (Uchôa, 2015; Moscoso, 
2013), é esperado para as pastilhas não claras maior degradação.  

Por sua vez, as maiores ocorrências de descolamento cerâmico em cerâmicas claras nas fachadas 
orientadas ao Sul e a Oeste podem ser justificadas pelo fato dessas orientações receberem menores cargas 
térmicas ao longo do ano. Desta forma, ao invés de se ter maiores degradações associadas a maiores taxas 
de absorção de radiação solar, o contrário acontece, onde as cerâmicas claras estarão submetidas a 
resfriamentos mais intensos, consequentemente retrações mais acentuadas, maiores tensões internas de 
compressão e maiores danos.  

Em relação à dimensão da cerâmica, o surgimento de descolamento cerâmico e falha no rejunte foi 
verificado. A consideração do descolamento tem a mesma motivação da análise da claridade da pastilha. A 
investigação de falha nas juntas, por sua vez, é motivada pelo fato de cerâmicas com menores dimensões 
possuírem um maior número de juntas permitindo uma dissipação mais eficiente das tensões internas. A 
Figura 4 ilustra a relação da porcentagem de área afetada ao longo do tempo em função da dimensão das 
cerâmicas para as orientações. 
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Figura 4 – Relação da porcentagem de área de descolamento cerâmico em função da dimensão da cerâmica para as 
orientações 

Analisando as ocorrências de descolamento cerâmico, observa-se que as cerâmicas grandes apresentam 
maiores porcentagens de área com descolamento cerâmico para todas as orientações de fachada. Para as 
fachadas Sul e Oeste, as cerâmicas pequenas apresentaram as menores porções de áreas com 
deslocamento cerâmico relativamente às cerâmicas grandes. Essa situação pode ser explicada pelos baixos 
níveis de radiação solar recebida por essas orientações ao longo do ano, assim impedindo que as cerâmicas 
pequenas sofressem maiores degradações associadas à radiação solar, evidenciando a maior dificuldade 
que as cerâmicas grandes enfrentam para dissipar tensões internas, como afirmado por Uchôa (2015). 

Além da função estética, os rejuntes apresentam funções de proteção contra a umidade, assim evitando a 
penetração de água e até impedindo que as peças descolem da argamassa. A Figura 5 ilustra a relação da 
porcentagem de área de falha no rejunte ao longo do tempo em função da dimensão das cerâmicas para as 
orientações. 

(a) Norte (b) Sul

(c) Leste (d) Oeste

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 á
re

a 
af

e
ta

d
a

(d
e

sc
o

la
m

e
n

to
 c

e
râ

m
ic

o
)

Idade (anos)

Pequena Grande Linear (Pequena) Linear (Grande)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35

P
o

re
ce

n
ta

ge
m

 d
e

 á
re

a 
af

e
ta

d
a

(d
e

sc
o

la
m

e
n

to
 c

e
râ

m
ic

o
)

Idade (anos)

Pequena Grande Linear (Pequena) Linear (Grande)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 á
re

a 
af

e
ta

d
a

(d
e

sc
o

la
m

e
n

to
 c

e
râ

m
ic

o
)

Idade (anos)

Pequena Grande Linear (Pequena) Linear (Grande)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 á
re

a 
af

e
ta

d
a

(d
e

sc
o

la
m

e
n

to
 c

e
râ

m
ic

o
)

Idade (anos)

Pequena Grande Linear (Pequena) Linear (Grande)

613



Análise da relevância das características dos revestimentos cerâmicos de fachada na sua degradação 

Figura 5 – Relação da porcentagem de falha no rejunte em função da dimensão da cerâmica para as orientações 

Na análise de falha no rejunte, os resultados apontaram as fachadas revestidas por cerâmicas grandes com 
maiores áreas de falha no rejunte orientadas para o Norte e para o Leste. Em contra partida, as fachadas 
orientadas ao Sul e a Oeste revestidas por cerâmicas pequenas apresentaram maiores porções de área com 
falha no rejunte. Uma vez que há uma pequena quantidade de fachadas com falha no rejunte tanto para as 
cerâmicas grandes quanto para as pequenas, esses resultados devem ser observados com parcimônia, a fim 
de se evitar conclusões precipitadas. 

Ainda assim, semelhante a análise da claridade da cerâmica, as maiores porcentagens de área afetada por 
falha no rejunte nas cerâmicas grandes em fachadas orientadas ao Norte e a Leste podem ser explicadas 
pelo fato de essas orientações sofrerem maiores incidências de radiação solar ao longo do ano. Assim, 
como afirmado por James et al. (2001), cerâmicas grandes estão sujeitas a maiores tensões e deformações 
vide as maiores dilatações térmicas que sofrem por causa da direta proporcionalidade entre a expansão 
térmica e a dimensão do material. 

Por outro lado, as cerâmicas pequenas com maiores áreas com falha no rejunte nas fachadas orientadas ao 
Sul e a Oeste podem ser justificadas pela menor exposição devido às baixas taxas de radiação solar 
recebidas anualmente. Assim sendo, a dilatação térmica não é a principal causadora de falha no rejunte, 
mas sim a retração térmica. 

4. Conclusões

Esta pesquisa traz como principal contribuição a análise de características da fachada que refletem no 
comportamento da degradação de fachadas revestidas por cerâmicas. A anomalia referente ao 
descolamento cerâmico é destacada por ser a anomalia mais incidente e estar associada a uma elevada 
gravidade podendo causar risco ao usuário. Diversas características das fachadas foram testadas, com os 
atributos associados ao material, claridade e dimensão da cerâmica, apresentando maior força de 
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correlação com o FGD. As condições de exposição associadas aos agentes externos de degradação são 
fortemente relacionados às causas das anomalias, principalmente quando é considerado a ação da radiação 
solar ao longo do ano. Baseados nos resultados encontrados, é recomendado o uso de pastilhas pequenas 
e claras nas fachadas, principalmente nas fachadas orientadas ao Norte. Considerando as análises das 
caraterísticas de projeto e da exposição das fachadas fica evidente a importância da etapa de projeto na 
degradação e, consequentemente, na vida útil do sistema de revestimento de fachada. 
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Resumo: A degradação é um processo natural devido ao envelhecimento dos edifícios. A fachada das 
edificações sofre a influência da degradação e por estar mais exposta aos agentes climáticos exteriores do 
que outros elementos apresenta grande vulnerabilidade ao fenômeno de degradação. Este artigo aborda 
sobre a influência das características e escolhas projetuais sobre o processo de degradação do sistema de 
revestimento cerâmico em fachadas de edifícios localizados em Brasília, Brasil. A partir de um extenso 
banco de dados que contempla informações de áreas degradadas e características dos edifícios, a análise 
do indicador de degradação denominado Fator de Danos e a obtenção de curvas de probabilidade de danos 
tornou-se possível. Os resultados possibilitarama melhorcompreençãodo impacto das características 
projetuais no processo de degradação e consequentemente na vida útil das fachadas. Assim, esta pesquisa 
subsidia informações para que no futuro sejam elaboradas melhores estratégias de manutenção e 
conservação de desempenho de fachadas. 

Palavras-chave: Durabilidade; Vida útil; Degradação; Fachada; Características projetuais. 

Abstract: Degradation is a natural process due to the aging of buildings. The buildings’ facade goes through 
the impact of degradation and because it is more exposed to external climatic agents than other elements, 
it is highly vulnerable to the phenomenon of degradation. This article approaches the influence of design 
features and choices on the degradation process of the ceramic cladding system on building facades in 
Brasília. From an extensive database that includes information on degraded areas and features of buildings, 
the analysis of the degradation indicator called Damage Factor and obtaining probability of damage curves 
is possible. The results allow to better understand the impact of the design characteristics on the 
degradation process and, consequently, on the service life of the facades. Thus, this research subsidizes 
information so that in the future better strategies for maintaining and conserving facade performance are 
developed. 

Keywords: Durability; Lifespan; Degradation; Facade; Design features. 

1. Introdução

A degradação é um processo natural de deterioração intrínseco a qualquer material devido ao 
envelhecimento. Sendo assim, a fachada do edifício não é isenta a esse fenômeno, pelo contrário, sendo 
mais vulneravél devido a sua alta exposição. Conforme a norma brasileira NBR 15575-4 (2013), a fachada é 
considerada como um sistema de vedação vertical externo. Este sistema tem função estética, bem como 
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função técnica. Dentre as funções da fachada, destaca
agentes de degradação, além de garantir conforto aos usuários
O desempenho do sistema deve ser constantemente avaliado, a fim de garantir a função de proteção da
fachada (NBR 15575-1, 2013). Todo
comprometer o desempenho do sistema de vedação são considerados agentes de degradação, tal como
agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos (
A existência de manifestações patologicas indicam o não atendimento ao des
durabilidade, a função estética da fachada e, consequentemente, desvalorização da edificação
Brito, 2008). Desta forma, a compreensão do fenômeno de degradação
sustentáveis. Entretanto, a degradação é um fenômeno complexo, pois depende de diversos fatores. A
características projetuais, a orientação da fachada, a execução
dos fatores que podem indiretamente influenciar na
agentes de degradação resultam no surgimento de manifestações patológicas no sistema de revestimento
(Bauer et al.,2020). A complexidade e dificuldade de quantificação, compreensão e avaliação deste
fenômeno ressalta a relevância deste estudo dentro do contexto da Engenharia Civil.
Diante do exposto, a fim de contribuir com os estudos relacionados a degrada
fachadas, esta pesquisa tem como objetivo
degradação em fachadas de edifícios residenciais
indicador de degradação denominado Fator de Danos, a degradação
comuns em sistemas de revestimen
características  projetuais é analisada.
planos eficazes de manutenção e recomendações projetuais
custos ao longo da vida útil das edificações

2. Degradação de fachadas

Diversos pesquisadores (Bauer et al
acometem sistemas de revestimento cerâmico de fachada
fissuração (Figura 01b), falha de rejunte (Figura 01c)

Figura 1 – Anomalias frequentes em revestimento cerâmico de fachada
Falha de rejunte

As anomalias que prejudicam drasticamente o desempenho
fissuração. Alguns pesquisadores 
descolamento cerâmico tem como principais causas
resistência, execução e assentamento, uso incorreto dos materiais
revestimento, movimentação excessiva do edifício, expansão das ce
execução, o excesso tempo entre preparo e assentamento da argamassa
existência de descolamento cerâmico afeta

escolhas projetuais sobre o processo de degradação em fachadas

função técnica. Dentre as funções da fachada, destaca-se a função de proteção da edif
, além de garantir conforto aos usuários. 

O desempenho do sistema deve ser constantemente avaliado, a fim de garantir a função de proteção da
Todos aqueles agentes atuantes sobre as fachad

comprometer o desempenho do sistema de vedação são considerados agentes de degradação, tal como
agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos (ISO 15686-1, 2011). 
A existência de manifestações patologicas indicam o não atendimento ao des

a função estética da fachada e, consequentemente, desvalorização da edificação
Desta forma, a compreensão do fenômeno de degradação atinge à 
Entretanto, a degradação é um fenômeno complexo, pois depende de diversos fatores. A

características projetuais, a orientação da fachada, a execução, o uso e a manutenção
dos fatores que podem indiretamente influenciar na sua degradação. A combinação destes fatores com os
agentes de degradação resultam no surgimento de manifestações patológicas no sistema de revestimento

A complexidade e dificuldade de quantificação, compreensão e avaliação deste
deste estudo dentro do contexto da Engenharia Civil.
contribuir com os estudos relacionados a degrada

objetivo avaliar a influência das escolhas projetuais sobre o
ios residenciais localizados em Brasília, Brasil. Por meio da utilização do

indicador de degradação denominado Fator de Danos, a degradação foiquantificada para as anomalias mais
comuns em sistemas de revestimento e por conseguinte a frequência das anomalia em função de

projetuais é analisada. Este estudo traz conhecimentos que permitem a elaboração de
planos eficazes de manutenção e recomendações projetuais, que podem contribuir com a redução de
custos ao longo da vida útil das edificações. 

et al., 2015; Silva et al.,2014)afirmam que as anomalias que
acometem sistemas de revestimento cerâmico de fachada são o descolamento

rejunte (Figura 01c) e surgimento de eflorescência (

revestimento cerâmico de fachada: (a) Descolamento cerâmico
lha de rejunte e (d) Eflorescência (Silva, 2014) 

As anomalias que prejudicam drasticamente o desempenho das fachadas são o descolamento cerâmico
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entamento, uso incorreto dos materiais constituintes do sistema

revestimento, movimentação excessiva do edifício, expansão das cerâmicas, erro na especificação e
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acidentes a pedrestes. Além de afetar o desempenho das edificações e outros elementos internos. A 
fissuração ocorre frequentemente devido a variação de temperatura ao longo do ano que provoca a 
contração e dilatação dos materiais, fazendo assim com que surja tensões gerando fissuras (Bauer et al., 
2015). 
As anomalias de falha de rejunte e efloresência apresentam menor impacto que a fissuração e o 
descolamento cerâmico. Entretanto estas anomalias também afetam  o desempenho do sistema de 
revestimento cerâmico. A falha de rejunte consiste principalmente na ocorrência de fissuras e/ou 
desprendimento do rejunte. O surgimento desta anomalias permite o ingresso de água da chuva para o 
interior do sistema (Souza et al., 2018). Estas surgem devido a definição inadequada da espessura utilizada, 
no preparo e aplicação inadequada do material,erros de projetos e de aplicações inadequadas.O 
surgimento de eflorescência está relacionado ao deposito de cristais provenientes de sais que estavam 
dissolvidos na água e que, após sua evaporação, formam manchas brancas na superfície da fachada. Além 
de a eflorescência afetar a aparência da superfícies fachadas, estas indicam presença de umidade no 
sistema e possíveis problemas de infiltração que causam danos aos usuários. 

3. Indicador de degradação

O fenômeno de degradação pode ser avaliado a partir da mensuração quantitativa das anomalias 
existentes em um sistema construtivo. O Método de Mensuração de Degradação (MMD) foi desenvolvido 
por pesquisadores a fim de avaliar a vida útil de sistemas de revestimento cerâmico de fachadas em 
edificios residenciais (Silva, 2014; Souza, 2019; Bauer et al., 2020). Dentre os indicadores de degradação 
adotados por este método, cita-se o Fator de Danos (FD). Este indicador reflete a extensão de degradação 
da fachada e pode ser calculado conforme equação 01.  

𝐹𝐷 =  
∑ 𝐴 ( )

𝐴
(1)

Em que FD é o indicador de degradação Fator de Danos, Ad(n) é a área de determinada anomalia (n) em m² e 
Até a área total da amostra de fachada em m². 
A frequência de ocorrência das anomalias pode ser obtida pelo indicador de degradação FD. Através do 
Fator de Danos é possível também quantificar a degradação de cada anomalia para as orientações de 
fachada (Norte Sul, Leste e Oeste). Desta forma, a metodologia desenvolvida nesta pesquisa consiste na 
elaboração de curvas de probabilidade que melhor representam a ocorrência das anomalias para cada 
orientação por meio de histogramas e testes de aderência promovendo o ajuste de curvas probabilísticas. 
Com o auxilio do software EasyFit, os testes de ajuste de curvas adotados foram Kolmogorov-Smirnov, 
Anderson-Darlin e Qui-Quadrado. O objeto de estudo contempla informações de inspeções de fachadas 
referente a mais de 35 edifícios residenciais com idades que variam de 5 a 48 anos. 

4. Análise de resultados

4.1 Probabilidade de anomalias 

O Fator de Danos é um índice que aponta a frequência de ocorrência dos danos. Assim torna-se possível 
que essa frequência seja relacionada com a probabilidade de ocorrência de anomalias. Os histogramas do 
Fator de Danos para as fachadas analisadas em relação as anomalias de Descolamento Cerâmico, 
Fissuração, Falha de Rejunte e Eflorescência foram obtidos. Para realizar o ajuste dos histogramas por uma 
função de distribuição de probabilidade, foram testadas as curvas de probabilidade de Lognormal, Gumbel, 
Weibull, Normal e Exponencial. Considerando quealguns pesquisadoresutilizaramestas curvas para avaliar a 
probabilidade de degradação em fachadas, optou-se por utilizar as mesmas curvas (Silva et al., 2015). Os 
histogramas e as curvas de probabildade das anomalias consideradas nesta pesquisa estão apresentadas na 
Figura 2. 
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Figura 2 – Histograma e função de distribuição de probabilidade para cada anomalia 

Para todas as anomalias consideradas, nota-se uma grande concentração de ocorrência de um nível baixo 
de degradação e à medida que esse nível aumenta, a concentração de casos no histograma diminui. Este 
fato indica um decrescimento de valores altos de degradação, assim resultando em uma curva com 
assimetria negativa. O mesmo comportamento é observado quando se trata da orientação da fachada. 
Considerando os valores do indicador de degradação FD, nota-se que as anomalias de eflorescência, falha 
de rejunte e fissuração são anomalias que apresentam uma maior concentração em níveis baixos de 
degradação. Enquanto que o descolamento cerâmico apresenta maior concentração tanto em níveis mais 
baixos quanto em niveis médios de degradação. 

Em relação ao melhor ajuste de curvas de probabilidade, o descolamento cerâmico obteve melhor ajuste a 
uma distribuição Weibull e teve um erro quadrático médio (EQM) igual a 5,83E-05. A fissuração foi melhor 
ajustada a uma curva Lognormal e apresentou um EQM igual a 2,77E-07. A falha de rejunte foi ajustada a 
uma distribuição de Weibull com EQM igual a 3,14E-04. A eflorescência ajustou-se melhor a uma 
distribuição Lognormal e teve um EQM equivalente a2,56E-04. Os valores de EQM indicam um ajuste 
adequado das distribuições. 

A probabilidade de obter um FD inferior a 0,05 é de aproximadamente 28% para descolamento cerâmico, 
69% para fissuração, 55% para falha de rejunte e 59% para eflorescência. Isto indica que a probabilidade de 
ocorrer menores valores de FD de descolamento cerâmico é inferior as demais anomalias. Considerando 
um FD equivalente a 0,40 a probabilidade é de 15% para descolamento cerâmico e quase nulo para as 
demais anomalias. Isto indica que a probabilidade de ocorrer maiores valores de FD de descolamento 
cerâmico é superior as demais anomalias. Desta forma, as anomalias de descolamento cerâmico acontecem 
em maiores extenções que as demais anomalias. Uma vez que o descolamento cerâmico afeta brustamente 
o desempenho do sistema de revestimento cerâmico, fica evidente a necessidade de ações que evitem o
surgimento desta anomalia.

4.2 Probabilidade de degradação em relação à orientação 

Para a análise das orientações, os histogramas do Fator de Danos de cada anomalia foram obtidos 
conforme a orientação na qual a fachada está direcionada. Da mesma forma que que foi analisado as 
curvas das anomalias, foram testadas as curvas de probabilidade de Lognormal, Gumbel, Weibull, Normal e 
Exponencial para as orientações. A Figura 3 mostra os histogramas e as curvas de probabilidade de melhor 
ajuste para as orientações. 
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Figura 3 – Histograma e função de distribuição de probabilidade para cada orientação 

Em relação ao melhor ajuste de curvas de probabilidade, a orientação norte foi a que obteve o melhor 
ajuste para uma distribuição Weibull e teve um erro quadrático médio (EQM) igual a 3,48E-04. A orientação 
sul foi melhor ajustada a uma curva Lognormal e apresentou um EQM igual a 1,85E-04. A orientaçãoleste 
foi ajustadaa uma distribuição de Gumbel Max com EQM igual a 1,58E-04. Já para a orientaçãooeste 
ajustou-se melhor a uma distribuição Weibull e teve um EQM equivalente a 5,05E-05. Os valores de EQM 
indicam um ajuste adequado das distribuições.  

Observando as curvas de probabilidade na Figura 3, as orientações Norte, Sul e Leste apresentam 
propabilidade entre 31% e 43% de apresentar um FD igual a 0,10. Já a orientação Oeste apresenta uma 
probabilidade superior a 50% de apresentar este valor de FD. Este fato indica que a orientação Oeste tende 
a degradar-se mais facilmente que as demais. Possivelmente, isso ocorre porque na região centro-oeste do 
Brasil a radiação solar e a chuva dirigida atingem com maior intensidade a fachada orientada para a direção 
Norte ao longo do ano, conforme afirmam Piazzarollo et al. (2019) e Baueret al. (2015). Considerando um 
valode de FD igual a 0,40, a probabilidade é similar a todas as orientações, variando entre 9% a 15%.  

O tempo é um fator determinante no fenômeno de degradação. Desta forma, para uma análise mais 
apurada, as fachadas foram separadas em dois grupos: com idade inferior e superior a 15 anos. Esse ajuste 
foi realizado para a anomalia de descolamento cerâmico devido a qualidade de ajuste apresentada. As 
demais anomalias não obtiveram resultados satisfatórios no teste de aderência. A Figura 4 ilustra os 
histogramas e as curvas de probabilidade de melhor ajuste para as orientações em função dos grupos de 
idade. 
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Figura 4 – Histograma e função de distribuição de probabilidade para cada orientação para os grupos de idade 

A probabilidade máxima é representada pelo pico da curva. Assim sendo, nota-se que, em edifícios com 
idades inferiores a 15 anos (Figura 4a, 4c, 4e, 4g), os valores de maior probabilidade de FD equivale 0,03 
para orientação norte, 0,07 para orientação sul, 0,01 para orientação leste e 0,01 para orientação oeste. 
Isto indica que em idades jovens as fachadas mais sucetiveis à degradação são as voltadas para o Sul. 
Embora o descolamento cerâmico seja uma anomalia resultande da variação dimensional provocada pela 
radiação solar, esta anomalia também pode surgir devido a presença de água no sistema. Desta forma, este 
resultado pode ser justificado pela presença de umidade no sistema no periodo chuvoso. Segundo 
Francinete et al. (2015), a orientação sul em edíficios localizados na região centro-oeste do Brasil recebem 
pouca radiação solar, assim prolongando o tempo de secagem das fachadas no período chuvoso.  

Em edificios com idades superiores a 15 anos, observa-se que o pico da curva ocorre em valores de FD 
equivalente à 0,28 para orientação norte, 0,15 para orientação sul, 0,15 para orientação leste e 0,08 para 

d) Sul com idade superior a 15 anos

0    0,1    0,2    0,3    0,4    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9    1
Fator de Danos

0,32

0,28

0,24

0,2

0,16

0,12

0,08

0,04

0

Pr
ob

ab
ili

da
de

Histograma Weibull

h) Oeste com idade superior a 15 anos

0    0,2    0,4    0,6    0,8    1    1,2
Fator de Danos

0,48

0,4

0,32

0,24

0,16

0,08

0

Pr
ob

ab
ili

da
de

Histograma Lognormal

g) Oeste com idade inferior a 15 anos

0    0,04    0,08    0,12    0,16    0,2    0,24    0,28    0,32    0,36

Fator de Danos

0,8

0,64

0,48

0,32

0,16

0

Pr
ob

ab
ili

da
de

Histograma Weibull

a) Norte com idade inferior a 15 anos

0    0,05  0,1 0,15    0,2    0,25
Fator de Danos

0,4

0,32

0,24

0,16

0,08

0

Pr
ob

ab
ili

da
de

Histograma Weibull

b) Norte com idade superior a 15 anos

0    0,1    0,2    0,3    0,4    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9    1
Fator de Danos

Histograma Weibull
0,28

0,24

0,2

0,16

0,12

0,08

0,04

0

Pr
ob

ab
ili

da
de

c) Sul com idade inferior a 15 anos

0    0,02    0,04    0,06    0,08    0,1    0,12    0,14    0,16    0,18
Fator de Danos

0,32

0,28

0,24

0,2

0,16

0,12

0,08

0,04

0

Pr
ob

ab
ili

da
de

Histograma Lognormal

0    0,05    0,1    0,15    0,2    0,25
Fator de Danos

Histograma Weibull

0,56

0,48

0,4

0,32

0,24

0,16

0,08

0

Pr
ob

ab
ili

da
de

e) Leste com idade inferior a 15 anos f) Leste com idade superior a 15 anos

0    0,08    0,16 0,24    0,32    0,4    0,48    0,56    0,64    0,72    0,8
Fator de Danos

0,4

0,32

0,24

0,16

0,08

0

Pr
ob

ab
ili

da
de

Histograma Gumbel Max

622



(CINPAR2021_115) Influência das escolhas projetuais sobre o processo de degradação em fachadas 

orientação oeste. Isto indica que edifícioscom idades mais avançadas a orientação norte tende a degradar-
se mais facilmente que as demais. Este fato pode ser justificado pela ação dos agentes externos referente a 
radiação solar. A falha de adesão ao sistema de revestimento representada pelo descolamento cerâmico 
ocorre por fadiga (Uchôa, 2015). Desta forma, os descolamentos cerâmicos causados pela ação dos agentes 
externos de degradação referente à radiação solar tornam-se evidentes em longos períodos. 

Os valores do pico, de maior probabilidade de ocorrência, corroboram com o esperado, ou seja, os edifícios 
mais velhos tendem a apresentar degradação maior que os edifícios mais novos.Um comportamento 
interessante a ser ressaltado é que o descolamento cerâmico apresenta valores relevantes mesmo em 
edifícios mais novos, o que possivelmente está relacionado a falhas de projeto ou de execução conforme 
apontado por Barros et al. (2018). Além disso, é importante a existência de um plano de manutenção, visto 
que a degradação tende a aumentar com o decorrer do tempo de exposição. 

5. Conclusões

A degradação depende de vários fatores, principalmente da atuação dos agentes climáticos. Tendo isto em 
mente, é notável que a orientação da fachada influencia no processo de deterioração e na perda de 
desempenho do sistema de revestimento. A orientação da fachada que tem maior incidência do agente 
climático, tal como chuva e radiação solar, tende a sofrer uma maior degradação em relação as outras 
orientações. 

Quando se utiliza o Fator de Danos para quantificar a influência de um determinado agente de degradação, 
não se deve desconsiderar os outros que também são intrínsecos e acarretam na deterioração da fachada. 
Apesar disso, percebe-se que pode ser feito uma correlação da orientação da fachada com a intensidade 
em que esta se degrada. 

Naturalmente, a idade do edifício influencia no nível em que a fachada se encontra de degradação, sendo 
que os edifícios mais velhos são os mais afetados por esse processo, principalmente quando não há 
intervenções de mautenção. Consequentemente, os edifícios com idades mais avançadas demandam 
atenção especial e necessidade de plano de manutenção e caso seja necessário de revitalização. 

Dentre as anomalias comum em sistema de revestimento cerâmico, a falha de adesão das placas cerâmicas 
a que tem maior tendência de surgir nas fachadas de edifícios. Esse comportamento não advém somente 
de agentes que atuam depois que o edifício já foi construído, mas também de erros de execução e na 
seleçãode materiais. Uma vez que a degradação dos edifícios é um tema complexo e com grandes questões 
a serem discutidas, ainda são necessárias novas pesquisas nessa área de conhecimento.  
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Abstract: Reinforcement corrosion in concrete structures is one of the most important pathological
manifestations that leads to degradation and structural damage of buildings, while represents risks to
people lives. Analysis and identification of degradation levels of these structures is characterized as a
repetitive, monotonous and time-consuming process. In this scenario, computer systems based on
computer vision have been applied to similar problems to replace or assist human specialists. This paper
presents a proposal to classify different degradation levels in steel bars through computer vision. A widely
known set of tools in the machine learning area was used and validated the proposal. The best results
achieved recognition rates of 75.6% by using LPQ descriptor and SVM machine learning algorithm.

Keywords: Construction. Corrosion. Textural descriptors. Public security. Automation.

Resumo: A corrosão das armaduras em estruturas de concreto é uma das principais manifestações
patológicas que leva a sua degradação e ao comprometimento estrutural das edificações, bem como impõe
riscos a vidas humanas. A análise e identificação dos graus de degradação destas estruturas se caracteriza
como um processo repetitivo, monótono e demorado. Diante deste cenário, sistemas computacionais que
trabalhem com visão computacional têm sido aplicados a problemas semelhantes a este para substituir ou
auxiliar especialistas humanos. Este artigo apresenta uma proposta para classificar diferentes graus de
degradação em barras de aço por meio de visão computacional. Foram empregados ferramentais
amplamente conhecidos na área de aprendizagem de máquina, cujos resultados validaram a proposta. Os
melhores resultados alcançaram taxas de acerto de 75,6% usando o descritor LPQ e algoritmo de
aprendizagem de máquinas SVM.

Palavras-chave: Construção civil. Corrosão. Descritores texturais. Segurança pública. Automação.
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1. Introdução

Identificada como um dos principais problemas relacionados à degradação de estruturas de concreto
armado no mundo, a corrosão das armaduras pode demandar até 50% dos recursos investidos em
construção civil para a reabilitação de estruturas (MEHTA et al., 2008). Segundo Cunha et al. (2013), tal
problema consome uma parcela significativa do produto interno bruto de uma nação industrializada.
Além de financeiras, as consequências mais graves são possíveis danos corporais e até perdas de vidas
humanas. Possíveis colapsos estruturais merecem atenção. Nos últimos anos têm sido recorrentes os casos
de colapsos de estruturas devido à corrosão de armaduras. Dentre vários casos com repercussão na mídia
nacional, pode-se citar o colapso parcial de um viaduto na cidade de Brasília em 2018 (VIADUTO, 2018) e a
interdição do acesso à Rodovia Presidente Dutra, na cidade de São Paulo em 2019 (PREFEITURA, 2019).
A corrosão envolve reações de oxidação e de redução (redox) que convertem o metal ou componente
metálico em óxidos ou hidróxidos expansivos (SILVA et al., 2015). A corrosão pode ser definida basicamente
como a degradação de um metal (ou liga) a partir do contato de sua superfície com o meio no qual este
esteja inserido. Neste sentido, muitos problemas relacionados à corrosão das armaduras têm influência das
características do concreto, cuja função é oferecer uma dupla proteção ao aço. Primeiramente, tem-se a
proteção física com a separação do aço e do meio externo pela camada de cobrimento, ao passo que a
proteção química decorre do elevado pH da solução presente nos poros do concreto e da formação de uma
película passivadora que envolve o aço no interior do concreto (FIGUEIREDO et al., 2012).
Dentre os fatores que influenciam o processo de corrosão do aço imerso no concreto estão: o coeficiente
de difusão do concreto, a relação água/cimento, a espessura de cobrimento, a presença e a quantidade de
adições, a umidade relativa, o pH do concreto e a temperatura de exposição (ANDRADE, 2001; GU et al.,
1998). A Figura 1 ilustra a ação da corrosão. Nela pode-se perceber a ocorrência concomitante de duas
situações, isto é, fissuras da camada de cobrimento do concreto e manchas corrosivas (CASCUDO, 1997).
Para situações em que o concreto esteja com elevado grau de umidade nos poros, os óxidos são gerados a
uma velocidade constante e podem migrar através da rede de poros, aparecendo na superfície sob a forma
de manchas marrom-avermelhadas, mas não apresentando fissuras, Figura 1(a).

(a) (b) (c)

Figura 1 – Efeitos da corrosão na camada de cobrimento de concreto: (a) manchas (WILSON, 2018); (b) fissuras e
rachaduras (SILVA, 2020); (c) destacamento total (CARVALHO, 2014)

A Figura 2 apresenta a perda de seção na região anódica pela dissolução do ferro. Tal perda provoca
redução de aderência entre aço e concreto, redução da capacidade estrutural da peça e surgimento de
manchas externas. Tensões internas expansivas decorrentes da corrosão (situados na região anódica)
provocam a degradação da ferragem e o destacamento da camada de cobrimento, tal como apresenta as
imagens da Figura 1 (b-c), A corrosão pode provocar fissuras paralelas às armaduras; fragmentação e
destacamento do cobrimento e lascamento do concreto. Tal externalização do processo corrosivo
normalmente determina que a armadura já está comprometida (ANDRADE, 2001; LOPES et al., 2018).
Outra importante característica é o fato de que, em sua maioria, as inspeções para avaliar o grau de
corrosão são realizadas visualmente por especialistas humanos. Estas demandam altos níveis de
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experiência e são decisivas para uma correta avaliação do estado de degradação da estrutura (ABNT NBR
6118, 2004).

( a ) ( b )

Figura 2 – Barra de aço: (a) original; (b) perda de seção devido à degradação. Obs.: para melhorar a qualidade das
ilustrações, as imagens não mantêm a razão altura e largura originais.

As análises de materiais de construção por imagens têm sido objeto de diversos estudos recentes. Meira et
al. (2020) analisaram a porosidade do concreto em mais de 2 mil microtomografias. Dias et al. (2012)
correlacionaram imagens à deformação e fissuração de estruturas de concreto armado. Rocha et al. (2019)
detectaram a corrosão de armaduras por meio de imagens termogravimétricas.
Diante do exposto, conclui-se pela necessidade de estudos pertinentes ao melhor entendimento dos
processos de degradação de estruturas devido à corrosão com vistas a edificar estruturas mais seguras e
duráveis. Este artigo busca auxiliar o processo de inspeção por meio da aplicação de sistemas baseados em
visão computacional para classificar graus de degradação em barras de aço e reduzir a influência de fatores
humanos nos resultados das inspeções. Tais sistemas contemplam, em geral, as seguintes etapas: aquisição,
pré-processamento, segmentação, extração de características e classificação. Cada etapa constitui um
diferente contexto, possui diferentes níveis de complexidade e envolve conhecimentos específicos, além
dos inerentes ao domínio da aplicação. Já as influências compreendem a subjetividade do especialista
humano e as características do processo (repetitivo, monótono e demorado), com a sobrecarrega do
profissional, possíveis distrações e baixas taxas de acerto (CONNERS et al., 1997; PHAM et al., 1997;
RADOVAN et al., 2001).

2. Materiais e métodos

A aquisição neste trabalho está relacionada à construção da base de imagens e envolveu 24 amostras, seis
delas formaram o grupo de controle (referências isentas de corrosão) e outros três grupos de seis barras
submetidos a processos de aceleração de corrosão por períodos de 24, 48 e 72 horas (Figura 3).
Para a construção da base de imagens foram utilizadas barras de aço com 12,5 mm de diâmetro. Cada
amostra é caracterizada por um comprimento com aproximadamente 25 cm, sendo que todas foram
obtidas de barras pertencentes a um mesmo lote de fabricação, Figura 3(a). Suas extremidades tiveram 10
cm cobertos por fita isolante para garantir que a corrosão ocorresse apenas na parte central da amostra.
Um fio elétrico foi conectado a cada barra com o objetivo de permitir o ensaio de aceleração da corrosão.
A amostra foi inserida em um cano de PVC com diâmetro nominal de 50 mm e 25 cm de comprimento. Este
cano de PVC foi preenchido com concreto cujo traço tinha a proporção 1 : 1,41 : 2,01 : 0,49 (Cimento :
Areia : Brita: Água). Para o traço de concreto foi utilizado cimento do tipo Portland CPII, areia média, brita
zero (dimensão máxima característica igual a 9,5 mm) e água potável disponibilizada pela companhia de
saneamento. A cobertura se manteve homogênea em termos de espessura, aproximadamente 2 cm, o que
caracteriza medida semelhante ao contexto real das estruturas nas edificações, Figura 3(b). As amostras
permaneceram sob cura por 28 dias para o processo de hidratação do cimento, Figura 3(c).
Seguiu-se com o processo de aceleração de corrosão das amostras com os corpos de concreto parcialmente
imersos em um tanque de água com 3,5% (concentração próxima a água do mar) de cloreto de sódio (NaCl)
e submetidos ao ensaio de aceleração da corrosão através da condução de eletricidade. Os grupos de
corpos de concreto foram mantidos por três diferentes períodos de tempo no tanque (24, 48 e 72 horas),
Figura 3(d-f), gerando diferentes graus de corrosão nas armaduras, Figura 3(g-i).
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Cessado o processo de aceleração de corrosão, os corpos de concreto, bem como as barras internas depois
de extraídas e limpas, foram submetidos a uma coleta de imagens para compor a base de imagens. Para
cada amostra de barra, foram capturadas cinco imagens abrangendo a diferentes perspectivas da superfície
dos corpos de concreto e também da barra depois de extraída, num total de 120 imagens para cada caso.
No presente estudo foram consideradas as imagens relativas às barras, Figura 3(g-i).

( a ) ( b ) ( c )

( d ) ( e ) ( f )

( g ) ( h ) ( i )

Figura 3 – Processo de construção da base de imagens: ( a ) barra original; ( b ) corpo de concreto envolvendo a barra
original; ( c ) corpo de concreto envolvendo a barra após 28 dias de cura do concreto; ( d-f ) corpos de concreto
envolvendo a barra após o processo de aceleração (respectivamente 24, 48 e 72 horas); (g-i) barras retiradas dos
corpos de concreto após o processo de aceleração (respectivamente 24, 48 e 72 horas). Obs.: para melhorar a

qualidade das ilustrações, as imagens não mantêm a razão altura e largura originais.

A Figura 4 ilustra os resultados das etapas de pré-processamento e segmentação, sendo que a primeira
aplica operações para realçar as características importantes no processo de diferenciação das classes
existentes no problema. Nesta etapa utilizou-se principalmente da biblioteca OpenCV para converter todas
as imagens da base para escala de cinza, conforme ilustração das imagens da Figura 4(a-b).
A segmentação, par de imagens da Figura 4(c-d), busca separar apenas a região de interesse da imagem
original, tendo-se buscado por imagens que estivessem todas formadas pela área de interesse, imagens da
Figura 4(c-d). Foram utilizados a técnica de limiarização para destacar os objetos na imagem, o algoritmo de
detecção de bordas Canny (BUENO, 2020) para ressaltar os contornos das bordas destes objetos e a função
findContours da biblioteca OpenCV para identificar os pontos que pertenciam a tais contornos. Esta função
retorna os pontos que formam os contornos de todos os possíveis objetos presentes na imagem, os quais
são caracterizados por qualquer região com contraste em relação a seu entorno. Identificados os possíveis
objetos, os pontos pertencentes ao maior contorno com a definição da barra de aço foram selecionados.
Ao final, recortou-se e salvou-se a área de interesse em uma nova imagem, imagens da Figura 4(c-d).
A etapa de extração de características busca representar a imagem por meio de um vetor numérico de
medidas. Nesta etapa foram utilizados os descritores LBP (Local Binary Pattern) (MÄEMPÄ et al., 2000;
OJALA et al., 1996); SURF (Speed-Up Robust Feature) (BAY et al., 2006, 2008) e LPQ (Local Phase
Quantization) (OJANSIVU et al., 2008). Detalhes quanto aos descritores e também à abordagem adotada
para sua extração podem ser obtidos emMartins (2014).
Na etapa de classificação foi utilizado o algoritmo Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector Machine
- SVM), por meio da implementação LibSVM 3.2 (CHANG et al., 2011). Os melhores resultados foram
obtidos com a função de base radial Gaussiana e uma busca gulosa para encontrar os melhores parâmetros
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C e , bem como otimizar as taxas finais de reconhecimento. A normalização dos dados considerou a escala
linear de cada atributo dos vetores de características no intervalo [-1,+1].

( a ) ( b )

( c ) ( d )

Figura 4 – Processo de reconhecimento de padrões: ( a ) barra após o processo de aceleração; ( b ) pré-processamento
com conversão para níveis de cinza; ( c-d ) segmentação. Obs.: para melhorar a qualidade das ilustrações, as imagens

não mantêm a razão altura e largura originais.

Para a definição dos conjuntos de treinamento e teste, dividiu-se a base de imagens em três partes (folds),
as quais mantinham a representatividade das classes pertencentes ao problema em questão. Foram
realizadas três execuções, sendo que em cada execução uma parte era usada como conjunto de teste e as
outras duas eram utilizadas como conjunto de treinamento. Os resultados finais são expressos pela média e
desvio padrão das taxas de classificações corretas das três execuções.
Neste trabalho foi considerada a métrica acurácia, caracterizada pela razão entre as predições corretas
totais e o número de amostras. A métrica foi calculada para cada fold. A partir destes valores individuais
foram calculadas a acurácia média e o desvio padrão (dp), sendo que este último nos permite avaliar o
quão representativos são os conjuntos de treinamento e teste utilizados à medida que tende a zero.

3. Resultados e discussão

O Quadros 1 e 2, bem como a Figura 5, apresentam os resultados obtidos com três execuções utilizando
variações dos descritores LBP, SURF e LPQ. Do Quadro 1 tem-se que o melhor resultado dentre as variações
do descritor LBP foi obtido por LBPriu2 e sua invariância à rotação das imagens, a qual alcançou 73,3% (dp =
6,2). O Quadro 2 apresenta taxas de reconhecimento menores, com acertos de até 70,8% (dp = 1,2) para a
variante do SURF com 64 atributos e momento estatístico variância.

Quadro 1 – Taxas de reconhecimento alcançadas com o descritor LBP

Versão do LBP P R Acurácia (%) dp

riu2

8 1 69,2 4,7

16 2 73,3 6,2

24 3 72,5 8,2

u2

8 1 35,8 20,9

16 2 67,5 12,4

24 3 52,5 22,5

As taxas de reconhecimento dos Quadros 1 e 2, com vantagens para as versões com menos elementos nos
vetores de características, podem ser explicadas pela forma como os descritores são computados. A menor
quantidade de elementos nos vetores de características destas variantes decorre da concentração ou

629



Sistema computacional para identificar níveis de degradação em barras de aço

acúmulo de conjuntos de características em um único elemento, o que gera invariância à rotação. Neste
ponto, destaca-se que a acomodação das britas no corpo de concreto ocorre de forma aleatória, não
podendo ser controlada, e que tal fato é representado também nas imagens capturadas.
A Figura 5 apresenta os resultados alcançados com a aplicação do descritor LPQ e a variação de seus
parâmetros relacionados ao tamanho da janela (eixo X) e tipo do filtro utilizado (linhas). As melhores taxas
de reconhecimento foram obtidas pela combinação do filtro baseado em Janelas Gaussiana com dimensões
11x11, alcançando 75,6% (dp = 6,3), as quais também constituem os melhores resultados gerais.

Quadro 2 – Taxas de reconhecimento alcançadas com o descritor SURF

Versão do SURF Medida Acurácia (%) dp

64

# Pontos 52,5 2,0

Média 61,7 2,4

Variância 70,8 1,2

Obliquidade 47,5 15,9

Curtose 46,7 9,4

128

# Pontos 52,5 2,0

Média 58,3 7,7

Variância 61,7 6,6

Obliquidade 49,2 17,8

Curtose 34,2 13,0

Figura 5 – Variação das taxas de reconhecimento alcançadas com o descritor LPQ

As taxas de reconhecimento se mostram bastante interessantes diante das dificuldades que um especialista
humano enfrenta ao tentar identificar visualmente o grau de degradação nas barras, Figura 3(g-i).
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4. Conclusões

Este trabalho abordou o problema de classificação do grau de degradação de barras de aço por meio de
imagens. Os melhores resultados foram alcançados pelo descritor LPQ, com acurácia de 75,6% (dp = 6,3),
mediante combinação do filtro baseado em Janelas Gaussiana com dimensões 11x11. Diante da
complexidade do problema apresentado, os resultados obtidos validaram a proposta de se empregar
sistemas computacionais que trabalhem com visão computacional para auxiliar ou substituir especialistas
humanos no processo de identificação de concretos.
A partir destes resultados preliminares, vislumbra-se a continuidade dos trabalhos com a avaliação de
novas alternativas para descritores, classificadores, estratégias de validação e também a seleção e
combinação de modelos, com o intuito de melhorar ainda mais os resultados. Possíveis alternativas foram
apresentadas por Martins et al. (2012), Martins (2014), Martins et al. (2015) e Spanhol (2018).
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Resumo: Esse trabalho estudou a importância da Modelagem da Informação da Construção (BIM) para 
registrar e salvaguardar aspectos arquitônicos, históricos, de materiais utilizados, inúmeros outros, 
relacionados ao patrimônio edificado, visando à catalogação e inventátio para que possa ser utilizados em 
manutenções, restaurações e demais demandas. Exibiu um estudo bibliográfico sobre Historical Building 
Information Modeling (HBIM), que avalia e discute de modo crítico a utilização de tecnologias BIM a fim de 
garantir o gerenciamento da conservação, como também o suporte dos dados de manutenção e 
informacionais construtivos da edificação. A escolha da pesquisa foi delimitada pela necessidade visível de 
catalogação e documentação das obras históricas, visto que, quando catalogamos algo do gênero, 
eternizamos cultura, tradições e o legado da época que não se sabe se será perdido ou não por 
eventualidades. Enxergando essa realidade, vê-se como motivação para essa pesquisa o possível uso da 
ferramenta BIM com o objetivo de manter esse legado. Percebeu-se a importância da Modelagem da 
Informação da Construção (BIM) visanso à catalogação e inventários de dados e informações relacionadas 
com edificações do patrimônio histórico e cultural, visando a sua conservação. 

Palavras-chave: Modelagem da Informação da Construção (BIM). Historical Building Information Modeling 
(HBIM). Conservação do Patrimônio Edificado 

1. Introdução

O patrimônio histórico tem reconhecimento cultural precioso que necessita de preservação, as tecnologias 
digitais aparecem nesse cenário com uma funcionalidade imprescindível de auxílio na preservação do 
patrimônio arquitetônico. O uso de recursos e metodologias para reconstruir virtualmente uma edificação 
de âmbito histórico levanta probabilidades inovadoras para conservação da memória do edifício, como 
para sua manutenção e operacionalização. 
A Modelagem da Informação da Construção (BIM) consiste em um recurso tecnológico de modelagem 
conexa a uma conjuntura de procedimentos de análise, comunicação e produção de padrões de construção 
BIM. Este também pode se determinar como uma conjuntura de aspectos processuais, e tecnológicos, 
sendo que há interação entre esses aspectos, causando um processo essencial de gerenciamento de 
informações do projeto na forma digital no decorrer da vida útil do edifício. 
A utilização de tecnologias que agem na plataforma BIM admite o ajuste de padrões virtuais com dados 
informacionais estabilizados que, de outro modo, não teriam possibilidade de se integrarem em um 
singular apoio de dados. Os padrões BIM têm potencialidade para serem empregados na gerência da 
edificação, operacionalizando, realizando manutenção, reformando, requalificando e registrando 
edificações para finalidade de documentação arquitetônica. 
O uso da documentação durante a etapa de operacionalização fornece informação e é uma forma de 
acompanhar, proativamente, as circunstâncias das edificações e instalações. A utilização do BIM se alargou 
para além do gerenciamento de edificações novas, atualmente, concebe a possibilidade de documentar e 
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gerenciar a conservação de patrimônio de modo preciso e eficaz. 
Justifica-se essa pesquisa pelo fato de o BIM ter potencialidade de disseminação de saberes referentes ao 
patrimônio edificado. 

2. Patrimônio Histórico

De acordo com Fonseca (1997), foi em 1920 que o assunto do patrimônio começa a ser abordado no Brasil, 
sendo visto como basilar sob a ótica política, por meio do ato de proteger monumentos e artefatos de 
valor. O olhar para esse fator se deu por causa do estado ruim de conservação dos elementos histórico-
nacionais, suscitando debates entre estudiosos e pesquisadores da época em meios comunicacionais e em 
entidades do governo. 
O tombamento preserva as bases da história e da cultura a fim de que gerações usufruam das produções 
de artes passadas. Assim, percebe-se a relevância desse mecanismo de intervenção estatal, que conserva o 
patrimônio cultural e garante a satisfação do interesse coletivo, impedindo a perda de um patrimônio que 
configura a memória de grupos sociais. 
A prevalência da estética e o dualismo estético-histórico monumental devem ser o cerne na conceituação 
de restauração de uma obra, enfatizando o valor artístico. Levando esse fator em consideração, o autor 
elenca três aspectos de diretrizes basilares para intervenção no monumento: Nenhuma intervenção de 
reparo pode impossibilitar operações posteriores, isso se refere ao parâmetro da reversibilidade; A 
operacionalização necessitará ser reconhecível, não podendo perder a unicidade da obra, isso se refere ao 
parâmetro da distinguibilidade (BRANDI, 2004). O objeto é insubstituível quando contribuir, de forma 
direta, para o aspecto figurativo da representação, não se limitando a questões meramente estruturais. 
Em conformidade com Cunha (2010), esses parâmetros são hodiernos, pois se remetem à restauração com 
um ato atual a favor de gerações futuras. Reconhecer o valor cultural de um bem acarreta a obrigação de 
mantê-lo e de perpetuá-lo para próximas gerações, disponibilizando métodos e saberes sobre ele para que 
se preserve sua memória. A significação atualizada de bem patrimonial como sendo bem cultural expande 
seu espaço e, como consequência, a listagem de elementos a serem pesquisados e analisados, assim sendo, 
os debates e colóquios sobre ação e intervenção precisam acontecer. 

2.1. Preservação do patrimônio histórico 

A arquitetura moderna consiste em elemento complementar, estimada como a ampla proporção de 
edifícios dos locais contemporâneos, entretanto, por conta do seu pouco tempo de existência, não é 
reconhecida, pelo meio social, sua característica cultural de patrimônio que precisa ser eternizado para as 
gerações futuras. Assim sendo, há bastantes modelos de edifícios que correm risco de serem 
descaracterizados. Determinados atributos do movimento atual como a confiança no porvindouro e avanço 
e o indeferimento do acontecido, além das questões transitórias e efêmeras, não são justificativas para a 
não conservação dos elementos originários de obras. Em conformidade com Jukka Jokilehto (2003), a 
modernidade significa expressão cultural, deste modo consiste em um legado do século 20 a ser 
preservado. 
A preservação, de acordo com Ghirardello e Spisso (2008), consiste na sustentação de um bem e no 
retardamento de sua deterioração, com a finalidade de resguardar o patrimônio cultural. Na maioria dos 
casos, o ato de preservar um bem é compreendido de maneira equivocada, por vezes errada, limitando-o à 
prática de conservação apenas. Em conformidade com o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), a preservação é definida gestão prática do patrimônio a partir de mecanismos que 
identificam, protegem e gerenciam.  
A Conferência em âmbito internacional de Conservação dos Monumentos Históricos, feita em Atenas em 
meados de 1930, originou a Carta de Atenas, de acordo com Cogima (2019), objetivando o estabelecimento 
de diretrizes e princípios universais para conservar e renovar monumentos históricos, devendo-se também, 
observar a  valorização do entorno, como a fisionomia das cidades, preservação de algumas características 
pitorescas, planejamento paisagístico, materiais da restauração e ações diante da deterioração dos 
monumentos (COGIMA, 2019, p. 7). 

634



HBIM – MODELAGEM DE INFORMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

3. BIM

3.1. Conceitos e Usos 

A National Building Information Modeling Standard (NBIMS) entende o BIM como ferramenta, produto e 
processo. No primeiro entendimento, refere-se a criar, agregar e extrair dados informacionais da amostra 
da edificação por meio de softwares; no segundo, apresenta- se o procedimento do projeto criado por 
mecanismos da tecnologia da informação, evidenciando o modelo da edificação; no terceiro, exibe-se um 
procedimento colaborativo de maneira que dados precisos para práticas cíclicas da edificação são obtidos. 

Figura 1 – BIM como Ferramenta, Produto e Precesso Fonte: Produzido pelo autor 

O BIM (Building Information Modeling), em conformidade com Freitas (2019), existe a mais ou menos três 
décadas e, mesmo não sendo algo novo, é tido como um procedimento recente quando o é comparado 
com saberes da engenharia civil, que foram viáveis com o desenvolvimento tecnológico, disseminando-se 
depois da ampliação da demanda por computadores com desenvoltura boa de processamento e com 
valores viáveis para os negócios da construção civil. 

3.2. Nível de Desenvolvimento para Construção de Modelos de Informações (LOD) e Nível de Detalhe (LOD) 

Com base na criação de conceitos em 2008 e atualização em 2013 pelo Instituto Americano de Arquitetos, 
o Fórum BIM de 2013 disponibilizou uma documentação intitulada Especificação de Nível de
Desenvolvimento para Construção de Modelos de Informações (LOD) que determina níveis: LOD 100, LOD
200, LOD 300, LOD 350 e LOD 400.
O primeiro é a apresentação simbólica ou de representatividade genérica, não consistindo em
representatividade geométrica. Os dados informacionais desse nível são considerados aproximados ao que
de fato existe. O segundo representa de forma gráfica um objeto ou uma sistemática genérica, com
números, tamanho, formato, localização e direcionamentos aproximados.
O terceiro representa os componentes de modo preciso e dados não gráficos podem ser anexados
também. No quarto nível, a representação dos elementos se dá de modo preciso quando se trata de
quantitativo, dimensão, formato, localidade, direcionamento e interface com outras sistemáticas, dados
que são aferidos de forma direta no modelo. No quinto nível, aparecem componentes expresso de forma
gráfica precisa e detalhadamente, objetivando a fabricação.
O LOD (Level of Detail – Nível de Detalhe) consiste em um método, dentro da computação gráfica, que
possibilita vários modos de representação para um mesmo item. Tal representação é operacionalizada em
conformidade com as distintas distâncias possíveis. Nível de Desenvolvimento (Level of Development –
LOD) e Nível de Detalhe (Level of Detail – LOD) são distintos, ou seja, não são equivalentes.
O nível de desenvolvimento se refere ao grau de maturação e de credibilidade da implementação do
modelo BIM, o nível de detalhe faz referência ao quantitativo de detalhes incluídos nos componentes do
modelo. No Brasil, aplicar o mecanismo HBIM tem como propósitos a modelagem geométrica; a
incorporação de materiais, métodos construtivos e informações de naturezas distintas; e o fornecimento
de ferramentas para o gerenciamento do patrimônio histórico. Essas informações poderão, em momento
oportuno, ser base de planos de intervenção, isso colaborará para a preservação eficiente do Patrimônio
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Histórico brasileiro. “A adoção da modelagem BIM no Brasil ainda se encontra em estágios iniciais, tanto no 
mercado da construção civil, quanto nos cursos de formação profissional em nível tecnológico, de 
graduação ou pós-graduação” (FREITAS, 2019, p. 40).  

3.2.HBIM – Conceito e Características 

Viabilizar a aplicação do HBIM ao patrimônio histórico é desafiante para gerenciar e valorizar os 
patrimônios. O desafio básico consiste na modelagem, visto que é preciso criar metodologias claras e 
simples para conseguir parâmetros que sejam precisos e de qualidade representativa. O padrão necessita 
de informações que não se delimitam apenas em questões geométricas, também abrange dados históricos, 
exame de deterioração, dentre outros fatores. 
O HBIM (Historic Building Information Modeling) consiste em um modo novo de criar modelos de edifícios 
que já existem fazendo uso do método BIM, possibilita a criação de padrões inteligentes que contenham e 
gerenciem informações. Esses padrões fazem referência a todos os elementos do projeto, abrangendo 
dados geométricos, físicos e de identidade de suas próprias partes. 
Os primeiros usos do modelo BIM foram realizados em lugares de importância histórica e monumental. 
Pretendia-se criar um banco documental, em que haveria o modelo criado, buscando a introdução, 
adicionamento e compartilhamento de informações para várias utilidades como aspectos geométricos de 
volume e exames térmicos. 
Logo, o HBIM consiste em um procedimento que se aplica a edifícios que já existem, podendo ser 
monumentais ou construções simplificadas de interesse histórico, que intensifica de forma considerável a 
potência do método BIM. O HBIM cria modelos de edifícios já existentes, indo além do desenho digital e 
geométrico 3D, dispondo de padrão inteligente que fornece informações. O HBIM determina um método 
novo de trabalho, e não uma nova tipologia de projeto. Esse procedimento possibilita a projeção do edifício 
existente elaborando um modelo do próprio edifício, apresentando a maior parte das suas especificidades 
de maneira mais real possível. 
O HBIM direciona os edifícios existentes à engenharia reversa (reverse engineering): quando o edifício é 
modelado, há avaliação dos processos que possibilitaram a sua concretização, visando melhorar a 
modelagem. Normalmente, o modelo HBIM inicia por meio digital, com instrumentos como scanner a laser, 
permitindo a obtenção de nuvens de pontos – conjuntura de pontos conectados no espaço –, esses pontos 
têm dados geométricos, ou seja, coordenadas sistêmicas, e dados colorimétricos, que é a associação do 
ponto a cor que consta na fotografia. 
O termo engenharia reversa tem suas origens no mundo do hardware. Uma empresa desmontar um 
produto de hardware competitivo na tentativa de conhecer os “segredos” de projeto e fabricação do 
concorrente. Os segredos poderiam ser facilmente entendidos se fosse possível obter as especificações de 
projeto e fabricação do concorrente. Mas esses documentos são de propriedade privada e não estão 
disponíveis para a empresa que está fazendo a engenharia reversa. Essencialmente, uma engenharia 
reversa bem-sucedida resulta em uma especificação de projeto e fabricação para um produto pelo exame 
de amostras atuais do produto (PRESSMAN, 2011, p.699 Apud Barbosa e Candido 2017). 
O método objetiva alcançar modelos BIM já existentes, firmando-se em elementos inteligíveis que 
abrangem dados informacionais de todo tipo, podendo ser atualizados, substituídos e enriquecidos. Esses 
elementos podem ser utilizados em edifícios parecidos, visto que aqueles são paramétricos, têm aspectos 
modificáveis e adaptáveis a situações específicas. Apesar ainda do pouco conhecimento sobre o HBIM por 
uma grande parte dos profissionais, os que têm ciência da sua imprescindibilidade no contexto atual de 
mundo e de valorização do patrimônio cultural buscam propagá-lo a partir da criação de banco de dados de 
componentes de edifícios, subsídios de estilos arquitetônicos. Sabe-se que por uma nuvem de pontos com 
resolução determinada há possibilidade de criação de modelo inteligível e paramétrico que abrange 
maiores informações sobre o edifício. 
O procedimento tem um tempo demorado para ser terminado, visto que a maioria dos instrumentos BIM 
foram elaborados para novos projetos, e não para já existentes. Dessa forma, estudiosos analisam novas 
concepções e novos processos para que haja mais rapidez e automatismo na ação que, por meio da nuvem 
de pontos, alcança o modelo de um edifício, sem perder dados e detalhes. 
Os fins que o HBIM pretende alcançar direcionam-se a estratégias, de acordo com o direcionamento do 
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setor construtivo, que permitam gerenciar conhecimentos e elementos de modo coordenado entre os 
profissionais, como também gerenciar de forma eficaz e eficiente custos e recursos. 
Fazer o cadastramento de um bem cultural tem como objetivo preservar os fatores imagéticos e históricos 
deste. A maioria dos bens históricos do Brasil ainda não foram documentados de modo devido. Diante da 
falta de uma sistemática cadastral e de um gerenciamento do patrimônio arquitetônico que use de modo 
adequado as tecnologias digitais, indica-se o emprego do HBIM (Historic Building Information Modeling), 
objetivando agilizar o procedimento de documentação, gerenciar de modo eficaz os bens e preservar de 
modo efetivo o patrimônio arquitetônico. 
O HBIM se determina como expansão conceitual do BIM voltando-se para os aspectos históricos e 
peculiares de edificações. O Building Information Modeling (BIM) consiste em um método avançado de 
atividade colaborativa que utiliza o padrão elaborado a partir de dados seguros e coordenados. Enquanto 
os mecanismos CAD se centram em projetar e representar a edificação apenas, o padrão BIM almeja 
abranger o circuito de existência da edificação por inteiro, permitindo este cadastrar, estudar, acompanhar 
e manter o patrimônio arquitetônico, de modo que tal patrimônio se perpetue para gerações futuras. 

Figura 2 – HBIM como expansão Conceitual do BIM Fonte: Produzido pelo autor 
Consoante Dore e Murphy (2012), o HBIM abarca recurso de engenharia reversa em que se realiza 
levantamento dos componentes arquitetônicos a partir da utilização de fotogrametria e/ou laser scanner. 
Depois de as informações levantadas são casadas a elementos paramétricos determinando a amostra 
finalizada da edificação. 

3.3.Uso HBIM 

O uso do HBIM consiste em uma manifestação geométrica 3D finalizada, compreendendo os pormenores 
do objeto como elementos e procedimentos construtivos. Em seguida, os dados levantados são 
combinados a objetos paramétricos, gerando o modelo completo da edificação. O produto final HBIM é um 
modelo geométrico 3D completo, incluindo detalhes do objeto como materiais e métodos construtivos. 
Então, probabilidades, projetações ortográficas, divisões, pormenores, cortes têm possibilidades de serem 
determinados com base na apreciação e na conservação de componentes históricos, composições e 
espaços. 

Figura 3  – Uso HBIM Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 4  – Núvem de pontos Catetinho Fonte: Produzido pelo autor 
Medir diretamente, modelar de modo geométrico e tridimensional, utilizar a fotogrametria digital, aplicar 3 
D Laser Scanning, usar as sistemáticas informacionais geográficas e de hipermídia são os recursos 
tecnológicos básicos para levantar e processar informações derivadas dos acervos arquitetônicos. 

4.Metodologia
Dentre as etapas básicas de uma metodologia de implementação HBIM, encontram-se precisamente a
definição das finalidades específicas, como também a tática contratual e avaliativa do progredimento e da
qualidade de serviços efetivados. A implementação implica a precisão de concordatas com empresas que
trabalharão de forma colaborativa para que se realize os procedimentos no desenvolvimento de uma
mesma ação. A utilização da tecnologia HBIM transforma, de maneira significativa, não apenas o modo
como os trabalhos são desempenhados, mas também o modo de avaliação e medição do progresso.
O processo HBIM que será desenvolvido se constituirá a partir da edificação do Catetinho. O software que
será utilizado será o Archicad 2020, devido a sua versalidade, ampla utilização do mercado e aceitação
vasta. O Archicad é um software que trabalha de modo integrado e geral, tendo várias funcionalidades,
assim é muito requisitado. Também se usará a fotogrametria que é uma classificação da topografia
topográfica local e da altimetria a partir de pares de fotografias simultâneas realizadas por duas câmeras de
um distanciamento constante entre si, permitindo visão tridimensional no momento em que são analisadas
por meio de aparelhamento adequado; fotocartografia.
A metodologia do presente trabalho tem como base um estudo de caso focado na modelagem do Museu
do Catetinho usando ferramentas HBIM. O método proposto para o desenvolvimento do projeto se
compõe de três etapas: 1 – Realização de registros no local; 2 – Colhimento de pontos chaves com a
fotogrametria; 3 – Início da modelagem.

Figura 5 – Processo HBIM Fonte: Produzido pelo autor 
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5.Estudo de Caso

O palácio do Catete foi a residência oficial do então Presidente Juscelino Kubitschek, que tinha decidido 
transferir a capital do país a época do Rio de Janeiro para uma área no Estado de Goiás no meio do 
território brasileiro. A ideia de fazer uma residência provisória para o presidente. Oscar Niemeyer planejou 
um palácio feito de tábua, e esse viria a ser a primeira obra projetada por ele no cerrado. 

Figura 5 – Palácio do Catete em 1957 Fonte: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) 

Juscelino Kubitschek inaugura primeira obra concluída da nova capital. O catetinho foi tombado pelo 
patrimônio histórico a pedido do próprio JK em 1959, hoje é um museu que retrata a vida simples dos anos 
de construção. O catetinho é estruturado em madeira com gabinete, banheiro com água quente e fria, 
cozinha e muita área verde no meio do cerrado. Entre várias histórias catetinho continua elegante no meio 
do cerrado, banhado por água de beber, e é uma das belezas que Brasília tem além dos eixos. 
Considerando a importância do Catetinho em um momento singular da história e do progresso brasileiro, 
deu-se a escolha do museu para esta pesquisa.  
Foram apresentados nesse estudo a concepção de preservação de patrimônio, a descrição do processo de 
documentação dos bens tombados e patrimônio histórico, a definição de cadastro e gestão de patrimônio 
arquitetônico por meio da tecnologia digital, o contraste com os métodos de gestão anteriores ao HBIM, o 
estabelecimento da diferença entre um projeto de manutenção e documentação pelo CAD e BIM, a 
construção e identificação das características do HBIM. 
Essas constatações são imprescindíveis para que se esclareça a importância da ferramenta HBIM. Fica 
evidente que os benefícios de tal ferramenta ainda são pouco conhecidos, considerando também o fator de 
resistência para sua adesão. Entretanto, é importante pesquisas desse tipo para que metodologias mais 
avançadas façam parte do contexto arquitetônico, de engenharia (e de manutenção e preservação) das 
obras públicas.  
Para o aumento da utilização dessa importante ferramenta para os profissionais que trabalham com a 
conservação de edificações de valor histórico e cultural, esse trabalho propõe as seguintes medidas 
significativas e viáveis, assim descritas: 
- Realização de encontros técnicos e científicos objetivando o estabelecimento de estratégias que possam
capacitar, conscientizar e sensibilizar profissionais que trabalham com a conservação de edificações tidas
como patrimônio de valor histórico e cultural, da importância, utilidade e versatilidade dessa ferramenta;
- Incorporação de experiências bem sucedidas em outras nações da utilização dessa ferramenta no Brasil.
Espera-se, dessa forma, a disseminação dos benefícios da metodologia BIM, fazendo com que essa
ferramenta fique conhecida e que práticas de implementação sejam desenvolvidas. Deve-se buscar
fundamentar conhecimentos teóricos, abrangendo habilidades na instituição de projetos com mecanismos
BIM, buscando tornar de ciência de todos a necessidade de atualizar as ferramentas de conservação do
Patrimônio Histórico Cultural.
Foi iniciada a modelagem do Catetinho utilizando o Software Archicad, assim como pode ser visto nas
figuras abaixo:
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Figura 6- Perspectiva Frontal Modelagem Catetinho Fonte: Produzido pelo Autor por meio do Software Archicad

Figura 7- Modelagem Catetinho a partir da núvem de pontos Fonte: Produzido pelo Autor por meio do Software 
Archicad 

8.Conlcusão

Diante do exposto, percebeu-se a importância da Modelagem da Informação da Construção (BIM) para a 
catalogação, salvaguarda e inventários de dados e informações relacionadas com edificações do patrimônio 
histórico e cultural, visando a sua conservação. 
Foi feito um modelo HBIM do patrimônio artístico e histórico do Catetinho, no Distrito Federal, usando 
metodologia e parâmetros estabelecidos nesse trabalho, colaborando para a conservação efetiva do 
Patrimônio Histórico Brasileiro, visto que este é um legado que caracteriza a historicidade humana. 
Levando em consideração os avanços tecnológicos e a ampliação de saberes dos profissionais, faz-se 
necessário trabalhar de forma conjunta e eficiente objetivando “eternizar” culturas e tradições de épocas 
que evidenciam a realidade humana.  
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Abstract: The proportion of materials used in concrete composition has great importance in order to build
a structure and public security, since materials have influence on concrete properties, in fresh and
hardened states. The identification of concrete traces is usually carried by human experts with high levels
of experience, but their results are influenced by physical and subjective factors. This paper presents a
proposal based on pattern recognition to identify different concrete traces through out images and their
texture features. The achieved results demonstrated the possibility of identifying concrete traces through
application of pattern recognition techniques to images. The best achieved rate was 87.1% of accuracy
using the SURF descriptor.

Keywords: Construction. Public security. Machine learning. Textural descriptors.

Resumo: A proporção dos materiais que compõem o concreto tem grande importância para a construção
de uma estrutura e segurança de seus usuários, pois os materiais influenciam nas propriedades do concreto,
tanto em estado fresco como em estado endurecido. A identificação dos traços de concreto normalmente é
realizada por especialistas humanos com altos níveis de experiência, sendo os resultados possivelmente
influenciados por fatores físicos e subjetivos. Este artigo apresenta uma proposta baseada em
reconhecimento de padrões para identificar diferentes traços de concreto por meio de imagens e suas
características texturais. Os resultados alcançados demonstraram a possibilidade de identificação de traços
de concreto por meio da aplicação de técnicas de reconhecimento de padrões a imagens. A melhor taxa
alcançada foi 87,1% de acurácia com o descritor SURF.

Palavras-chave: Construção civil. Segurança pública. Aprendizagem de máquinas. Descritores texturais.
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1. Introdução

A composição do concreto, também chamada traço, é caracterizada por seus componentes e as respectivas
quantidades. Tal definição é uma característica extremamente importante em qualquer obra e muda de
acordo com a finalidade de aplicação: lajes, contrapisos, muros, fundações, calçadas, vigas, etc. Além disso,
a proporção e a origem dos materiais exercem influência nas características finais do traço, dentre as quais
tem-se resistência, durabilidade e trabalhabilidade. Dentre os materiais comumente utilizados, tem-se
cimento, areia, brita e água, sendo que concretos com características especiais ainda incluem aditivos,
isopor, pigmentos, fibras, dentre outros (ABNT NBR 12655, 2015; MALTA, 2012; MONTEIRO, 2010).
A função dos agregados é aumentar o volume final e torná-lo mais econômico. Estes têm influências da
formação geológica local, pois são extraídos de jazidas próximas ao local de dosagem e edificação.
Conhecer suas características individuais, e também de sua combinação, é essencial para garantir certas
características fundamentais ao concreto e a segurança da estrutura. Além disso, materiais com diferentes
granularidades podem ser combinados dependendo da finalidade e produzem diferentes características
texturais (ABNT NBR 12655, 2015; BAUER, 1994; MALTA, 2012; METHA et al., 2008; MONTEIRO, 2010).
A água deve ser suficiente para envolver os grãos e promover a hidratação do cimento, além de atender os
requisitos da ABNT NBR 15900-1:2009. Sua função é ativar a reação química que transforma o cimento em
uma pasta aglomerante que criará um bloco único com a areia e a brita (agregados). Se em excesso, ter-se-
á uma pasta mais porosa e melhores níveis de trabalhabilidade. Porém, também haverá piores níveis de
resistência e aderência entre a pasta e o agregado devido à exsudação. Para a definição de tal proporção é
necessário identificar o teor de umidade dos agregados, pois estes podem transportar diferentes
quantidades de água para o concreto e ocasionar o decréscimo de sua resistência mecânica (ABNT NBR
15900-1, 2009; ABNT NBR 12655, 2015; MALTA, 2012; MONTEIRO, 2010).
Além dos custos envolvidos devido à degradação destas estruturas, o risco em termos de colapsos
estruturais merece atenção. Nos últimos anos, têm sido recorrentes os casos de colapsos de estruturas,
dentre os quais tem-se o colapso parcial de um viaduto em Brasília no ano de 2018 (VIADUTO, 2018), a
interdição do acesso à Rodovia Presidente Dutra em São Paulo no ano de 2019 (PREFEITURA, 2019) e o
desabamento de prédios na comunidade de Muzema, na Zona Oeste do Rio, em 2019 (MAIA et al., 2019).
Portanto, estudos pertinentes que auxiliem a fiscalização e a prevenção destes acontecimentos são
necessários com vistas a garantir estruturas mais seguras e duráveis e manutenções preventivas.
Outra importante característica deste cenário compreende o fato de que as inspeções para avaliar a
composição do concreto, e também se este mantém suas propriedades, são realizadas visualmente por
especialistas humanos. Tais inspeções demandam altos níveis de experiência por ser um fator decisivo para
uma correta avaliação. Dentre as possíveis ferramentas a serem empregadas, tem-se filmadoras, máquinas
fotográficas, lupas e binóculos (ABNT NBR 6118, 2004; SCHVAICKARDT et al., 2018).
Diante do exposto, este artigo apresenta uma alternativa para auxiliar as inspeções realizadas por
especialistas humanos na identificação dos constituintes do concreto de uma maneira qualitativa por meio
de imagens e reconhecimento de padrões. A Figura 1 ilustra o problema abordado no projeto e seu grau de
dificuldade. Suas imagens foram obtidas de cortes transversais de dois diferentes traços (cimento : areia :
brita : água), com as proporções (1 : 1,41 : 2,01 : 0,49) e (1 : 1,49 : 2,60 : 0,49). Neste exemplo, pode-se
nitidamente observar a variação na quantidade de britas entre os concretos. A proposta apresentada
propicia vantagens relativas à rapidez e precisão quando comparado à avaliação realizada manualmente. A
redução de fatores físicos e subjetivos inerentes ao ser humano também reduz o número de etapas
executadas manualmente e sua influência nos resultados finais. Tal influência compreende questões como
subjetividade dos especialistas humanos e características do processo (repetitivo, monótono e demorado),
além de requerer alto grau de concentração. Este conjunto de exigências sobrecarrega o profissional que
realiza a inspeção e o leva a possíveis distrações e baixas taxas de acerto (CONNERS et al., 1997; PHAM et
al., 1997; RADOVAN et al., 2001).
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( a ) ( b )

Figura 1 – Composições de concreto (cimento : areia : brita : água): (a) 1 : 1,41 : 2,01 : 0,49; (b) 1 : 1,49 : 2,60 : 0,49

2. Materiais e métodos

Sistemas computacionais com foco em reconhecimento de padrões contemplam as seguintes etapas:
aquisição, pré-processamento, segmentação, extração de características e classificação. Cada etapa
constitui um diferente contexto, possui diferentes níveis de complexidade e envolve conhecimentos
específicos e próprios, além daqueles inerentes ao domínio da aplicação.
Na primeira etapa foi obtida a base de dados, ou seja, o conjunto de imagens. Inicialmente foram
preparados os corpos de prova de concreto sob a forma cilíndrica e com medidas de 10 cm de diâmetro e
20 cm de altura. Foram utilizadas dois corpos de prova de concreto para cada um dos diferentes traços
analisados. Tal escolha é consequência do fato (e se adequa a ele) de que dois corpos de prova são
construídos com amostras de cada carga de concreto utilizada nas construções.
Os traços utilizados para a construção dos corpos de prova consideraram a proporção 1 : 1,41 : 2,01 : 0,49
utilizando cimento do tipo Portland CPII, areia média, brita zero (dimensão máxima característica igual a 9,5
mm) e água potável disponibilizada pela companhia de saneamento. Para avaliar a variação da
granularidade do agregado brita, foi utilizada uma variação do traço padrão com a troca da brita zero pela
brita um (dimensão máxima característica igual a 19 mm), gerando o traço 1 : 1,49 : 2,60 : 0,49. Nesta
variação de traço, tem-se um uso maior dos agregados (areia e brita) devido a um maior volume e
superfície de cada unidade do agregado brita, sendo necessária menor quantidade proporcional de
cimento para a construção de peças com um mesmo volume final, tal como ilustram as imagens obtidas de
cortes transversais apresentados na Figura 1.
Na sequência, foram realizados cortes transversais a cerca de 5 mm da base e outro 5 mm do topo do
corpo de prova. Tais cortes estão ilustrados na Figura 2(a) e o objetivo de ambos os cortes é eliminar a
camada superficial e expor a caracterização da composição real do concreto, tal como apresenta a Figura
2(b). A partir disto, foram realizados outros oito cortes transversais em cada corpo de prova de concreto.
Considerando que as lâminas de corte têm aproximadamente 2 mm, sendo obtido um total de nove
amostras distintas para cada corpo de prova. Considerando as duas faces de cada amostra, chegou-se a um
total de 18 imagens para cada corpo de prova. Ao todo, foram utilizadas 72 imagens para construção dos
modelos de reconhecimento dos traços de concreto.
O pré-processamento aplica operações para realçar as características importantes no processo de
diferenciação das classes existentes no problema. Nesta etapa, basicamente foi utilizada a biblioteca
OpenCV para converter a base toda em escala de cinza, tal como ilustra as imagens da Figura 2(b-c).
A segmentação compreende a próxima etapa e busca separar a região de interesse da imagem original e da
qual depende o sucesso de um modelo de identificação ou de classificação. Para isso, uma imagem é
“fragmentada” em múltiplas regiões, com o objetivo de simplificar ou mudar sua representação e facilitar
sua análise. Nesta etapa, buscou-se por uma imagem que estivesse toda formada pela área de interesse,
Figura 2(f). As imagens da Figura 2(c-d) representam a aplicação da técnica de limiarização para destacar o
objeto na imagem. Na sequência, aplicou-se o algoritmo de detecção de bordas Canny (BUENO, 2020) para
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ressaltar os contornos das bordas dos objetos e a função findContours da biblioteca OpenCV para
identificar os objetos. Esta função retorna os contornos de todos os possíveis objetos presentes na imagem,
seja do próprio traço de concreto, das britas ou de qualquer outra região com contraste em relação a seu
entorno. A partir da identificação dos possíveis objetos, os pontos pertencentes ao maior contorno com a
definição do traço de concreto foram selecionados. Após o cálculo do raio da circunferência, definiu-se e
salvou-se o retângulo circunscrito na mesma, Figura 2(e), culminando na Figura 2(f).

( a ) ( b ) ( c )

( d ) ( e ) ( f )

Figura 2 – Ilustração do processo de reconhecimento de padrões: ( a ) corpo de prova de concreto; ( b ) corte do
corpo de prova; ( c ) pré-processamento com conversão para níveis de cinza; ( d-e ) segmentação

A Extração de Características permite identificar uma abstração (descritor ou conjunto de características)
adequada para representar e descrever as áreas de interesse, a qual é constituída por um vetor numérico
de medidas. Foram utilizadas implementações disponíveis no software MatLab 2016 para a obtenção dos
descritores. Foi empregado o amplamente conhecido Padrão Binário Local (LBP - Local Binary Pattern), por
meio de suas variantes LBPu2 e LBPriu2 (MÄEMPÄ et al., 2000; OJALA et al., 1996). Além destes, outros três
descritores baseados em pontos de atenção foram considerados, Transformação de Características
Invariantes à Escala (Scale Invariant Feature Transform - SIFT) (LOWE, 1999, 2004; VEDALDI et al., 2008),
Características Robustas Aceleradas (Speed-Up Robust Feature - SURF) (BAY et al., 2006, 2008) e Regiões
Extremas Maximamente Estáveis (Maximally Stable Extremal Regions - MSER) (MATAS et al., 2002).
Pontos de atenção são empregados na identificação de objetos durante seu rastreamento em vídeos,
principalmente no monitoramento de ambientes como aeroportos. As características extraídas dos pontos
de atenção detectados possuem alto potencial devido aos padrões texturais decorrentes das composições
dos traços de concreto (Figura 1). Devido à variação do número de regiões e pontos identificados em cada
imagem, optou-se por utilizar momentos estatísticos para padronizar sua representação. Foram calculadas
média, variância, obliquidade e curtose para cada coluna dos vetores gerados pelos descritores. Ao final,
obteve-se quatro vetores de características para cada imagem, sendo um para cada momento estatístico
anteriormente definido. Para SIFT foram gerados vetores com 128 elementos para cada ponto de atenção
identificado nas imagens. Já para SURF e MSER foram consideradas as versões com 64 e 128 elementos
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para cada ponto de atenção identificado. Esta abordagem é comumente utilizada com filtros de Gabor
(YANG et al., 2008; ZHU et al., 2008). Maiores detalhes quanto à metodologia utilizada para a estração e a
variação de parâmetros podem ser obtidos emMartins (2014).
A classificação utiliza as representações anteriores para diferenciar os objetos nas imagens, atribuindo-lhes
identificadores e significados de acordo com suas características e descritores (PEDRINI et al., 2008). Na
etapa de classificação foi utilizado o algoritmo Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector Machine -
SVM), por meio da implementação LibSVM 3.2 (CHANG et al., 2011). Dentre as possibilidades
disponibilizadas pela biblioteca, os melhores resultados foram obtidos com a função de base radial
Gaussiana e uma busca gulosa para encontrar os melhores parâmetros C e  . A normalização dos dados
considerou a escala linear de cada atributo dos vetores de características no intervalo [-1,+1].
Diferentes avaliações foram consideradas a partir dos vetores de características com os momentos
estatísticos anteriormente descritos, além de uma avaliação utilizando apenas número de pontos de
atenção identificados em cada imagem como característica. Para a definição dos conjuntos de treinamento
e teste, dividiu-se a base de imagens em três partes (folds), as quais mantinham a representatividade das
classes pertencentes ao problema em questão. Foi empregada validação cruzada com três execuções,
sendo que em que execução, uma parte era usada como conjunto de teste e as outras duas eram utilizadas
como conjunto de treinamento. Os resultados finais são expressos pela acurácia média (acertos do
classificador) e desvio padrão (dp) das taxas de classificações corretas das três execuções.

3. Resultados

Para cada etapa do processo de reconhecimento de padrões foram testados diferentes parâmetros, muitos
dos quais já identificados anteriormente na seção de materiais e métodos. Os melhores resultados são
apresentados nos Quadros 1 à 4. As melhores taxas de reconhecimento obtidas com o descritor LBP foram
79.2% (dp = 2.4) com a versão LBPriu2 e sua invariância à rotação.

Quadro 1 – Taxas de classificações corretas para o Descritor LBP

Versão do LBP P R Acurácia (%) dp

riu2

8 1 69.2 4.7

8 2 73.3 6.2

16 2 79.2 2.4

24 3 72.5 8.2

u2

8 1 35.8 20.9

8 2 67.5 12.4

16 2 50.8 26.3

24 3 52.5 22.5

Quadro 2 – Taxas de classificações corretas para o Descritor SIFT

Medida Acurácia (%) dp

# Pontos 56.4 3.2

Média 81.3 2.8

Variância 84.8 2.9

Obliquidade 81.4 7.9

Curtose 82.5 5.3
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Quadro 3 – Taxas de classificações corretas para o Descritor SURF

Versão do SURF Medida Acurácia (%) dp

64

# Pontos 57.6 1.4

Média 82.2 3.5

Variância 87.1 3.1

Obliquidade 69.3 2.4

Curtose 74.1 7.0

128

# Pontos 57.6 1.4

Média 78.9 2.3

Variância 87.1 3.1

Obliquidade 72.9 2.3

Curtose 74.0 6.2

Quadro 4 – Taxas de classificações corretas para o Descritor MSER-SURF

Versão do SURF Medida Acurácia (%) dp

64

# Pontos 62.5 5.5

Média 63.4 6.4

Variância 57.8 9.4

Obliquidade 61.2 1.9

Curtose 63.5 4.2

128

# Pontos 62.5 5.5

Média 61.1 3.1

Variância 74.2 3.8

Obliquidade 56.5 1.9

Curtose 54.2 6.7

Para SIFT, os melhores resultados alcançados foram 84.8% (dp = 2.9) por meio dos vetores de
características definidos pelo cálculo do momento estatístico variância (Quadro 2). No Quadro 3 tem-se os
resultados obtidos com o descritor SURF, com o qual proveu taxas de reconhecimento de 87.1% (dp = 3.1)
com vetores de características baseados no momento estatístico variância para ambas as versões.
Utilizando a combinação SURF-MSER (Quadro 4) atingiu-se 74.2% (dp = 3.8) para a versão com 128
atributos e o momento estatístico variância.
O problema em questão envolve segurança e vidas humanas, além dos altos valores monetários
empregados na construção e manutenção das edificações. Os resultados obtidos se mostraram
importantes, principalmente com os bons resultados alcançados nos experimentos preliminares
apresentados. Além do exposto, destaca-se o descritor SURF com os melhores resultados utilizando apenas
vetores de características com 64 atributos.
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4. Conclusões

Este trabalho abordou ao problema de reconhecimento de traços de concreto por meio de imagens. Foram
avaliados classificadores construídos a partir do amplamente conhecido descritor LPB, por meio de suas
variantes LBPu2 e LBPriu2, além dos descritores SIFT, SURF e MSER-SURF, baseados em pontos de atenção. Os
resultados alcançados são bastante promissores para problema abordado, sendo que a melhor taxa de
reconhecimento foi 87.1% (dp = 3.1) usando apenas 64 atributos extraídos para o descritor SURF. Tais
resultados corroboram com a proposta de identificação de traços de concreto por meio da aplicação de
técnicas de reconhecimento de padrões e imagens.
Os trabalhos futuros compreenderão a ampliação da base de imagens, com maior variedade de traços e
imagens. Ao mesmo tempo, vislumbra-se a continuidade dos trabalhos com a avaliação de novas
alternativas para descritores, classificadores, estratégias de validação e também a seleção e combinação de
modelos, com o intuito de melhorar ainda mais os resultados. Possíveis alternativas foram apresentadas
por Martins et al. (2012), Martins (2014), Martins et al. (2015) e Spanhol (2018).
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Resumo: Os pavimentos são definidos como estruturas de múltiplas camadas, construídas sobre a 
superfície final de terraplenagem, a fim de resistir aos esforços aplicados pelo tráfego e do clima, 
garantindo conforto, economia e segurança aos usuários. Podem ser classificados em pavimentos rígidos, 
em que a capa de rolamento final ou revestimento é uma placa de concreto de cimento Portland e 
pavimentos flexíveis, quando o revestimento é composto de uma mistura asfáltica, constituída 
basicamente de agregados e ligantes betuminosos. Dentre os revestimentos asfálticos utilizados destaca-se 
o Tratamento Superficial (TS), revestimento delgado, de pequena espessura e custo reduzido, constituído
pelo espalhamento de ligante betuminoso e agregado mineral, com posterior compactação. No Estado do
Ceará, nordeste brasileiro, representa cerca de 61% da malha rodoviária pavimentada estadual. Apesar de
sua grande utilização, não existem métodos atuais de dosagem ou processo para avaliação de desempenho
em laboratório, o que pode acarretar no surgimento de vários tipos de defeitos nas rodovias. O presente
trabalho busca avaliar o desempenho do TS em laboratorio através do desgaste sofrido pelos corpos de
prova submetidos ao ensaio Wet Track Abrasion Test (WTAT), equipamento utilizado para dosagem de
microrrevestimento asfáltico e adaptado neste trabalho para avaliação do TS. Espera-se, à luz dos
resultados obtidos, classificar as melhores dosagens de agregados e ligantes. Por fim, espera-se ainda
comprovar a eficácia do ensaio WTAT, que pode ser uma ótima ferramenta para avaliação dos tratamentos
superficiais, além de ser um equipamento de baixo custo, podendo ser adquirido pela maioria dos
laboratórios.

Palavras-chave: tratamento superficial, avaliação de desempenho, WTAT. 

Abstract: Pavements are defined as multi-layered structures, built on the final earthwork surface, in order 
to resist the efforts applied by traffic and the weather, ensuring comfort, economy and safety for users. 
They can be classified as rigid pavements, where the final bearing cover or coating is a Portland cement 
concrete slab and flexible pavements, when the coating is composed of an asphalt mixture, consisting 
basically of bituminous aggregates and binders. Among the asphalt coatings used, the Asphalt Surface 
Treatment (AST) stands out, thin, thin and low cost coating, consisting of the spreading of bituminous 
binder and mineral aggregate, with subsequent compaction. In the state of Ceará, northeastern Brazil, it 
represents about 61% of the state's paved road network. Despite its widespread use, there are no current 
dosage methods or processes for evaluating laboratory performance, which can result in the emergence of 
various types of defects on the highways. The present work seeks to evaluate the performance of the AST 
in the laboratory through the wear suffered by the specimens submitted to the Wet Track Abrasion Test 
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(WTAT), equipment used to measure asphalt micro-coating and adapted in this work to evaluate the AST. It 
is expected, in the light of the results obtained, to classify the best dosages of aggregates and binders. 
Finally, it is also expected to prove the effectiveness of the WTAT test, which can be a great tool for 
evaluating surface treatments, in addition to being a low-cost equipment, which can be purchased by most 
laboratories.  

Keywords: surface treatment, performance evaluation, WTAT. 

1. Introdução

Os pavimentos são estruturas formadas por múltiplas camadas, onde o chamado revestimento é a camada 
mais superficial e que tem por função receber a carga dos veículos e mais diretamente a ação climática. É 
necessário que essa camada seja tanto quanto possível impermeável e resistente aos esforços de contato 
pneu-pavimento. Esses esforços são variados conforme a configuração das cargas e a velocidade dos 
veículos. Para tanto, os pavimentos são classificados, em geral, de acordo com a forma de distribuição dos 
esforços gerados pelo tráfego ao longo das camadas do pavimento, em rígidos e flexíveis. 

Os pavimentos rígidos são compostos por uma camada superficial de concreto de cimento Portland, 
construída sobre uma camada de material granular ou de material estabilizado com cimento (chamada sub-
base), assentada sobre o subleito ou sobre um reforço do subleito quando necessário. Os pavimentos 
flexíveis são compostos por revestimento de material asfáltico, apoiado sobre camadas (geralmente base, 
sub-base e reforço do subleito) constituídas por materiais granulares (solos ou misturas de solos, com ou 
sem adição de agentes estabilizantes) (DNIT, 2005) 

Dentre os diversos tipos de revestimentos asfálticos destacam-se os tratamentos superficiais (TS), que 
consistem na aplicação de ligante asfáltico e agregado em camadas simples ou múltiplas, com posterior 
compactação. O tratamento superficial se apresenta ainda como uma ótima solução para rodovias de Baixo 
Volume de Tráfego (RBVT). Segundo o Informativo Gerencial do Departamento Estadual de Rodovias (DER-
pCE, 2017), Para o estado do Ceará, no nordeste brasileiro, o TS constitui cerca de 64% de toda a malha 
estadual pavimentada. Essa realidade não difere do restante dos estados brasileiros, principalmente 
daqueles pertencentes à região Nordeste. 

Apesar de ser bastante utilizado observa-se que ainda são poucos os estudos laboratoriais de dosagem e 
avaliação das melhores taxas de aplicação dos materiais para TS, sendo essas taxas muitas vezes aplicadas 
de acordo com as normas rodoviárias (às vezes inadequadas), guiadas pelo bom senso do profissional. Essa 
prática pode provocar a ocorrência de defeitos no pavimento executado, além do aumento dos custos de 
construção e/ou manutenção. Assim, o objetivo do presente trabalho é avaliar o desempenho de amostras 
de TS construídas através de um procedimento laboratorial.  

2. Revisão da Literatura

O tratamento superficial é definindo-o com um revestimento executado através de uma ou mais aplicações 
de ligante betuminoso, seguido de igual número de operações de espalhamento e compactação de 
camadas de agregados com granulometria apropriadas [10]. Pode ser classificado como tratamento 
superficial simples (TSS), duplo (TSD) ou triplo (TST), dependendo do número de aplicações de ligante e 
agregado (DNIT, 2006), conforme ilustração apresentada na Figura 1. 

TSS; TSD; TST 
Figura 1 – Classificação dos tratamentos superficiais 
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Segundo Melo (1978), Larsen (1985) e Bernucci et al. (2010), as principais funções do tratamento superficial 
são: 

– primeiro revestimento de pavimentos sujeitos a tráfego leve ou médio;

– camada de rolamento de pequena espessura, porém, de alta resistência contra desgaste;

– impermeabilizar, ou rejuvenescer revestimentos asfálticos envelhecidos, fissurados e sujeitos à
infiltração de água;

– proteger a infraestrutura do pavimento;

– revestimento anti-derrapante, melhorando a resistência ao deslizamento;

– aumentar a resistência ao desgaste do revestimento;

– revestimento de alta flexibilidade, onde o trincamento por fadiga é quase inexistente;

– alta refletância e alta aderência entre pneu e superfície;

– sinalização visual, ao se utilizar agregados de cores diferentes;

– revestimento da primeira etapa da construção definitiva de pavimentos sujeitos a tráfego médio ou
pesado.

A execução dos tratamentos superficiais envolve os seguintes equipamentos principais: caminhão 
espargidor de ligante, equipamento mais importante para a execução do TS, composto de vários 
dispositivos como tanque de armazenamento, sistema de aquecimento e barra de distribuição de ligante; 
distribuidor de agregado, com espalhamento do material na taxa definida em projeto e rolos 
compactadores (lisos e pneumáticos) para a acomodação dos agregados, conforme apresentado na Figura 
2. 

a) espargidor de ligante; b) distribuidor de agregado; c) rolo de pneus
Figura 2 – Equipamentos utilizados na execução dos tratamentos superficiais 

3. Materiais e Métodos

Foram selecionados dois tipos de agregados minerais de pedreiras distintas que geralmente comercializam 
materiais para obras de construção civil na Região Metropolitana de Fortaleza. Como ligante asfáltico, 
foram selecionadas a emulsão asfáltica convencional (RR-2C) e a emulsão asfáltica modificada por polímero 
(RR2C-E). Atualmente utiliza-se a emulsão asfáltica convencional para serviços de tratamentos superficiais, 
apesar das diversas vantagens da emulsão modificada por polímero. 

Após determinadas as taxas de agregados e ligantes foram construídas 9 mantas de revestimentos do tipo 
TSD para cada material testado. Para tanto, utilizou-se um procedimento para confecção de revestimentos 
de tratamento superficial em laboratório desenvolvido por Loiola (2009), posteriormente modificado em 
sua forma de compactação das mantas (PEREIRA, 2010) e na maneira de distribuição dos agregados 
(PEREIRA, 2013). Esse procedimento visa simular todas as etapas construtivas de um serviço de tratamento 
superficial executado em campo. Sobre uma manta asfáltica de 3mm (vendida em rolos e utilizada em 
serviços de imprimação de lajes e caixas d’águas), cortada em tamanho adequado em formato circular e 
delimitadas por um aro metálico com 28cm de diâmetro interno, foram aplicados o ligante betuminoso e os 
agregados nas quantidades previamente calculadas para cada tipo de agregado. A cada aplicação de ligante 
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e agregado o conjunto foi compactado e ao final do processo aplicou-se um banho diluído de 
emulsão+água na proporção (1:1). 

Ao final, as mantas de TSD, foram submetidas ao ensaio Wet Track Abrasion Test (WTAT) para avaliação do 
desgaste do revestimento. A Figura 3 apresenta as etapas do processo construtivo das mantas de TSD em 
laboratório. Ressalta-se que o TSD consiste em duas aplicações de ligantes, alternadas por duas camadas de 
agregados. 

manta e molde metálico; aplicação da 1ª tx de ligante; aplicação da 1ª tx de agregado; 

compactação da 1ª camada; aplicação da 2ª tx de ligante; aplicação da 2ª tx de agregado; 

compactação da 2ª camada; aplicação do banho diluído; secagem em estufa; 

imersão do revestimento; ensaio WTAT (abrasão); lavagem após ensaio. 
Figura 3 – Processo construtivo do TSD em laboratório 

O procedimento de construção das mantas de TSD consta das seguintes etapas: 

1. pesa-se o conjunto (bandeja, placa de zinco, manta asfáltica anel metálico);

2. aplicação da 1ª taxa do ligante asfáltico a fim de atingir o valor calculado;

3. aplicação da 1ª camada de agregado (graúdo);

653



 Avaliação de Tratamentos Superficiais de Rodovias Através de Ensaios Laboratoriais 

4. submete-se o conjunto ao processo de compactação;

5. aplicação da 2ª taxa de ligante;

6. aplicação da 2ª camada de agregado (miúdo);

7. nova compactação do conjunto;

8. aplicação do banho diluído (mistura de água e emulsão na proporção de 1:1);

9. secagem da manta em estufa a 60ºC por 24h;

10. retirada da manta da estufa e após o esfriamento pesagem antes do ensaio (P1);

11. submersão em água por 10 minutos e ensaio no equipamento WTAT por 5 minutos;

12. lavagem da manta para retirada de partículas soltas e em estufa a 60º C até constância do peso;

13. após retirada da estufa e esfriamento faz-se a pesagem da manta (P2);

14. cálculo do desgaste (D), em %, através da diferença de pesos, conforme a equação (1):

100
1

21





P

PP
D

(1) 

O ensaio Wet Track Abrasion Test (WTAT) consta na norma técnica da ABNT NBR 14746: 
“Microrevestimento a frio e lama asfáltica – determinação de perda por abrasão úmida (WTAT)”. O ensaio 
determina a resistência à abrasão sob ação simulada da água e do tráfego e o teor mínimo de ligante 
residual do MRAF através do desgaste do revestimento por diferença de massa (CERATTI, 2011). Assim 
como foi feita uma adaptação do equipamento para avaliação de tratamentos superficiais, alguns autores 
já adaptaram tal equipamento para outros fins: tratamento antipó (DUQUE NETO, 2004) e avaliação de 
camadas de solo-emulsão (GONDIM, 2008). 

4. Apresentação dos Resultados

Foi realizada a caracterização dos agregados para verificação se os mesmos atendiam aos requisitos 
estabelecidos nas especificações técnicas, quanto à granulometria, abrasão Los Angeles, índice de forma, 
durabilidade, absorção e densidade e adesividade ao ligante.  

Quanto aos ligantes asfálticos, os mesmos foram fornecidos com a certificação das empresas que 
produzem e comercializam os mesmos. Após a caracterização verificou-se que os agregados atendiam 
todos os quesitos propostos para aplicação em pavimentação. 

Após a caracterização foram determinadas as dosagens dos agregados e ligantes conforme método 
utilizado pelo DER-CE (DERT-CE ES-P 11/00). Tais taxas constam no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 – Taxas de ligante e agregado. 

Agregado 

1ª tx de 
ligante 

(l /m2)

1ª tx de 
agregado 

(kg/m2) 

2ª tx de 
ligante 

(l /m2)

2ª tx de 
agregado 

(kg/m2) 

Banho 
diluído 

(l /m2)

Taxa total 
de ligante 

(l /m2)

Taxa total 
de agreg. 

(kg/m2) 

Agreg. 1 1,04 14,39 1,07 8,19 0,50 2,61 22,58 

Agreg. 2 0,64 13,82 0,50 5,32 0,45 1,59 19,14 

Em seguida foram confeccionados 9 corpos de provas de TSD, nesse trabalho denominadas de mantas de 
TSD, conforme procedimento de execução em laboratório apresentado anteriormente, para cada um dos 
materiais estudados (agregados 1 e 2; emulsão convencional e emulsão modificada por polímero), 
totalizando 36 mantas. 
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De um modo geral, observou-se que as taxas totais de ligante foram levemente maiores que as taxas de 
projeto, enquanto as taxas de agregados foram levemente menores, para o caso da emulsão convencional. 
Para a emulsão modificada por polímero observou-se taxas menores tanto para os ligantes quantos para os 
agregados. Isso já era esperado, uma vez que uma das vantagens da emulsão modificada por polímeros é 
justamente a necessidade de uma menor quantidade de ligante para envolver todo o agregado.  

As Figuras 4 e 5 apresentam as taxas de ligantes e agregados utilizando as emulsões convencional e 
modificada por polímero, respectivamente. As Figuras 6 e 7 apresentam os desgastes médios sofridos pelas 
mantas ao serem submetidas ao ensaio WTAT. 

Figura 4 – Taxas de materiais de TSD com emulsão RR-2C 

Figura 5 – Taxas de materiais de TSD com emulsão RR2C-E 

Figura 6 – Desgaste das mantas com emulsão RR-2C através do ensaio WTAT 
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Figura 7 – Desgaste das mantas com emulsão RR2C-E através do ensaio WTAT 

Através das Figuras 6 e 7 percebe-se que o agregado 1 obtive menor desgaste com o uso da emulsão 
modificada por polímero. Não foi observado melhora no comportamento para o agregado 2, apresentando 
valores de desgaste levemente superior para o caso da emulsão modificada. Assim, observa-se que em 
termos absolutos a utilização da emulsão modificada por polímeros não trouxe maiores benefícios para o 
desempenho dos revestimentos de TSD, quando considerado o ensaio WTAT.  

A comparação entre os desgastes sofridos para os dois tipos de emulsão teve como intenção observar se 
haveria alguma melhora no comportamento do revestimento com a utilização da emulsão modificada por 
polímero. Considera-se, nesse estudo, que um menor desgaste no ensaio WTAT pode significar que o 
ligante obteve um poder maior de segurar o agregado, impedindo que o mesmo fosse arrancado durante o 
ensaio, garantindo um melhor desempenho do revestimento. Em campo isso pode representar um 
revestimento de melhor qualidade, com uma vida útil maior e serviços de manutenção mais espaçados 
durante o tempo. 

5. Conclusões

Conclui-se através dos resultados dos ensaios realizados que o agregado 2 apresentou os menores 
desgastes (11,79%) em comparação com o agregado 1 (17,35%). Já para o caso do TSD com RR2C-E, o 
agregado 1 obteve o menor desgaste (10,79%), enquanto o agregado 2 apresentou um desgaste um pouco 
maior (13,16%). Ao se comparar os desempenhos dos revestimentos com o uso dos dois tipos de ligantes, 
observou-se que houve apenas uma pequena melhora nos desempenhos dos agregados 1, enquanto que o 
agregado 2 apresentou um menor desempenho para o uso da emulsão modificada. Assim, à luz da 
realização dos ensaios de WTAT, percebeu-se que a utilização da emulsão RR2C-E não trouxe grandes 
benefícios para os revestimentos de TSD. 

No entanto, sabe-se que esse ensaio, originalmente desenvolvido para microrrevestimento asfáltico e 
adaptado para o caso em estudo, se dá de uma maneira muito agressiva nos revestimentos de tratamento 
superficial, sendo necessários mais estudos para aprimorar o uso deste equipamento, que pode ser 
facilmente encontrado nos laboratórios de pavimentação devido o seu valor acessível. Por fim, entende-se 
que o mesmo se mostra uma ótima ferramenta para avaliação de desempenho dos tratamentos 
superficiais em laboratório. 
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Analysis of causes of pathological manifestations in common areas and facades of 
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Resumo: Para atender demandas e expectativas de consumidores e usuários, obras edificadas devem 
obedecer a quesitos de segurança, desempenho e conservação adequados. Contrapondo-se a isso, cenários 
de inobservância aos requisitos de projeto, uso de materiais de baixa qualidade e falta de manutenção 
preventiva e corretiva favorecem o aparecimento de manifestações patológicas. Em edificações que abrigam 
várias unidades habitacionais, essa situação pode ser ainda mais severa, devido ao adensamento 
populacional desses ambientes, o que pode intensificar o uso e desfavorecer diferentes aspectos de 
conservação. Nesse contexto, o estudo de manifestações patológicas vem se tornando promissor, devido à 
possibilidade de identificá-las precocemente e gerar possibilidades de uma melhor gestão da edificação, 
evitando prejuízos aos usuários. Relativamente a condomínios residenciais verticais, por exemplo, estudos 
têm sido incentivados nessa área, por abrigarem grande número de pessoas, e, em alguns casos, também 
constituírem habitações de interesse social. O estudo ora proposto buscou realizar um levantamento 
bibliográfico a fim de identificar as manifestações patológicas mais comuns em condomínios verticais 
multifamiliares, buscando também compreender os mecanismos atuantes nas principais causas identificadas 
relativas a essas manifestações. Para isso, serão utilizados repositórios mais comuns em Engenharias I, 
determinados conjuntos de palavras-chave para a busca, excluídos arquivos duplicados e tabulados os 
principais resultados sobre manifestações em fachadas. Os resultados permitiram evidenciar que, para esse 
tipo de edificação, as manifestações mais comuns se relaciona às fases de projeto e de execução. Ainda foi 
constatado que um forte contributo à evolução dos problemas encontrados foi a inexistência, em sua 
totalidade, de rotinas de manutenção.  

Palavras-chave: Manifestações patológicas, Edificações verticais multifamiliares,  revisão. 

Abstract: In order to meet the demands and expectations of consumers and users, built works must comply 
with requirements for adequate safety, performance and conservation. In contrast to this, scenarios of non-
compliance with the design requirements, use of low quality materials and lack of preventive and corrective 
maintenance favor the appearance of pathological manifestations. In buildings that house several housing 
units, this situation can be even more severe, due to the population density of these environments, which 
can intensify the use and disadvantage different aspects of conservation. In this context, the study of 
pathological manifestations has become promising, due to the possibility of identifying them early and 
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generating possibilities for better management of the building, avoiding losses to users. Regarding vertical 
residential condominiums, for example, studies have been encouraged in this area, as they house a large 
number of people, and, in some cases, also constitute social housing. The study now proposed sought to 
carry out a bibliographical survey in order to identify the most common pathological manifestations in 
vertical multifamily condominiums, also seeking to understand the mechanisms acting on the main identified 
causes related to these manifestations. For this purpose, the most common repositories in “Engenharias I” 
will be used, certain sets of keywords for the search, duplicate files will be excluded and the main results on 
manifestations in facades will be tabulated. The results evidenced that, for this type of building, the most 
common manifestations are related to the design and execution phases. It was also found that a strong 
contribution to the evolution of the problems encountered was the lack of maintenance routines in their 
entirety. 

Keywords: Pathological manifestations, vertical multifamily buildings, bibliographic review. 

1. Introdução

O crescimento acelerado da indústria da construção civil nos últimos anos, possibilitado pelos incentivos de 
crédito do governo federal para construções de diversas finalidades e motivado pelo adensamento 
populacional e pela verticalização urbana, abriu espaço para o desenvolvimento de novas técnicas e novos 
materiais relacionados aos sistemas de revestimentos e fachadas (MACEDO E MACHADO, 2019). Mesmo com 
esse desenvolvimento, não foi possível impedir a deterioração, muitas vezes precoce, das estruturas, 
ocorrência de acidentes e, consequentemente, perdas de desempenho, falhas involuntárias e problemas 
relacionados à imperícia (MACEDO E MACHADO, 2019; SOUZA E RIPPER, 1998). 

Diante desse cenário, mesmo com tecnologias e materiais inovadores disponíveis,  Pontes Júnior e Barbosa 
(2019) afirmam que ainda é possível observar o crescimento do número de incidências de manifestações 
patológicas sobre, principalmente, revestimentos e fachadas. Ainda adicionam que, relacionadas a isso, estão 
causas como omissão de etapas e elementos construtivos, execução inadequada e desrespeito às 
especificações de projeto. Como consequência disso, tem-se a redução do desempenho de fachadas e 
desvalorização estética e econômica do equipamento edificado. 

Obras edificadas devem atender às demandas e expectativas dos consumidores e favorecerem questões de 
segurança, apresentando um desempenho adequado. Essas obras tem vida útil determinada, a qual pode 
variar a depender de condições como qualidade do material empregado na execução e existência de rotinas 
de manutenção periódicas. Falta de manutenção aliada às causas descritas podem favorecer o surgimento 
de manifestações, que caso não sanadas, podem evoluir para cenários onerosos e que geram riscos aos 
usuários. Diante disso, destaca-se a importância de estudos de patologias das construções, compreendendo 
as relações das manifestações com suas possíveis causas. 

Qualquer estrutura edificada possui um tempo de vida útil em relação aos seus elementos estruturais, como 
pilares e vigas, e construtivos, como tijolo, chapisco, emboço, argamassa colante, revestimento cerâmico. 
Esses processos de redução de vida útil podem ser naturais e decorrentes do uso e tem como consequência 
a diminuição do desempenho para o qual foram projetadas. Para que isso seja respeitado, é necessário que 
existam rotinas de manutenções corretivas e preventivas durante o tempo de utilização. Nesse sentido, tem-
se como consequência a necessidade de reparos, que acarretam custos, mas garantem a segurança daqueles 
que dela fazem uso (MARÇAL e AMARAL, 2019). 

Além dos aspectos estéticos e de segurança, é válido destacar que as edificações podem constituir 
importante patrimônio histórico de uma nação, também devendo ser preservadas. A conservação desses 
bens, históricos ou não, devem contar com ciclos de manutenção orientados para a prevenção e/ou correção 
de patologias prediais, considerando a complexidade e heterogeneidade dos diferentes sistemas 
construtivos (CARVALHO, 2016).  

Considerando todos esses fatores, adiciona-se ainda a necessidade de conservação dos recursos naturais e 
econômicos relacionados à capacidade de edificar, tanto em empreendimentos recentes quanto nos reparos 
necessários àqueles que manifestam algum dano (CBIC, 2013 apud ZUCHETTI, 2015).  
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O estudo do tema baseou-se na recorrência de manifestações patológicas  em edificações residenciais 
multifamiliares, em nível nacional (PONTES JUNIOR E BARBOSA, 2019; LIMA 2015), principalmente em 
fachadas, o que pode contribuir para uma desvalorização estética e econômica da edificação, destacando-se 
como tema de importância. 

Com base nesse contexto, é evidente a demanda de estudos relacionados às principais causas de patologias 
em edificações, auxiliando na capacitação de profissionais e contribuindo para a prevenção desses problemas 
recorrentes (BAUER et al, 2015). Para os autores, “existe a necessidade de estudos com enfoque mais 
detalhados que permitam quantificar outras variáveis que influenciam nos processos de degradação [das 
fachadas], tais como: as condições ambientais, a orientação cardeal e o nível de gravidade e a localização dos 
danos.” Isso pode ajudar a garantir a conservação, segurança e estética de elementos estruturais e 
construtivos, contribuindo para uma valorização global das estruturas edificadas. 

Além disso, as investigações aqui procedidas podem ajudar a gerar  material que contribua para uma futura 
prevenção do surgimento dessas patologias, garantindo a conservação, segurança e estética dos elementos 
construtivos e estruturais e favorecendo a qualidade de vida e sensação de segurança dos usuários. 

Com relação à hipótese motivadora,  a escrita baseou-se na investigação bibliográfica: “As principais causas 
de manifestações patológicas em fachadas e áreas comuns de edificações residenciais multifamiliares 
verticais estão relacionadas às fases de projeto, construtiva e de utilização/manutenção da edificação”. 

Frente à possibilidade de degradação estética e desvalorização econômica, é importante que sejam 
compreendidos os mecanismos de interação entre os agentes causadores das manifestações patológicas e 
os elementos de fachadas e de áreas comuns a fim de que sejam melhor estudados. Isso pode favorecer 
diagnósticos mais fidedignos, reduzir a subjetividade no processo e facilitar a aplicação de rotinas de 
manutenção mais efetivas. Além disso, a criação ou reunião de dados de patologias prediais podem favorecer 
o desenvolvimento de ferramentas ou tecnologias que auxiliem na correlação dos dados com sua causa,
auxiliando no aprimoramento, por exemplo, de técnicas de inspeção predial. Neste sentido, este trabalho
busca reunir informações sobre as manifestações patológicas mais comuns em condomínios verticais,
esclarecendo problemas recorrentes nas diferentes regiões do país, através de uma revisão bibliográfica.
Nesta abordagem, também se buscou chamar atenção para a responsabilidade profissional relacionada às
principais causas.

2. Objetivos

2.1  Objetivo geral 

Este estudo visou identificar as manifestações patológicas recorrentes em fachadas e áreas comuns de 
condomínios verticais, através de uma revisão bibliográfica, buscando compreender os mecanismos atuantes 
nas principais causas das manifestações patológicas identificadas.  

2.2  Objetivos específicos 

Como objetivos específicos, pretendeu-se: 

• Efetuar um levantamento teórico para embasamento do tema manifestações
patológicas em unidades habitacionais;

• Coletar dados e identificar as principais manifestações patológicas em blocos
habitacionais em condomínios residenciais verticais;

• Determinar as manifestações mais comuns dentro do montante de trabalhos
reunidos;

• Identificar as causas das manifestações patológicas.
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3. Metodologia

O estudo foi baseado em uma investigação teórica sobre as principais causas de manifestações patológicas 
em fachadas e áreas comuns de edificações multifamiliares verticais, onde foram confrontados diversos 
autores e suas perspectivas sobre o assunto. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa ora proposta ainda pode ser classificada quanto aos procedimentos técnicos 
e objetivos envolvidos. Fundamentalmente, quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa será 
bibliográfica, com consulta de material já elaborado e consolidado em livros e artigos. Quanto aos objetivos, 
a pesquisa também terá cunho exploratório, para um primeiro contato dos autores com o tema; será 
descritiva, buscando descrever os mecanismos envolvidos nas causas das manifestações patológicas; e 
também explicativa, ao relacionar a causa ao tipo de manifestação observada. 

Para a aquisição do material bibliográfico, foram utilizados buscadores de periódicos, como Portal de 
Periódicos Capes e Science Direct. A busca também foi complementada por uma varredura no Google acerca 
do tema, a fim de identificar trabalhos não depositados nos buscadores especializados. Foram utilizadas 
palavras-chaves como “manifestações patológicas em edifícios”, “patologias”, “fachadas”, “condomínios” e 
semelhantes, em conjunto ou não e avaliados os resultados segundo os objetivos da pesquisa.  

4. Resultados e discussões

Rodrigues (2013) fez um levantamento em 10 edificações verticalizadas  de diferentes configurações sob 
responsabilidade de uma construtora em Porto Alegre. Entre os empreendimentos analisados, quatro 
tiveram número de ocorrências consideráveis ( de 134 a 233). Este comportamento, para a maioria dos casos, 
estava relacionado a uma maior área (quanto maior a área total das edificações mais manifestações foram 
detectadas). Outro fato destacado pela autora foi a idade das edificações, onde as quatro de maior ocorrência 
possuíam idade não superior a dois anos. A análise temporal das ocorrências deu-se de junho a agosto, 
período normalmente mais chuvoso do ano.  Do montante analisado, defeitos em esquadrias e instalações 
elétricas e hidráulicas representaram 66% das ocorrências.  

Em relação às esquadrias, a autora esclarece que a falta de vedação dos elementos, o descolamento de 
guarnições e marcos e a má fixação foram os mais recorrentes e , com isso, podem desencadear nas fachadas 
e áreas internas uma série de outros problemas. A recorrência de infiltrações estava diretamente ligada às 
falhas de fixação de peitoris e esquadrias, ocasionando deterioração da pintura e descolamentos na 
edificação. 

No que concerne às tubulações de água quente e fria, o principal problema constatado está ligado a má 
execução de soldas entre tubos e conexões. Isso fez com que se manifestassem manchas e bolores nas áreas 
internas e externas das unidades vistoriadas. Essas falhas hidráulicas também foram motrizes para o 
aparecimento de falhas elétricas, por incompatibilidade entre os projetos e entrada de fluido em pontos 
elétricos. Das manifestações analisadas, Rodrigues (2013) ainda conclui que, provavelmente, estejam 
associadas a inadequações de execução.  

Monteiro et al. (2013) também  executaram uma inspeção criteriosa em  07 edifícios residenciais de Sobral 
(CE), seguido de consulta aos usuários. Junto à gama de constatações, foram identificadas fissurações e 
trincamentos em decorrência de movimentações térmicas e mecânicas e, possivelmente, de inadequado 
fator água/cimento no material de emassamento. Além disso, também foram identificados desplacamentos 
de revestimento de peças estruturais em decorrência de oxidação de armaduras. Ao cenário avaliado, os 
autores relacionam a necessidade de manutenção e de projeto e execução mais rigorosamente 
acompanhados.  

Soares e colaboradores (2014) aplicaram uma metodologia focada no usuário para a identificação das 
patologias em conjuntos habitacionais da região cuiabana. A partir de uma pesquisa de campo, foram 
aplicados questionários com 15 perguntas de múltipla escolha que visaram o conhecimento dos moradores 
sobre os cuidados com a edificação e a percepção dos mesmos sobre serviços prestados pela construtora. 
Como resultado, identificou-se que 90% dos entrevistados receberam o manual da edificação, mas apenas 
25% deles haviam lido. Do montante, 83% não sabiam diferenciar o significado de manutenção preventiva e 
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corretiva, e, mesmo identificando uma série de problemas nas edificações, não sabiam se posicionar. A isso, 
os outros atribuem o alto índice de não leitura do manual, onde são esclarecidos os termos e indicadas ações 
a serem tomadas em caso de percepção de falhas ou manifestações patológicas. Dos problemas constatados, 
a maioria se relacionava às instalações hidráulicas, elétricas e infiltrações. Especificamente em fachadas, as 
infiltrações deterioram pinturas e revestimentos cerâmicos. Pelos relatos de moradores, os problemas foram 
percebidos logo após entrega da obra, o que pode indicar a ausência de projetos, não observância ao mesmo 
ou execução inadequada. Quanto às conclusões, os autores alertam para uma corresponsabilidade, 
indicando que aquilo que foi constatado precisa ser sanado pela construtora mas também destacando a 
importância da leitura do manual do usuário da edificação para que rotinas de manutenção preventiva sejam 
implementadas.  

Juliani (2015) utilizou uma abordagem de anamnese para um condomínio residencial de 04 blocos  na região 
de São José (SC) em alvenaria estrutural, próximo ao mar. Com resumo do levantamento nas áreas externas, 
o estudo indicou fissurações verticais, em paredes, próximo a janelas, junto de peitoris ou ainda na interface
alvenaria/laje. Além dessas, foram constatados desprendimentos da tinta do substrato. Como causas das
fissurações, podem estar relacionadas às movimentações devido às distribuições de tensões ou variações
higroscópicas e térmicas (diferenças de materiais, em alumínio e concreto). Ainda há a presença de molduras
nas janelas que podem estar contribuindo para que a água de chuvas, por exemplo, não escoem de maneira
adequada, sejam acumuladas e favoreçam a deterioração. As fissurações, algumas escalonadas, diretamente
em fachadas, podem estar relacionadas aos recalques de fundações. Como conclusão, a autora relaciona as
manifestações às fases de projeto, principalmente, e execução em sua maioria.

Figueiredo e colaboradores (2017) estudaram um prédio do tipo caixão, seguindo as investigações em 
alvenaria estrutural, na região de Recife. A edificação não possuía pilares ou vigas, era assente sobre estacas 
raiz, datava de 18 anos à data do estudo e é composta por dois blocos de térreo e mais 04 pavimentos. As 
manifestações foram identificadas a partir de inspeções visuais, entrevistas com usuários e análises de 
projetos existentes. De maneira geral, foram identificadas as seguintes manifestações patológicas e a elas 
atribuídas as causas que seguem: descolamento e destacamento de revestimentos cerâmicos, inclusive das 
fachadas, devido ao uso de argamassa comum à época da construção; manchas escuras na fachada, 
atribuídas à falta de manutenção durante a utilização da estrutura, favorecendo a proliferação de fungos; 
bolhas e destacamentos da pintura em áreas comuns e fachadas, como consequência da água que percola 
nos revestimentos; fissuras e rachaduras horizontais, devido aos recalques de fundação por ser construída 
em área de mangue estar sujeita às variações dos níveis de maré; fissuras verticais próximo às juntas de 
dilatação das fachadas, em decorrência da ausência de manutenção nos 18 anos de existência do prédio; 
fissurações do revestimento externo em decorrência das variações de temperatura; e, finalmente, 
abatimento do piso de pátio em função da inexistência de contrapiso e construção nas proximidades de um 
sistema de fossa. Como interpretação geral, detectou-se a falta de manutenção do edifício e a utilização de 
métodos de execução inadequados, frente às solicitações do ambiente e da estrutura.  

Azolim e colaboradores (2017) avaliaram as fachadas de 12 edificações de um conjunto habitacional em 
Alegrete (RS). Na inspeção, foram feitas visitas aos locais e confeccionados mapas de localização das 
patologias identificadas. Bolor e fissurações mapeadas foram constantes nos resultados observados, 
seguidos de diferentes outros tipos de fissurações (horizontais, verticais, inclinadas). Nas áreas onde o bolor 
foi constante, constatou-se a presença recorrente de umidade e proteção contra a incidência direta do sol. 
Às fissurações horizontais, foi atribuído como causa o fato de serem localizadas em zonas de encontro de 
alvenarias com elementos estruturais. A isso, pode-se atribuir a falta de elementos de junção que absorvam 
as diferentes movimentações de maneira uniforme. Para a maioria das manifestações, os autores 
recomendaram reparos simples que poderiam facilmente controlar a evolução dos problemas destacados. 
Ainda, adicionaram a importância de rotinas de manutenção para que o aspecto visual da edificação não 
fosse negativamente interferido.  

Pontes Júnior e Barbosa (2019), utilizando outra abordagem, analisaram 13 edificações de quatro pavimentos 
na cidade de Macapá, Amapá, constituintes de um parque residencial. As edificações, de idade aproximada 
de 05 anos, foram construídas em concreto armado com fechamento em blocos cerâmicos. Entre o padrão 
de patologias encontrado nas 13 unidades, constatou-se que as fissurações foram de maior ocorrência, 
seguidos de manchamentos, descascamentos de pinturas e desagregação. De uma maneira geral, a 
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localização de cada grupo de manifestações variou para cada bloco, contudo, também foi percebido um 
padrão de aparecimento em cantos e extremidades, painéis de paredes muito longos e na proximidade de 
esquadrias, inclusive aquelas com jardineiras. Juntos às esquadrias, relacionaram-se em maior número, 
fissurações devido à ação da água. Em cantos e extremidades, as fissurações e manchamentos foram mais 
comuns, o que se pode atribuir às falhas de projeto e problemas com execução. Esse mesmo padrão de 
aparecimento de manifestações patológicas se repete na região de paredes contínuas, entretanto, os autores 
atribuíram como principais causas a variação higrotérmica e a deformação lenta das estruturas.  

O mesmo estudo ainda explorou uma matriz de correlação para as possíveis causas das manifestações 
identificadas. Nesta abordagem, a classificação das causas das patologias foram reunidas em quatro grupos: 
falhas na especificação, falhas no processo executivo, ações de fatores externos e comportamento em uso. 
No primeiro grupo, falhas na especificação, os autores indicam que a escolha de materiais incompatíveis ou 
ausência dos mesmos favorecem o aparecimento de manchas, desagregações e descascamentos em 
pinturas. Além disso, o dimensionamento incorreto de peitoris e a ausência de vergas e contravergas e de 
pingadeiras estão ligados a fissurações e manchas. No segundo grupo, falhas no processo executivo, a 
utilização de materiais desconhecidos ou não indicados foram fatores forçantes para fissurações e manchas 
e a aplicação de materiais desconsiderando a boa prática podem ter contribuído para o aparecimento de 
desagregações e descascamentos. Em relação aos fatores externos, o aparecimento das manifestações foi 
afetado pela chuva, umidade, variação térmica, lixiviação de sais e aparecimento de vegetação. No último 
grupo, o comportamento em uso, os causadores foram a falta de limpeza ou a realização desta com produtos 
inadequados e as acomodações estruturais. 

Como conclusões, percebeu-se  fissurações e manchas como patologias de maior ocorrência, em sua maioria, 
em torno de aberturas, paredes contínuas e extremidades. Muitas dessas manifestações poderiam, segundo 
os autores, ter sido evitadas em função de um maior rigor técnico em função das especificações de projeto 
e controle de qualidade nos sistemas de revestimentos das fachadas.  

Cabe adicionar o trabalho de Peres (2001), que analisou um prédio histórico unifamiliar na cidade de 
Pelotas/RS. Embora diferente da abordagem dos outros trabalhos comentados anteriormente, com 
edificações multifamiliares, o padrão de patologias e suas causas parecem ser recorrentes para os estudos 
verificados. Na edificação, datada de 1878, recorrem manifestações relacionadas à umidade, fissuras e 
trincas e descolamentos de revestimentos. Estas recorrências, segundo a autora, se manifestam como 
consequência da falta de manutenção, de erros de execução ou da utilização de materiais inadequados. 
Embora seja uma edificação histórica e existam restrições em relação a sua manutenção,  evidencia-se esse 
“posicionamento cultural” em relação ao uso das edificações. Como causa motora, a autora, suportada pelo 
trabalho de Oliveira et al. (1994), atribui à umidade a origem dos problemas mais frequentes, principalmente 
na zona externa da edificação,  podendo estar relacionada com as condições climáticas da região.   

5. Considerações finais

Em relação aos trabalhos utilizados, foram levantados 08 estudos de diferentes regiões do país. Do conjunto 
estudado, foram verificadas manifestações recorrentes, como: ausência de vedação em esquadrias, devido 
a erros de execução de peitoris e dos caixilhos e posicionamento de elementos, como molduras, sem 
considerar seus efeitos. Fissurações como consequência de movimentações térmicas e mecânicas também 
foram identificadas na maioria dos estudos. Essas manifestações podem ser relacionadas a inexistência de 
juntas de dilatação, ausência de projetos ou má execução de fundações. Infiltrações que causam 
descolamento de pinturas e revestimentos ou uso de material inadequado também foram percebidos. 
Ausência de vergas e contra vergas, segundo boas práticas de construção, também foram motrizes para a 
identificação de fissurações em fachadas. A presença de bolores em alguns dos trabalhos sugere a 
necessidade de manutenção.  

Considera-se, pela análise, que a maioria dos problemas constatados estão relacionados às fases de projeto 
e execução, de responsabilidade dos técnicos dirigentes e fiscais das obras. Isso pode evidenciar a 
necessidade de maior atenção técnica quanto à observância de projetos,  métodos e profissionais envolvidos 
na execução, a partir da criação de sistemas de controle de qualidade, por exemplo.  
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Outro ponto de destaque é a percepção do usuário, indicando uma co-responsabilidade na conservação da 
edificação. No trabalho analisado, a maioria dos usuários, embora possuíssem o manual da edificação, não o 
haviam lido. Mesmo tendo sido avaliado apenas um trabalho e considerações adicionais, como classe social 
e nível de instrução devam ser melhor estudadas,  pontua-se certa negligência quanto às rotinas de 
manutenção por parte desses usuários/proprietários. Ainda evidencia-se que, embora as tecnologias tendam 
a avançar, esse posicionamento do usuário é cultural e precisa ser modificado a partir de metodologias de 
educação.  
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Resumo: Dentre as principais patologias que acometem as edificações está a infiltração, capaz de promover 
uma série de danos e comprometer o desempenho e segurança dos sistemas construtivos. Diversos são os 
mecanismos que atuam para o ingresso da umidade, sendo aqueles decorrentes da chuva, condensação e 
ascensão capilar os mais corriqueiros. No entanto, também há situações em que o lençol freático é raso nos 
entornos da edificação ou esta possui níveis de subsolo próximos a tal camada, cenário onde a ocorrência de 
chuvas intensas e intervenções por parte de terrenos vizinhos pode vir a provocar a elevação do nível de 
água e o surgimento de manifestações patológicas. Neste cenário, o presente estudo de caso tem como 
objetivo avaliar as manifestações presentes no sistema de drenagem de um edifício hospitalar na cidade de 
Salvador - BA que utiliza sistema de reservatório de nível para controle da profundidade do lençol freático, 
observando-se que o nível de água na região da edificação é raso e há histórico da ocorrência de afloramentos 
durante o período de chuvas intensas. Para diagnóstico das patologias foi realizada visita in loco com 
verificação e mapeamento de todo o sistema de drenagem e poços de elevadores da edificação, procedendo-
se com registro fotográfico, teste de pHmetria para identificação de infiltrações. Após análise dos problemas 
encontrados, são apresentadas as possíveis causas das patologias identificadas, onde foi possível observar a 
influência ativa das condições climáticas e do comportamento das edificações vizinhas para ocorrência dos 
fenômenos identificados. Ao final, são sugeridas metodologias de tratamento para correção dos danos e 
anomalias encontrados. 

Palavras-chave: Infiltração; Lençol Freático; Patologia; Garagem; Drenagem. 

Abstract: Infiltration is among the main pathologies that affect buildings, capable of promoting a series of 
damages and compromising the performance and safety of construction systems. There are several 
mechanisms that act for the ingress of moisture, the most common ones resulting from rain, condensation, 
and capillary rise. However, there are also situations where the water table is shallow in the surroundings of 
the building or it has subsoil levels close to that layer, a scenario where the occurrence of intense rains and 
interventions by neighboring buildings may cause the level of water to rise and the appearance of pathological 
manifestations. In this scenario, the present case study aims to evaluate the manifestations present in the 
drainage system of a hospital building in the city of Salvador - BA that uses a reservoir system to control the 
depth of the water table, observing that the level of water in the building region is shallow and there is a 
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history of outcrops during the period of intense rain. For diagnosis of pathologies, an on-site visit was carried 
out with verification and mapping of the entire drainage system and elevator shafts of the building, 
proceeding with a photographic record, pHmetry test to identify infiltrations. After analyzing the problems 
found, the possible causes of the identified pathologies are presented, where it was possible to observe the 
active influence of climatic conditions and the behavior of neighboring buildings for the occurrence of the 
identified phenomena. At the end, treatment methodologies are suggested to correct the damage and 
anomalies found. 

Keywords: Infiltration; Groundwater; Pathology; Garage; Drainage. 

1. Introdução

A construção civil é um setor fundamental para o desenvolvimento e crescimento da sociedade, sendo o 
crescimento acelerado, uso de novos produtos e materiais inovadores com desenvolvimento de novas 
técnicas construtivas características inerentes ao setor. Contudo, tem-se observado a incidência cada vez 
maior de manifestações patológicas nos sistemas construtivos. Tais ocorrências estão diretamente 
relacionadas à perda de desempenho das estruturas, conduzindo-as progressivamente a estados inferiores, 
podendo atingir níveis críticos onde compromete-se a segurança e usabilidade da edificação (ANTUNES, 
2010; DAL MOLIN et al., 2016). 

A NBR 15575 (ABNT, 2013) define a vida útil das edificações como o período em que seus elementos e 
sistemas construtivos apresentam desempenho adequado frente às exigências para as quais foram 
projetados e construídos, considerando a manutenção periódica. Já a durabilidade pode ser entendida como 
a capacidade que uma estrutura possui em resistir satisfatoriamente à ação dos agentes degradantes, 
estando intrinsicamente ligada à sua vida útil, dependendo tanto das variáveis decorrentes da exposição 
ambiental quanto das condições de uso (SCHULER, 1998). 

Caracterizada pela percolação indesejada de água, a infiltração situa-se como uma das principais patologias 
encontradas nas edificações. Capaz de prejudicar tanto a estrutura quanto os critérios de usabilidade da 
edificação, a infiltração ocorre em diversos elementos, como pisos, paredes, elementos estruturais, fachadas 
etc. Dentre as principais manifestações associadas à presença de umidade estão o surgimento de 
manchamentos, fissurações, desplacamentos, crescimento de microrganismos como bolores e fungos, 
desenvolvimento de eflorescências e corrosão. 

Nas situações em que o nível do lençol freático é raso, tem-se alta probabilidade de ocorrência de infiltração 
de água nas estruturas e possíveis alagamentos, uma preocupação ainda mais evidente em estruturas 
enterradas (BURGOS et al., 2017). Tal situação reforça a necessidade de conhecer a profundidade do nível 
d’água no terreno das construções ainda na fase de projeto, permitindo que sejam adotadas soluções 
adequadas para controle do nível de água evitando instabilidades no solo e o aparecimento de patologias ao 
longo da vida útil das estruturas (DA SILVA ROSA et al., 2020). 

A NBR 6122 (ABNT, 2019) ressalta a importância do conhecimento sobre a proximidade com o lençol freático 
para elaboração dos projetos de fundações, observando ainda que qualquer obra que influencie o nível 
d’água próximo a edificações existentes deve levar em consideração eventuais efeitos deste sobre tais 
construções. Neste sentido, Soares (2019) acrescenta que as estruturas devem ser projetadas considerando 
a influência dos esforços hidrostáticos ou dispor de sistemas drenantes apropriados, lembrando ainda que 
alterações indevidas no nível do lençol podem causar diversos transtornos e até mesmo recalques nas obras 
vizinhas. 

Além da influência mecânica, também deve ser observada a influência química das águas subterrâneas, 
usualmente mais agressivas do que aquelas advindas das precipitações. Além de atuar como meio para a 
ocorrência de diversas patologias como a reação álcali-agregado, a água pode conter contaminantes como 
cloretos e sulfatos, conhecidos agentes agressivos das estruturas de concreto armado. Estes, impulsionados 
pela pressão do empuxo, podem ser facilmente carreados pelas águas subterrâneas até ingressar nas 
estruturas, intensificando sua degradação (BURGOS et al., 2017). Sendo, segundo Júnior et al. (2010), 
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frequente a ocorrência de fenômenos deletérios no concreto, argamassa e componentes cerâmicos das 
fundações quando há a contato das estruturas com as águas subterrâneas. 

Dentre as diversas técnicas para controle do nível de água do solo, está a utilização de caixas drenantes, que 
consiste na construção de caixas permeáveis que interceptam a água ascendente e a conduz por tubulações 
ou canais preenchidos com material drenante até um reservatório de nível, a partir de onde são escoadas 
para o sistema de drenagem por gravidade ou com auxílio de bombas (JANUÁRIO et al., 2016). 

O uso de veículos aéreos não tripulados (VANT), ou Drones, é uma técnica que tem sido cada vez mais 
utilizada na construção civil, seja para situações de controle e acompanhamento de obra ou inspeções 
prediais e avaliações (LISBOA et al., 2018). Os drones facilitam a obtenção de informações de regiões de difícil 
acesso, onde normalmente seria necessário gasto com locação de equipamentos e ferramentas para 
realização de inspeções. Neste sentido, tem-se confirmado cada vez mais a eficiência dos drones como 
ferramenta para identificação de manifestações patológicas e registro de imagens de alta definição que 
favorecem a tomada de decisão sobre a necessidade de intervenções e ainda permitem que sejam feitos 
mapeamentos dos danos para acompanhamento das degradações (TONDELO e BARTH, 2019). 

O presente estudo de caso teve como objetivo avaliar as manifestações patológicas associadas a problemas 
de drenagem de um edifício em complexo hospitalar na cidade de Salvador-BA, avaliando as características 
do sistema e do entorno da edificação, visando identificar as prováveis causas das manifestações observadas 
e apresentar alternativas para solução. 

2. Metodologia

A edificação analisada está situada em região com classe de agressividade ambiental tipo III (ABNT NBR 
6118:2014), possui aproximadamente 22 anos de construída, estrutura do tipo convencional de concreto 
armado com paredes de vedação e 15 pavimentos, incluindo estacionamento, lojas e escritórios (Figura 1).  

O sistema de drenagem da edificação conta com reservatório de nível para controle da profundidade do 
lençol freático e foi relatado que o nível do lençol na região da edificação é raso, com histórico da ocorrência 
de afloramentos durante período de chuvas intensas. A análise foi realizada por meio do estudo dos projetos 
hidráulicos da garagem e inspeção in loco de todas as caixas do sistema de drenagem no pavimento garagem 
e poços dos elevadores com captação de imagens em câmera de alto zoom profissional (Sony DSC H400). 
Também foi realizado teste de pHmetria com solução alcóolica de fenolftaleína associada à termografia 
infravermelha (câmera FLIR C2 profissional) para detecção de infiltrações e mapeamento de todo o sistema 
de drenagem da garagem, juntamente com mapeamento da vizinhança com VANT/Drone profissional (DJI 
Mavic Pro) para avaliar as condições das edificações vizinhas. 

Após detecção das anomalias, foi feito o diagnóstico do problema, identificadas as prováveis causas das 
manifestações encontradas e apresentadas alternativas de solução. 

Figura 1 – Vista geral da edificação (Fonte: GoogleMaps) 
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3. Resultados e discussão

3.1 Sistema de drenagem 

A Figura 2 mostra o projeto hidráulico da garagem 1, a nível do solo, onde pode ser vista a rede de drenagem 
e posição das 33 caixas drenantes que escoam para um reservatório de nível. Na Figura 3 pode-se observar 
o corte das caixas drenantes com suas camadas constituintes e os níveis de escoamento do sistema, sendo
projetados três níveis de esgotamento que operam por gravidade, com uma ou duas bombas.

Figura 2 – Projeto hidráulico da garagem 

Figura 3 – Corte das caixas drenantes (esq.); Níveis de escoamento do sistema (dir.) 

3.2 Garagem 1 

Durante a vistoria na garagem foi identificado que um dos reservatórios de acumulação (poço artesiano) não 
estava ativo (Figura 4). Das 33 caixas drenantes, as de número 1 a 7, 19 e 31 estavam com água acumulada 
(Figura 5), as de número 24, 25, 26 e 32 apresentaram água fluindo (Figura 6), a caixa 27 estava 
aparentemente obstruída (Figura 7 - esquerda) e as demais, secas (Figura 7 - direita).  
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Figura 4 – Poço artesiano desativado 

Figura 5 – Caixa 1 (esq.); Caixa 2 (dir.) 

    Figura 6 – Caixa 25 (esq.); Caixa 26 (dir.) 

Figura 7 – Caixa 27 (esq.); Caixa 10 (dir.) 

3.3 Poço dos elevadores – Torre A 
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Foram vistoriados todos os poços de elevadores da Torre A, onde se observaram infiltrações no elevador 
social 3 e no elevador de macas (Figura 8). Em ambos foi realizado ensaio de pHmetria, sendo identificadas 
regiões infiltrantes com idade recente, caracterizadas pela reação da solução com o hidróxido de cálcio 
lixiviado, e mais antigas, com coloração branca devido à formação de carbonatos de cálcio pela reação de 
hidróxido de cálcio com o ar atmosférico. Tal situação evidencia falha no sistema de impermeabilização do 
poço dos elevadores supracitados, sendo que não foram registradas patologias nos poços dos elevadores 
sociais 1 e 2 (Figura 9). 

Figura 8 – Acúmulo de água e carbonatos no elevador social 3 (esq.); Infiltração no elevador de macas (dir.) 

Figura 9 – Poço do elevador social 1 (esq.); Poço do elevador social 2 (dir.) 

3.4 Poço dos elevadores – Torre B 

Na torre B, foram vistoriados apenas os elevadores sociais, por indisponibilidade de acesso ao elevador de 
macas. Nestes, foram encontradas infiltrações no elevador social 3, com acúmulo de água (Figura 10). Os 
poços dos elevadores 1 e 2 não apresentaram manifestações patológicas (Figura 11). 

Figura 10 – Elevador social 3 – Acúmulo de água (esq.) e sinais de infiltração (dir.) 
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Figura 11 – Elevador social 1 e 2. 

3.5 Entorno do empreendimento 

Foi realizado voo de drone na região posterior da edificação, onde observou-se crescimento de vegetação no 
muro de contenção (Figura 12 – Esq.) e corrosão no muro de divisão do terreno (Figura 12 – Dir.), situação 
importante que deve ser avaliada com mais rigor para garantia da estabilidade do talude, principalmente 
devido à existência de obra no terreno vizinho com acúmulo de material nas proximidades do muro (Figura 
13). 

Figura 12 – Muro de contenção – Crescimento de vegetação (esq.); Corrosão das armaduras (dir.) 

Figura 13 – Obra no terreno vizinho (esq.); Acúmulo de material próximo ao muro de contenção (dir.) 

 Em visita às outras edificações vizinhas, obteve-se a informação de que o consumo de água de um 
condomínio adjascente ao complexo hospitalar é oriundo de poço freático, cuja utilização foi interrompida 
devido às restrições impostas pelas autoridades municipais em função da pandemia de coronavírus, o que 
promoveu acúmulo de água no aquífero no período da vistoria. 
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3.7 Análises e soluções 

Com base nas evidências encontradas e projetos analisados, pode-se concluir que existe um aquífero raso na 
região que aflora quando os índices pluviométricos são elevados. Ressalta-se que nos meses de abril e maio 
de 2020 (período prévio à vistoria) houve, segundo dados do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA), uma precipitação pluviométrica acumula da de 400 mm em cada mês, conforme pode ser visto na 
Figura 14, sendo a maior média histórica dos últimos 20 anos.  

Além disso, a mudança no consumo de água do poço freático da edificação vizinha ao prédio vistoriado 
favoreceu o aumento da quantidade de água no aquífero, o que contribuiu para a infiltração observada nos 
poços de elevador com sistema de impermeabilização deficiente, sendo informado por funcionário da 
edificação que é necessária drenagem manual da água dos poços de elevadores diariamente. Ademais, não 
foram encontrados indícios de danos estruturais ou presença de fissuras na estrutura. 

Figura 14 – Índice pluviométrico acumulado na Bahia – abril (esq.); maio (dir.). Fonte: INEMA (2020a, 2020b) 

Dado o exposto, recomenda-se que seja realizada limpeza completa da tubulação do sistema de drenagem, 
visando principalmente a desobstrução das caixas drenantes. Também se recomenda a transformação do 
poso artesiano desativado em um reservatório de nível, com bombas, para melhor controle do nível do lençol 
freático. Também deve ser refeita a impermeabilização dos poços dos elevadores, de preferência com 
sistema semiflexível que seja resistente a pressões negativas do subsolo. 

É importante que seja feita a recuperação do mudo dos fundos, com remoção da vegetação e tratamento da 
corrosão das armaduras. Para tratamento da corrosão, deve-se escarificar o concreto expondo a armadura 
até uma profundidade de 10 a 15 mm por trás das barras de aço, o suficiente para possibilitar a remoção da 
oxidação nas barras por lixamento e aplicação de primer anticorrosivo. É de extrema importância que seja 
verificada a perda de seção da armadura, sendo consultado engenheiro estruturalista para determinação da 
necessidade de reforços e avaliação da estabilidade antes da realização de intervenções. 

4. Conclusões

Após análise dos problemas encontrados, observou-se que as infiltrações registradas foram principalmente 
resultantes da falta de manutenção adequada do sistema de drenagem associado a um aumento do volume 
no aquífero local, dado o menor consumo na vizinhança e maior regime pluviométrico no período.  

O observado evidencia a importância do dimensionamento adequado e contínua manutenção do sistema 
drenante, visto que obstruções no fluxo de água e o mal funcionamento do sistema de esgotamento podem 
provocar elevações nos níveis do lençol freático e danos às estruturas devido à percolação de água. Destaca-
se também que o bom desempenho da edificação está relacionado ao bom funcionamento do sistema de 
drenagem e este não deve ser dependente da ocorrência favorável de fatores externos como o consumo de 
água por parte das edificações vizinhas.  
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De forma geral, os danos observados foram pequenos, sem sinais de corrosão ou fissuração da estrutura. 
Ainda assim, é importante que as medidas corretivas sejam realizadas com celeridade para evitar futuros 
problemas e o avanço do estado de degradação, associado a elevados custos de manutenção corretiva, que 
venham a comprometer a usabilidade e segurança da edificação. 
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Resumo: A degradação de estruturas de concreto armado, decorrentes da corrosão das armaduras, é uma 
patologia que acomete a construção civil no mundo todo. A corrosão das armaduras é um assunto que não 
deve passar despercebido durante todas as fases da construção, sendo que o ideal em uma obra é que haja 
planejamento prévio para que se possa ter um melhor controle tecnológico dos materiais empregados, 
garantindo assim as melhores condições de aplicação dos mesmos, em especial a utilização de armaduras de 
aço. Este trabalho teve por objetivo principal mapear os pilares externos com fissuras e que apresentavam 
armaduras expostas em um edifício educacional na Universidade Federal do Acre – UFAC, sendo que esse 
prédio conta com atividades educacionais, como salas de aula e de professores, e atendimento médico 
clínico. Após a realização do estudo de caso, obteve-se, através de ensaio de esclerometria no concreto 
realizado pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC), que a resistência do concreto à 
compressão manteve-se superior à resistência de projeto, 25 MPa, para todos os elementos ensaiados. A 
manifestação patológica mais predominante nos pilares foi a fissuração vertical, aparecendo em 21 dos 58 
pilares da edificação. Encontrou-se armaduras exposta com corrosão em 2 pilares do edifício. O diagnóstico 
apontou como causa das manifestações de corrosão, principalmente, o cobrimento insuficiente, estando 
abaixo do previsto na ABNT NBR 6118:2014. Outra possível causa apontada para a corrosão foi a má execução 
do edifício, visto que encontrou-se dificuldade para obtenção de informações da construção. A definição de 
conduta proposta foi a limpeza das armaduras, com verificação da integridade das seções da mesma, 
prosseguindo para a aplicação de revestimento anti-corrosão e finalizando com o reparo do componente 
estrutural, bem como a aplicação de argamassa para regularização do cobrimento mínimo.  

Palavras-chave: Corrosão das Armaduras. Diagnóstico de Corrosão. Definição de Conduta. Inspeção Predial. 

Abstract: The degradation of reinforced concrete structures, resulting from the corrosion of reinforcement, 
is a pathology that affects civil construction worldwide. The corrosion of reinforcement is a subject that must 
not go unnoticed during all phases of construction, and the ideal in a work is that there is prior planning so 
that one can have a better technological control of the materials used, thus guaranteeing the best conditions 
of application, in particular the use of steel reinforcement. The main objective of this work was to map the 
external pillars with cracks and exposed armor in an educational building at the Federal University of Acre - 
UFAC, and this building has educational activities, such as classrooms and teachers, and clinical medical care. 
. After carrying out the case study, it was obtained, through a sclerometry test on concrete carried out by the 
Technology Foundation of the State of Acre (FUNTAC), that the concrete's resistance to compression 
remained higher than the design strength, 25 MPa, for all the elements tested. The most prevalent 
pathological manifestation in the pillars was vertical cracking, appearing in 21 of the 58 pillars of the building. 
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Armor exposed to corrosion was found in 2 pillars of the building. The diagnosis pointed out as the cause of 
the corrosion manifestations, mainly, the insufficient covering, being below the predicted in ABNT NBR 6118: 
2014. Another possible cause pointed to corrosion was the poor execution of the building, sience it was 
difficult to obtain construction information. The proposed conduct definition was the cleaning of the 
reinforcement, with verification of the integrity of its sections, proceeding with the application of anti-
corrosion coating and ending with the repair of the structural component, as well as the application of mortar 
to regularize the minimum covering. 

Keywords: Pathological Manifestations. Building Inspection. Constructive Systems. 

1. Introdução

A corrosão das armaduras inseridas no concreto armado é uma preocupação de longa data. Ela tem um 
impacto avassalador na degradação e deterioração de elementos estruturais e na vida útil da estrutura. 
Apesar de ser um problema antigo e já bem conhecido, a nossa capacidade de mitigá-la permanece limitada, 
sendo necessário o desenvolvimento de novas estratégias de mitigação de corrosão funcionalmente mais 
eficazes para estruturas de concreto armado (BALONIS et. al., 2019). 

A corrosão do aço não limita-se apenas à deterioração do desempenho mecânico do concreto, mas também 
compromete a sua integridade estrutural à medida em que as fissuras e rachaduras desenvolvem-se devido 
à expansão do volume dos produtos oriundos da corrosão (LI et. al., 2020). 

O Ferro é o principal componente da armadura de aço utilizada na construção civil, reage com o meio 
ambiente, transformando-se principalmente em Fe2O3 hidratado, conhecido como ferrugem, que apresenta 
um estado de energia menor e, portanto, mais estável que o do ferro metálico (RIBEIRO et. al., 2018). 

A umidade do ar é sem dúvida um dos fatores atmosféricos que implica diretamente na velocidade de 
corrosão do aço. No entanto, a simples presença de água pura num ar também puro tem baixo potencial de 
corrosão, ou seja, o processo ocorre lentamente. Entretanto, quando se combina com outros elementos 
poluentes ou agressivos, passará a ter uma função preponderante no ataque da ferragem (MARCELLI, 2007). 

A corrosão conduz à formação de óxidos e hidróxidos de ferro, produtos de corrosão avermelhados, 
pulverulentos e porosos, chamados de ferrugem, e, conforme Helene (1999) e Ribeiro et. al. (2018), só 
ocorrem se coexistirem as seguintes condições: a) Existência de um eletrólito; b) Existência de diferença de 
potencial; c) Existência de oxigênio; e d) Existência de agentes agressivos. 

2. Formas De Identificação Visual

Helene (1992) resumiu em sua obra as principais características visuais que devemos observar ao vistoriar 
edificações, sendo essas manifestações típicas divididas em dois itens (Figuras 1 e 2): 

Figura 1: Manifestação típica (a)  Figura 2: Manifestação típica (b) 

Fonte: HELENE, 1992. 

Segundo Helene (1992), na manifestação típica (a) ocorre o aparecimento das armaduras principais e estribos 
nas vigas e pilares, bem como as armaduras em ambas as direções nas lajes, o que evidencia a ocorrência de 
desagregação do concreto de cobrimento na região afetada pela corrosão. 
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Diagnóstico para a manifestação típica (a) – Figura 1: 

1. Concreto com alta permeabilidade e/ou elevada porosidade;

2. Cobrimento insuficiente das armaduras;

3. Má execução.

Sendo as alternativas de correção variáveis conforme o grau de comprometimento da estrutura em função 
do estado em que a corrosão encontra-se, podendo ser feito reparo, recuperação ou reforço (HELENE, 1992). 

Segundo Helene (1992), na manifestação típica (b) ocorre o aparecimento das armaduras nos elementos 
estruturais, e acompanhadas delas surgem manchas esverdeadas e marrom-avermelhadas na superfície da 
região afetada. 

Diagnóstico para manifestação típica (b) – Figura 2: 

1. Agentes agressivos do ambiente impregnados na estrutura (cloretos);

2. Agentes agressivos incorporados involuntariamente ao concreto durante seu amassamento.

Sendo as alternativas de correção variáveis conforme o grau de comprometimento da estrutura em função 
do estado em que a corrosão encontra-se, podendo ser feito reparo, recuperação ou reforço (HELENE, 1992). 

Quando não são observadas as recomendações para projeto, as estruturas de concreto armado estarão 
sujeitos aos possíveis danos na estrutura, em que o primeiro sintoma é o surgimento das trincas e de 
manchas marrom-avermelhadas, devidas ao processo inicial de corrosão do aço, que sempre ocorre de forma 
progressiva através da formação de oxi-hidróxidos de ferro, produtos esses que causam a desagregação de 
parte do concreto de cobrimento (MARCELLI, 2007).  

3. Metodologia

Aplicou-se o método genérico de resolução de problemas referentes a patologia proposto por Lichtenstein 
(1986), para a análise e entendimento dos casos envolvendo corrosão de armaduras em elementos 
estruturais de concreto armado. O método adotado para a resolução dos casos encontrados é composto por 
três partes, sendo elas: Parte 1. Levantamento de subsídios; Parte 2. Diagnóstico da situação; Parte 3. 
Definição de conduta. A metodologia desevolvida neste estudo pode ser observado na figura 3. 

Figura 3: Etapas desenvolvidas na realização do estudo. 

Fonte: adaptado de LICHTENSTEIN, 1986. 

4. Estudo de Caso

O local para o estudo de caso foi escolhido após observar-se que o mesmo apresentava armaduras expostas 
em vários elementos estruturais de concreto armado, sendo eles pilares, vigas e lajes. Por ser um edifício que 
possui função acadêmica e médica, o fluxo de pessoas é considerável, tendo em vista que no local realizam-
se aulas e consultas, além de serviços administrativos, portanto torna-se pertinente o estudo de caso no 
edifício quanto a corrosão de suas armaduras, visto que essa é uma patologia com gravidade alta e que pode 
causar sérios danos ao sistema estrutural do edifício, podendo levar, em casos mais extremos, a ruína do 
edifício.  

O estudo de caso em questão teve seu desenvolvimento realizado em um edifício da Universidade Federal 
do Acre, na cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre. Edifício: Centro de Ciências da Saúde e do 
Desporto – CCSD; Idade de concretagem: 16 anos. O edifício do CCSD é constituído de salas de aula, 
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laboratórios e salas administrativas para os cursos de graduação e pós-graduação pertencentes a esse centro, 
além de contar com o Setor Médico Pericial, setor este responsável pelas perícias e consultas médicas, e que 
passou por uma revitalização concluída em 2015. O edifício conta ainda com uma sala administrativa do 
Serviço Escola de Psicologia. O edifício possui sua estrutura em concreto armado, com dois pavimentos, 
térreo e superior, tendo destaque o vão livre com pé direito duplo no centro da edificação. 

5. Resultados e Discussões

A apresentação dos resultados será disposta conforme as etapas do método genérico proposto por 
Lichtenstein (1986) e apresentado na figura 3. 

5.1 Levantamento de subsídios 

Nesta etapa realizou-se vistorias no local, entrevistas com o Diretor do Centro de Ciências da Saúde e do 
Desporto e com os Setores de Obras e Manutenção da Prefeitura do Campus, obtendo-se assim o Registro 
Fotográfico e a Anamnese do local, sendo este último composto pela entrevista com o Diretor do CCSD e o 
Relatório de Esclerometria do Concreto. 

5.1.1 – Vistoria no Edifício: Registro Fotográfico 

Após vistorias no local, obteve-se o registro fotográfico. Para facilitar o entendimento a Figura 3 representa 
a posição dos pilares no edifício, bem como suas identificações, estando elas em conformidade com as 
identificações apresentadas no Relatório de Ensaio Nº 3380/2019 produzido pela Fundação de Tecnologia do 
Estado do Acre (FUNTAC). 

Na Figura 3 percebemos com facilidade quais pilares apresentam determinada manifestação patológica, e 
quais foram utilizados no ensaio de esclerometria apresentada no Relatório de Ensaio Nº 3380/2019 da 
FUNTAC. Percebe-se também que o edifício possui o total de 58 pilares. 

Em todos os pilares observados percebeu-se que a maioria apresenta fissurações próximas as arestas, sendo 
essas fissurações verticais, semelhantes em comprimento e paralelas as armaduras longitudinais; essas 
fissurações próximas as arestas por si só já são preocupantes, todavia o grau de gravidade aumenta nas 
arestas que apresentam fissuração em ambos os lados, pois aumenta as chances de contaminação das 
armaduras, uma vez que os agentes agressores podem adentrar no concreto por mais de uma entrada.  

No edifício observou-se que 21 dos 58 pilares apresentam alguma manifestação patológica, o que 
corresponde a aproximadamente 36,21% dos pilares do edifício, sendo os pilares P41, P46 e P56 os mais 
graves. Pela Figura 3 nota-se que a fissuração e a corrosão apresentam-se, respectivamente, em 36,21% e 
3,45% dos pilares do edifício; ao comparar as ocorrências de corrosão em relação ao número de pilares que 
apresentaram fissuração, obtemos que 9,52% dos pilares com fissuras apresentam armaduras expostas com 
corrosão. (NOTA: Para a elaboração da Tabela 1, em cada pilar foi contabilizado apenas uma vez cada tipo de 
manifestação.) 

Em nenhuma das armaduras expostas observadas notou-se a presença de perda de seção no aço, todavia 
essa avaliação não deve ser a final, tendo em vista que na maioria das armaduras expostas havia a presença 
de produtos de corrosão, o que dificulta a localização de seções danificadas. 

5.1.2 – Anamnese do Edifício: Entrevista com o Diretor do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto 

A entrevista foi realizada com o atual diretor do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto da Universidade 
Federal do Acre. Em resposta às perguntas que lhe foram feitas, o mesmo informou que: O Setor Médico 
passou por revitalização, entregue em 2015, que em suma objetivou a reorganização do espaço para melhor 
atender as suas funções; O edifício passou por uma reorganização de suas salas devido a necessidade de 
alocar, temporariamente, o Serviço Escola de Psicologia. O caráter temporário deve-se ao fato de já se 
encontrar em construção o bloco destinado a receber esse serviço; No período de recesso acadêmico, em 
dezembro de 2018, houve um vazamento no reservatório superior do edifício, o que ocasionou infiltração. 
Essa infiltração conseguiu alcançar o pavimento térreo, e causou danos materiais em uma das salas; Em 
chuvas fortes, ocorre a entrada de água no saguão, todavia com lâmina d’água pequena; Por volta de abril 
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de 2019 foi solicitado reparos nos pilares, vigas e lajes do edifício, devido à presença de fissuras, 
desagregação e armaduras expostas; Há a presença de elementos estruturais com armaduras expostas no 
edifício a mais de 4 anos, e elas apresentavam em seu início fissuras e estufamento, e, com o passar do 
tempo, as mesmas progrediram e causaram o desprendimento de parte do concreto de cobrimento. 

O diretor informou ainda que o aparecimento dessas armaduras expostas gerou medo e desconfiança em 
seus usuários, ocorrendo inclusive reclamações de professores quanto à essas manifestações. 

5.1.3 – Anamnese do Edifício: Relatório de Esclerometria do Concreto 

Ensaio Esclerométrico é, de acordo com a ABNT NBR 7584: 2012, o método não destrutivo que mede a dureza 
superficial do concreto, fornecendo assim elementos para a avaliação da qualidade do concreto endurecido. 
O ensaio foi executado pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC) através de seu Laboratório 
de Concreto e Argamassa. Os serviços de campo foram realizados nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 
2019, conforme aponta o Relatório de Ensaio Nº 3380/2019, emitido em 07 de agosto de 2019. 

Foram executados 40 ensaios nos pilares, vigas e laje do térreo, com o uso de 16 pontos em cada um. A 
resistência a compressão do concreto foi obtida por meio do Martelo de Teste de Concreto, com aplicação 
direta de um impacto sobre a peça de concreto previamente preparado para o ensaio. Os resultados foram 
calculados com o auxílio do gráfico e da tabela do aparelho. Os elementos ensaiados não sofreram alterações 
decorrentes do ensaio devido ao mesmo ser enquadrado como Ensaio Não Destrutivo (END). 

Metodologia do ensaio: Para a realização desse ensaio, seguiram-se as recomendações e instruções 
presentes na ABNT NBR 7584: 2012 Concreto endurecido – Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro 
de reflexão – Método de ensaio, conforme informado no Relatório de Ensaio Nº 3380/2019. 

Resultados do ensaio: Todos os resultados de resistência à compressão obtidos pelo ensaio encontram-se 
acima da resistência de projeto (Fck = 25 Mpa). A margem de dispersão do aparelho, conforme informado 
no relatório, é de 20% para mais ou para menos. A posição de aplicação variou entre os elementos ensaiados, 
sendo usadas as posições 0º, 90º e 270º, sendo 0º a mais utilizada, o martelo para teste de concreto foi o 
modelo CT -320 A e a data de concretagem está com 16 anos. 

Nesse ensaio de esclerometria foram ensaiados 40 elementos estruturais em concreto armado, sendo eles: 
26 pilares, 11 vigas e 3 lajes. Através do ensaio, nota-se que todos os valores de resistência à compressão do 
concreto obtidos foram acima da resistência característica do concreto à compressão (Fck), o que nos diz que 
o concreto presente nas estruturas está com sua resistência acima da resistência de projeto.

5.2 Diagnóstico da situação 

5.2.1 – Resumo dos dados coletados 

A Tabela 1 apresenta o resumo dos quantitativos de ocorrência das manifestações patológicas encontradas 
nos elementos estruturais que apresentavam algum tipo de dano. 

Tabela 1: Resumo das ocorrências de manifestações patológicas em elementos estruturais 

Elemento Estrutural Manifestação Patológica Ocorrência 

Pilares  

Fissura vertical 21 

Desagregação do concreto 4 

Ausência de cobrimento 
Estribo 2 

Armação Principal 3 

Corrosão da armadura 
Estribo 2 

Armação Principal 2 

Fonte: Os autores. 

Para elaboração da Tabela, em cada elemento estrutural foi contabilizado apenas uma vez cada tipo de 

manifestação. 
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5.2.2 – Potencial de risco em função das classes de agressividade 

Conforme o apresentado na ABNT NBR 6118: 2014 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento, temos: 

a) A Classe de Agressividade Ambiental (CAA) do edifício é a II, o que nos diz que a agressividade é moderada,
que a classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto é a Urbana, e, por último, que o risco
de deterioração da estrutura é pequeno;

b) O cobrimento nominal, em função da CAA, para lajes, vigas e pilares em concreto armado são,
respectivamente: 25 mm, 30 mm e 30 mm;

c) As exigências relativas à fissuração, em função da CAA e do tipo de concreto estrutural, fixam em 0,3 mm
o valor máximo de abertura das fissuras, sendo considerado aceitável valores iguais ou inferiores a esse.

Nas fissurações encontradas em diversos elementos estruturais aqui apresentados, constatou-se que a 
maioria apresenta fissuras com aberturas superiores ao limite, previsto em norma, para estruturas de 
concreto armado pertencentes a classe de agressividade ambiental II. 

5.2.3 – Cobrimento dos elementos estruturais 

Dentre os elementos que apresentaram ausência do cobrimento, não foi possível a realização da medição do 
cobrimento na laje. Todavia, após vistorias e medição, concluiu-se que os cobrimentos dos três pilares e da 
viga estavam abaixo do limite mínimo previsto pela ABNT NBR 6118: 2014 (valor mínimo fixado em 30 mm) 
sendo que os valores de cobrimento obtidos variavam em função do eixo medido. O cobrimento médio 
encontrado nos 3 pilares foi de 22 mm. Para a viga analisada, observou-se que o cobrimento aproximou-se 
do recomendado em norma, atingindo 28 mm. 

NOTA: todos os valores médios de cobrimento foram obtidos a partir de duas medições em pontos diferentes 
das armaduras. 

Os valores de cobrimento usados como referência para a análise foram extraídos da ABNT NBR 6118: 2014 
com versão corrigida em 2014, tendo data de vigência posterior à data de entrega do edifício estudado. 
Portanto, a versão da norma que foi usada para o dimensionamento do edifício, tendo em visto que o mesmo 
possui 16 anos de concretagem, foi a ABNT NBR 6118:1980, que previa um cobrimento mínimo para vigas, 
pilares e arcos variando entre 1,5 a 2,0 cm, conforme a localização do elemento no edifício (1,5 cm para 
elementos no interior do edifício, e 2,0 cm para elementos ao ar livre).  

5.2.4 – Perda de seção por corrosão 

Nas vistorias não observou-se a ocorrência de armaduras com perda de seção por corrosão, todavia essa 
avaliação somente deve ser conclusiva após realização de limpeza nas armaduras, para que assim haja um 
julgamento mais claro quanto a esse assunto, uma vez que os produtos de corrosão dificultam a análise da 
uniformidade nas seções do aço.  

5.2.5 – Ensaios não destrutivos (Esclerometria em concreto) 

Conforme o Relatório de Ensaio Nº 3380 da FUNTAC, todos os resultados de resistência à compressão obtidos 
pelo ensaio encontram-se acima dos 25 MPa. Sendo a margem de dispersão do aparelho, conforme 
informado no relatório, igual a 20% para mais ou para menos. Pelas Tabelas 4.2 e 4.3, nota-se que todos os 
valores de resistência à compressão do concreto obtidos ficaram acima da resistência característica do 
concreto à compressão (resistência de projeto), o que nos diz que o concreto presente nas estruturas está 
com sua resistência acima da resistência para a qual foi projetada. 

5.2.6 – Diagnóstico 

A partir dos subsídios levantados e das características visuais das manifestações encontradas nos elementos 
estruturais de concreto armado, temos que o diagnóstico para essas anomalias são: a) Cobrimento 
insuficiente das armaduras; b) Má execução; c) Concreto com alta permeabilidade e/ou porosidade 
(Hipótese). 
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O cobrimento abaixo do mínimo previsto em norma contribui para a entrada de agentes agressivos no 
concreto, como a umidade e o gás oxigênio, o que fornece as condições necessárias a ocorrência da corrosão. 

O diagnóstico aponta também a má execução de seu elementos estruturais como uma das possíveis causas 
para as manifestações de corrosão, sendo desconhecido o nível de controle tecnológico empregado na 
construção do edifício, ou se houve algum controle de qualidade; desconhece-se também as origens e as 
condições de estocagem dos materiais empregados na execução do prédio, bem como as técnicas 
construtivas aplicadas à construção. Esse desconhecimento deve-se ao fato de não se ter obtido todas essas 
informações junto a PrefCam, sendo a idade da edificação (16 anos) e a má comunicação entre os setores da 
prefeitura do campus os principais motivos dessa não obtenção de informações. 

Esse diagnóstico assinala ainda, como causa da corrosão nas armaduras, a possibilidade do concreto possuir 
alta permeabilidade e/ou porosidade, hipótese essa que não pode ser testada devido a necessidade de 
realização de ensaios específicos para determinação dessas características e comparação com o projeto 
estrutural – que não se teve acesso. 

As fissuras encontradas são indícios de corrosão devido a sua forma de apresentação na estrutura, paralelas 
as armaduras longitudinais e próximas as arestas dos pilares e vigas. A fissuração ocorre devido a tensões 
internas geradas dentro do elemento de concreto armado, sendo essas tensões internas oriundas dos 
produtos gerados pela corrosão. 

Com a presença de fissuras nos elementos estruturais, ocorre a facilitação de entrada de agentes agressores 
à estrutura interna do concreto armado, o que potencializa a velocidade de corrosão. 

5.2.7 – Informações complementares 

O diagnóstico apresentado baseia-se nos aspectos visuais manifestados pelas estruturas de concreto armado 
vistoriadas. 

5.3 Definição de conduta 

A conduta a se seguir foi definida apenas para os elementos de concreto armado que apresentaram 
armaduras expostas ao ambiente. 

Os elemento estruturais que apresentaram armaduras expostas foram: 3 pilares – sendo que em um deles 
não foi possível a detecção de produtos de corrosão na superfície do aço devido ao mesmo estar pintado. 
Recomenda-se o tratamento deles devido ao caráter evolutivo que a corrosão das armaduras possui, tendo 
em vista que a exposição das armaduras ao ambiente deixam-nas vulneráveis a mais agentes agressivos, o 
que pode acarretar a potencialização da velocidade de corrosão, bem como o aumento da área de corrosão 
e a perda de concreto na estrutura; somado a isso há a possibilidade de, com a evolução da corrosão, ocorrer 
perda de seção nas armaduras principais e estribos, o que  causa sérios danos ao concreto armado, 
comprometendo, dependendo do nível da perda, a segurança estrutural do edifício.   

5.3.1 – Conduta proposta 

Conforme Helene (1992), recomenda-se os seguintes procedimentos: 

a) Remoção cuidadosa do concreto afetado e dos produtos de corrosão, limpando-se bem as superfícies e
utilizando-se escova de aço para a limpeza das armaduras corroídas;

b) Analisar as armaduras após a limpeza para verificação da necessidade de reconstituição da seção original
da armadura ou aplicação de armadura suplementar;

c) Aplicação de revestimento de proteção – como pintura com tinta inibidora de corrosão – nas armaduras
tratadas e nas suplementares (caso sejam necessárias);

d) Recuperação do componente estrutural, mantendo-se as dimensões originais, podendo-se utilizar:
Argamassa polimérica base cimento; Argamassa base epóxi; Argamassa base poliéster.

Eventualmente deve-se aplicar argamassa em todas as superfícies para aumentar o cobrimento e proteger o 
componente estrutural, de modo que se atinja a espessura mínima de cobrimento recomendada na ABNT 
NBR 6118: 2014. 
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6. Considerações Finais

▪ Dos 58 pilares presentes no edifício estudado, 21 estavam com fissurações verticais nas faces,
com proximidade as arestas, manifestação característica de corrosão, devido a expansão do
volume de seus produtos;

▪ Dentre os 21 pilares, 3 estavam com armaduras expostas, e das 3 com a exposição do aço, 2
apresentavam produtos de corrosão na superfície do metal. Encontrou-se dificuldade na
identificação da corrosão em um dos 3 pilares com armaduras expostas devido ao mesmo estar
pintado;

▪ A presença de fissuras nos elementos estruturais, ocorre a facilitação de entrada de agentes
agressores à estrutura interna do concreto armado, o que potencializa a velocidade de
corrosão;

▪ A medição do cobrimento nas armaduras apontou que ele encontrava-se abaixo do
recomendado em norma regulamentadora vigente, todavia dentro das prescrições normativas
vigentes na época em que o edifício foi construído;

▪ O ensaio de esclerometria em concreto aplicado nos pilares, vigas e lajes do edifício, indicou
que todos os elementos estruturais de concreto armado ensaiados possuem resistência à
compressão do concreto acima da resistência de projeto (Fck = 25 Mpa);

▪ Em entrevista aplicada ao diretor em exercício do edifício, descobriu-se que as armaduras estão
nessa condição de exposição há 4 anos.

▪ O diagnóstico apontou como causa da corrosão o cobrimento insuficiente e a possível má
execução da obra, hipótese essa levantada devido à ausência de informações a respeito da
construção do edifício.

▪ A definição de conduta proposta foi a limpeza das armaduras para verificar se houve perda de
seção nelas, prosseguindo-se à aplicação de proteção na armadura e a recuperação do
componente estrutural.
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Resumo: O revestimento cerâmico é um dos produtos mais utilizados para acabamento na construção civil. 
O qual tem a finalidade de auxiliar na proteção e durabilidade da edificação, podendo ser empregado para 
ambientes internos e externos, pisos, paredes e em locais com baixo ou alto tráfego. O sistema de 
revestimento é susceptível à diversos tipos de manifestações patológicas, entre elas a patologia mancha 
d’água. Diante disso, este artigo apresenta um estudo de caso sobre o manchamento do piso cerâmico de 
uma unidade educacional da cidade de Itapetinga - BA.  Foram coletadas amostras do piso manchado e do 
piso estocado, na qual se realizou ensaios de caracterização física (resistência ao manchamento, resistência 
ao ataque químico, absorção de água, pHmetria e perda de brilho superficial) e caracterização química 
através dos ensaios de Fluorescência de Raios X (FRX) e Difratometria de raios X (DRX). Foi possível concluir 
que a ocorrência das manchas não foi na superfície do verniz e sim na região do engobe. Na qual a sua 
ocorrência predominante se dá em cerâmicas porosas, principalmente classe BIIb. A patologia mancha d’água 
culmina na alteração da tonalidade da cerâmica quando ocorre a absorção de água pelo suporte cerâmico. 

Palavras-chave: Patologias dos revestimentos; Piso cerâmico; Revestimento cerâmico. 

Abstract: Ceramic tiles are one of the most used products for finishing in civil construction. It assists in the 
protection and durability of the building and can be used for indoor and outdoor environments, on floors, 
walls and in places with low or high traffic. The coating system is susceptible to several types of pathological 
manifestations, among them the water stain pathology. Therefore, this article presents a case study on the 
staining of the ceramic floor of an educational unit in the city of Itapetinga - BA. Samples of the stained floor 
and the stocked floor were collected, in which physical characterization tests (resistance to staining, 
resistance to chemical attack, water absorption, pH-metry and loss of surface brightness) and chemical 
characterization through the tests of Fluorescence X-ray (FRX) and X-ray diffractometry (XRD). It was possible 
to conclude that the stains did not occur on the varnish surface, but in the engobe region. in which its 
predominant occurrence occurs in porous ceramics, mainly class BIIb. The water stain pathology culminates 
in the alteration of the ceramic tonality when water absorption by the ceramic support occurs. 

Keywords: Coatings Pathologies; Ceramic floor; Ceramic tiles. 

683

https://doi.org/10.4322/CINPAR.2021.086



Estudo Sobre Manchamento de Engobe em Revestimento Cerâmico 

1. Introdução

A patologia de manchamento na região do engobe é amplamente conhecida e estudada na comunidade 
científica (MELCHIADES et al., 2000, 2002, 2003; MONTE, 2008; PEREZ, 1991), na qual a sua ocorrência 
predominante se dá em cerâmicas porosas, principalmente classe BIIb. O engobe é  uma cobertura 
intermediária aplicada no corpo cerâmico cru ou queimado. É constituído por uma mistura de argilas, caulins, 
materiais não plásticos como quartzo, feldspatos, sienitas, fritas fundentes, etc e, algumas vezes, corantes 
cerâmicos (Figura 1). 

Figura 1 – Imagem ilustrativa das camadas que constituem os revestimentos cerâmicos 
esmaltados, obtidas por MEV (Fonte: MONTE, 2008) 

Conforme análise estatística dos dados coletados pelo Centro Cerâmico do Brasil (CCB) mostrada na Figura 
2, 50,8% dos produtos que apresentaram mancha d’água foram da classe BIIb, seguida da BIII, com 33,3%. 
Segundo a norma ISO 13.006 e MELCHIADES et al. (2002) esses índices podem ser decorrentes de falhas de 
impermeabilização da região do engobe no processo de fabricação da peça, na qual o mesmo apresenta-se 
com elevada porosidade (MELCHIADES et al., 2000, 2002, 2003; MONTE, 2008; PEREZ, 1991).  

Figura 2 – Efeito da classe de absorção sobre o aparecimento da mancha d’água 

Segundo Melchiades et al. (2000, 2002 e 2003), as causas da mancha d’água estão ligadas às características 
do esmalte, engobe, suporte e processamento. Industrialmente, a principal maneira de controlar a mancha 
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d’água é através do controle das características do engobe (PEREZ, 1991), ainda segundo o autor, os engobes 
impermeáveis não apresentam alteração de sua cor mesmo quando ocorre a absorção de água por parte do 
suporte e, por serem opacos, impedem que a alteração de cor sofrida pelo suporte seja vista a partir da face 
esmaltada do revestimento. 

A obtenção de engobes impermeáveis, entretanto, depende fundamentalmente: a) da composição e das 
características físicas e químicas de cada componente; b) das condições de fabricação do engobe; c) das 
condições de aplicação e d) das condições de queima. Além disso, é importante ressaltar a importância da 
compatibilidade das propriedades do engobe com as do suporte, esmalte e as condições de fabricação, ou 
seja, é preciso desenvolver engobes que sejam impermeáveis sem se esquecer dos demais requisitos para 
um bom engobe.  

Percebe-se que nos estudos científicos citados (MELCHIADES et al., 2000, 2002, 2003; MONTE, 2008; PEREZ, 
1991), a patologia de engobe está intimamente ligada à posoridade adquirida no processo de fabricação da 
cerâmica, que deve ser apropriada para o uso de matrizes cimentícias hidratadas, pois o contato do 
revestimento cerâmico com a água, seja durante o assentamento, seja durante o uso, é praticamente 
impossível de ser evitado. Sendo assim, a eliminação desta patologia só poderá ocorrer através da produção 
de placas cerâmicas que não mudem de tonalidade quando o suporte entra em contato com água. 

2. Materiais e métodos

2.1 Material 

O material utilizado nesta pesquisa foi a Placa Cerâmica Esmaltada, com classe A, PEI: 4. Formato: 45 x 45 
cm. Seu processo de fabricação é tipo prensado, com classe de absorção BIIb (Figura 3).

Figura 3 – Piso cerâmico com mancha d’água 
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2.2  Métodos 

2.2.1 – Análise de caracterização física da cerâmica 

Foram realizados no laboratório de ensaios em materiais de construção (LEMC) do SENAI/CIMATEC em 
Salvador/BA. Os ensaios de caracterização estabelecidos pela NBR 13818: Resistência ao manchamento, 
Resistência ao ataque químico e absorção de água. 

Quadro 1 – Descrição e classificação normativa dos ensaios de acordo à NBR 13818 

Ensaio 
Classificação 

normativa 
Descrição 

Resistência ao ataque 
químico 

GA 
Efeitos não visíveis após o tempo de contato (24 horas) 

com a solução: elevada resistência química. 

GLA 
Efeitos não visíveis após o tempo de contato (96 horas) 

com a solução de baixa concentração: elevada resistência 
química. 

GHA 
Efeitos não visíveis após o tempo de contato (96 horas) 
com a solução de alta concentração: elevada resistência 

química 

GLB Mudança acentuada no aspecto (24 horas) com a solução 

Resistência ao 
manchamento 

CLASSE 3 
Mancha removida removível com produto de limpeza 

forte - saponáceo (média limpabilidade). 

CLASSE 5 
Mancha removida com a utilização de água quente: 

máxima facilidade de remoção da mancha (alta 
limpabilidade). 

Absorção de Água CLASSE BIIb 
Cerâmica produzida de forma prensada, semiporosa, com 

absorção de água entre 6 e 10%. 

2.2.2 – Análise de pHmetria e perda de brilho na superfície do esmalte 

Foi realizada a avaliação de pHmetria com solução alcoólica de Fenolftaleína para identificação de extrato 
lixiviado de hidróxido de cálcio do rejunte e produtos lixiviados da ação de enzimas dos supostos fungos 
desenvolvidos na superfície do esmalte. Além disso, foi realizada a avaliação de perda de brilho na superfície 
do esmalte utilizando luz refletida. 

2.2.3 – Análise química 

As análises química e mineralógica foram realizadas no Laboratório de Catálise no Instituto de Química na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador/Ba. A análise elementar foi realizada num 
espectrofotômetro de fluorescência de raios X com variação de comprimento de onda – WD-FRX, utilizando 
o equipamento S8 Tiger – Bruker. As amostras foram preparadas pelo método de prensagem sobre uma base
de ácido bórico, e analisadas em alto vácuo utilizando o método quali-quante. Os resultados estão expressos
em percentagem (%), quando a concentração dos elementos está muito baixa, utiliza-se a unidade parte por
milhão (ppm) que equivale a mg/Kg.

As fases cristalinas foram analisadas utilizando a técnica de difratometria de raios X, utilizando o 
equipamento XRD-6000, Shimadzu, operando com uma radiação monocromática CuKα = 1,54056 a 40kV, 30 
mA, λ = 5 – 80 Å, numa velocidade de 2° min-1. A radiação foi colimada utilizando-se fendas de 1° para 
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divergência, 1° para espelhamento e 0,3 mm para recepção. Os perfis de difração de raios-X das amostras 
foram identificados utilizando software X’ Pert HighScore Plus. 

3. Resultados e discussões

3.1 Caracterização Fisica 

Os resultados da análise físico química realizada encontram-se no Quadro 2. Pode-se concluir que a 
classificação da cerâmica é BIIb (prensada, semiporosa) conforme especificado pelo fabricante e a resistência 
ao manchamento e ataque químico mostram que ela atende aos parâmetros normativos da NBR 13818, 
evidenciando assim que as manchas não são provenientes de produtos de limpeza sobre a superfície do 
verniz. 

Quadro 2 – Resultado dos Ensaios físico-químicos 

Item Ensaio 
Classificação 

normativa 

Classificação 
definida no 

ensaio 
Método 

1.1 
Resistência ao ataque 

químico 
GB GA/GLA/GHA NBR 13818 

1.2 
Resistência ao 
manchamento 

≥ 3 5 NBR 13818 

1.3 Absorção de Água BIIb BIIb NBR 13818 

3.2 Phmetria e Perda de Brilho na Superficie do Esmalte 

Foi realizado numa amostra da cerâmica manchada o teste de pHmetria com solução alcoólica de 
Fenolftaleína para a identificação de vestígios de hidróxido de cálcio ou outros matéria alcalinos na superfície 
do verniz (Figura 4), na qual não foi identificada a presença de material alcalino (ausência de manchas rosas), 
evidenciando que não há depósitos de extratos lixiviados na superfície do verniz. 

Figura 4 – Teste de pHmetria 

No que se refere ao teste de perda de brilho, considerando que se há depósitos de extratos lixiviados e/ou 
enzimas de microrganismos e/ou outros materiais com capacidade de manchar o verniz perderia o brilho. 
Esse teste foi feito com luz refletida em laboratório (Figura 5a) e em ambiente externo com luz solar (Figura 
5b e Figura 5c).  
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Figura 5 – Teste de brilho 

Nas Figuras 5a, 5b e 5c foi possível verificar que o verniz não perdeu o brilho, indicando que as manchas 
escurecidas não estão ocorrendo na superfície do verniz e sim sob essa superfície, na região conhecida como 
engobe, se tratando, portanto, de um defeito de fabricação da cerâmica com falta ou falha da 
impermeabilização da região do engobe. 

3.3 Análise química por FRX 

A análise elementar feita por FRX (Quadro 3) realizada na superfície do esmalte nas duas peças avaliadas, 
com mancha e sem mancha), mostram que a composição química de ambas as amostras são a mesma, não 
havendo variação expressiva dentro da margem de erro estatístico do equipamento, os principais elementos 
químicos, grifados em vermelho) tem praticamente o mesmo teor percentual. Isso reforça a análise anterior 
de que as manchas não estão ocorrendo na superfície do verniz e sim na região do engobe, pois se hovesse 
qualquer manchamento na superfície do verniz a composição química teria alteração percentual fora da 
margem de erro estatístico. 

3.4 Análise de DRX 

A análise elementar feita por DRX na superfície do verniz das duas amostras, íntegra e com mancha. Foi 
verificado que os difratogramas (Figura 5) das duas amostras têm o mesmo perfil cristalográfico, nos quais 
os principais produtos identificados, como mostrados no Quadro 4, são exatamente os mesmos, confirmando 
todas as análises anteriores. Ou seja, não foram detectadas manchas na superfície do verniz, e sim, na região 
do engobe 

(a) (b) 

(c)
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Quadro 3 – Resultado dos ensaios de FRX 

Amostra/ 

Elementos 

Cerâmica íntegra Cerâmica com mancha 

Teor (%) 
Erro 

(%) 

LLD 

(ppm) 
Teor (%) 

Erro 

(%) 

LLD 

(ppm) 

Fe2O3 0.21 1.14 48.8 0.24 1.07 43.5 

SO3 0.05 6.71 145.7 0.08 5.21 126.7 

SiO2 60.30 0.21 588.3 64.72 0.20 564.1 

Cl 0.04 6.40 77.7 0.04 6.37 75.7 

MnO 0.02 6.74 46.1 0.02 5.37 45.0 

CaO 13.54 0.29 419.2 13.13 0.29 393.9 

Al2O3 12.72 0.44 242.6 11.83 0.45 243.7 

MgO 1.10 1.53 433.0 1.60 1.20 419.2 

Na2O 2.96 1.12 0.20% 3.22 1.14 0.14% 

BaO 0.17 4.62 236.2 0.14 5.09 220.3 

TiO2 0.05 6.38 111.0 0.05 6.22 101.7 

K2O 3.16 0.56 74.9 2.65 0.61 66.0 

P2O5 0.14 4.85 206.9 0.23 3.75 148.4 

ZrO2 1.09 0.17 73.7 0.30 0.30 59.0 

SrO 0.06 0.81 14.6 0.05 0.90 12.1 

ZnO 3.97 0.14 81.5 1.55 0.22 74.9 

Rb2O 0.01 2.24 16.3 0.01 2.03 13.4 

PbO 0.37 0.58 44.5 0.15 0.93 38.4 

HfO2 0.03 3.56 136.3 96 ppm 9.26 99.7 

CuO 28 ppm 18.10 25.0 - - - 

ThO2 18 ppm 6,37 71.4 - - - 

O 45.02 2,27 1.23% 46.38 2.19 1.06% 

Quadro 4 – Principais fases identificadas nas amostras íntegra e manchada 

Amostra 
Cód. de 

referência 
Escore 

Nome do 
composto 

Fórmula química 

Íntegra 
01-089-8938 68 Alfa Quartzo SiO2 

01-073-1110 33 Wollastonita CaSiO3 

Manchada 
01-089-8937 64 Alfa Quartzo SiO2 

01-075-1396 32 Wollastonita CaSiO3 
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Figura 5 – Difratogramas das amostras integra e com mancha 

4. Conclusões

Diante das análises realizadas nas duas amostras de cerâmica, com mancha e sem mancha, foi diagnosticado 
que a ocorrência das manchas se dá na região do engobe.   

A patologia mancha d’água é um problema típico da indústria brasileira, que para baratear custo do produto 
e aumentar a produtividade, utiliza espessuras cada vez menores de engobe e ciclos de queima muito 
rápidos. Ainda segundo a literatura técnica e científica, os engobes impermeáveis não apresentam alteração 
de sua tonalidade quando ocorre a absorção de água pelo suporte cerâmico e, por serem, opacos, não 
permitem que a variação de cor sofrida pelo suporte seja visualizada a partir da superfície esmaltada da placa 
cerâmica. 

Diante do exposto, e com base nos resultados dos ensaios realizados conclui que a causa da patologia de 
manchamento encontrado está relacionada à falha/falta de impermeabilização da região do engobe, sendo, 
portanto, de responsabilidade do fabricante das peças cerâmicas e não da empresa construtora que executou 
o piso.

Amostra Integra 

Amostra Manchada 

Position [°2Theta] 

Position [°2Theta] 
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Resumo: O estado de Minas Gerais é representativo pelo movimento barroco do século XVII e suas 
respectivas obras literárias e históricas, com construções em talhas, argila, pau a pique e revestimento de 
ouro. Entre essas obras, a cidade de Itabira abriga o acervo do poeta Carlos Drummond de Andrade. O 
objetivo desta pesquisa é evidenciar a importância de se preservar o patrimônio histórico arquitetônico e a 
identidade cultural da cidade de Itabira, que está intrinsecamente ligada à imagem de Drummond, com 
ênfase em uma obra pertencente ao patrimônio histórico local, de relevância regional e global, a Casa de 
Drummond, por meio de um estudo de caso de intervenções para restauração. Há uma mobilização 
governamental municipal para manter o acervo original, inserido no contexto histórico da cidade. Foram 
demonstradas as técnicas construtivas utilizadas, indicadas por meio de manifestações patológicas obtidas 
em visitas técnicas, com consulta aos projetos, documentação, observações e registros fotográficos. Os 
resultados mostraram que, através das intervenções, o patrimônio histórico arquitetônico será preservado, 
resgatando a cultura local, com melhoria no estado de conservação da edificação. 

Palavras-chave: Itabira. Manifestação patológica. Poeta Drummond. 

Abstract: The state of Minas Gerais is representative of the 17th century baroque movement and its 
respective literary and historical works, with constructions in carvings, clay, stick up and gold plating. Among 
these works, the city of Itabira/MG houses the collection of the poet Carlos Drummond de Andrade. The 
research aims to present the case study of interventions for restoration of architectural historical heritage 
referring to Carlos Drummond de Andrade, in Itabira/MG. There is a municipal government mobilization to 
maintain the original collection, inserted in the historical context of the city. The construction techniques 
used in the restorations were demonstrated, indicated by pathological manifestations obtained in technical 
visits, through consultation of the projects, documentation, observations and photographic records. The 
results showed that, through the interventions, the architectural historical heritage will be preserved, 
rescuing the local culture, with improvement in the state of conservation of the building. 

Keywords: Itabira. Pathological manifestation. Poet Drummond. 

1. Introdução

A cidade de Itabira, localizada no estado de Minas Gerais, encontra-se no Quadrilátero Ferrífero, a leste da 
capital do estado, distando desta cerca de 110 km. O Município é conhecida por ter nascido Carlos 
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Drummond de Andrade (1902-1987), poeta modernista, que dedicou parte da sua obra literária à sua terra 
natal, tendo a representatividade de sua imagem bem vigente mesmo após mais de três décadas de sua 
morte. 

Le Goff (2003) aponta que a memória é um elemento essencial para traduzir a identidade individual ou 
coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades. Algumas vezes, para 
remeter esta referência ao passado, é necessário construir ou reconstruir bens artísticos e arquitetônicos, 
visto que os conceitos dos apreciadores destes bens são inconstantes. Manter viva a memória através da 
preservação das edificações é um fato significativo para a valorização das cidades. Cidadãos que não se 
identificam com os elementos das cidades tendem a perder o vínculo com as mesmas. 

Itabira foi pioneira na proposta de ser um museu a céu aberto, o Museu de Território Caminhos 
Drummondianos, que tem como objetivo principal possibilitar um maior contato do público com a poesia de 
Drummond, bem como divulgar o turismo cultural da cidade no Circuito do Ouro e Estrada Real, resgatando 
a Itabira antiga, por meio das referências encontradas nas obras de Drummond. É a ótica vivenciada pelo 
poeta em sua especificidade física e em seu contexto poético. 

A casa de Drummond, como é conhecido o sobrado onde morou a família Carlos Drummond de Andrade 
(1902-1987), é uma edificação do século XIX, construído pelo seu bisavó, em estilo colonial mineiro, 
localizada na região central do município de Itabira. O imóvel possui 32 cômodos, um jardim interno, com 
canteiros em forma de estrela, meia lua e coração, pintada nas cores azul e branco. A casa segue um padrão 
lusitano, comum na sua época de construção. O poeta passou os primeiros anos de sua vida nesta casa, sobre 
a qual ele descreve suas recordações em poemas. Parte integrante do Museu de Território Caminhos 
Drummondianos. Atualmente, a edificação é tombada pelo patrimônio histórico e utilizado para difundir o 
trabalho de Carlos Drummond de Andrade e a cultura itabirana.  

Itabira é oriunda da extração em grande escala da mineração, essa que, por vez, se torna uma das maiores 
fontes de renda da população. A Vale S. A. (antiga Companhia Vale do Rio Doce), iniciou suas atividades no 
ano de 1942, em Itabira/MG. Fato esse, que acarretou no início da exploração do minério de ferro em grande 
escala na cidade, consequentemente um novo período de desenvolvimento social, econômico e estrutural 
do município. A mineração, com sua extensão e extração de matéria prima em larga escala, desenvolve 
cidades com poucos elementos que conectam os cidadãos com um valor simbólico ou uma sensação de 
pertencimento. Motivos esses, que levou Carlos Drummond de Andrade ser contra a exploração desacertada 
dos recursos minerais do município, pela Vale S. A.  

O objetivo desta pesquisa é evidenciar a importância de se preservar o patrimônio histórico e a identidade 
cultural da cidade de Itabira, que está intrinsecamente atrelada à imagem de Drummond. A presente 
pesquisa dará ênfase na obra pertencente ao patrimônio histórico local, de relevância regional e global, a 
Casa de Drummond, por meio de um estudo de caso de intervenções para restauração, reparação e 
manutenção desses patrimônios históricos arquitetônicos.  

2. Referencial teórico

2.1 O poeta Carlos Drummond de Andrade 

Carlos Drummond de Andrade foi considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX, com um estilo 
poético de humor, ironia e percepção aguda a cerca da vida cotidiana. Nasceu em 31 de outubro de 1902 em 
Itabira, interior de Minas Gerais, onde viveu a sua infância e descreve suas recordações em poemas. Filho de 
proprietários rurais também possuía casa na zona rural, a Fazenda do Pontal. 

Dedicou parte da sua obra literária à memória de sua cidade, a casa da fazenda e a que viveu em Itabira, que 
foi um dos espaços mais importantes na poética drummondiana. De um lado ele enaltecia a cidade, e por 
outro criticava os efeitos das atividades econômicas de mineração implantada, como: a poluição e a migração 
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desordenada (SARAIVA, 2009). Em “Pico do Itabirito”, escrito em 1965, ele expressa o sentimento de 
indignação pela exploração de minério de ferro no local. 

Por conta de Carlos Drummond de Andrade, Itabira é reconhecida mais pela cultura do que pela mineração. 
Saraiva (2009) manifesta que as ações culturais na cidade estão se transformando em um negócio local. É 
perceptível valorização cultural ligada ao nome do poeta para o desenvolvimento do turismo. 

Caminhar pela cidade de Itabira é encontrar Carlos Drummond de Andrade esculpido em seis esculturas de 
bronze, entre elas a escultura na entrada da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA), Figura 
1. Sua imagem foi também incorporada à paisagem carioca, pois embora mineiro, passou parte significativa
de sua vida no Rio de Janeiro. Em 2002 foi comemorado o centenário do poeta, e assim inaugurada uma
estátua sobre um banco na orla marítima, no bairro de Copacabana. No monumento, ele está sentado sobre
o banco, voltado para a cidade e de costas para o mar, retratando um momento rotineiro onde ele viveu os
últimos anos de sua vida.

Figura 1 - Escultura de Drummond 

2.2 Casa de Drummond 

A Casa de Drummond, sobrado onde morou a família de Drummond, é uma edificação do século XIX, 
construído pelo seu bisavô, em estilo colonial mineiro, localizada na região central de Itabira. O imóvel possui 
32 cômodos e um jardim interno, pintado em azul e branco. A edificação segue padrão lusitano, comum na 
sua época de construção. O poeta passou os primeiros anos de sua vida nesta edificação, sobre a qual ele 
descreve suas recordações em poemas.  

A edificação é tombada pelo patrimônio histórico nacional e faz parte do Museu de Território Caminhos 
Drummondianos, sendo utilizado para difundir o trabalho de Drummond e a cultura itabirana. Os redores da 
casa, a sua arquitetura, inclusive o jardim e o quintal serviu de inspiração dos diversos e famosos versos do 
poeta, ao qual trazia as originalidades e traços do local onde residiu por alguns anos, ilustrado na Figura 2. 

“Quintal erguido em rampa suave, flores convertidas em 
hortaliça e chão ofertado ao corpo que adore conviver 
com formigas, desenterrar minhocas, ler revista e 
nuvem”. 

Trecho extraído do poema “Casa”, de Carlos Drummond 

de Andrade. 
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Figura 2 - Jardim da Casa de Drummond 

3. Método de pesquisa

As informações sobre a restauração, reparação e manutenção do patrimônio histórico arquitetônico 
referente a Carlos Drummond de Andrade, a Casa de Drummond, em Itabira, foram obtidas decorrente de 
duas fases:  

a) primeira fase: consultas aos documentos disponibilizados pela Diretoria de Estudos e Projetos da
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Itabira, como projetos arquitetônicos; projetos
de restauração, reparação e manutenção; acompanhados dos documentos: Plano de Trabalho, Planilha
de Quantitativos e Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento;

b) segunda fase: visitas técnicas, para observações e registros fotográficos, que colaboraram para os
diagnósticos e na indicação de alternativas de recuperação.

4. Resultados e discussões

4.1 A Casa de Drummond 

Para o acervo histórico foram elaborados parâmetros com o objetivo de restabelecer a restauração, 
reparação e manutenção da edificação, resgatando as características do passado, por se tratar de construção 
histórica, composta de tijolo e taipa de mão.  

Em visitas técnicas foram constatadas presença de umidade, o que resultou nas intervenções de restauração, 
reparação e manutenção da edificação, conforme presente nos projetos e documentos.  

A Casa de Drummond, que já havia passado por outras três restaurações e manutenções, começou a ser 
restaurada em fevereiro de 2018, com prazo de execução de 60 dias, mantendo o estado original dos 
elementos construtivos e características arquitetônicas. 

As intervenções físicas de restauração feitas na edificação contemplaram a fachada, pintura externa, 
cobertura, substituição de forros, luminárias e piso, revestimento de alvenaria de vedação, instalações 
hidráulicas e elétricas. 
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A restauração da fachada compreendeu a descupinização para a conservação das estruturas em madeira e a 
pintura externa, cujas cores escolhidas foram azuis e brancas (Figura 3), seguindo o padrão lusitano da época 
e em conformidade com o poema “Casa”, que relata 

Há de ser por fora azul 1911. Do contrário não é casa. 
(ANDRADE, 2002, p. 917). 

Figura 3 - Casa de Drummond 

Em relação ao telhado, as telhas simples de sobreposição, de barro cozido, foram trocadas por telhas capa e 
canal colonial, com queda de duas águas, colocadas mantendo as direções ortogonais, paralelas às linhas 
limites da edificação. As telhas e elementos de madeira que apresentaram fissuras, empenamentos ou 
qualquer outro defeito, não atendendo a NBR 7190 (ABNT, 1997), foram expurgadas. 

No caso de telhas terem escorregado e em beirais sem a proteção de forros, as mesmas foram amarradas às 
ripas com arame de cobre, para evitar a corrosão do mesmo e consequente dano à telha. 

Na fixação das calhas pluviais foi utilizada haste metálica zincada, mantendo um espaçamento mínimo entre 
os suportes, fixando-as nas laterais dos caibros regularmente ao nível dos suportes e sua altura, garantindo 
assim, a sua declividade. 

Foram realizadas as remoções do forro plano de bambu e de madeira, piso (Figura 4-A) e rodapé de madeira, 
substituindo por outros, com reaproveitamento do material, sendo realizada a pintura no piso e nos rodapés 
em verniz sintético brilhante, para a sua conservação e proteção de insetos (cupins).  

Todas as novas tábuas de madeira eram de boa qualidade, secas ao ar e sem defeitos. Conforme ilustra a 
Figura 4-B, possuíam as mesmas dimensões, pois foram retificadas à máquina, apresentando superfície 
aplainada e lixada. Também ocuparam a mesma posição das tábuas substituídas, para viabilizar o seu perfeito 
encaixe. 

(A)  (B) 
Figura 4 - Piso de madeira 
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Foram feitas manutenções nas instalações hidráulicas de água fria e esgoto, com troca de tubos e conexões, 
como nos ralos, caixas sifonadas de PVC e registros. 

Além disso, nas instalações elétricas foram realizados eventuais reparos em diversos pontos de iluminação e 
tomada, incluindo interruptores simples, trocas de cabos e eletrodutos. 

O revestimento na alvenaria, inclusive nas estruturas de concreto e na fachada, utilizou-se argamassa de 
chapisco convencional de traço 1:3, e por fim realizado a pintura na madeira de esmalte fosco, para a parede 
tinta látex PVA, ressaltando que em todo momento dos reparos e restaurações houve a preocupação e o 
cuidado de manter os traços originais. 

As paredes compreendem a demolição de revestimento com argamassa (reboco), remoção de pintura antiga, 
massa única para recebimento de pintura, preparo e pintura interna e externa com aplicação de tinta látex, 
seguindo as características existentes no local, conforme ilustram as Figuras 5-A e 5-B. 

(A)      (B) 
Figura 5 - Revestimento de alvenaria 

5. Conclusões

A Casa de Drummond resguardava características originais deterioradas, devido à ação do tempo. 
Considerando a necessidade de restauração e manutenção, as edificações passaram por intervenções pela 
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Itabira, ressaltando que houve a preocupação e a 
prática de manter a integridade e perenidade das edificações e os valores artísticos e culturais.  

Os resultados mostraram que, através das intervenções, ficou garantida a preservação de parte do 
patrimônio histórico de Itabira/MG, mantendo os traços e a originalidade principalmente nas cores, do antigo 
modelo arquitetonico. Porém, deve-se visar o bom uso das edificações, de forma a garantir a continuidade 
dos parâmetros de desempenho. 
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Resumo: Até o final dos anos 60, era comum o lançamento de empreendimentos residenciais e comerciais 
sem a existência de garagens, mas com a popularização dos automóveis, as garagens tornaram-se um item 
indispensável para qualquer edificação e a sua ausência é causa de desvalorização. Por estarem, de maneira 
geral, na parte inferior do edifício, as garagens estão sujeitas a grandes carregamentos e esforços. A 
inexistência de manutenções preventivas e periódicas ameaça, com o passar do tempo, a sensação de 
segurança dos usuários e a integridade das estruturas. O objetivo desse estudo foi realizar, através do 
método GDE/UnB, a análise sobre a ocorrência de patologias e o respectivo grau de deterioração em 
estruturas de concreto em duas garagens de edificações residenciais, em Salvador/BA, e comparar os efeitos 
da maritimidade. Este método consiste em verificar a ocorrência de patologias e danos mais frequentes, a 
partir de inspeções visuais, dividindo os elementos estruturais em famílias e considerando o respectivo grau 
de intensidade de cada uma, chegando a um valor final de deterioração da estrutura observada. O estudo de 
caso foi realizado em dois prédios com mais de 40 anos de construção e com ausência de manutenções: o 
Edifício 1, mais próximo ao mar, e o Edifício 2, numa região mais central e um pouco mais distante do mar. 
Apesar de o Edifício 2 ter um certo percentual de elementos em nível crítico, foi possível ratificar a hipótese 
levantada inicialmente: o Edifício 1, por estar, mais próximo ao mar, teria um percentual maior de ocorrência 
de patologias, com grande presença de manchas, umidade, corrosão de armaduras, entre outros. De acordo 
com os resultados encontrados, foram observadas 192 patologias no Edifício 1 contra 91 no Edifício 2, ou 
seja, cerca de 111% a mais. 

Palavras-chave: durabilidade; vida útil; estruturas de concreto; deterioração; metodologia GDE/UnB 

Abstract: Until the end of the 1960s, it was common to launch residential and commercial buildings without 
the existence of garages, but with the popularization of automobiles, garages became an indispensable item 
for any building and its absence is a cause for devaluation. As garages are generally at the bottom of the 
building, they are subject to heavy loads and efforts. The lack of preventive and periodic maintenance 
threatens, over time, the users' feeling of security and the integrity of the structures. The objective of this 
study was to accomplish, through the GDE / UnB method, the analysis of the occurrence of pathologies and 
the respective degree of deterioration in concrete structures in two garages of residential buildings, in 
Salvador / BA, and to compare the effects of maritime conditions. This method consists of verifying the 
occurrence of pathologies and more frequent damages, with visual inspections, dividing the structural 
elements into families and considering the respective degree of intensity of each one, reaching a final value 
of deterioration of the observed structure. The case study was realized in two buildings with more than 40 
years of construction and with no maintenance: Building 1, closer to the sea, and Building 2, in a more central 
region and a little further from the sea. Although Building 2 has a certain percentage of elements at a critical 
level, it was possible to ratify the hypothesis initially raised: Building 1, being closer to the sea, would have a 
higher percentage of the occurrence of pathologies, with a high presence of stains, moisture, reinforcement 
corrosion, among others. According to the results found, 192 pathologies were observed in Building 1 against 
91 in Building 2, that is, about 111% more. 

Key-words: durability; lifespan; concrete structures; deterioration; GDE / UnB methodology 
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1. Introdução

O concreto é o material construtivo mais consumido do mundo, segundo pesquisa realizada, em 2012, pela 
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Para garantir um melhor desempenho e uma maior vida 
útil, cuidados especiais são necessários, desde a seleção de materiais até a manutenção dos componentes 
executados. Contudo, ao longo da sua vida, as edificações e demais tipos estruturais estão sujeitos à ação de 
diversos agentes agressivos que impactam na redução da resistência e durabilidade da construção. 

O presente trabalho tem como objetivo realizar o estudo sobre a ocorrência de patologias e o respectivo 
grau de deterioração em estruturas de concreto, com uso da metodologia de inspeções visuais Gde/UnB, em 
garagens de edificações residenciais de diferentes localidades de Salvador/BA, analisando a influência 
marítima no processo de degradação. 

1.1 Vida Útil e Durabilidade 

Como as estruturas estão sujeitas às ações de diversos tipos, seja devido a ações de cargas e sobrecargas, a 
NBR 6118:2014 apresenta o conceito de vida útil, que é o período de tempo durante o qual as estruturas 
mantêm as suas características, sem intervenções significativas, ressaltando que os requisitos de uso e 
manutenção prescritos pelo projetista e construtor, juntamente com os reparos necessários decorrentes de 
eventuais danos acidentais, devem ser mantidos. 

Para a NBR 6118:2014, no item 5.1.2.3, a durabilidade é a capacidade de a estrutura resistir às influências 
ambientais previstas e definidas, no ato de elaboração dos projetos, entre o autor do projeto estrutural e o 
contratante. As estruturas, sob tais influências, devem conservar sua segurança, estabilidade e possuir 
comportamento adequado em serviço durante o período corresponde à sua vida útil de projeto. 

Segundo o item 6.4 da supracitada NBR, um dos principais responsáveis pela perda de qualidade e 
durabilidade das estruturas é a agressividade do meio ambiente, que está relacionada às ações físicas e 
química que atuam sobre as estruturas de concreto, sem dependência das ações mecânicas, das variações 
volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e outros fatores previstos no dimensionamento. A 
norma apresenta a tabela 1, na qual, a agressividade ambiental pode ser avaliada, simplificadamente, 
segundo as condições de exposição da estrutura ou de suas partes, no projeto de estruturas correntes. 

Tabela 1 – Classes de agressividade ambiental (CAA) 

Classe de Agressividade 

Ambiental 
Agressividade 

Classificação geral quanto ao tipo 

de ambiente para efeito de projeto 

Risco de deterioração 

da estrutura 

I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

II Moderada Urbana Pequeno 

III Forte 
Marinha 

Grande 
Industrial 

IV Muito Forte 
Industrial 

Elevado 
Respingos de maré 

Fonte: NBR 6118 (2014) 

1.2 Patologias e Danos mais frequentes em Estruturas de Concreto 

A Patologia das Estruturas pode ser entendido como o campo de pesquisa destinado a estudar as origens, 
manifestações, consequências e os mecanismos de falhas provocados por degradações nas estruturas. O 
termo “patologia”, extraído da Medicina, é usado na construção civil, com o objetivo de definir as “doenças” 
que acometem as estruturas, fazendo uma analogia ao comparar a edificação ao corpo humano (SOUZA E 
RIPPER, 1998). 
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As patologias podem ser classificadas em simples ou complexas, de acordo com análise do diagnóstico e 
profilaxia. Os danos variam desde uma menor escala, causando um simples desconforto ao usuário final, até 
grandes proporções, levando a estrutura ao colapso (HELENE, 1992). A figura 1 mostra as manifestações mais 
comuns em estruturas de concreto. 

Figura 1 – Distribuição Relativa da Incidência de Manifestações Patológicas em Estruturas de Concreto Aparente 

Fonte: Helene (1992) 

Souza e Ripper (1998) classificam as causas das manifestações patológicas em intrínsecas e extrínsecas. As 
primeiras são decorrentes de processos de deterioração das estruturas de concreto as que são inerentes às 
próprias estruturas, como materiais de baixa qualidade ou erros na execução. Já as segundas “são as que 
independem do corpo estrutural em si, assim como da composição interna do concreto, ou de falhas 
inerentes ao processo de execução, podendo, de outra forma, ser vistas como os fatores que atacam a 
estrutura ‘de fora para dentro’, durante as fases de concepção ou ao longo da vida útil desta”. 

1.3 Degradação de Estruturas em Salvador/BA 

Uma pesquisa realizada por Vilasboas (2004), analisando 48 estruturas de concreto armado na cidade de 
Salvador/BA, em conjunto com a opinião de projetistas, empresas de recuperação de estruturas e 
fornecedores de concreto, constatou que a despassivação da armadura pela ação da carbonatação ou íon 
cloro é responsável por grande parte da causa de patologias em edificações na capital baiana, estando 
presente em 52% das estruturas observadas.  Outro fator determinante para o aparecimento de patologias, 
entre as citadas anteriormente também, é o cobrimento deficiente (falha de projeto ou execução), verificado 
em 56,25% dos itens (VILASBOAS, 2004). 

Ainda segundo a pesquisa, 88,2% dos profissionais que colaboram com a pesquisa reconhecem que a classe 
de agressividade ambiental utilizadas nos projetos (moderada ou forte) é inadequada quando a edificação se 
encontra a 400 m ou menos da orla marítima. Dessa forma, Vilasboas (2004) propõe uma nova classificação 
de agressividade ambiental, utilizando o mapa de Salvador, no qual subdivide as regiões de acordo com o 
seu grau de intensidade, a partir das estruturas estudadas, conforme pode ser visto na figura 2. 

Figura 2 – Classe de Agressividade Ambiental de acordo com a região, em Salvador/BA 

Fonte: Vilasboas (2004) 
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2. Metodologia

A metodologia utilizada para aplicação no estudo de caso é a GDE/UnB, adaptada de Fonseca (2007), para 
quantificar o grau de deterioração de estruturas de concreto armado presentes em garagens de edificações, 
na cidade de Salvador/BA, através de um roteiro elaborado a partir de inspeções visuais. O método original 
foi proposto por Castro (1994), com o objetivo de avaliar, quantificar e dar criticidade às estruturas de 
concreto armado convencionais, baseando-se em parâmetros que consideram as manifestações mais 
frequentes de danos, sua evolução e a influência do meio ambiente em que a estrutura está inserida e, assim, 
realçando a definição de prioridades para realização de manutenções. O fluxograma da figura 2 ilustra as 
etapas para aplicação da metodologia GDE/UnB, adaptada de Fonseca (2007), em estruturas convencionais 
de concreto armado.  

Figura 3 – Fluxograma para aval. de degradação de estruturas de concreto armado através da metodologia GDE/UnB 

Fonte: Fonseca (2007) 

 O roteiro proposto por Fonseca (2007) é caracterizado pelo preenchimento de uma ficha de inspeção, 
coletando-se, inicialmente, dados do objeto de estudo, como localização, natureza de uso, idade, sistema 
construtivo e classe de agressividade ambiental. A sequência de etapas consiste em: identificação dos 
elementos estruturais, registro fotográfico, cálculo do Grau do Dano (D), o grau de deterioração do elemento 
(Gde), o grau de deterioração de uma família de elementos (Gdf) e, por fim, o grau do grau de deterioração 
da estrutura (Gd), com auxílio do fator de ponderação dos danos (Fp), do fator de intensidade dos mesmos 
(Fi) e do fator de relevância estrutural (Fr). Por fim, tem-se a classificação dos níveis de deterioração, 
conforme tabela 2. 

Tabela 2 – Classificação dos níveis de deterioração 

Nível de deterioração Gde/Gd Ações a serem adotadas 

Baixo 0 - 15 Estado aceitável. Manutenção preventiva. 

Médio 15 – 50 intervenção em longo prazo (máx. 2 anos). 

Alto 50 – 80 Planejar intervenção em médio prazo (máx. 1 ano). 

Sofrível 80 - 100 Planejar intervenção em curto prazo (máx. 6 meses). 

Crítico > 100 Inspeção especial emergencial. Planejar intervenção imediata. 

Fonte: Fonseca (2007) 
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3. Estudo de Caso

Foram escolhidas duas garagens de prédios residenciais de idades e características semelhantes, mas com a 
principal diferença relacionada a sua localização. A primeira, do Edifício Solar Itatiaia, situada no Rio 
Vermelho, e a segunda, do edifício Nossa Senhora do Loreto, nos Barris. Em ambas as localidades, foram 
realizadas inspeções visuais, considerando os fatores ambientais, com registro fotográfico e mapeamento 
das estruturas. Também, fez-se o levantamento de croqui, juntamente com a observação de patologias e a 
avaliação de grau de danos. 

3.1 Edifício Solar Itatiaia 

Figura 4 – Edifício Solar Itatiaia 

Fonte: O autor (2020) 

• Localizado no Rio Vermelho, a cerca de 500m da
orla;

• Idade estimada de 42 anos;

• 6 pavimentos;

• Classe de Agressividade III Forte – Marinha;

• Ausência de Projetos Estruturais.

3.2 Edifício São Felipe 

Figura 5 – Edifício São Felipe 

Fonte: O autor (2020) 

• Localizado na Federação, a 1,65 km da orla;

• 49 anos de construção;

• 2 torres, uma com 5 andares (estudada) e outra
com 6 andares;

• Classe de Agressividade III Forte – Marinha;

• Ausência de Projetos Estruturais.

3.3 Cálculos do grau do dano e do GDE 

Para cada um dos elementos estruturais das duas garagens, foi elaborada uma tabela, conforme exemplo 
abaixo, a qual continha os danos existentes nesse elemento, o fator de ponderação desse dano e também o 
fator de intensidade do dano. Com essas informações,  foi possível calcular o grau do dano e o Gde, o grau 
de deterioração do elemento, e assim avaliar o nível de deterioração existente. 

Tabela 3 – Exemplo de tabela utilizada na avaliação das Estruturas 

Nome da Peça V18 Fotos/Croquis/Observações 
Local Garagem 

Danos Fp Fi D 

Cobrimento deficiente 3 3 24 

Corrosão das Armaduras 5 4 100 

Desplacamento 3 3 24 

Grau de Deterioração do Elemento (Gde) 132,43 

Nível de Deterioração da Peça CRÍTICO 

Fonte: O autor (2020) 
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Dessa maneira, obteve-se o seguinte resultado para o Ed. Solar Itatiaia, conforme tabela 4: 

Tabela 4 – Grau de Deterioração da Estrutura 

Família Gdf Fr Gdf x Fr Gd 

Pilares 80,97 5,00 404,85 

79,26 
Vigas 80,98 5,00 404,90 

Lajes 86,11 4,00 344,44 

Escadas/Rampas 64,38 3,00 193,14 

Fonte: O autor (2020) 

 Com o resultado de Gd igual a 79,26, a estrutura analisada recebe a classificação de um grau de 
deterioração alto, conforme o roteiro de Fonseca (2007) e que é retratado na tabela 5.  

Já para o Ed. São Felipe, tem-se: 

Tabela 5 – Grau de Deterioração da Estrutura 

Família Gdf Fr Gdf x Fr Gd 

Pilares 29,39 5,00 146,95 

97,61 

Vigas Principais 176,25 5,00 881,25 

V. Secundárias 0 4,00 0 

Lajes 84,60 4,00 338,4 

Escadas/Rampas 0 3,00 0 

Fonte: O autor (2020) 

Com o resultado de Gd igual a 97,61, a estrutura analisada recebe a classificação de um grau de deterioração 
sofrível, conforme o roteiro de Fonseca (2007). 

4. Resultados e Discussões

4.1 Ratificação do Estudo de Vilasboas (2004) 

O estudo de Vilasboas (2004) apresenta um retrato mais fiel da ação do ambiente sobre a durabilidade e vida 
útil das estruturas. De acordo com classificação dele, o edifício Solar Itatiaia, se encontra em uma 
classificação “forte”, está na categoria “moderado”, em uma escala que varia entre moderado, moderado 
forte e forte.    

Apesar de o edifício São Felipe, segundo o método GDE/UnB, ter um grau de deterioração da estrutura 
“Sofrível”, e o Solar Itatiaia, “Alto”, foi possível observar que a ocorrência de danos e patologias foi 
consideravelmente superior no segundo. Foram encontrados, ao todo, 182 patologias e danos em 63 
elementos vistoriados no Ed. Solar Itatiaia, o que dá quase 3 patologias por elemento. Boa parte desses danos 
estão relacionados com a proximidade com o mar, os quais pode-se citar: manchas, umidade, eflorescência, 
entre outros. Já no Ed. São Felipe, foram observados 91 patologias e danos em 56 elementos estruturais, ou 
seja, cerca de 1,6 patologia por elemento, valor 44% inferior ao Solar Itatiaia. 

4.2 Nível de Deterioração das Estruturas 

No Ed. Solar Itatiaia, de modo geral, os graus “baixo” e “médio” representaram 76% das estruturas 
analisadas, justamente, como explicado anteriormente, por uma maior incidência de fatores de intensidade 
2 e 3. Não foram observados elementos em estado sofrível ou crítico. 
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Gráfico 1 –  Nível de Deterioração Total dos Elementos 

Fonte: O autor (2020) 

No Ed. São Felipe, considerando a estrutura como um todo, no gráfico 2, o resultado não poderia ser 
diferente, com “baixo” ocupando 73% dos elementos. Entretanto, nota-se uma presença de “crítico”, puxada 
por vigas com nível bastante elevado de deterioração, com desplacamento, cobrimento deficiente e ativa 
corrosão de armaduras.  

Gráfico 2 – Nível de Deterioração Total dos Elementos 

Fonte: O autor (2020) 

4.3 Frequência de Ocorrência das Patologias 

Analisando os gráficos 3 e 4, é perceptível que há uma maior incidência de patologias relacionadas com a 
proximidade do mar no Ed. Solar Itatiaia. Existe uma grande presença de manchas neste, causadas por fungos 
originados da umidade. Há também uma presença significativa de ocorrência de “umidade” e 
“eflorescência”, com maior porcentagem no prédio mais próximo à orla marítima, as quais podem ter as 
prováveis causas relacionadas a penetrações de água em fissuras, que representam um percentual elevado 
em ambos os edifícios, ou ainda em juntas de concretagem mal executadas, nichos de concretagem ou devido 
à alta porosidade do concreto. Existe também a possibilidade de estar conectada com uma má 
impermeabilização da estrutura ou deficiência no escoamento das águas pluviais. 

Em ambas as edificações, os danos “cobrimento deficiente” e “corrosão de armaduras” tiveram também uma 
incidência considerável. Já o segundo dano está bastante relacionado com o primeiro e também com a 
ocorrência de desplacamento, visto que, com isso, as armaduras acabam ficando expostas ao ambiente e, 
então, o processo de corrosão passa a ser favorecido e acelerado. Foram constatadas tanto acontecimentos 
de fissuras de corrosão, de grau de intensidade 3, como manifestações leves, de intensidade 2, e corrosão 
agressiva, de intensidade 4. 

Gráfico 3 – Frequência de Ocorrência de Danos no Ed. Solar Itatiaia 

Fonte: O autor (2020) 
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Gráfico 4 – Frequência de Ocorrência de Danos no Ed. São Felipe 

Fonte: O autor (2020) 

5. Conclusões

Pode-se dizer que o presente trabalho cumpriu com seus objetivos definidos inicialmente, que foi a aplicação 
da metodologia GDE/UnB, a fim de encontrar o grau de deterioração das estruturas das garagens e analisar 
quanto aos efeitos da proximidade com o mar. Essa análise permitiu identificar o grau de urgência de 
manutenção que, de modo geral, para o São Felipe, tem que ser dentro de 6 meses, mas devido à ocorrência 
de elementos críticos, sugere-se o início imediato e, para o Solar Itatiaia, uma manutenção dentro de 1 ano. 

Embora o edifício São Felipe tenha o resultado do grau de deterioração da estrutura como “Sofrível”, e o 
Solar Itatiaia, “Alto”, foi possível observar que a ocorrência de danos e patologias foi consideravelmente 
superior no segundo, sendo que uma considerável parte desses danos está relacionada com a proximidade 
do mar, que pode-se citar: manchas, umidade, eflorescência, entre outros.  

No ed. Solar Itatiaia, pôde-se verificar que a maior parte dos pilares e vigas se encontram na faixa entre 
“baixo” e “médio”. As lajes e escada/rampa tiveram grande participação nas categorias “médio” e “alto”, 
fato que se explica devido à ocorrência de várias patologias simultâneas. Já no ed. São Felipe, notável parcela 
das ocorrências verificadas estão na categoria “baixo”, de quase todos os elementos, fato justificável por 
vários elementos sem ocorrência de patologias visíveis e também pela ocorrência não simultânea dos danos. 
Entretanto, nota-se uma presença de “crítico”, puxada por vigas com nível bastante elevado de deterioração, 
com desplacamento, cobrimento deficiente e ativa corrosão de armaduras. 

Foi notado também a importância das normas e que as exigências atuais sejam cumpridas, na medida que, 
em muitos casos, foram observadas ocorrências que se originaram, em uma certa parte, por uma falta de 
rigor das normas antigas. Todas as análises aqui realizadas foram repassadas aos gestores/síndicos dos 
condomínios estudados e ressaltadas quanto à importância das inspeções periódicas e das manutenções 
preventivas. 
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Resumo: O objeto de estudo aqui apresentado foi a Capela de Sant’Ana do Arraial Velho, localizada em 
Sabará, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte/MG, cuja construção ocorreu em meados do 
século XVIII. A igreja está implantada em adro circundado por muro de pedra, com uma sineira de madeira 
separada do corpo principal, e apresenta partido comum às igrejas do mesmo período, contendo corpo 
longitudinal dividido em nave e capela-mor, e sacristia lateral a esta última. O imóvel possui proteção por 
tombamento federal, instituído em 09 de maio de 1950, e pela municipalidade, em 10 de abril de 2002. Neste 
trabalho são abordados aspectos importantes a serem observados quando da utilização da termografia como 
ensaio não destrutivo aplicado em construções patrimoniadas. A termografia infravermelha pode ter auxílio 
de uma fonte de calor externa (neste caso, chamada de termografia ativa) ou somente contar com o calor 
do sol (termografia passiva). A técnica de termografia passiva se mostrou uma aliada à etapa de inspeção 
visual para a detecção de elementos ocultos e também de manifestações patológicas nesta capela. 

Palavras-chave: Patrimônio Histórico; Manifestações Patológicas; Ensaios não destrutivos; Termografia 

Abstract: The object of study presented here was the Chapel of Sant'Ana do Arraial Velho, located in Sabará, 
a city in the metropolitan region of Belo Horizonte / MG, whose construction occurred in the mid-eighteenth 
century. The church is set in a square surrounded by a stone wall, with a wooden bell tower separated from 
the main construction, and presents a partition common to churches of the same period, with a longitudinal 
design, divided into nave and chancel, and a sacristy, lateral to the chancel. The building is protected by 
federal legislation, established on May 9th, 1950, and by the municipality, on April 10th, 2002. In this work, 
important aspects to be observed when using thermography as a non-destructive test applied to heritage 
buildings are discussed. The infrared thermography can have the aid of an external heat source (in this case, 
called active thermography) or only rely on the heat of the sun (passive thermography). The passive 
thermography technique proved to be an ally to the visual inspection stage for the detection of hidden 
elements and also of pathological manifestations in this chapel. 

Keywords: Historical Heritage; Pathological Manifestations; Non-destructive testing; Thermography 
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Termografia infravermelha passiva como ferramenta de inspeção em uma igreja tombada brasileira 

1. Introdução

De acordo com o inventário da Capela de Santana do Arraial Velho, elaborado pela equipe técnica do 
Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte/inventário do Patrimônio Cultural no ano de 2017, a construção 
da capela ocorreu em meados do século XVIII. A estrutura de alvenaria de pedra é integralmente rebocada 
na parte externa, entretanto, no lado interno este é inexistente na nave, onde se revela o emprego da pedra 
de canga e a estrutura do telhado sem o forro. Na decoração, se destaca o retábulo-mor de estilo joanino, as 
peças de imaginária, além de um lavabo simplificado em pedra, disposto na parede do fundo da sacristia. A 
capela, protegida por tombamento federal desde 1950, sofreu intervenções registradas nas décadas de 1940, 
1950, 1960, 1970 e ainda entre 2004 e 2005, e 2017 e 2018. Os principais trabalhos se concentraram na 
reconstrução parcial do arco-cruzeiro para baixo, nos anos 1940/50, incluindo as alvenarias, vãos, cobertura, 
arco-cruzeiro, assoalho, frontispício, muro do adro e nova sineira. Nessa época, registra-se por meio de 
documentação textual e fotográfica nos arquivos do IPHAN-MG, que o imóvel se encontrava em estado 
precário, parcialmente arruinado, com espaço útil reduzido à capela-mor e sacristia.  

Para a detecção de manifestações patológicas em edifícios, sejam eles novos ou antigos, há vários ensaios a 
serem realizados, desde aqueles que se utilizam de amostras retiradas dessas construções (ensaios semi-
destrutivos ou destrutivos) ou os chamados ensaios não destrutivos (END), aqueles que são realizados sem 
a coleta de material da superfície ou do objeto analisado. O END mais antigo e também imprescindível nas 
vistorias é a inspeção visual. Dentre os demais existentes pode-se citar a técnica da termografia 
infravermelha, que consiste em uma variedade de técnicas utilizadas para visualizar a temperatura na 
superfície dos objetos e refere-se à imagem de uma distribuição de temperatura de campo completo 
(BUCUR, 2003). 

Neste trabalho são abordados aspectos importantes a serem observados quando da utilização da termografia 
como ensaio não destrutivo aplicado em uma edificação religiosa setecentista, na região metropolitana de 
Belo Horizonte/MG. 

2. Breve histórico da capela

O mencionado inventário da Capela de Santana informa que a edificação possui planta longitudinal, dividida 
em duas seções retangulares, de tamanhos diferentes, sendo a maior ocupada pela nave, e a menor pela 
capela-mor; a sacristia está localizada à esquerda da capela-mor, possuindo menor altura e largura que esta. 
Todas as fachadas possuem acabamento de caiação branca nas alvenarias, e amarela nos detalhes de 
embasamento, cunhais e beirais. O entorno é feito com calçada estreita de pedras. Ao adentrar na capela, 
chega-se diretamente à nave, cujas paredes não possuem revestimento. A cobertura em telhas vãs revela as 
tesouras do telhado, pintadas em azul claro, e três tirantes de aço que fazem o travamento das paredes 
laterais. Após a nave, localiza-se o arco cruzeiro em cantaria, com detalhes no embasamento, remate das 
ombreiras, e chave misulada. De modo geral, a capela preserva a maior parte de suas características originais, 
mantendo seu acervo de imaginária, parte do mobiliário, o sino de 1759 e o sistema construtivo. Em relação 
à parte da nave, desde a reconstrução do IPHAN a capela manteve-se sem forro. É possível que anteriormente 
à sua degradação tenha existido o forro da nave e coro, entretanto, não foram localizados registros de sua 
existência e formato/ornamentação. Do mesmo modo, as alvenarias internas eram rebocadas, mas optou-
se pela retirada do revestimento nos pequenos trechos ainda restantes. Interessante ainda considerar o 
refazimento da sobreverga da portada, de acordo com desenho elaborado pelo Dr. Lúcio Costa, cuja 
referência foi o mesmo elemento existente na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Caeté. É necessário 
mencionar também que em fotos mostradas pela comunidade, possivelmente da década 1970/80, o piso da 
nave era revestido em mezanelas, e posteriormente foi substituído em intervenção não identificada (anos 
1990/2000?). 

A Figura 1 mostra fotos da capela durante a obra do IPHAN e a Figura 2 mostra sua planta e fachada frontal 
(informações atuais). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

(f) 

Figura 1 – Fotos da igreja durante a obra do IPHAN, na década de 1940. Fonte: Arquivo IPHAN/Belo Horizonte. 
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(a) 

(b) 

Figura 2 – (a) Planta e (b) fachada frontal da igreja de Sant’Ana de Sabará. Fonte: Memorial da Arquidiocese de Belo 
Horizonte/Inventário do Patrimônio Cultural: Capela de Santana – Arraial Velho – Sabará (MG), 2017.  

Na Figura 3 são mostradas algumas vistas externas e, na Figura 4, vistas internas da capela. 

(a) (b) (c) 

Figura 3 – Vista externa da igreja de Sant’Ana do Arraial Velho. Fonte: Fotos dos autores, 2019 
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(a) (b) (c) 

Figura 4 – Vista interna da igreja de Sant’Ana do Arraial Velho. Fonte: Fotos dos autores, 2019 

3. Termografia

A luz visível ao olho humano tem comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros. As demais não são 
percebidas pelos humanos, Figura 5. Todos os seres vivos e objetos emitem radiação infravermelha (IV) e 
essa radiação ocorre em função da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a quantidade de 
radiação e essa radiação está no espectro invisível à visão humana. A termografia por infravermelho é um 
procedimento que cria imagens usando radiação infravermelha em vez de luz. Para essa visualização tem-se 
câmeras infravermelhas que têm a capacidade de detecção dessa radiação e tradução dessas informações 
em espectros de temperatura (Brasil Escola, 2020). 

Figura 5 – Comprimentos de onda visíveis e não visíveis ao olho humano. Fonte: Brasil Escola. Acesso em novembro de 
2020 

A termografia por infravermelho, também conhecida simplesmente como termografia, pode ser realizada 
com o auxílio de uma fonte natural de calor (sol) e neste caso será chamada de termografia passiva ou 
utilizando uma fonte externa auxiliar; neste caso é denominada termografia ativa. Segundo Bucur (2003) 
uma vantagem do método de aquecimento passivo sobre o ativo é a capacidade de produzir uma distribuição 
de temperatura sem recorrer ao carregamento mecânico do material. Porém, a desvantagem do método 
passivo é que as imagens térmicas são transitórias. De acordo com Meinlschimidt (2005), o calor irá dissipar-
se em uma velocidade correspondente às propriedades térmicas do material, como a densidade, a 
capacidade térmica, a condutividade térmica e a qualidade de ligação entre a camada de superfície superior 
e o material de base. Quaisquer defeitos presentes no corpo produzem uma barreira durante o processo de 
difusão do calor; logo, a temperatura da superfície acima do defeito irá diminuir mais lentamente do que a 
temperatura em outras regiões. Este autor ainda reforça que, para materiais à base de madeira comparados 
a metais, tais efeitos são relativamente lentos. A detecção de defeitos pode levar alguns segundos, alguns 
minutos ou até mesmo horas após o impacto do calor, dependendo do material, da profundidade do defeito 
e da intensidade de calor. 

Os edifícios históricos passam por mudanças de uso e podem estar sujeitos à ação de agentes ambientais 
diversos (incêndios, inundações, terremotos, etc.) ou até mesmo antrópicos. Esses edifícios muito 
provavelmente não estão preparados para esses tipos de solicitações. Para que sejam avaliados os danos 
nessas edificações a aplicação de ensaios destrutivos não é indicada, pois muitas vezes o bem é tombado e 

711



Termografia infravermelha passiva como ferramenta de inspeção em uma igreja tombada brasileira 

até mesmo a etapa de extração de amostras pode danificar ainda mais o material ou peça analisada. Nesses 
casos pode-se lançar mão de END, que podem fornecer informações importantes sobre as regiões afetadas, 
a extensão dos danos, a integridade da peça, etc. Neste artigo foi aplicada a termografia passiva como END 
para auxílio na detecção de manifestações patológicas em uma capela histórica tombada. 

4. Metodologia

Para a realização de análise das condições estruturais e a identificação das patologias presentes na Capela 
de Sant’Ana foram realizadas vistorias com a presença de profissionais habilitados e qualificados. Optou-se 
pela utilização da técnica da termografia passiva, pois, por se tratar de uma edificação protegida por 
tombamento, foi possível realizar a vistoria e posterior análise dos resultados sem que houvesse algum dano 
físico ao patrimônio ou alteração no seu estado de conservação. 

“A utilização de fontes de energia externa atuando sobre um revestimento, poderá ocasionar alteração na 
fixação, na cor e no brilho da camada superficial, promovendo uma patologia na obra histórica”, (CORTIZO, 
2007, p. 52). Dessa maneira, a escolha da técnica passiva baseou-se na menor intervenção possível no 
patrimônio histórico, com o intuito de evitar que a carga térmica adicional acelere o processo destrutivo. 

A câmera termográfica utilizada na captação das imagens foi a do modelo FLIR T450sc, (Figura 6), resolução 
320 x 240 pixels, com captura da variação termal em <30mK a 30°C e campo de visão (IFOV) de 25°x19°/0,4m. 
O equipamento possui um intervalo de temperatura pré-definido; sendo assim, os termogramas apresentam 
a mesma escala de cores, onde a região mais avermelhada da imagem corresponde à temperatura mais 
elevada e a cor azulada à menor temperatura. A série fotográfica foi iniciada à tarde, após as 14h, pois a 
capela teria recebido calor uniformemente na maioria de suas paredes externas, gerando constante 
contraste térmico. Após a coleta de informações e imagens, foi feita a análise das mesmas para, assim, 
identificar as prováveis manifestações patológicas presentes na edificação e suas causas. 

Figura 6 – Câmera termográfica FLIR T450sc. Fonte: Site do fabricante FLIR. 

5. Resultados e discussão

As fotos da Figura 7 trazem o registro da leitura das aberturas das fissuras na parede lateral esquerda e a 
Figura 8 apresenta as fotos do exterior e interior da capela, acompanhadas de seus respectivos registros 
térmicos. 

(a) 
(b) 

Figura 7 – Leitura das aberturas das fissuras na parede lateral esquerda (a) abertura de 7mm e (b) abertura de 1,3mm. 
Fonte: Fotos dos autores, 2019 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 

Figura 8 – Áreas externas e internas da capela, acompanhadas de suas respectivas fotos térmicas. Fonte: Fotos dos 
autores, 2019 

Observando-se a foto (a) da Figura 8, que representa a parede lateral direita, a olho nu não é possível 
identificar qualquer manifestação patológica, porém, na foto (b) é possível perceber o gradiente térmico na 
parede, com temperaturas que variaram entre 25,7 oC e 33,4oC. No canto inferior direito da foto (b) é possível 
identificar ainda uma temperatura mais baixa no encontro de paredes. Este registro pode indicar uma região 
com umidade ascendente. Nesta mesma região há presença de vegetação, reforçando a hipótese de 
presença de umidade. As fotos (c) e (d) da Figura 8 representam a parede de fundo da capela. O mesmo pode 
ser dito com relação a elas, a olho nu é difícil afirmar que existiam manifestações patológicas, mas com o 
auxílio da câmera termográfica foi possível identificar regiões com possíveis pontos de infiltração de águas 
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de chuva. O intervalo de temperaturas registradas ficou entre 27,2 oC e 33,9oC. As fotos (e) e (f) tratam do 
interior da capela. É possível verificar uma temperatura menor na região atrás da pia batismal. O intervalo 
de temperaturas registradas ficou entre 24,2 oC e 29,5oC. As fotos (g) e (h) mostram a caela-mor. É possível 
verificar, pela foto térmica, a existência da estrutura do telhado, com temperatura mais baixa que o forro 
que a reveste. Em alguns pontos do forro é possível notar a descontinuidade da vedação entre as tábuas, 
inclusive pela diferença de temperatura ali presente. O intervalo de temperaturas registradas nesta região 
ficou entre 27,3 oC e 34,4oC. 

6. Considerações Finais

Pelo exposto anteriormente foi possível perceber que, em algumas regiões analisadas da capela, as 
manifestações patológicas (como as fissuras na parede lateral esquerda) eram visíveis a olho nu, outras 
estavam ocultas e foram percebidas somente com o auxílio da câmera termográfica. As informações térmicas 
possibilitaram identificar a posição das tesouras do telhado oculto pelo forro da capela-mor e também a 
descontinuidade das tábuas que compunham tal forro. A etapa de inspeção visual é muito importante 
quando se realiza uma vistoria em uma edificação e esta pode ser complementada pelas informações 
fornecidas pela termografia IV. Em uma possível reforma futura e talvez até com recursos limitados essas 
informações poderão direcionar as regiões que necessitam mais de uma intervenção do que outras. Pelo fato 
de se tratar de uma edificação histórica, tombada por órgãos de proteção, não é indicada uma vistoria com 
retirada de amostras. Nesses casos os END são imprescindíveis para a condução de uma terapia com mais 
possibilidades de acertos, evitando que regiões ainda íntegras sejam substituídas. 
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Resumo: O valor de um patrimônio histórico é incalculável, pois ele traz consigo a história e memórias de 
toda uma geração que viveu em determinada região e época. Assim para manter essas lembranças vivas na 
vida das pessoas é indispensável a preservação desses bens, e para ajudar na manutenção deles é 
imprescindível que haja vistorias constantes para que seja monitorado o estado da construção. Como se trata 
de um bem nacional, é importante que a inspeção não seja invasiva e que não danifique o monumento, 
portanto a melhor maneira de averiguar o estado de uma obra sem a deteriorar, seria por meio de um ensaio 
não destrutivo, no qual poderíamos analisar todo o estado do bem e diagnosticar suas possíveis patologias. 
A escolha pela casa de José de Alencar se deu pelo significado que o autor tem como o maior escritor 
romancista brasileiro e por toda a história que a edificação carrega. O ensaio escolhido para analisar o estado 
do patrimônio foi um não destrutivo, no caso, o termográfico, pois por ser um ensaio rápido, que abrange 
uma grande área e ainda não muito utilizado no Brasil, seria um estudo bem aproveitado. Ao examinar os 
dados, obtivemos com maior clareza quais as possíveis patologias existentes no ambiente e também 
descobrimos estruturas que estavam ocultas a olho nu. 
Palavras-chave: patrimônio, ensaio, não destrutivo, termografia. 

Abstract: The value of a historical heritage is incalculable, as it brings with it the history and memories of an 
entire generation that lived in a certain region and time. So to keep these memories alive in people's lives, 
the preservation of these assets is essential, and to help maintain them, 
constant inspections are essential to monitor the state of construction, as it is a national asset, it is important 
that the inspection is not be invasive and that it does not damage the monumento, so the best way to check 
the condition of a work without deteriorating it, would be through a non-destructive test, in which we could 
analyze the entire state of the property and diagnose its possible pathologies. The choice for José de Alencar's 
house was due to the meaning that the author has as the greatest Brazilian novelist writer, and for all the 
history that the building carries. The test chosen to analyze the state of the Heritage was a non-destructive 
one, in this case the thermographic test, because it is a quick test, which covers a large area and is not yet 
widely used in Brazil, it would be a very productive study. When examining the data, we obtained with greater 
accuracy which are the possible pathologies existing in the environment and we also discovered structures 
that were hidden to the naked eye. 
Keywords: heritage, essay, non-destructive, thermography. 
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Ensaio termográfico do patrimônio histórico: Casa de José de Alencar 

1. Introdução

Uma saída para a pré análise das patologias em uma edificação são os ensaios não destrutivos, pois além de 
detectar uma possível iminente patologia que está por surgir, esses métodos de ensaios não destrutivos são 
melhores que os métodos mais tradicionais de ensaios destrutivos, no que se refere a manter a estrutura de 
estudo intacta sem nenhuma modificação. 
As edificações mais antigas precisam de constante reparo e, para diagnosticar as patologias presentes nelas, 
o ideal seria usar técnicas que não tenham necessidade de tirar um testemunho da edificação, como em um
ensaio de extração de concreto, em que é retirada uma porção do concreto na construção. Assim métodos
necessários para uma pré análise são os ensaios não destrutivos.
Para uma construção antiga que foi tombada como patrimônio histórico, a preocupação fica ainda maior com 
a manutenção e a preservação da edificação, pois nela estão contidos memórias, registros, histórias da região 
e dos habitantes que ali viveram com um caráter de valores e culturas bem enraizadas. 
Então se torna imprescindível o uso de técnicas de ensaios não destrutivos, que podem prevenir futuras 
patologias agravadas, diagnosticar o local do problema na construção de estudo e ainda podem servir como 
ensaios adicionais juntamente com os ensaios destrutivos. 
O uso do ensaio de termografia que é um ensaio não destrutivo pode analisar grandes áreas em pouco tempo 
e traz um pré diagnóstico das possíveis patologias encontradas. O método vem sendo bastante utilizado na 
europa com normas vigentes desde a década de 1990, porém no Brasil ainda é pouco utilizada a termografia 
para esse fim, e por isso é necessário a criação de normas específicas para executar o estudo no país. 
Assim o ensaio termográfico é ótimo para uma pré inspeção da edificação, porém não pode ser usado apenas 
este método para uma análise completa, por ser uma pesquisa que tem suas limitações. Contudo com o 
estudo de normas internacionais, e o exame de trabalhos realizados nessa temática pode se ter uma 
indicação de possíveis patologias e objetos ocultos na estrutura. 
Todavia a combinação ensaios não destrutivos e patrimônio histórico se torna algo fundamental para a 
manutenção e possível investigação das causas das anomalias da edificação de estudo, sem causar danos à 
construção original, preservando o bem e o seu legado. 

2. Revisão bibliográfica

2.1 Conceito 

A termografia se baseia na radiação infravermelha. Segundo Mendonça, Amaral et al (2013), os raios 
caloríficos são hoje conhecidos como raios infravermelhos. Quanto mais quente está o objeto, maior é a 
radiação. A radiação infravermelha é sinônimo de radiação de calor. 
No espectro eletromagnético encontra-se os raios infravermelhos, no vácuo essa radiação pelo observador, 
desloca-se na velocidade da luz. “Os humanos só conseguem enxergar uma pequena parcela do espectro 
eletromagnético, que se encontram no intervalo de 0,4 µm e 0,7µm” (MENDONÇA, AMARAL et al, 2013). 
Os raios infravermelhos se encontram nos intervalos de 2 µm à 5 µm, e de 8 µm à 14 µm, e todos esses dois 
intervalos estão fora do alcance da visão humana, a lacuna ao qual se encontra as câmeras termográficas 
utilizadas em edifícios são as de ondas longas de 8 µm à 14 µm (MENDONÇA, AMARAL et al, 2013). 
Radiação infravermelha “faixa do espectro eletromagnético que se estende do limite inferior da radiação 
visível (0,78 µm) até o comprimento de onda de 1 000 µm” (ABNT NBR 15424, 2016). 
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Quadro 1 – Classificação de limites espectrais de infravermelho 

Fonte: (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016) 

 Temos a lei de Stefan-Boltzman que define a radiação refletida de um corpo: 

W =  σ ∙ ε ∙  T   (1) 

Onde: 

W – Radiação emitida; 

σ – Constante de Boltzman, que é (5,67*10^-8 W.m-².K^-4); 

Ɛ – Emissividade; 

T – Temperatura. 

Segundo Mendonça, Amaral et al (2013), existe uma lei da Física que diz que todos os materiais com uma 
temperatura acima do zero absoluto (-273ºC) radiam calor. A radiação de calor significa o mesmo que 
radiação infravermelha. Quanto mais quente está o objeto, maior a radiação. Dentro da termografia há duas 
formas de vê-la. A termografia passiva “é caracterizada pela não utilização de um estímulo de energia 
artificial’” (MENDONÇA, AMARAL et al, 2013). Já na termografia ativa, “a principal característica é a aplicação 
de um estímulo de energia sobre o corpo” (MENDONÇA, AMARAL et al, 2013). 
Assim, fica evidente que a termografia passiva é aquela na qual a energia aplicada é a luz solar, e a 
termografia ativa é aquela na qual é aplicada uma luz artificial com calor ou é aplicado uma fonte de energia 
fria para haver um diferencial térmico. 

2.1.2 – Normas 

No Brasil, não existe uma norma específica para o ensaio termográfico em edificações, mas existem normas 
que se relacionam ao tema: 
ABNT NBR 16292/2014: Ensaios não destrutivos – Termografia – Medição e compensação da temperatura 
aparente refletida utilizando câmeras termográficas; 
ABNT NBR 15424/2016: Ensaios não destrutivos – Termografia – Terminologia; 
É perceptível que as duas primeiras normas citadas acima se enquadram com o nosso tema abordado, porém 
não é uma norma específica para o ensaio termográfico em um elemento de concreto ou de edificações 
antigas com materiais diversos. É necessário, portanto, o uso de normas internacionais adicionais para o 
estudo, e elaboração de normas mais atualizadas e mais específicas para o ensaio da termografia em 
edificações, e de construções históricas. 

2.1.3 – Trabalhos realizados 

Para o ensaio termográfico ter um caráter quantitativo, é necessário ser usada a termografia ativa, onde há 
o controle do meio, mas acaba sendo difícil aplicar a termografia ativa na construção histórica, visto que,
devido ao tamanho da obra, não seria possível isolá-la. Assim, o método utilizado será a termografia passiva
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com a fonte de energia solar. Esse tipo de método tem um caráter qualitativo, por isso é interessante que ao 
aplicar o ensaio, o observador seja experiente e caso seja necessário, ele poderá usar outros métodos para 
complementar seu parecer técnico. 
Segundo Mendonça, Amaral (2013), a termografia tem diversas aplicações nas edificações, dentre elas, a 
detecção de infiltrações ou fugas de água, a detecção de fendas estruturais, a detecção de vazios no interior 
do betão, a detecção de corrosão de armaduras, a localização de redes interiores e a análise térmica dos 
edifícios. O ensaio termográfico “Permite a detecção de patologias ainda não visíveis, permitindo agir mais 
rápido evitando que as mesmas aumentem ou se alastrem para outras localizações” (MENDONÇA, AMARAL 
et al, 2013). 

As figuras 1, 2, 3 nos mostram diversas aplicações da termografia. 

Figura 1 – Termograma detecta foco de infiltração não visível a olho nu. Fonte: (MENDONÇA, AMARAL et al, 2013). 

Figura 2 – Detecção de elementos estruturais, neste caso pilar. Fonte: (MENDONÇA, AMARAL et al, 2013). 
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Figura 3 – Detecção de materiais diferentes que constituem o teto. Fonte: (MENDONÇA, AMARAL et al, 2013). 

A termografia não precisa de outros equipamentos além da portabilidade da máquina e da forma dinâmica. 
Por ser um ensaio rápido, pode-se analisar áreas maiores, como edifícios altos, tornando-se uma ferramenta 
fundamental para a análise. “O ensaio traz muitos benefícios como localizar elementos ocultos, locais de 
deficiência em construção por portar pontes térmicas, e infiltrações ou condensações ocultas” (VALE, 
VENCESLAU et al, 2017). 
Como foi citado acima, a termografia tem grande utilidade para diversos problemas como a localização de 
pontes térmicas (thermal brigdes, do inglês), que “são espaços responsáveis por transmitir o calor do 
ambiente externo para o interno” (BONAFÉ, 2020). 
Geralmente onde se encontram essas pontes térmicas há o encontro de patologias, como fissuras, e são 
encontradas mais facilmente perto de esquadrias e de cantos na edificação. 

3. Resultados

Por meio da câmera FLIR E6 e de uma câmera normal de fotografia, foram coletadas fotos de toda a 
edificação em diferentes ambientes e ângulos para detectar alguma possível patologia ou algum elemento 
estrutural, e talvez encontrar um dano não aparente. 
Foram analisadas primeiro as fachadas e depois cada ambiente face a face. 
A figura 4 mostra à direita as demarcações da diferença de material que existe nesta vista. Pode-se ver 
perfeitamente a guarnição e batente das esquadrias, a diferença de temperatura significativa ainda se 
encontra na cobertura e no piso. 

 Figura 4 – Vista lateral direita nas duas perspectivas. Fonte: acervo pessoal. 

Na figura 5, à direita, é possível ver uma diferença de temperatura no canto direito inferior, podendo ser 
foco de uma ponte térmica onde existe a transferência de calor da parte externa para a parte interna da 
edificação, podendo ocasionar fissuras e outros tipos de patologias. 
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Figura 5 – Parte leste da fachada posterior nas duas perspectivas. Fonte: acervo pessoal. 

A figura 6 mostra na sua parte inferior uma coloração azulada, podendo ser um futuro foco de umidade nessa 
parte da edificação, pois nessa parte tem uma diminuição da temperatura, mesmo que essa diferença seja 
pequena. 

Figura 6 – Detalhe na fachada posterior na sua parte inferior. Fonte: acervo pessoal. 

Pode-se ver que na figura 7, à direita, há duas faixas com azul escuro na região inferior da parede o que pode 
significar a presença de outro material, que não pode ser visto a olho nu, talvez possa ter sido outra 
intervenção feita na edificação, podendo ter sido colocado um impermeabilizante na região pra evitar 
umidade. 

Figura 7 – Parede interna da sala de estar nas duas perspectivas. Fonte: acervo pessoal. 

Esse material oculto na figura 8 pode indicar a presença de outra intervenção realizada na casa, e este 
elemento oculto pode ter alguma função estrutural na construção. 
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Figura 8 – Parede interna entre a sala de jantar e o quarto. Fonte: acervo pessoal. 

A figura 9, à direita, mostra uma região mais azul entre o vão da janela, que indica o desnível que existe na 
parede, como revela a figura à esquerda. 

Figura 9 – Parede interna da sala de estar nas duas perspectivas. Fonte: acervo pessoal. 

4. Conclusões

A temática abordada sobre patrimônio histórico é de interesse de todos, pois retrata a história de uma 
população, dos seus costumes e tradições. A escolha da casa de José de Alencar conta um pouco a história 
do povo cearense que vivia em meados do século XIX e a forma como viviam. 
O estudo permitiu ver a viabilidade do ensaio termográfico como experimento capaz de identificar objetos 
ocultos e possíveis patologias, já que para a manutenção de um patrimônio histórico, é indispensável a 
descoberta de possíveis danos e a verificação do estado dos elementos estruturais, para que não haja 
possíveis surpresas, e para a manutenção da edificação sem que precise danificar o patrimônio, por isso se 
fez necessário o estudo desse ensaio não destrutivo como alternativa, dos ensaios mais usuais como o de 
ultrassom, e também dos ensaios destrutivos, preferencialmente evitáveis de fazer com esse tipo de 
edificação de valor histórico. 
O método do ensaio foi de termografia passiva, onde não houve um estímulo de luz artificial, mas natural 
com a luz solar. Desse modo, a análise teve caráter qualitativo. A câmera utilizada foi uma FLIR que obteve 
termogramas, que mostravam a diferença de temperatura nas diferentes regiões da fotografia. 
Portanto, a pesquisa mostrou que o método é eficiente, prático e rápido, todavia é necessário o uso de 
ensaios auxiliares para um diagnóstico preciso e seguro, ainda assim pra uma pré análise de possíveis 
patologias e visualização de elementos estruturais, ou de vedação na construção, o ensaio se tornou bastante 
eficiente. Na casa de José de Alencar, percebe-se, em algumas regiões, zonas de pontes térmicas que podem 
ocasionar patologias, como fissuras. Também foram vistos elementos que estavam ocultos na estrutura e 
que foram detectados pela câmera termográfica, além de na fachada posterior ter sido detectado na 
alvenaria na parte inferior perto do chão, uma zona mais fria, antecipando um possível foco de umidade. 
A análise se tornou eficiente, porém precária em dados e detalhes, sendo de extrema importância o uso de 
mais métodos não destrutivos associados a esse para um diagnóstico mais detalhado. Então seria 
interessante fazer um estudo de ultrassom na casa de José de Alencar para adquirir novos parâmetros bem 
importantes para um parecer mais exato do estado da edificação. 
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Resumo: Como qualquer outra estrutura, as pontes se deterioram com o tempo e necessitam de programas 
de inspeção e manutenção periódica para garantir sua funcionabilidade. No Brasil, a prática de manutenção 
em pontes e viadutos ainda é falha e isso pode ser observado pelo grande número de pontes com 
manifestações patológicas, resultando em onerosos gastos de recuperação. Nesse contexto, o presente 
trabalho inspeciona as manifestações patológicas presentes em uma ponte rodoviária na cidade de Rio 
Branco, Acre, com o objetivo de analisar o estado de conservação de sua estrutura. Para isso, foram feitas 
visitas ao local, registro fotográfico e aplicação de uma ficha de verificação baseada na norma de inspeção 
em pontes e viadutos na ponte do estudo de caso. As principais manifestações patológicas encontradas na 
ponte foram pontos de infiltração, fissuração, lixiviação e corrosão em alguns elementos estruturais. Os 
apoios e juntas de dilatação estavam desgastados, o sistema de drenagem estava ineficaz e ainda havia 
presença de vegetação na estrutura, além da ausência de elementos de segurança e processos erosivos nos 
taludes. Por fim, observou-se que a ponte apresenta diversas patologias que não comprometem diretamente 
sua estrutura, mas que se não forem corrigidas a médio prazo podem se desenvolver, comprometendo a sua 
estrutura e reduzindo drasticamente a vida útil e a durabilidade da ponte. 

Palavras-chave: Concreto. Inspeção. Manutenção. Patologia. Pontes. 

Abstract: Like any other structure, bridges deteriorate over time and require periodic inspection and 
maintenance programs to guarantee their functionality. In Brazil, the practice of maintenance on bridges and 
viaducts is still missed and consequently there are many bridges with pathological manifestations, resulting 
in onerous recovery costs. In this context, the present work inspects the pathological manifestations on a 
road bridge in the city of Rio Branco, Acre, with the objective of analyzing the state of conservation of its 
structure. For this, it was conducted technical visits with photographic registration on the bridge of the case 
study and the application of a verification form based on the bridges and viaducts inspection standard. The 
main pathological manifestations found on the bridge were points of infiltration, cracking, leaching and 
corrosion in some structural elements. The supports and expansion joints were deteriorated, the drainage 
system was ineffective and there was still vegetation in the structure, in addition to the absence of safety 
elements and erosion processes on the slopes. Finally, it was observed that the bridge had several 
pathologies that do not directly affect its structure, but if not corrected in the medium term they can develop, 
compromising its structure and drastically reducing the life cycle and durability of the bridge. 

Keywords: Concrete. Inspection. Maintenance. Pathology. Bridges. 
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1. Introdução

As Obras de Arte Especiais (OAEs), assim como qualquer edificação, também se deterioram com o tempo e 
necessitam cuidados para garantir sua funcionabilidade (Giovanneti, 2014). Apesar de existirem programas 
voltados à manutenção, geralmente não há completa aplicação desses programas e as intervenções somente 
são feitas quando a estrutura está quase atingindo seu limite de utilização, resultando em onerosos gastos 
de reparação, que podem ser evitados com a correta inspeção e cuidados (Vitório, 2015). 

Em pontes, as patologias se manifestam de forma intensa e significativa, resultando na redução da 
capacidade resistente e no comprometimento dos aspectos estéticos, podendo levar a estrutura ao colapso. 
A prolongação da vida útil, do desempenho estrutural e funcional aceitável só é possível através de 
programas de conservação de gestão e manutenção, aliados a fiscalizações periódicas que visam indicar 
falhas e ações de recuperação e manutenção na estrutura (Helene, 1992).  

Dentre as manifestações patológicas mais comuns em pontes de concreto, podemos destacar as fissuras, que 
tem interferência direta na durabilidade, na estética e na capacidade estrutural da edificação (Carmona, 
2005). A corrosão das armaduras, que está relacionada ao tipo ambiente em que a estrutura se encontra 
(DNIT, 2016). A abrasão, comum nos pilares, ocasionada pela perda de material na superfície devido ao 
choque de partículas que são levadas pela água dos rios (Andrade, 2005). Há também a biodegradação do 
concreto, ocasionado pela ação de microrganismos que se desenvolvem nos poros do concreto (Mendes, 
2009). Outro ponto são as falhas no sistema de drenagem, pois geram pontos de acúmulo de água e 
infiltração que ao longo do tempo, podem danificar o concreto (Vitório, 2007). O uso contínuo da estrutura 
também acaba provocando danos como irregularidades no pavimento e desníveis nas juntas de dilatação, 
deterioração do tabuleiro e danos aos dispositivos de segurança da obra (DNIT, 2016). 

Nesse cenário, a presente pesquisa buscou inspecionar e investigar a ocorrência de manifestações 
patológicas em uma ponte rodoviária da cidade de Rio Branco – Acre, a Terceira Ponte de Rio Branco, 
buscando um panorama do seu atual estado de conservação. O estudo utilizou como base a Norma Brasileira 
(NBR) 9452/2019 – Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto, para análise da ponte em relação 
a seus elementos estruturais e de que maneira as manifestações patológicas podem afetar a durabilidade e 
funcionalidade da construção. 

2. Metodologia

A metodologia empregada neste trabalho foi do tipo estudo de caso, dividido em: definição do objeto de 
estudo de caso, inspeção visual, análise das patologias e análise do estado de conservação da estrutura. A 
ponte escolhida para o estudo de caso está localizada sob o Rio Acre, no loteamento Praia do Amapá, na 
cidade de Rio branco – Acre (Figura 1). Ela é parte integrante do anel viário da região, que através da BR 364 
liga os dois distritos da cidade, servindo como um desvio para veículos de grande porte, aliviando o trânsito 
de cargas pesadas na região central de Rio Branco. 

Figura 1 – Terceira ponte de Rio Branco (Google Maps, 2021) 

A estrutura se caracteriza por ser uma ponte rodoviária do tipo reta ortogonal com altimetria horizontal e 
sistema estrutural de protensão no extradorso e seu sistema construtivo foi o de balanços sucessivos. A 
estrutura é constituída por dois vãos de 54 m e um vão central de 90 m, totalizando 198 m de comprimento 
(Figura 2). A ponte comporta duas pistas de 17,40 m de largura, com duas faixas de tráfego cada. Os pilares 
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que sustentam o vão principal tem 10 m de altura e são do tipo parede e possuem estruturas de proteção 
nas extremidades, para evitar o acúmulo de resíduos trazidos pelo rio. A fundação dos pilares é composta 
por blocos de coroamento apoiados em tubulões escavados sob ar comprimido. Os encontros da ponte são 
formados por vigas travessas, que se apoiam sobre tubulões e incorporam uma cortina de contenção do 
aterro de acesso a estrutura. Esses ainda sustentam as longarinas através de aparelhos de apoio metálico 
(tipo freyssinet) que permitem movimentações e sustentam a laje de aproximação (Oyamada, 2005). 

Figura 2 – Vista lateral da ponte (Oyamada, 2005). 

2.1 Inspeção visual e análise das patologias 

Com o objetivo de ter uma análise mais abrangente desde a infra até a superestrutura, as visitas ao local 
foram feitas no período de estiagem do Rio Acre, em outubro de 2019, onde o nível do rio oscilava entre as 
cotas de 1,60 a 2,00 metros, deixando assim todos os elementos da estrutura visíveis. Para a inspeção visual 
foram utilizados smartphone, máquina fotográfica, trena métrica e a Ficha de Inspeção Cadastral (FIC), 
disponível na NBR 9452 (ABNT, 2019).  

A FIC foi escolhida por ser a primeira inspeção que deve ser realizada em uma obra, compreendendo ao 
registro de informações gerais como classificação da estrutura, identificação, localização e características da 
edificação, bem como o registro de anomalias em três segmentos: elementos estruturais (super, meso e 
infraestrutura, aparelhos de apoio, juntas de dilatação e encontros); elementos da pista (pavimento, 
acostamento, drenagem, guarda-corpo e defensas metálicas); e outros elementos (taludes, iluminação, 
sinalização, gabaritos, proteção de pilares). 

A análise das patologias se deu através da interpretação dos dados obtidos pela FIC e das fotografias feitas 
no local. As manifestações patológicas encontradas na ponte foram comparadas com a literatura para a 
compreensão das causas dos fenômenos apresentados e seus possíveis agravamentos na edificação. 

2.2 Análise do estado de conservação da ponte 

Para a análise do estado de conservação da ponte, foram levados em consideração os sintomas apresentados 
pela estrutura e as recomendações da NBR 9452 (ABNT, 2019). Foi atribuída uma nota à OAE, analisando os 
parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade. A esses parâmetros, foram associadas notas de 
classificação, pré-estabelecidas em norma, variando de 1 a 5, refletindo maior ou menor gravidade dos 
problemas detectados, em excelente, boa, regular, ruim ou crítica. 

3. Estudo de Caso

3.1 Inspeção e análise das patologias 

As patologias analisadas foram classificadas em elementos estruturais, elementos de pista e outros 
elementos. Para um melhor entendimento da localização das patologias na estrutura, foi elaborado um mapa 
de patologias, que se encontra disponível no Apêndice A deste artigo. 

3.1.1 – Elementos estruturais 

Na laje inferior da superestrutura (Figura 3a) foram identificados pontos de armadura exposta, onde foi 
possível observar manchas avermelhadas que demonstram pontos de corrosão na armadura e sinais de 
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processos químicos que indicam carbonatação ou eflorescência, representados pelas manchas brancas 
(Figura 3b). A corrosão resulta na diminuição da área de aço e pode em grau elevado, levar a estrutura ao 
seu estado limite último (Helene, 1992).  

(a) 

Figura 3 - Laje inferior da superestrutura 

(b) 

Figura 3 - Armadura espostacom sinais de corosão e 
processos de químicos 

Ainda na superestrutura, encontrou-se a formação de estalactites tanto na laje como nos nichos de 
protensão da estrutura (Figura 4a), possivelmente originadas devido à lixiviação em decorrência da presença 
de umidade no local. Além disso, devido à falta de manutenção na estrutura, a ponte apresenta vários pontos 
cobertos por vegetação, (Figura 4b). Na parte inferior da superestrutura, há presença de raízes com 
comprimentos maiores que 1 metro, que podem vir a causar a biodeterioração do concreto. As raízes 
crescem nas fendas e locais porosos da estrutura contribuindo com a entrada de agentes agressivos em seu 
interior (Mendes, 2009). 

Na mesoestrutura, os pilares apresentaram bom estado de conservação, com alguns pontos de desgaste 
superficial e surgimento de fissuras. Já os aparelhos de apoio se encontraram em elevado grau de 
deterioração (Figura 5a) com rasgos na camada superficial e exposição das chapas metálicas, além de 
manchas de infiltração em uma base deteriorada. Na contenção da estrutura, o muro ala apresentava sinais 
de infiltrações (Figura 5b) provavelmente oriundas de falhas no sistema de drenagem. 

Na Figura 6a é possível observar os tubulões da infraestrutura, que se encontravam visíveis em virtude da 
erosão localizada nos elementos de fundação. Eles apresentaram bom estado de conservação, sem presença 
de armaduras expostas, mas o bloco de coroamento apresenta marcas de desgaste por abrasão e fissuras 
(Figura 6b). 

(a)

Figura 4 -  Nicho de estaio com pontos de lixiviação, 
infiltrações e estalactites 

(b) 

Figura 4 -  Desenvolvimento de vegetação na estrutura 
da ponte 
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(a) 

Figura 5 – Aparelho de apoio desgastado 

(b) 

Figura 5 - Encontro viga-contenção, presença de 
manchas de infiltração 

(a) 

Figura 6 – Pilar, tubulão e bloco de coroamento 

(b) 

Figura 6 – Bloco de coroamento com marcas de abrasão 
e fissuras 

3.1.2 – Elementos de pista ou funcionais 

As juntas de dilatação de transição da estrutura apresentaram desgaste e já não possuíam o material de 
preenchimento (Figura 7a) que cedeu devido ao alto grau de deterioração do elemento, dando lugar ao 
acúmulo de detritos e vegetação (Figura 7b) nos espaços em que deveriam possuir o material. A falta do 
material pode gerar desconforto ao transeunte resultar em danos ao tabuleiro e o revestimento, pois não 
permitem que as dilatações aconteçam de forma correta (DNIT, 2016). 

(a) 

Figura 7 – Junta de dilatação sem material de 
preenchimento 

(b) 

Figura 7 – Restos do antigo material de preenchimento 
e acúmulo de detritos no local destinado a junta 

O sistema de drenagem da estrutura apresentou pontos de acúmulo de detritos e desenvolvimento de 
vegetação nos canos (Figura 8a) obstruindo a drenagem e causando acúmulo de água, que poderiam resultar 
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no desenvolvimento de patologias ao longo da estrutura. Os guarda-corpos se encontravam deteriorados, 
apresentando ferrugem e corrosão em várias partes (Figura 8b), podendo oferecer risco à segurança dos 
pedestres. Ainda foram encontrados lugares aonde o guarda-corpo estava ausente na estrutura. 

(a) 

Figura 8 – Sistema de drenagem obstruido pela 
vegetação 

(b) 

Figura 8 – Guarda corpo em deterioração 

As barreiras de concreto do tipo New Jersey apresentavam problemas como ferragem exposta, sessões 
danificadas e buracos, proveniente de colisões com veículos e furtos de cabos de energia da estrutura. As 
defensas metálicas, presentes em ambos os lados da ponte, estavam em perfeito estado na data da visita. 

3.1.3 – Outros elementos 

A Figura 9a mostra problemas de erosão nos taludes da edificação, possivelmente devido às chuvas ou 
enchentes. Essa erosão pode acarretar o desconfinamento da fundação e consequentemente trazer danos à 
estrutura, uma vez que o desconfinamento faz com que parte da estrutura fique exposta, reduzindo assim 
seu atrito lateral (Vitório, 2015). Os pilares possuem estruturas de proteção em forma de ‘V’, que são uma 
alternativa para evitar o acúmulo e choque de partículas na estrutura em épocas de enchente. Essas 
estruturas de proteção apesentavam rachaduras (Figura 9b), armaduras expostas e danos, que indicavam 
necessidade de manutenção. 

3.1.4 – Resumo 

O Quadro 1 apresenta um resumo das principais manifestações patológicas observadas na ponte. 

(a) 

Figura 9 – Processos erosivos no talude da edificação 

(b) 

Figura 9 – Estrutura de proteção dos pilares 

728



Inspeção e Análise de Patologias em Pontes de Concreto: Estudo de Caso em Rio Branco, Acre 

Quadro 1 – Resumo das manifestações patológicas encontradas 

QUANTO À ESTRUTURA 

Superestrutura: Armadura exposta na laje inferior; pontos de lixiviação e infiltração; presença de vegetação em 
longarinas e transversinas. 

Mesoestrutura: Pilares com fissuras; desgaste superficial; pontos de segregação de concreto. 

Infraestrutura: Algumas fissuras e pontos de segregação. 

Aparelhos de apoio: Desgastados; presença de corrosão das chapas metálicas; acúmulo de sujeira. 

Encontros: Muros alas apresentam algumas fissuras. 

QUANTO AOS ELEMENTOS DE PISTA/FUNCIONAIS 

Juntas de dilatação: Danos severos causando desconforto ao usuário; pontos com ausência do material de 
preenchimento. 

Drenagem: Sistema de drenagem falho, água contida na estrutura levando o surgimento de quadros patológicos. 

Guarda-corpo: Com sinais de corrosão e desgaste superficial; ausente em alguns pontos da estrutura. 

Barreiras de concreto/Defensa metálica: Deterioradas; pontos de armadura exposta. 

OUTROS ELEMENTOS 

Taludes: Pontos de erosão significativa acarretando o desconfinamento da fundação. 

Iluminação: Inexistente; Nenhum ponto de iluminação; Nichos de iluminação danificados. 

Proteção de Pilares: Estruturas de proteção com rachaduras, armaduras expostas e extremamente danificadas, 
podem vir a se tornar caminho de entrada para agentes agressivos externos. 

3.2 Análise do estado de conservação 

Nos parâmetros estruturais, aqueles relacionados à segurança estrutural da OAE, como capacidade portante, 
estado limite último e de utilização, a Terceira Ponte de Rio Branco foi classificada com nota 3, apresentando 
uma condição regular. Logo, existem danos que podem vir a gerar alguma deficiência estrutural, mas não há 
sinais visuais de comprometimento da estabilidade da obra. Recomenda-se nesse caso, o acompanhamento 
dos problemas, pois intervenções podem ser necessárias a médio prazo. 

Em relação ao desempenho funcional, que são aspectos relacionados aos fins que a edificação se destina, 
proporcionando conforto e segurança aos usuários, onde são analisados depressões, guarda-corpos e 
sinalização adequada, à estrutura foi atribuída nota 3. Isso significa que a OAE apresenta desconforto ao 
usuário, com defeitos que requerem ações a médio prazo. 

Por fim, quanto ao parâmetro de durabilidade, onde são analisadas características associadas à vida útil da 
estrutura, tempo estimado de serviço e resistência contra ataques de agentes ambientais agressivos, como 
corrosões, fissurações, erosões em taludes de encontros, a estrutura foi classificada com a nota 4. Essa nota 
foi atribuída pois a ponte apresenta pequenas e poucas anomalias que comprometem sua vida útil, em região 
de baixa agressividade ambiental.   

4. Conclusões

A Terceira Ponte de Rio Branco apresenta manifestações patológicas em todos seus elementos estruturais, 
funcionais e outros. Dentre os elementos estruturais, deve-se dar maior destaque à armadura exposta na 
laje inferior, aos aparelhos de apoio que se encontram desgastados e às juntas de dilatação que não possuem 
mais preenchimento. Nos elementos pista e funcionais, foi evidenciado problemas de drenagem que 
resultam em pontos de infiltração, lixiviação e carbonatação na estrutura. Há também a ausência de 
manutenção nos elementos de segurança como guarda-rodas e guarda-corpo. Por fim, nos outros elementos, 
foram encontrados processos erosivos nos taludes e as estruturas de proteção dos pilares, se encontram 
danificadas, com rachaduras e deslocamentos de placas.  

Considerando que o propósito do trabalho foi avaliar o estado de conservação da ponte, pode-se observar 
que as condições da obra de arte especial estão regulares. Entretanto, a obra necessita de cuidados em 
pontos específicos, pois apesar de não existirem sinais visíveis de comprometimento estrutural no 
atualmente, eles podem causar novas patologias, reduzindo gradualmente a vida útil e a durabilidade da 
estrutura. 
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Apêndice A – Mapa das patologias na estrutura 

No mapa abaixo, estão representados desenhos esquemáticos da estrutura, com a posição das patologias 
identificadas no presente artigo, em sua real localização na Terceira Ponte. As patologias estão  
representadas   conforme   o   número   da   figura   indicada na presente pesquisa. A legenda abaixo indica 
através de cores cada elemento analisado. 

Vista longitudinal da terceira ponte

Elementos estruturais    Elementos de pista/funcionais Outros elementos 
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Resumo: A	termografia	por	infravermelho	tem	sido	utilizada	na	identificação	de	patologias,	como	fissuras,	
umidade,	descolamento	de	revestimento,	dentre	outros.	Por	ser	uma	técnica	não	intrusiva,	que	não	causa	
danos	 na	 edificação,	 ela	 vem	 sendo	 utilizada	 de	 forma	 eficiente	 em	 países	 europeus	 para	 manutenção	
preventiva	 de	 patrimônios	 históricos.	 O	 trabalho	 visa	 a	 utilização	 da	 termografia	 para	 identificação	 de	
elementos	possivelmente	danificados	na	 Igreja	de	Nossa	Senhora	da	Conceição	de	Almofala,	em	Itarema,	
no	estado	do	Ceará.	A	edificação	foi	erguida	no	século	XVIII,	foi	soterrada	pela	areia	em	1897	e,	passados	
mais	 de	 quarenta	 anos,	 os	 ventos	 a	 descobriram.	 Em	 1980	 foi	 tombada	 pelo	 IPHAN,	 levando-se	 a	 uma	
restauração	em	1983.	Este	trabalho	realizou	pesquisa	de	campo	para	obtenção	de	termogramas	da	referida	
igreja,	cujo	procedimento	baseou-se	na	revisão	bibliográfica	das	normas	e	trabalhos	científicos	pertinentes	
ao	tema.	Através	da	análise	dos	termogramas,	o	trabalho	concluiu	que,	apesar	das	limitações	do	método,	é	
possível	 obter	 um	 panorama	 preliminar	 da	 situação	 da	 edificação.	 Desta	 forma,	 o	 trabalho	 ganha	
importância	 por	 contribuir	 com	a	 análise	 de	 edificação	de	 significativo	 valor	 cultural	 para	 a	 região	 e	 por	
fomentar	o	debate	sobre	a	eficiência	da	termografia	como	meio	de	identificação	de	patologias.	
Palavras-chave:	Patrimônio.	Patologia.	Termografia.	

Abstract:	 Infrared	 thermography	has	been	used	 to	 identify	pathologies,	 such	as	cracks,	humidity,	 coating	
detachment,	 among	 others.	 As	 it	 is	 a	 non-intrusive	 technique,	 which	 does	 not	 cause	 damage	 to	 the	
building,	 it	 has	 been	 used	 efficiently	 in	 European	 countries	 for	 preventive	 maintenance	 of	 historical	
heritage.	 The	 work	 aims	 to	 use	 thermography	 to	 identify	 damaged	 elements	 in	 the	 Church	 of	 Nossa	
Senhora	da	Conceição	of	Almofala,	 in	Itarema,	in	the	state	of	Ceará.	The	building	was	erected	in	the	18th	
century,	was	buried	under	sand	in	1897	and,	after	more	than	forty	years,	the	winds	discovered	the	building.	
In	 1980	 it	 was	 listed	 by	 IPHAN,	 leading	 to	 a	 restoration	 in	 1983.	 This	work	 resulted	 in	 field	 research	 to	
obtain	 thermograms	 from	 the	 church,	 whose	 procedure	 was	 based	 on	 the	 bibliographic	 review	 of	 the	
norms	 and	 scientific	 papers	 relevant	 to	 the	 theme.	 Through	 the	 analysis	 of	 thermograms,	 the	 work	
developed	that,	despite	the	limitations	of	the	method,	it	is	possible	to	obtain	a	preliminary	overview	of	the	
situation	 of	 the	 building.	 In	 this	 way,	 the	 work	 gains	 importance	 for	 contributing	 to	 the	 analysis	 of	
edification	 of	 significant	 cultural	 value	 for	 the	 region	 and	 for	 promoting	 the	 debate	 on	 the	 efficiency	 of	
thermography	as	a	means	of	identifying	pathologies.	
Keywords:	Heritage.	Pathologie.	Thermography.	
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1. Introdução

É	sabido	que	o	patrimônio	histórico	representa	a	identidade	e	cultura	de	um	povo,	sendo	importante	que	
haja	 esforços	 no	 sentido	de	 assegurar	 sua	 permanência	 para	 usufruto	 das	 gerações	 presentes	 e	 futuras.	
Isso	 posto,	 com	 objetivo	 de	 contribuir	 para	 a	 preservação	 desse	 patrimônio,	 o	 presente	 trabalho	 visa	 a	
utilização	 da	 termografia	 para	 identificação	 de	 elementos	 possivelmente	 danificados	 na	 Igreja	 da	 Nossa	
Senhora	da	Conceição	de	Almofala,	em	Itarema,	no	estado	do	Ceará.		
Os	 testes	destrutivos	tradicionais	não	são	 possíveis	 de	 se	 realizar	 na	maioria	 dos	 edifícios	históricos,	 uma	
vez	 que	 são	 procedimentos	 invasivos,	 que	 podem	 vir	 a	 danificar	 a	 edificação,	 por	 isso	 é	 necessário	
selecionar	 testes	não	 destrutivos	 que	 permitam	 analisar	 a	 situação	 da	 edificação.	Dentre	 os	 ensaios	 não	
destrutivos,	 destaca-se	 no	 presente	 trabalho	 o	 ensaio	 de	 termografia,	 que	 além	 de	 ser	 um	 ensaio	 não	
intrusivo,	totalmente	inofensivo	ao	patrimônio	em	estudo,	alcança	grande	área	em	pouco	tempo.		
A	 termografia	 tem	 sido	 amplamente	 utilizada	 no	 continente	 europeu	 para	 fins	 de	 identificação	 de	
patologias,	 possuindo	 normas	 vigentes	 desde	 o	 ano	 de	 1999,	 que	 orientam	 os	 procedimentos	 para	
realização	do	ensaio.	No	Brasil,	o	ensaio	não	é	empregado	com	esta	mesma	frequência	e	carece	de	normas	
regulatórias	específicas	para	executar	o	procedimento	em	edificações.	
Apesar	 destas	 limitações,	 é	 possível	 realizar	 o	 ensaio	 baseando-se	 em	 parâmetros	 internacionais	 e	
referências	bibliográficas	de	trabalhos	correlatos	ao	tema.	A	cuidadosa	interpretação	dos	resultados,	pode	
levar	a	localização	de	áreas	comprometidas,	que	deverão	ser	submetidas	a	uma	posterior	análise	por	meio	
de	outros	métodos.		

2. Revisão	Bibliográfica

Segundo	Verati	 (2011)	e	Pelliazari	 (2006),	citados	por	Abreu	et	al.	 (2012),	a	 Inspeção	Termográfica	é	uma	
técnica	de	inspeção	não	destrutiva	realizada	com	a	utilização	de		sistemas		infravermelhos		para		a		medição	
de		temperaturas		ou		observação		de		padrões	diferenciais	 	de		distribuição		de		calor,	sendo	baseada	na	
medida	da	radiação	eletromagnética	emitida	por	um	corpo	a	uma	temperatura	acima	do	zero	absoluto,	 já	
que	todos	os	objetos	com	temperatura	acima	de	0	Kelvin	emitem	radiação	na	faixa	do	infravermelho.	
A	 NBR	 15424	 (2016)	 que	 trata	 das	 terminologias	 do	 ensaio	 termográfico,	 conceitua	 dois	 tipos	 de	
termografia:	 Ativa	 e	 Passiva.	 A	 técnica	 de	 inspeção	 termográfica	 ativa	 requer	 estímulo	 térmico	 adicional	
(fontes	 externas),	 podendo	 ser	 óptico,	 sônico	 (ultrassom),	 indutivo,	 micro-ondas	 ou	 outra	 forma	 de	
energia.	A	técnica	de	inspeção	termográfica	passiva	mede	a	radiação	infravermelha	emitida	pelos	objetos	
sem	a	necessidade	de	estímulos	térmicos	adicionais.	Nas	edificações	ocorre	a	predominância	de	trabalhos	
de	 termografia	passiva,	pelas	dificuldades	na	excitação	 térmica	externas,	pelas	dimensões	do	alvo	e	pela	
grande	quantidade	de	energia	necessária	(HOLST,	2000).		
Quando	da	avaliação	térmica,	Tavares	(2006)	explica	que	o	esperado	é	obter	uma	distribuição	uniforme	da	
temperatura	quando	o	material	é	homogêneo,	ou	seja,	sem	defeitos,	mas	quando	há	presença	de	falhas,	a	
variação	 das	 propriedades	 no	 ponto	 em	 que	 elas	 estão	 presentes	 influencia	 na	 difusão	 do	 calor,	 o	 que	
ocasiona	normalmente	a	queda	da	temperatura.	
A	imagem	obtida	a	partir	da	radiação	infravermelha	emitida	pelos	objetos,	em	função	de	sua	temperatura,	
recebe	o	nome	de	termograma	e	conforme	explica	a	NBR	15424	(2016),	esta	imagem	pode	ser	em	tons	de	
cinza	ou	diferentes	cores,	representando	a	temperatura	aparente	da	superfície.	
Quanto	 ao	 método	 de	 análise	 das	 imagens	 obtidas	 no	 monitoramento	 das	 edificações,	 pode	 ser	
quantitativo	ou	qualitativo.	A	análise	qualitativa	é	considerada	uma	técnica	da	termografia	 infravermelha	
que	fornece	laudos	instantâneos,	pois	o	enfoque	dela	é	o	perfil	e	não	os	valores	(ITC,	2014	apud		SILVA	et	
al.	2019),	 	sendo	 	uma		comparação	 	do	 	valor	 	relativo	 	ao	 	acesso	 	 local	 	em		relação	 	a	 	um		ponto	 	de	
referência,	enquanto	a	análise	quantitativa	dos	dados	permite	uma	determinação	precisa	da	temperatura	
de	um	ponto	ou	de	uma	região	(BAGAVATHIAPPAN	et	al.,	2013	apud		SILVA	et	al.		2019).		
Para	 Rocha	 e	 Povoas	 (2017)	 a	 termografia	 infravermelha	 se	 apresenta	 como	 uma	 técnica	 rápida,	 não-
invasiva,	sem	contato,	e	que	por	estas	característica,	pode	ser	aplicada	a	grandes	distâncias,	sendo	possível	
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analisar	 e	 inspecionar	 grandes	 áreas	 em	 pouco	 tempo.	 Além	 disso,	 sua	 utilização	 torna-se	 bastante	
relevante	para	o	estudo	de	patrimônios	históricos,	por	seu	caráter	totalmente	não	invasivo,	pois	de	acordo	
com	 Inagaki	 et	 al.	 (1999,	 apud	 TAVARES,	 2006)	 o	 diagnóstico	 utilizando	 a	 tecnologia	 infravermelha	 é	
absolutamente	inofensiva,	seja	a	sistemas	vivos,	seja	a	equipamento	e	estruturas.	
Cortizo	et	al.	(2008)	observa	que	na	construção	civil,	esta	técnica	tem	sido	empregada	para	a	detecção	de	
vazamentos,	 inspeção	 térmica	 de	 entorno	 de	 novas	 obras	 e	 testes	 térmicos	 para	 conservação	 de	
patrimônio	 histórico.	 Em	 síntese,	 as	 técnicas	 de	 termografia	 permitem	 a	 visualização	 da	 edificação,	
possibilitando	a	identificação	de	anomalias	e	manifestações	patológicas.		
A	identificação	e	quantificação	de	anomalias	e	manifestações	patológicas	em	edificações	com	termografia	é	
bem	complexa,	porque	as	diferenças	de	temperatura	entre	as	zonas	com	e	sem	anomalia	são	relativamente	
pequenas,	se	comparadas	com	outras	áreas	da	engenharia	onde	se	estudam	componentes	e	equipamentos	
que	geram	calor	durante	seu	funcionamento.	(BAUER	e	PAVÓN,	2015).	Além	disso,	o	clima,	horário	e	local	
em	que	foi	realizado	o	ensaio,	exposição	ao	sol,	sombreamento,	acuracidade	dos	equipamentos	utilizados,	
dentre	outros	fatores,	podem	influenciar	o	resultado	obtido	no	termograma.	
Segundo	Cortizo	et	al.	(2011),	citado	por	Freitas	et	al.	(2014),	apesar	de	a	técnica	ser	bastante	difundida	nos	
países	europeus,	graças	ao	grande	acervo	histórico,	no	Brasil	sua	utilização	é	relativamente	nova,	podendo	
ser	motivada	pela	dificuldade	de	aplicação	prática.		

3. Resultados

No	momento	do	ensaio,	foram	coletados	os	dados	da	temperatura,	da	umidade	relativa	do	ar	e	velocidade	
do	vento	na	cidade	através	do	site	weather.com.	As	informações	estão	listadas	na	Tabela	01:	

Data	 Período	 Temperatura	 Umidade	 Vento	
21/12/2020	 Matutino	10h	 30°C	 63%	 27km/h	
21/12/2020	 Vespertino	14h	 31°C	 59%	 27km/h	

Tabela	01:	Dados	Climáticos	Itarema-CE.	Fonte:	Weather.com	(2020).	
Em	termograma	obtido	do	centro	da	fachada	em	período	matutino,	observa-se	na	Figura	01	que	o	trecho	
em	 destaque	 apresenta	 temperatura	 inferior,	 se	 comparado	 às	 regiões	 adjacentes.	 Esta	 característica	
normalmente	 é	 justificada	 pela	 presença	 de	 água	 no	 local,	 pois	 considerando	 que	 a	 água	 tem	 calor	
específico	mais	elevado	do	que	materiais	comuns	de	construção,	isto	faz	com	que	demore	mais	a	esquentar	
e	resfriar.	

Figura	01	–	Termograma	e	foto	da	parte	central	da	fachada	em	período	matutino.	Fonte:	Acervo	pessoal.	
No	entanto,	a	mesma	região	que	anteriormente	apresentava	 temperatura	 inferior,	durante	o	período	da	
tarde,	apareceu	no	termograma	com	temperatura	um	pouco	superior	às	das	regiões	adjacentes,	conforme	

1
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pode	 ser	 visto	 no	 destaque	 1	 da	 Figura	 02.	 Além	 disso	 é	 possível	 identificar	 uma	 outra	 zona	 com	
temperatura	mais	elevada,	conforme	destaque	2	da	Figura	02.		
Este	comportamento	não	é	o	esperado	para	regiões	com	presença	de	umidade,	pois	durante	o	dia,	quando	
há	presença	de	água,	a	evaporação	causa	uma	redução	da	temperatura	superficial	nestas	regiões.		
Importante	observar	que	Monteiro	et	al	(2015)	informa	que	houve	intervenção	realizada	na	Igreja	em	1983	
pelo	 Instituto	Brasileiro	 de	Patrimônio	Histórico	 e	Cultural	 (IBPC)	 e	 Fundação	Nacional	 Pró-memória,	 em	
que	as	pinturas	das	paredes	e	esquadrias	externas	e	internas	tiveram	tratamento	prévio	da	alvenaria	com	
selador	antes	de	receber	a	pintura	em	 locais	de	maior	umidade	e	que	atualmente	a	 igreja	recebe	reparo	
anual	relacionado	à	pintura.	
Além	disso,	Coelho	e	Monteiro	(2013)	observam	que	desde	que	a	igreja	vem	sendo	acompanhada,	vem	se	
observando	a	presença	de	algumas	manifestações	patológicas,	como	infiltrações	e	salitre.	
Diante	do	exposto,	as	zonas	inferiores	mais	quentes	não	descartam	a	presença	da	umidade,	pois	pode	estar	
associada	a	outra	patologia,	como	deterioração,	presença	de	microorganismos	ou	pode	haver	material	com	
emissividade	diferente	que	foi	aplicado	nas	manutenções	anuais.	

Figura	02–	Termograma	e	foto	da	parte	central	da	fachada	em	período	vespertino.	Fonte:	Acervo	pessoal.	
Ao	 focar	 a	 torre	 que	 fica	 na	 parte	 esquerda	 da	 fachada,	 avista-se	 fenômeno	 semelhante	 ao	 descrito	
anteriormente,	em	que	a	zona	contida	no	destaque	01	da	Figura	03	apresenta	temperatura	inferior	às	das	
zonas	adjacentes	no	período	da	manhã.	Ao	entardecer,	em	que	a	fachada	já	teve	considerável	período	de	
exposição	solar,	a	zona	passa	a	apresentar	temperatura	mais	elevada.	

Figura	03	–	Termograma	da	parte	esquerda	da	fachada	em	período	matutino	e	vespertino,	
respectivamente.	Fonte:	Acervo	pessoal.	

1 2 

1 1 
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Registrando	termograma	com	maior	proximidade,	é	possível	reduzir	a	faixa	de	temperatura	e	obter	maior	
contraste	de	cores,	sendo	possível	identificar	com	maior	clareza	a	região	de	anomalia	térmica.	

Figura	04	–	Detalhe	da	zona	de	comportamento	térmico	divergente	em	período	vespertino.	Fonte:	Acervo	
pessoal.	

Em	 inspeção	 visual	 identificou-se	 que	 a	 parte	 inferior	 da	 parede	 lateral	 estava	 deteriorada	 por	 baixo	 da	
pintura	podendo	ser	a	responsável	pela	anomalia	térmica	que	aparece	em	tom	amarelado	no	termograma	
da	Figura	05.	Provavelmente	a	parede	havia	recebido	recentemente	a	pintura	que	é	feita	anualmente,	pois	
na	 Figura	 06	 registrada	 em	 outra	 data,	 pode-se	 evidenciar	 as	 manchas	 escuras	 características	 da	
biodeterioração.	A	presença	de	agentes	microbiológicos	pode	justificar	a	área	com	maior	temperatura	do	
termograma.	

Figura	05	–	Termograma	e	foto	de	parede	externa	lateral	em	período	matutino.	Fonte:	Acervo	pessoal.	

Figura	06	–	Área	com	biodeterioração.	Fonte:	Coelho	e	Monteiro	et	al	(2013).	
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Nas	Figuras	07,	é	possível	perceber	que	o	desgaste	na	madeira	da	porta	e	janela	aparece	no	termograma	
como	zona	mais	fria,	tanto	no	período	da	manhã	em	que	a	fachada	está	na	sombra,	quanto	de	tarde	em	
que	há	incidência	solar	direta.		

Figura	07	–	Termograma	da	parte	direita	da	fachada	em	período	matutino	e	vespertino,	respectivamente.	
Fonte:	Acervo	pessoal.	

Na	parede	posterior	da	igreja,	através	de	inspeção	visual,	percebe-se	que	há	zonas	com	texturas	diferentes	
como	consta	na	Figura	08.	Pela	situação	observada,	infere-se	que	houve	desgaste	do	revestimento,	o	que	
demandou	manutenção,	passando	esta	área	a	presentar	diferente	comportamento	térmico.	A	área	em	que	
houve	intervenção	aparece	como	uma	zona	mais	quente.	Importante	ressaltar	que	a	patologia	que	gerou	o	
desgaste,	 como	 umidade	 ou	 descolamento,	 por	 exemplo,	 podem	 ainda	 estar	 presentes,	 podendo	 ser	
também	responsáveis	pelas	manchas	amareladas	que	aparecem	no	termograma.	
Monteiro	 et	 al	 (2015),	 em	 seu	 estudo	 sobre	 a	 conservação	 da	 Igreja	 de	 Almofala,	 percebeu	 o	 exercício	
incorreto	 de	 técnicas	 corretivas,	 que	 não	 compatibilizam	 os	 materiais	 originais	 da	 construção,	 como	 a	
aplicação	de	massa	corrida,	de	base	cimentícia,	em	parte	da	parede	sem	reboco,	sem	preparo	do	local	para	
recebimento	 do	 material.	 Estas	 técnicas	 também	 podem	 ser	 responsáveis	 pelas	 anomalias	 térmicas	
presentes	no	termograma.	

Figura	08	–	Termograma	e	foto	de	parede	externa	em	período	matutino.	Fonte:	Acervo	pessoal.	
Analisando	a	foto	da	parede	interna	da	igreja	representada	na	Figura	09,	não	é	possível	identificar	qualquer	
patologia	a	olho	nu,	no	entanto,	a	utilização	da	câmera	termográfica	revelou	a	presença	de	um	zona	mais	
fria.	Ao	perceber	este	defeito,	 como	estava	na	parte	 inferior,	 conseguimos	verificar	que	 toda	a	área	que	
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apareceu	em	tom	amarelo	no	termograma	apresentava	ar	sob	o	revestimento,	portanto	a	área	verde	era	a	
que	se	encontrava	saudável.	

Figura	09	–	Termograma	e	foto	de	parede	interna	com	descolamento	de	revestimento.	Fonte:	Acervo	
pessoal.	

Em	 outra	 parede	 interna	 em	 que	 era	 possível	 avistar	 a	 olho	 nu	 uma	mancha	 escurecida,	 ao	 registrar	 o	
termograma,	esta	 zona	apresentou	 temperatura	mais	 elevada.	Neste	 caso	não	 foi	 possível	 tocar	na	área	
destacada	 para	 confirmar	 a	 presença	 de	 descolamento.	 Se	 analisarmos	 de	 forma	 análoga	 ao	 registro	 da	
Figura	 09,	 em	 que	 a	 zona	 de	 descolamento	 apareceu	 como	 uma	 zona	mais	 quente,	 o	 descolamento	 na	
Figura	10	seria	a	área	de	tonalidade	amarelada.		

Figura	10	–	Termograma	e	foto	de	parede	interna	com	mancha.	Fonte:	Acervo	pessoal.	

4. Conclusões

	O	ensaio	foi	feito	pelo	método	de	termografia	por	infravermelho	do	tipo	passiva	para	obter	termogramas	
de	áreas	possivelmente	comprometidas	na	Igreja	de	Nossa	Senhora	da	Conceição	de	Almofala.	
A	 partir	 da	 análise	 dos	 resultados	 obtidos,	 pela	metodologia	 qualitativa,	 percebeu-se	 que	 a	 termografia	
mostra-se	 como	 um	 ensaio	 adequado	 para	 a	 detecção	 de	 algumas	 patologias,	 como	 por	 exemplo	 o	
descolamento	 do	 revestimento,	 umidade	 e	 degradação,	 sendo	 então	 possível	 obter	 um	 panorama	
preliminar	da	situação	da	edificação.		
Destaca-se,	 no	 entanto,	 que	 não	 é	 possível	 identificar	 a	 gravidade	 da	 patologia	 e	 que	 as	 condições	
ambientais	 como	 sombreamento	 e	 incidência	 solar	 interferem	 no	 ensaio,	 de	 forma	 que	 as	 anomalias	
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térmicas	podem	se	comportar	de	maneiras	distintas	ao	longo	do	dia.	Além	disso,	a	falta	de	conhecimento	
dos	materiais	utilizados	nas	intervenções	feitas	na	edificação	e	a	presença	de	mais	de	um	tipo	de	patologia	
em	uma	mesma	região	comprometem	a	interpretação	dos	termogramas.		
No	 entanto,	 apesar	 das	 limitações,	 o	 método	 se	 confirma	 como	 um	 programa	 promissor	 para	 a	
manutenção	preventiva	e	preditiva	de	edificações	históricas	em	que	não	se	pode	 realizar	procedimentos	
invasivos	que	possam	vir	a	danificar	a	edificação,	uma	vez	que	é	possível	 identificar	áreas	com	anomalias	
térmicas	em	que	podem	vir	a	emergir	algum	tipo	de	patologia.	
Então	 se	 torna	 importante	 realizar	 outros	 	 ensaios,	 com	 a	 finalidade	 de	 obter	 diagnóstico	mais	 seguro.	
Relevante	 também	obter	maiores	 informações	das	manutenções	que	vem	sendo	efetuadas	na	edificação	
de	forma	que	se	possa	conhecer	os	materiais	e	métodos	que	estão	sendo	empregados,	pois	possibilitaria	
uma	interpretação	mais	precisa	dos	termogramas.		
Sugere-se	 ainda	 a	 realização	do	 ensaio	 em	período	noturno,	 em	que	há	o	 fluxo	 reverso	do	 calor,	 com	a	
finalidade	de	verificar	o	comportamento	das	anomalias	térmicas	encontradas	em	diferentes	condições	de	
propagação	de	calor.		
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Resumo: Na formulação do plano de manutenção predial, a identificação das manifestações patológicas é 
fundamental na determinação de qual fenômeno deve ser priorizado para reparo. O objetivo do presente 
trabalho é propor uma lista de verificação (checklist) baseada no método GUT que auxilie a manutenção 
predial e avalie de forma quantitativa a prioridade de recuperação dos problemas encontrados em alvenaria, 
piso e cobertura através da inspeção predial. Para isso, o checklist foi elaborado com base nas áreas de 
inspeção, manifestações patológicas visíveis e índice de criticidade, e teve o intuito de obter parâmetros que 
determinassem qual dano patológico possuía mais urgência em manutenção. A lista foi aplicada em um 
estudo de caso e verificou-se que a infiltração e o desplacamento do piso cerâmico foram os problemas mais 
críticos identificados na edificação. Por fim, o checklist conseguiu definir os problemas com mais urgência em 
manutenção e  mostrou-se de fácil compreensão, com elementos intuitivos que permitiram rápida aplicação. 

Palavras-chave: Checklist. Manutenção predial. Manifestação patológica. 

Abstract: In the development of a previous building maintenance plan, identifying pathological 
manifestations is essential to determine what problem should be prioritized in repair. The purpose of this 
paper is to propose a checklist based on the GUT method that assists the building maintenance and 
quantitatively evaluates the recovering priority of recovering the problems found in masonry, floor and roof 
through building inspection. The checklist was prepared based on the inspection areas, visual pathological 
manifestations and criticality index. It was intended to obtain parameters that would determine which 
pathological damage had the most urgency in maintenance. The list was applied in a case study, and it was 
found that the infiltration and the detachment of the ceramic floor tiles were the most critical problems 
identified in the building. Finally, the checklist was easy to understand, with intuitive elements that allow 
quick application, and it was able to define the pathological problems with more urgency in maintenance. 

Keywords: Checklist. Building Maintenance. Pathological manifestation. 

1. Introdução

Qualquer empreendimento na construção civil está diretamente relacionado com a necessidade do usuário 
em utilizá-lo, logo a entrega do produto deve estar de acordo as exigências técnicas para que atenda ao 
cliente com a qualidade esperada. Além disso, torna-se de fundamental importância a conservação das 
construções existentes, a fim de diminuir-se os gastos com novas edificações. Partindo dessa necessidade, a 
inspeção predial aliada à manutenção predial, objetivam garantir a durabilidade e a segurança de uma 
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edificação, onde por meio de checklist, da determinação de prioridades e da classificação de risco, é possível 
elaborar um plano de manutenção corretiva que progredirá para a manutenção preventiva (IBAPE-PR, 2016). 
Essa manutenção possui um custo significativo na fase de uso da edificação e não deve ser feita de modo 
improvisado. Ela é um serviço técnico, que necessariamente deve ser programada como forma de 
investimento na preservação do valor patrimonial (ABNT, 2012). 

No entanto, é notável a falta de uma norma regulamentadora que vise padronizar métodos e orientar os 
inspetores prediais, a fim de definir as prioridades em manutenção. Devido a tal ausência, instituições e 
associações de profissionais da área desenvolvem materiais próprios que atendam a sua atual necessidade 
(Böes, 2017). 

A matriz GUT desenvolvida por Kepner e Tregoe (1981) surge então como uma metodologia quantitativa para 
a definição das prioridades na solução de problemas. Ela considera a Gravidade (G), a Urgência (U) e a 
Tendência (T) dos problemas encontrados como parâmetros de verificação para determinação de uma nota 
que defina o grau de criticidade em relação a cada problema encontrado. Esse método foi adaptado por 
Verzola et al. (2014) de forma a possuir aplicabilidade na área de inspeção predial, como ferramenta para 
classificação dos riscos. É o caso do trabalho de Böes (2017) que correlaciona a gravidade GUT com a 
criticidade do Método CMB (Crítico, Médio e Baixo) para definir o grau de risco do dano patológico, além de 
propor modelos de checklists e questionários. De forma semelhante, Braga et al. (2019) aplica a metodologia 
supracitada na avaliação de manifestações em prédios históricos e ressalta que a aplicação da matriz GUT 
exige conhecimento e experiência na área de patologias da construção, apesar de se mostrar de grande 
utilidade por não ser uma técnica invasiva.  

Sendo assim, o artigo tem como objetivo propor uma lista de verificação (checklist) com base no método GUT 
para auxiliar a manutenção predial, avaliando de forma quantitativa a prioridade de recuperação de 
fenômenos patológicos e aplicá-la em um estudo de caso para verificação da sua eficiência. O trabalho está 
delimitado à inspeção visual detalhada nas área de revestimento, piso e cobertura de um edifício comercial. 
Dessa forma, almeja-se contribuir para o fomento de pesquisas na área de inspeção e manutenção predial 
através do desenvolvimento e aplicação de métodos sistêmicos que objetivem a agilidade e economia na 
tomada de decisões. 

2. Metodologia

A primeira etapa do trabalho consistiu na formulação de uma lista de verificação (checklist) para manutenção 
predial baseada no método GUT, tomando como modelo a proposta de lista de verificação para inspeção 
predial desenvolvida por Verzola et al. (2014). O foco do checklist foi tomado a partir das solicitações de 
reparo que eram emitidas à Coordenadoria de Manutenção Predial do Campus Rio Branco, na Universidade 
Federal do Acre (UFAC). Dessa forma, as áreas de revestimentos, coberturas, pisos e forros foram a base para 
construção do trabalho referido. O modelo do checklist está apresentado no Apêndice A deste trabalho. 

Na segunda etapa foi realizada a aplicação do checklist modificado em visita técnica ao bloco de medicina 
veterinária da UFAC, inaugurado em 2017, no município de Rio Branco-AC (Figura 1). O prédio de dois 
pavimentos, construído em estrutura de concreto armado, com fechamento lateral em alvenaria 
convencional, abriga os programas de pós-graduação e bacharelado em Medicina Veterinária. O edifício foi 
escolhido devido à ocorrência de problemas incomuns em seu interior, considerando seu pouco tempo de 
utilização. O levantamento de dados foi feito com auxílio da lista de verificação e registros fotográficos, a 
partir dos quais foi possível formular um mapa dos danos encontrados na área interna da edificação. 

Figura 1 – Bloco de Pós-Graduação em Medicina Veterinária 
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3. Proposta de Lista de Verificação

O Quadro 1 apresenta a classificação GUT onde são atribuídas notas de 1 a 10, sendo o maior número, a 
classificação mais grave. Com todas as notas determinadas, se calcula o produto (G) x (U) x (T) e o resultado 
dessa multiplicação, resulta na nota final que define a prioridade do dano analisado (Braga et al., 2019).  

Quadro 1 – Classificação GUT quanto a Gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T) (Verzola et al., 2014, modificado) 

GRAU DEFINIÇÃO DO GRAU NOTA 

G
R

A
V

ID
A

D
E 

TOTAL 
Risco de morte, impacto irrecuperável, perda excessiva de desempenho, prejuízo 
financeiro muito alto. 

10 

ALTA Perigo de lesão aos usuários, danos recuperáveis ao meio ambiente e à edificação. 8 

MÉDIA Risco à saúde dos usuários avarias ao meio ambiente reversíveis, perda financeira média. 6 

BAIXA 
Sem risco de saúde, baixa degradação ao meio ambiente, necessidade de substituição de 
alguns sistemas, perda financeira baixa. 

3 

NENHUMA Sem risco de saúde, mínima deterioração do ambiente, nenhum dano de valor. 1 

U
R

G
ÊN

C
IA

 

TOTAL Acontecimento imediato, necessidade de interdição do imóvel sem prazos extras. 10 

ALTA Acontecimento na iminência de acontecer, urgente intervenção. 8 

MÉDIA Adversidade prevista para breve, necessidade de intervir rapidamente. 6 

BAIXA Inicialização de um incidente, intervenção ainda em forma de planos. 3 

NENHUMA Adversidade imprevista, mas necessário acompanhamento para futuras manutenções. 1 

TE
N

D
ÊN

C
IA

 

TOTAL Progresso da manifestação imediato, podendo haver pioras a qualquer instante. 10 

ALTA Evolução da situação prestes a ocorrer. 8 

MÉDIA Evolução a médio prazo. 6 

BAIXA Possível evolução a longo prazo. Poderá vir a ocorrer. Situação de demora. 3 

NENHUMA Situação estabilizada, sem evolução do caso. 1 

Um recorte da lista de verificação desenvolvida neste trabalho está apresentado no Apêndice A – Checklist 
proposto. O checklist completo aplicado ao longo do trabalho e no estudo de caso se dividiu em: 

a) Características Físicas: refere-se à disposição construtiva da edificação, ao obter dados de área
construída, número de ambientes e altura do pé direito.

b) Revestimentos (fachadas): descreve-se o tipo de revestimento utilizado nas fachadas da
edificação.

c) Revestimentos (paredes internas): neste item demarca-se o tipo e quantitativos de
revestimento utilizado nas paredes de cada ambiente da edificação.

d) Pisos: assinala-se o tipo de revestimento utilizado no piso de cada ambiente da edificação. Em
caso de revestimento misto, é necessário indicar área coberta por ele. Já em caso de troca ou
demolição, mensura-se em porcentagem da quantidade necessária.

e) Cobertura: este item subdivide-se em três tipos (cobertura, calhas e rufos), onde determinam-
se o tipo e as dimensões de cada elemento utilizado na cobertura da edificação. Em caso de
troca ou demolição, mensura-se em porcentagem a quantidade necessária.

f) Forros: este item subdivide-se em dois tipos (forro interno e externo), onde determina-se o
material utilizado no forro e suas respectivas áreas e o tipo de estrutura para fixação. Em caso
de troca ou demolição de algum elemento, mensura-se em porcentagem a quantidade
necessária.
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Na seção “manifestações patológicas visíveis”, estão listadas os problemas mais comuns relacionadas a cada 
sistema, assinalando “SIM” para a existência e “NÃO” para ausência. Os fenômenos que compõem a lista de 
verificação proposta, com suas respectivas localizações são: 

• Revestimentos (fachadas e paredes internas): Rachaduras, infiltração, desplacamento cerâmico,
deterioração das juntas e descascamento da pintura;

• Pisos: Rachaduras, infiltração, desplacamento cerâmico, deterioração das juntas e afundamento
de piso;

• Cobertura: Ferrugem, apodrecimento da madeira, telhas quebradas, destelhamento parcial,
destelhamento total, quebra parcial ou total (calhas e rufos), entupimento (calhas e rufos),
estanqueidade (calhas) e desplacamento (rufos);

• Forros: Rachaduras, infiltração, manchas, apodrecimento de madeira/cupim, ferrugem,
desplacamento.

Por fim, a subseção “índice de criticidade” é composta por Gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T), onde 
as notas são atribuídas conforme exposto no Quadro 1. Em seguida, multiplica-se as notas anteriores 
obtendo-se a pontuação final que determina o “grau de prioridade” em executar o reparo, este grau é 
determinado conforme Quadro 2. Além disso, para melhor localização dos ambientes e suas manifestações 
patológicas, foram anexados à lista proposta, a planta baixa e as vistas da edificação. 

Quadro 2 – Grau de prioridade 

Pontuação Grau de Prioridade 

1-99 NENHUMA 

100-299 BAIXA 

300-599 MÉDIA 

600-799 ALTA 

800-1000 TOTAL 
Fonte: Autor 

Como instrumento de auxílio na identificação de manifestações patológicas visíveis, o checklist proposto é 
modificável conforme seja a edificação em estudo, mas para isso, deve-se conhecer a metodologia GUT que 
está descrita no rodapé da lista de verificação e explicada detalhadamente no corpo deste trabalho. Para 
definição dos itens recomenda-se realizar visita prévia ao local de aplicação e assim obter informações que 
os projetos podem não fornecer. 

4. Estudo de Caso

Após configuração final do checklist adaptado para o edifício, realizou-se visita técnica com o objetivo de 
aplicar efetivamente a lista proposta. A Figura 2 apresenta fotos das manifestações patológicas encontradas 
na fachada norte do prédio, como a infiltração e o descascamento da pintura; classificadas com grau de 
prioridade médio por interferirem apenas no aspecto visual, mas que tendem a evoluir caso não haja 
intervenção. Seguindo estes passos, a lista foi preenchida conforme mostra a Figura 3, atribuindo uma nota 
para cada manifestação patológica encontrada. 

De forma similar, a Figura 4 exibe fotografias do desplacamento cerâmico ocorrido no piso do pavimento 
superior do edifício, que ocorreu em diversos ambientes daquele local, representados conforme legenda. A 
partir de análise visual do problema, é possível supor que o destacamento do piso cerâmico está relacionado 
com a excessiva deformação da laje sobre a qual se assenta, podendo então a peça trabalhar como uma capa 
de compressão da laje, ocasionando o que pode ser visto ao longo de todo o pavimento. O checklist foi 
preenchido conforme mostra a Figura 5, atribuindo notas que resultaram em um grau de prioridade total, 
devido ao problema estar interferindo na utilização da edificação e por poder vir a causar lesão aos seus 
usuários, por conta do alto fluxo de transeuntes nessa área. 
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Figura 2 – Infiltração e descascamento da pintura na fachada norte 

Figura 3 – Checklist da fachada norte preenchido 

Figura 4 – Pavimento superior com desplacamento cerâmico do piso 

O mesmo procedimento foi repetido para as outras fachadas do edifício, as paredes internas do pavimento 
térreo, o forro e a cobertura. Com o preenchimento do checklist, foi possível mensurar quantitativamente as 
anomalias existentes nos sistemas da edificação em estudo e através do método GUT aplicado pela lista de 
verificação proposta, verificou-se que a infiltração nos revestimentos de paredes e fachadas, é uma das 
manifestações patológicas que apresentam prioridade em recuperação e que a mesma pode ser o fator 
causal do descascamento da pintura. A Figura 6 apresenta o mapa dos problemas de infiltração encontradas 
no térreo, onde as paredes representadas na cor azul indicam a sua presença. 
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Figura 5 – Checklist da área de circulação no pavimento superior 

Figura 6 – Pavimento térreo com infiltração em paredes 

Por fim, a Figura 7 apresenta um gráfico resumo com as manifestações patológicas que obtiveram maior grau 
de prioridade em manutenção, determinadas através do checklist pelo método GUT. É importante ressaltar 
que as pontuações representadas no eixo horizontal são o somatório de cada manifestação patológica ao 
longo de todos os ambientes analisados do prédio. Por exemplo, cada ambiente interno (banheiros, 
laboratórios, circulação, etc.) que apresentou descascamento da pintura se atribuiu 144 pontos, somando 
pontuação total de 720. 

A análise mostra que o desplacamento cerâmico do pavimento superior obteve maior pontuação, devido aos 
fatores de abrangência e danos aos usuários. Entretanto, a infiltração está presente em mais sistemas da 
edificação (revestimentos, forros e cobertura), permitindo que ocasione outros danos que assim estão 
representadas no gráfico e que possuem sua parcela de significância, como é o caso do desplacamento do 
forro de gesso e o descascamento da pintura nas paredes. 

A partir da prioridade em manutenção definida, a Universidade realizou a manutenção corretiva no bloco. 
Foram substituídas as placas cerâmicas com largura maior nas juntas de assentamento de todos os ambientes 
atingidos, também como a retirada e substituição do emassamento existente das paredes internas e 
assentamento de revestimento cerâmico na altura de 1 m. Desta forma, a lista de verificação proposta pelo 
presente trabalho, mostrou-se eficaz na prática, sendo ferramenta que contribuiu para a formalização de 
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dados, descrevendo detalhes dos ambientes e caracterizando os problemas encontrados de acordo com seu 
o grau de prioridade em manutenção.

Figura 7 – Manifestações patológicas com maior grau de prioridade em manutenção determinadas pelo método GUT 

5. Conclusões

O checklist proposto com base no método GUT permitiu avaliar a prioridade em reparo das manifestações 
patológicas encontradas e funcionou como um formulário para as constatações técnicas das anomalias 
encontradas, facilitando o levantamento de dados em campo e tornando a vistoria mais dinâmica. 

O desplacamento cerâmico foi o dano que obteve em um só sistema, o maior grau de prioridade. Seguido 
pela infiltração que foi encontrada em três sistemas distintos do edifício, obtendo pontuação de média para 
alta em prioridade de manutenção. Estes dados foram determinantes na formulação do plano de intervenção 
que viria a ser feito no bloco. 

De toda forma, acredita-se que este trabalho venha a fomentar a discussão no que se refere ao controle das 
manutenções prediais em edifícios públicos, quantificando os problemas mais recorrentes e urgentes, de 
modo que, o custo de reparo venha diminuir ao longo do acompanhamento destas edificações. 
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Apêndice A - Checklist Prosposto (Demonstrativo) 
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Resumen: En zonas sísmicas existen muchas construcciones diseñadas y construidas con reglamentos 
antiguos o sin ellos, las cuales podrían ser vulnerables frente a terremotos destructivos. En este trabajo se 
consideran en especial los edificios escolares, dada la importante función que cumplen. Para estas 
construcciones consideradas en forma individual es necesario contar con un protocolo para conocer su nivel 
de vulnerabilidad y, si fuera necesario, estrategias admisibles de refuerzo. Por ello, este trabajo tiene por 
objeto analizar el proceso de evaluación de un edificio escolar particular ubicado en una zona de alta 
peligrosidad sísmica de Argentina, y el diseño de las estrategias para su refuerzo, según prescripciones del 
reglamento nacional y americano. Luego de la introducción se describen las características del edificio 
seleccionado, y se detalla el procedimiento de evaluación seguido, así como los resultados obtenidos en esta 
etapa. Se discuten también las especificaciones que al respecto se plantean en los reglamentos de los dos 
países seleccionados. Los resultados de esta evaluación sirven de base para diseñar estrategias de refuerzo, 
que también son explicadas en el trabajo. A la luz del ejemplo considerado, y de las prescripciones 
reglamentarias analizadas, se destacan en las conclusiones las partes del proceso evaluación – refuerzo, y se 
plantea la necesidad de actualizar las recomendaciones en el reglamento argentino. 

Palabras claves: vulnerabilidad sísmica, edificios escolares, evaluación y refuerzo. 

1. Introducción

Los nuevos conocimientos de la ingeniería sismorresistentes no están considerados en construcciones 
diseñadas y construidas con reglamentos antiguos. Por lo tanto, ante un evento sísmico importante estas 
construcciones podrían afectar a las personas que se encuentran en ellas. Originándose también daños 
materiales en la propia construcción, con posible alta demanda de costos y de tiempo para su reparación.  

Para estas construcciones en necesario implementar procedimientos de evaluación y posibles refuerzos. Esta 
temática sigue en la actualidad teniendo importancia, tal como lo muestran los trabajos de FEMA P-2090 
(2021) y Razo Carrasco y García Domínguez (2020). 

Dentro del grupo de construcciones consideradas, tiene una importancia especial a nivel internacional las 
instalaciones educativas, tal como se observa en la iniciativa mundial de escuelas seguras 
(www.wcdrr.org/safeschools.html), que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, etc.  

Atento a esta necesidad, este trabajo tiene por objeto analizar el protocolo de evaluación y refuerzo 
implementado en una escuela de Argentina, ubicada en una zona de alta peligrosidad sísmica, a la luz de las 
especificaciones de un reglamento nacional y extranjero. 

Las características del edificio estudiado en este trabajo se presentan en la sección 2, donde también se indica 
la razón que motivó la necesidad de la evaluación. El proceso de evaluación llevado a cabo (inspección visual, 
caracterización de los materiales, relevamiento de patologías y deficiencias, y simulación computacional) se 
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describe en la sección 3; comparando también las especificaciones que para este proceso se considera en la 
norma argentina y americana. Este proceso es la base para el diseño las estrategias de diseño que se 
presentan en la sección 4, donde se hace referencia también a los requerimientos que se consideran en las 
normas de los dos países mencionados. El trabajo cierra con las conclusiones (sección 5), donde se destacan 
las ventajas y limitaciones del proceso evaluación – refuerzo implementado, y se sugieren actualizaciones 
para lograr que ese proceso, adaptado a edificaciones de Argentina, incorpore los conocimientos actuales. 

2. Consideraciones generales del edificio en estudio

El edificio escolar, cuya fachada y vista interior se muestra en la Figura 1, está ubicado en la provincia de 
Mendoza, Argentina, en una zona de mayor peligrosidad sísmica del país. Fue construido en 1983, bajo 
prescripciones del primer reglamento sismorresistente de la provincia (CCA, 1970). 

  a – Fachada       b – Vista pasillo interno 
Figure 1 – Edificio escolar en estudio 

La construcción, cuyo plano de estructuras se presenta en la Figura 2, consta de 3 bloque (con junta de 
separación de 3,0 cm): (i) dos laterales de 36.2 m de longitud y 19.7 m de ancho, en dos pisos de 3,50 m de 
alto cada uno, destinado a aulas; y (ii) un bloque central de 29,10 m de longitud y 17 m de ancho, también 
en dos pisos de 3,50 m de alto cada uno, con destino de oficinas administrativas y aulas (que linda con un 
patio cerrado con cubierta metálica que también se observa en la Figura 2).  

Figure 2 – Plano de estructura del edificio en estudio 

La estructura sismorresistente está conformada por losas de hormigón armado, muros de mampostería (con 
ladrillos macizos en algunos sectores y huecos en otros), pórticos de hormigón armado y el sistema de 
fundación (vigas y bases aisladas). Según estudio de suelos la construcción se asienta en un sitio tipo 3 SE, 
correspondiente a un suelo cohesivo blando de baja plasticidad (INPRES – CIRSOC 103 – I, 2018), con una 
velocidad de onda de corte Vs30 = 191 m/s. 

La necesidad de la evaluación fue demandada por la comunidad educativa, al observar fisuras en algunos 
muros, tal como las que se observan en la Figura 3. 
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Figure 3 – Una de las fisuras observadas en algunos muros de mampostería. 

3. La evaluación del edificio

El procedimiento de evaluación permite conocer las características de la estructura y el suelo de fundación 
en su estado actual, las deficiencias y patologías que la misma presenta, así como la relación demanda vs. 
suministro según prescripciones reglamentarias (en relación con la resistencia y los desplazamientos). 

En las secciones siguientes se sintetizan las condiciones que para la evaluación de estructuras se encuentran 
en el reglamento argentino y americano, se describe el protocolo de evaluación implementado en la escuela 
en estudio, y se detalla los resultados obtenidos.  

3.1 Requerimientos reglamentarios 

En el reglamento argentino (INPRES – CIRSOC 103 – I, 2018) tiene un capítulo sobre construcciones 
existentes, aplicable cuando en ellas se realicen ampliaciones, reformas, o consolidaciones.  

Esta norma no especifica un procedimiento de evaluación detallado. Se indica que debe calcularse un índice 
de seguridad de la construcción (r), obtenido como la relación entre la capacidad nominal y la demanda a 
corte en la base de la construcción. Según el r obtenido la seguridad de la construcción es clasificada como 
S1 - suficiente (r igual o mayor 100), S2 - baja (r entre 80 y 100), S3 - límite (r entre 60 y 80), y S4 - insuficiente 
(con r menor a 60).  

También debe clasificarse la obra según: (i) su calidad: buena (C1), intermedia (C2), baja (C3) y mala (C4); y 
(ii) su importancia: importantes (I1), de mediana importancia (I2), o de poca importancia (I3).

Luego, para cada calidad e importancia se establece el valor de r que debe alcanzarse con las modificaciones 
a introducir en la construcción existente. Por ejemplo, para construcciones de calidad intermedia e 
importantes, se indica que la obra nueva debe alcanzar 100% de la seguridad de este Reglamento, 
considerando la contribución de la obra subsistente. 

El ACI CODE 318, 2019 tiene un capítulo para considerar la evaluación de la resistencia en estructuras 
existente, a efectos de verificar si la misma cumple con los requerimientos del código (pudiendo realizar una 
evaluación de la estructura en forma analítica o experimental). También el ACI cuenta con guías para la 
inspección visual de estructuras (ACI PRC-220.1, 2008, ACI PRC-364.1, 2019 y ACI CODE 562, 2019). 

Un protocolo detallado de evaluación de estructuras, con 3 niveles de profundidad, se encuentra en la norma 
americana ASCE/SEI 41 (2017), dedicada específicamente a edificaciones existente. La selección de un nivel 
de evaluación determinado dependerá del objetivo de desempeño que debe alcanzar la construcción para 
distintos niveles de sismicidad, y del nivel de deficiencias hallado en la evaluación efectuada.  

3.2 Inspección visual 

La inspección visual en el edificio escolar la realizó un equipo de 4 ingenieros, siguiendo los procedimientos 
de las guías del ACI antes mencionada. En esta inspección se analizó la documentación existente, se relevaron 
tipologías estructuras (incluyendo excavaciones para observar las fundaciones), el estado general de la 
construcción, y las deficiencias detectadas a simple vista. 
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3.3 Caracterización de los materiales que componen la estructura 

Para caracterizar el hormigón se extrajeron testigos, y se realizaron evaluaciones con esclerometría, 
resistencia a tracción superficial (pull off), y ultrasonido. Mediante un detector de armadura se hicieron 
verificaciones respecto de la información provista en los planos respectivos. En la Figura 4 se muestras estas 
evaluaciones. 

Los parámetros de los muros de mampostería se tomaron de los valores recomendados por tipo de 
mampuesto y mortero de asiento del (INPRES – CIRSOC 103 – III, 2018); ya que no se contó en obra con gatos 
específicos para medir sus propiedades.  

 a – Testigos      b – Esclerometría  c – Pull off 

 d – Ultrasonido  e – Detección de armadura 
Figure 4 – Evaluaciones realizadas para caracterizar el hormigón y la armadura 

3.4 Relevamiento de patologías y deficiencias 

Con la extracción de testigos se evaluó el nivel de carbonatación del hormigón, y se observó el estado de la 
armadura y su recubrimiento, tal como se aprecia en la Figura 5. 

 a – Carbonatación  b – Visualización del estado de la armadura 

Figure 5 – Evaluaciones realizadas para detectar patologías 
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3.5 Simulación computacional de la estructura en su estado actual 

Con la información obtenida en las etapas anteriores se ejecutó un modelo estructural de cada bloque del 
edificio, en un programa computacional de elementos finitos. Estos modelos fueron analizados por el método 
estático y por el método de análisis dinámicos lineal en el tiempo (ya que los análisis no lineales no son 
considerados en el reglamento argentino), en base a 3 registros sísmicos escalados según el espectro de 
diseño del reglamento argentino (INPRES – CIRSOC 103 – I, 2018). 

El modelo permitió determinar el índice r de seguridad de la construcción, y las derivas de piso. 

Figure 6 – Modelo computacional del edificio escolar (bloque lateral) 

3.6 Informe de evaluación 

Como resultado de esta evaluación se logró verificar las tipologías estructurales respecto a la información 
provista en planos existentes, las características del sitio, y establecer la resistencia característica del 
hormigón y la armadura. 

Se detectaron: (i) deficiencias: existencia de columnas cortas, empleo de ladrillos huecos, asentamiento en 
zonas cercanas a baños, existencia de jardines colindantes a la construcción, patios con desagües hacia los 
bloques; y (ii) patologías: fisuras en muros y en cimentaciones (como se muestra en Figura 7), y filtraciones 
en techos. Se observó además que el frente de carbonatación no había alcanzado a la armadura, y no se 
detectó corrosión en ella. 

Del análisis computacional se determinó un índice r menor a 100 (capacidad insuficiente del suelo de 
fundación, de muros de mampostería, y de columnas y vigas); y desplazamientos horizontales que indican la 
posibilidad de choque entre los distintos bloques.  

Se concluye entonces que es necesario implementar estrategias de refuerzo (para lograr un índice de r igual 
o mayor a 100 y controlar las derivas de piso), y salvar las deficiencias y patologías relevadas.

Figure 7 – Existencia de fisuras en el sistema de fundación 
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4. El refuerzo del edificio

Las estrategias de refuerzo de una construcción deben atender las deficiencias y patologías halladas durante 
el proceso de evaluación. Deben considerar también la factibilidad técnica y económica de su 
implementación en el lugar donde la obra se encuentra. 

En el diseño de estas estrategias habrá que seguir especificaciones reglamentarias, por lo que en esta sección 
se comparan primero los requisitos generales que para el refuerzo de estructuras establecen el reglamento 
argentino y americano. 

También se describe los refuerzos que se diseñaron para la escuela en estudio, y se analiza una propuesta de 
refuerzo que considera los sistemas de disipación pasiva de energía.    

4.1 Requerimientos reglamentarios 

El capítulo del reglamento argentino (INPRES – CIRSOC 103 – I, 2018) alusivo a construcciones existente no 
hace referencias a las posibles estrategias refuerzo a implementar en estructuras existentes. Solo establece 
las exigencias y comprobaciones que deben realizarse para la construcción modificada por el refuerzo 
propuesto. Indica que debe alcanzarse en el edificio reforzado un nivel de seguridad según sea la calidad 
sismorresistente de la obra primitiva y la importancia de la obra actual. Cabe aclarar que este reglamento 
considera un solo nivel de demanda sísmica (dado por el espectro de diseño) para el cuál se espera el nivel 
de desempeño de seguridad de vida.  

La norma americana específica para construcciones existentes (ASCE/SEI 41, 2017) establece requerimientos 
de refuerzo estructural para los objetivos de desempeño que se fijen para los distintos niveles de sismicidad. 
Establece también requerimientos especiales para las fundaciones y para estructuras de acero, hormigón 
armado y mampostería. Considera también como estrategias de refuerzo a los sistemas de aislamiento y los 
sistemas de disipación pasiva de energía. 

4.2 Estrategias de refuerzo implementadas 

Las estrategias de refuerzo propuesta para un edificio escolar deben considerar los costos de su ejecución, 
los tiempos que demanda su implementación (con la posibilidad de que el edificio pueda seguir en uso en 
algunos sectores), y las tecnologías que estén disponibles en la región donde se ubique la misma 
(considerando también la mano de obra disponible para realizar ese trabajo). 

Para la escuela en estudio, y en función del resultado del proceso de evaluación y de las consideraciones 
recién mencionadas, se propuso: (i) refuerzo del sistema de fundación (agregando elementos estructurales 
y recreciendo los existentes); (ii) refuerzo de columnas y vigas con FRP (también para las columnas cortas); 
(iii) refuerzo de muros de mampostería con el agregado de mallas de armadura y hormigón proyectado; (iv)
aumento de la rigidez a desplazamiento horizontales con la incorporación de riostras metálicas; (v) fijación
de elementos no estructurales; y (vi) modificaciones necesarias para salvar las deficiencias y patologías
consideradas durante la evaluación del edificio. En la Figura 8 pueden visualizarse alguna de las estrategias
de refuerzo propuestas.

 a – Refuerzo de columnas y vigas              b – Refuerzo de muros  c – Refuerzo de elementos no estructurales 
Figure 8 – Ejemplos de estrategias de refuerzo diseñadas para el edificio en estudio 
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4.2 Otra estrategia de refuerzo considerada 

Dado que entre las estrategias de refuerzo mencionadas en la sección anterior se consideró el uso de riostras 
metálicas, también se evaluó para los bloques laterales el reemplazo de las mismas por un sistema de 
disipación pasiva de energía, consistente en riostras que no pandean, y denominadas barras de pandeo 
restringido. 

Para esta estrategia, y considerando los requerimientos de la norma americana (ASCE/SEI 41, 2017) se realizó 
un análisis dinámico no lineal en base a 14 registros símicos escalados según el sismo de diseño del 
reglamento argentino (INPRES – CIRSOC 103 – I, 2018), y una propuesta de sismo máximo considerado (no 
contemplado en el reglamento mencionado). 

En la Figura 9 se muestran la disposición de disipadores de energía (elementos K1 a K12) propuestos para el 
refuerzo de los pórticos longitudinales en los bloques laterales. Mientras que en la Figura 10 se observan 
espectros de los registros escalados al sismo de diseño del reglamento argentino, y la deriva de piso para la 
demanda del sismo de diseño (SD) y el máximo esperado (MCER), bajo 7 registros de falla lejana (FF) y otros 
7 de falla cercana (NF). Más detalles de este estudio se tiene en Palazzo et al. (2021). 

i

Figure 9 – Disposición de barras de pandeo restringido en los pórticos de los bloques laterales 

       a – Registros escalados                                           b – Derivas de piso      

Figure 10 – Demanda y respuesta del pórtico con sistema de disipación pasiva de energía 

5. Conclusiones

Las construcciones existentes pueden ser vulnerables ante un evento sísmico; siendo necesario su evaluación 
y posible refuerzo. Es fundamental entonces contar con un procedimiento de evaluación que permita 
primero conocer todas las deficiencias y patologías que se hayan presentes en el edificio estudiado. Luego 
habrá que analizar estrategias de refuerzo que permitan subsanar los problemas encontrados, considerando 
también la factibilidad técnica y económica de su implementación.  

Si entre las construcciones existentes consideramos a los edificios escolares, estos presentan especial 
importancia por el uso a los que están destinados. Sería conveniente que a nivel social y gubernamental se 
especifiquen objetivos de desempeño para estas construcciones. Los autores consideran conveniente fijar al 
menos un nivel de desempeño para el sismo de diseño, y otro para el máximo considerado.  
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Los reglamentos deberían proponer procedimientos de evaluación y posibles estrategias de refuerzo que 
hayan demostrado su eficiencia. También deberían especificar criterios de aceptación de la respuesta bajo 
los dos niveles de demanda sísmica mencionados, para cada elemento estructural y para la construcción en 
su conjunto. Así, por ejemplo, en el caso de pórticos de hormigón armado estas verificaciones podrían 
establecer valores máximos de la respuesta en rotación plástica y en derivas de piso. 

En este trabajo, y para un edificio escolar de Argentina ubicado en una zona de máxima peligrosidad sísmica, 
se ha detallado el proceso implementado en la práctica para su evaluación y el refuerzo. También se ha 
considerado como posible estrategia de refuerzo a una de las nuevas tecnologías, como son los sistemas de 
disipación pasiva de energía. Se ha seguido en general las especificaciones que para construcciones 
existentes se establecen en el reglamento argentino, las cuales han sido complementadas por guías y normas 
americanas. 

A la luz de los conocimientos actuales parece que el reglamento argentino necesita una actualización en lo 
referente a estructuras existentes. Los documentos americanos considerados en este trabajo presentan gran 
cantidad de información que podrían servir de base para que el reglamento de Argentina proponga 
metodologías de evaluación y refuerzo consistente con el contexto de las construcciones de nuestro país. 

La profundización del camino desde la evaluación hacia el refuerzo, adaptado a cada país, es lo que permitirá 
arribar a construcciones menos vulnerables.      
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Desempenho Higrotérmico de paredes de bloco de concreto com camada de ar de 
3 cm e diferentes tipos de revestimento 

Hygrothermal performance of concrete block walls with a 3 cm air layer and 
different types of coatings 
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Resumo: Buscando avaliar os sistemas construtivos utilizados nas cidades de São Luiz Gonzaga e Torres, 
ambas pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul, este trabalho se fundamenta na realização de 
simulações higrotérmicas de SVVE utilizados na região. Os sistemas analisados foram compostos de um único 
tipo de revestimento externo (argamassa com pintura) , um único tipo de bloco (parede dupla de bloco de 
concreto com camada de ar de 3 cm) e 4 tipos de revestimentos internos (argamassa, argamassa com pintura, 
argamassa com papel de parede vinílico e argamassa com acabamento de madeira), sendo analisado também 
para a ausência de revestimento interno. Os SVVE foram analisados para as 4 orientações principais: norte, 
sul, leste e oeste. Este trabalho objetiva avaliar se fatores como orientação solar, tipos de sistemas 
construtivos e acabamentos superficiais influenciam no teor de umidade do SVVE, utilizando como 
instrumento de avaliação a simulação higrotérmica através do software WUFI® Pro 6.4. Além disso, esse 
trabalho objetiva analisar o índice de crescimento de fungos nas paredes internas através do plugin WUFI® 
Mould Index VTT 2.1. Ao todo, no estudo foram realizadas 40 simulações. A situação com revestimento 
interno em argamassa + madeira foi a que apresentou maior teor de umidade. A orientação sul para os 
elementos apresentou-se como a mais crítica. As isopletas de vários casos apontam a possibilidade de 
crescimento de fungos, todavia a análise através do plugin WUFI VTT indicou que para todos os casos 
simulados não há a ocorrência de crescimento de fungos, o que sugere a necessidade de estudos específicos 
quanto ao crescimento de fungos nos sistemas construtivos analisados.  

Palavras-chave: Desempenho Higrotérmico. Simulações Higrotérmicas. Índice de Crescimento de Fungos. 

Abstract: Seeking to evaluate the construction systems used in the cities of São Luiz Gonzaga and Torres, 
both belonging to the state of Rio Grande do Sul, this work is based on the realization of hygrothermal 
simulations of SVVE used in the region. The analyzed systems were composed of a single type of external 
coating (mortar with paint), a single type of block (double wall of concrete block with a 3 cm air layer) and 4 
types of internal coatings (mortar, mortar with paint, mortar with vinyl wallpaper and mortar with wood 
finish), also being analyzed for the absence of internal lining. SVVE were analyzed for the 4 main orientations: 
north, south, east and west. This work aims to evaluate whether factors such as solar orientation, types of 
construction systems and surface finishes influence the SVVE moisture content, using hygrothermal 
simulation as an assessment tool using the WUFI® Pro 6.4 software. In addition, this work aims to analyze 
the growth rate of fungi on the inner walls through the WUFI® Mold Index VTT 2.1 plugin. Altogether, 40 
simulations were carried out in the study. The situation with internal mortar + wood coating was the one 
with the highest moisture content. The southern orientation for the elements presented itself as the most 
critical. The isopletes of several cases point to the possibility of fungal growth, however the analysis using 
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the WUFI VTT plugin indicated that for all simulated cases there is no occurrence of fungal growth, which 
suggests the need for specific studies on the growth of fungi in the construction systems analyzed. 

Keywords: Hygrothermal Performance. Hygrothermal Simulations. Fungal growth Index. 

1. Introdução

As vedações verticais externas, conforme Bauer (1987), estão sujeitas às solicitações oriundas da utilização 
do meio interno pelo ser humano, como umidade, temperatura e ventilação.  

Determinar extremos de umidade e temperatura em um SVVE não é uma tarefa simples. Uma das 
ferramentas disponíveis é a simulação higrotérmica que, por meio de processamento computacional da 
envoltória climática e dos parâmetros da edificação, permite obter variáveis de resposta capazes de orientar 
projetistas, fabricantes de materiais e usuários quanto a situações críticas ou extremas de umidade e 
temperatura (KLEBER, 2018). 

Os problemas relativos à umidade, além de frequente, representa um dos maiores problemas de uma 
edificação ao decorrer de sua vida útil. A frequência de ocorrência das manifestações patológicas decorrentes 
da umidade está associada à idade da construção, ao clima, aos materiais e técnicas construtivas empregadas 
e ao nível de controle de qualidade realizado nas construções (JONOV et. al., 2013). 

As principais manifestações causadas pela presença de umidade nas edificações são: a) deformações e 
fissuras; b) eflorescências e criptoflorescências; c) descolamentos; d) deterioração dos materiais; e e) 
aparecimento de mofos e bolores. As principais fontes de umidade são as oriundas da infiltração, da 
construção, de acidentes, da condensação e da ascensão capilar (SUPLICY, 2012; SILVA, 2014).  

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar se fatores como orientação solar, tipos de sistemas 
construtivos e acabamentos superficiais influenciam no teor de umidade do SVVE, utilizando como 
instrumento de avaliação a simulação higrotérmica através do software WUFI® Pro 6.4. O objetivo específico 
do trabalho é analisar o índice de crescimento de fungos nas paredes internas através do plugin WUFI® Mould 
Index VTT 2.1. 

2. Materiais e Métodos

Neste trabalho foram simulados 5 SVVE, utilizando uma mesma composição de parede e revestimento 
externo, variando apenas o revestimento interno, a orientação solar e os parâmetros climáticos (variam 
conforme a cidade), a altura da edificação foi considerada entre 10 e 20 metros. Essas configurações dos 
SVVE avaliados podem ser observadas na figura 1. 

Figura 1 – Configurações dos SVVE avaliados 

Fonte: O autor. 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se nas etapas apresentadas por Nascimento (2016) em sua 
dissertação, sendo elas: entrada, processamento (simulação), saída e pós-processamento. As descrições das 
etapas podem ser observadas nos itens 2.1 e 2.2. 
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2.1 Etapa 1: Entradas e saídas da simulação higrotérmica 

2.1.1 Dados de entrada 

Os dados de entrada são os parâmetros imprescindíveis para realização da simulação higrotérmica, e são 
estabelecidos conforme o local de estudo, levando em consideração as boas práticas construtivas.. Os dados 
de entrada que são inseridos no programa são os seguintes: 
Componente: nesta entrada são inseridas as informações dos componentes pertencentes ao elemento 
parede e as condições de contorno do elemento. Esta entrada é organizada em 4 sub-entradas: posições de 
montagem e monitoramento, orientação, coeficientes de transferência superficiais e condições iniciais. A 
características e parâmetros dos materiais simulados podem ser observadas nos quadros 1 e 2. 

Quadro 1 – Características dos materiais simulados 

Quadro 2 – Parâmetros higrotérmicos dos materiais simulados 

Vale ressaltar que alguns dados – como espessura e curva higroscópica – foram alterados em relação a base 
de dados para melhor se adequar as cidades do estudo. Os coeficientes de transferência superficiais 
utilizados nas simulações podem ser observados na figura 2. 
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Figura 2 – Coeficientes de transferência superficiais. 
Fonte: O autor. 

Controle: esta entrada é dividida em duas sub-entradas: período de cálculo/perfis (figura 2.6) e numéricos, 
todavia opera-se apenas a primeira sub-entrada, sendo que é nela que define-se o período total de simulação 
inserindo-se a data e horário de início e fim da simulação. Para este trabalho foi normatizado em 8 anos, que 
foi o período de cálculo que propiciou a observação do comportamento estabilizado para todas as simulações 
rodadas no programa para as configurações de SVVE propostas. 

Clima: esta entrada apresenta os parâmetros climáticos do ambiente em que se encontra o sistema 
analisado, sendo necessário a inserção de arquivos climáticos respectivos à cada cidade, sendo esses arquivos 
obtidos a partir do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Esta entrada é dividida em duas sub-
entradas, que são externos e internos. 

Externos: deve-se inserir o arquivo climático da cidade em que o sistema será simulado, após essa inserção 
pode-se observar os parâmetros de umidade e temperatura relativas e as análises climáticas para cada 
cidade. As informações do clima externo para ambas as cidades estudadas podem ser observadas na figura 
3. 

a b 

Figura 3 – Análises climáticas para a cidade de São Luiz Gonzaga (a) e Torres (b), ambas no Rio Grande do Sul, 

conforme dados INMET 2016. 

Fonte: O autor. 

Internos: nesta entrada optou-se por usar a simulação do clima interno conforme a norma ANSI ASHRAE 
160:2009, pois a mesma possui maior flexibilidade quanto as amplitudes térmicas e de umidade das 
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edificações, o que permite uma maior adequação a situação real das edificações brasileiras, pois, de modo 
geral, a maioria das edificações no Brasil não apresentam sistemas de condicionamento de temperatura 
interna, e muito menos de controle de umidade. (Obs.: Para esses parâmetros utilizou o valor sugerido pela 
ABNT NBR 15575-1:2013 para a taxa horária de renovação do ar (valor sugerido = 1)) 

2.1.2 Dados de saída 

Os dados de saída do software são: a) Teor de umidade; b) Umidade relativa; c) Temperatura; e d) Isopletas. 
Pode-se usar ainda os perfis de umidade para uma melhor visualização do desempenho higrotérmico nas 
camadas dos elementos dos sistemas avaliados, podendo-se observar a temperatura, o ponto de orvalho, o 
teor de umidade e a umidade relativa.  
Para este estudo utilizou-se apenas os gráficos de teor de umidade total e as isopletas como dados de saída 
para a análise das simulações. Esses gráficos foram gerados na interface do WUFI® Graph para melhor 
visualização e síntese. Nos dados de saída optou-se também pelo uso dos perfis de umidade devido a sua 
relevância quanto a observação e entendimento do comportamento em uso dos componentes durante o 
período de cálculo. 

2.2 Etapa 2: Pós-processamento 

A etapa de pós-processamento analisa os dados de saída gerados. Nesta etapa ocorre o estudo quanto ao 
desenvolvimento de fungos nas faces internas frente as solicitações do clima natural. Para esta análise 
utilizou-se o plugin WUFI® Mould Index VTT 2.1. 

3. Resultados e Discussões

Ao todo, no estudo foram realizadas 40 simulações: 5 sistemas construtivos x 4 orientações da fachada x 2 
cidades avaliadas (5 x 4 x 2 = 40). Neste item será apresentado a síntese dos resultados e suas inferências 

3.1 Teor de umidade total 

O teor de umidade total foi separado por orientação e por cidade, sendo que em cada gráfico foi comparado 
o desempenho dos 5 sistemas avaliados. Os gráficos podem ser observados nas figuras 4 e 5, e eles
apresentam o teor de umidade para as duas orientações solares que apresentam maior intensidade de chuva
dirigida e menor intensidade de radiação solar, sendo elas a sul e leste.

Figura 4 – Teor de umidade total para a cidade de São Luiz Gonzaga (RS). 

Fonte: O autor. 
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Figura 5 – Teor de umidade total para a cidade de Torres (RS). 

Fonte: O autor. 

Para as 4 orientações em ambas as cidades o sistema construtivo com revestimento interno em argamassa + 
madeira apresentou, com diferença notável, maior teor de umidade total, o que evidencia que esse sistema 
construtivo é o pior caso dentre os simulados neste trabalho. 

3.2 Isopletas 

As isopletas aqui apresentadas remetem a pior situação observada nos gráficos de teor de umidade total: o 
sistema construtivo que utiliza revestimento interno composto por argamassa e madeira apresentou maior 
teor de umidade total, independente da orientação da fachada e da cidade em que se encontra. As isopletas 
são apresentadas nas figuras 6 e 7. 

Figura 6 – Isopletas para a cidade de São Luiz Gonzaga (RS) com o sistema de argamassa + madeira como revestimento 
interno 

Fonte: O autor. 
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Figura 7 – Isopletas para a cidade de Torres (RS) com o sistema de argamassa + madeira como revestimento interno 

Fonte: O autor. 

As isopletas informam a possibilidade de crescimento de fungos nas faces internas do elemento, sendo essa 
possibilidade evidenciada pela presença de pontos acima do limite superior da isopleta. Conforme esse 
conceito, as cidade de São Luiz Gonzaga apresenta possibilidade de crescimento de fungos para as 
orientações sul e leste, já a cidade de Torres apresenta possibilidade de crescimento de fungos em todas as 
orientações. 

3.3 Perfis de umidade 

Os perfis de umidade para as duas cidades em relação ao sistema construtivo que usa argamassa + madeira 
como revestimento interno, e para a orientação sul, mostrou-se sendo a mais crítica, conforme os resultados 
das isopletas e das informações contidas nas análises climáticas. Os perfis de umidade indicam que não 
ocorre a formação de ponto de orvalho no elemento. O transporte de umidade em ambos os casos se mostra 
estável, sendo que as maiores variações ocorrem nos revestimentos externos e internos. 

3.4 Índice de crescimento de fungos 

O índice de crescimento de fungos para os mesmos casos do item anterior pode ser observado nas figuras 8 
e 9. 

Figura 8 – Índice de crescimento de fungos para a cidade de São Luiz Gonzaga (RS) com o sistema de argamassa + 
madeira como revestimento interno e para a orientação sul. 

Fonte: O autor. 
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Figura 9 – Índice de crescimento de fungos para a cidade de Torres (RS) com o sistema de argamassa + madeira como 
revestimento interno e para a orientação sul. 

Fonte: O autor. 

Os resultados obtidos no plugin WUFI® Mould Index VTT 2.1 indicam que não há o crescimento de fungos, 
isso pode ser observado pelo sinal de luz verde e pelo índice de crescimento de fungos igual a 0,00, conforme 
observado nas figuras 2.21 e 2.22. Esses resultados contrastam com os obtidos nas isopletas, o que sugere a 
necessidade de estudos específicos quanto ao crescimento de fungos nos sistemas construtivos analisados. 

4. Considerações Finais

Em todos as orientações e em ambas as cidades, a configuração da parede com revestimento interno em 
argamassa + madeira foi a que apresentou maior teor de umidade. A orientação sul para os elementos 
apresentou-se como a mais crítica, com base nos resultados e nos parâmetros climáticos para as cidades. 
As isopletas de vários casos apontam a possibilidade de crescimento de fungos, todavia a análise através do 
plugin WUFI VTT indicou que para todos os casos simulados não há a ocorrência de crescimento de fungos, 
o que sugere a necessidade de estudos específicos quanto ao crescimento de fungos nos sistemas
construtivos analisados.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é contribuir para a determinação dos ligantes de argamassa para reparo 
de revestimentos em fachadas de prédios históricos. Para isso, pastas com as seguintes proporções de cal 
hidráulica e hidratada, respectivamente, foram confeccionadas: 100% e 0%; 90% e 10%; 70% e 30%; 50% e 
50%. Ensaios de resistência à compressão foram realizados aos 28 e aos 56 dias; para os 56 dias, 5 amostras 
de cada proporção foram curadas somente em câmara climatizada e outras 5 foram expostas em uma câmara 
de carbonatação com 5% de CO2 por 20 dias. As condições de carbonatação das amostras foram observadas 
com fenolftaleína. Ainda, ensaios de absorção de água por capilaridade foram realizados aos 91 dias. Quanto 
às amostras não expostas na câmara de carbonatação, aos 28 dias, observou-se a menor resistência à 
compressão para as pastas com 50% de cada tipo de cal em relação às demais, que não apresentaram 
diferença estatisticamente significativa entre si. Aos 56 dias, as resistências aumentaram conforme o teor de 
cal hidráulica. Também aos 56 dias, a exposição das amostras na câmara de carbonatação gerou aumento 
de, pelo menos, 4 vezes na resistência; ainda, entre as amostras com 70%, 90% e 100% de cal hidráulica, não 
houve diferença estatisticamente significativa. Verificou-se com fenolftaleína que apenas as amostras 
expostas na câmara de carbonatação estavam totalmente carbonatadas. Para a absorção de água, aos 5 
minutos de ensaio, maiores teores de cal hidráulica conduziram a menores valores de absorção.  

Palavras-chave: Pastas. Cal hidráulica. Cal hidratada. Edificações históricas. Revestimentos de argamassa. 

Abstract: The aim of this work is to contribute to the determination of mortar binders to repair coatings of 
historical buildings facades. To this end, pastes with the following proportions of hydraulic and hydrated lime, 
respectively, were blended: 100% and 0%; 90% and 10%; 70% and 30%; 50% and 50%. Compression strength 
tests were executed at 28 and at 56 days; at 56 days, 5 samples of each proportion were cured only at a 
climatized chamber and another 5 were also exposed to a carbonation chamber with 5% CO2 for 20 days. The 
carbonation conditions of the samples were observed with phenolphthalein. Besides, water absorption by 
capillarity tests were performed at 91 days. Regarding the samples which were not exposed to the 
carbonation chamber, at 28 days, the lowest compression strength was observed for the pastes with 50% of 
each type of lime in relation to the others, however, the other samples did not present a statistically 
significant difference between them. At 56 days, the strength values increased according to the hydraulic 
lime content. Also, at 56 days, the exposition of samples to the carbonation chamber resulted in an increase 
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of at least 4 times on the strength; and there is no significant difference between the samples with 70%, 90%, 
and 100% of hydraulic lime. It was verified with phenolphthalein that only the samples exposed in the 
carbonation chamber were fully carbonated. For water absorption by capillarity, at 5 minutes of testing, 
higher proportions of hydraulic lime led to lower absorption values.  

Keywords: Pastes. Hydraulic lime. Hydrated lime. Historical buildings. Mortar coatings. 

1. Introdução

As fachadas das edificações, componentes do seu invólucro externo, são essenciais para a concepção 
arquitetônica e a valorização do entorno, e, além disso, também são protagonistas no mecanismo de trocas 
entre o interior e o exterior das edificações (FLORES-COLEN et al., 2009), protegendo-as dos agentes 
atmosféricos (BAUER et al., 2020). Considerando-se as edificações históricas como patrimônio arquitetônico 
das sociedades, suas fachadas adquirem importância fundamental para a comunidade de que fazem parte. 

A necessidade de conservação e preservação do patrimônio edificado para as futuras gerações contribui na 
justificativa pelo estudo de revestimentos de argamassa com base em cal, devido a sua importância na 
preservação de alvenarias antigas (BARBERO-BARRERA et al., 2014). Argamassas de cal com diferentes tipos 
de agregados foram utilizadas em acabamentos exteriores e interiores de edificações durante milênios e até 
meados do século XX (VEIGA et al., 2004a). Diversos estudos experimentais corroboram essa afirmação, entre 
eles o de Guerra et al. (2020), que identificou a composição com base em cal do revestimento de argamassa 
da edificação histórica Casa Frasca, construída no início do século XX e localizada na cidade de Porto Alegre, 
estado do Rio Grande do Sul, Brasil, e o de Bersch et al. (2020), referente às edificações históricas Château e 
Observatório Astronômico, contemporâneas à Casa Frasca e também localizadas em Porto Alegre.  

O conhecimento dos materiais e das técnicas tradicionais envolvidos na confecção de argamassas de cal é, 
para Barbero-Barrera et al. (2014), um dos pontos-chave para sua manutenção e conservação, considerando 
o reparo de revestimentos existentes e a definição de novos traços. Araújo et al. (2020) explicam que
conhecer os parâmetros físicos, mecânicos e de durabilidade de materiais antigos é imprescindível para se
compreender o desempenho global de prédios históricos e planejar ações de manutenção e reabilitação.

Quanto aos tipos de cal, a cal hidratada é composta por hidróxidos de cálcio, podendo conter também 
hidróxidos de magnésio e óxidos livres, e seu endurecimento é resultante da carbonatação dos hidróxidos 
(CINCOTTO et al., 2007). O termo cal aérea, segundo Zhang et al. (2018), normalmente faz referência também 
à cal hidratada. Já a cal hidráulica compreende compostos hidráulicos e cal hidratada, sendo resultado da 
calcinação de calcário argiloso e posterior hidratação por meio da adição da quantidade de água necessária 
para reação com a cal virgem, sendo mantidos o silicato e o aluminato anidros; cales misturadas a pozolanas 
ou escórias de alto-forno também podem ser consideradas hidráulicas (CINCOTTO et al., 2007). 

Dentre os estudos com este material, pode-se citar o de Garijo et al. (2020), que avaliou o efeito da idade 
nas propriedades mecânicas de argamassas com cal hidráulica ou aérea, e o de Zhang et al. (2018), que 
comparou propriedades físicas, mecânicas, microestrutura e outros, para argamassas de cal hidráulica 
natural, cal aérea com cimento e cal aérea com escória. Já Rani et al. (2021) avaliaram a porosidade de 
argamassas históricas de cal e identificaram a necessidade de combinar diferentes métodos de análise para 
possibilitar que as argamassas de reparo apresentem porosidade similar à original. Magalhães e Veiga (2005), 
por sua vez, produziram argamassas de cal aérea em pó e cal hidráulica e avaliaram seu comportamento 
mecânico e frente à água, comparando-o, inclusive, ao de uma argamassa de cal aérea hidratada em pó. 
Alvarez et al. (2005) recomendam que, na confecção de argamassas com cal hidratada, seja adicionado um 
composto com atividade pozolânica, ou, como alternativa, que se adicione a cal hidráulica em proporções 
adequadas.  

Há, portanto, um interesse de longo prazo e ainda atual a respeito do comportamento dos materiais e das 
técnicas envolvidas com os revestimentos de cal. Nesse contexto, este trabalho objetiva contribuir para o 
conhecimento a respeito de argamassas de cal para serem utilizadas como reparo em fachadas de edificações 

764



Contrib. à análise de pastas de cal hidráulica e hidrat. p/reparos em rev. de fachadas de edif. hist. 

históricas, por meio do estudo e análise de pastas. Segundo Arandigoyen et al. (2005), o conhecimento das 
pastas permite compreender o comportamento da fração ligante da argamassa.  

Foram realizadas misturas dos aglomerantes cal hidráulica e cal hidratada em diferentes proporções, para 
compreender o seu desempenho quanto à resistência mecânica e à absorção de água por capilaridade. 
Ressalta-se que, apesar de este estudo comparar propriedades de diferentes ligantes comumente utilizados 
em restauro, o parâmetro a ser adotado em uma argamassa para intervenção deve ser sempre relacionado 
à caracterização física, química e mecânica do material original de cada prédio em estudo. 

2. Materiais e métodos

Nesta seção são descritos os materiais utilizados e os métodos empregados para mistura e cura, bem como 
para avaliação das pastas de cal quanto à resistência à compressão e à absorção de água por capilaridade. 
Um fluxograma de compilação das etapas do presente trabalho está apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Fluxograma das etapas de seleção de materiais, dosagem, moldagem, cura e realização de ensaios 

2.1 Materiais 

As pastas foram produzidas com cal hidráulica e cal hidratada CH-I em diferentes proporções. A cal hidratada 
apresenta massa específica de 2.306 g/cm³, determinada conforme a NM 23 (ABNT, 2000), e massa unitária 
de 0.522 g/cm³, e a cal hidráulica apresenta massa específica de 2.565 g/cm³ e massa unitária de 0.637 g/cm³. 

2.2 Dosagem, moldagem e cura das pastas de cal 

As proporções de cal hidráulica e hidratada adotadas neste estudo foram, respectivamente: 100% e 0%; 90% 
e 10%; 70% e 30%; 50% e 50%. A definição dessas proporções levou em consideração resultados como o do 
trabalho de Garijo et al. (2020), que apresenta valores de propriedades mecânicas para argamassas com cal 
hidráulica natural superiores aos respectivos valores para argamassas de cal aérea contendo entre 90-95% 
de portlandita (Ca(OH)2), avaliando idades de até 448 dias. As argamassas de Garijo et al. (2020) foram todas 
confeccionadas com traço aglomerante/agregado 1:3 e relação água/aglomerante 0.9, ambos em volume.  

Com as proporções definidas, esperava-se, portanto, limitar a maior resistência mecânica e a menor absorção 
de água por capilaridade para a mistura com 100% do aglomerante hidráulico, e observar a influência da 
adição de cal hidratada nos resultados até uma proporção de 1:1. Essa foi a proporção utilizada para a mistura 
de cal aérea e cal hidráulica confeccionada por Magalhães e Veiga (2005).  

No procedimento de moldagem, foram utilizados 600 g de materiais secos. Os materiais secos e a água foram 
adicionados à cuba de uma argamassadeira de bancada, sendo misturados durante 60 segundos em 
velocidade lenta (140 rpm, conforme a NBR 7215 (ABNT, 2019)), seguidos de 60 segundos na velocidade 
rápida (285 rpm em torno do eixo (ABNT, 2019)); após a raspagem da cuba visando desprender o material 
das paredes, a pasta foi misturada por mais 30 segundos em velocidade rápida. A quantidade de água 
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adicionada permitiu obter uma média de 80 ± 10 mm em três medidas do ensaio de mini-slump; dessa forma, 
as pastas apresentaram trabalhabilidade adequada à moldagem e semelhante entre si. O Quadro 1 apresenta 
a quantidade de materiais secos e água utilizada na confecção das pastas, a relação água/aglomerante e a 
média entre as medidas do ensaio de mini-slump, que consistiu na adição da pasta a um molde tronco-cônico 
em uma única camada sem compactação e posterior remoção deste molde verticalmente, com medição do 
diâmetro de abertura da pasta, de forma similar ao descrito por Kantro (1980).  

Quadro 1 – Quantidade de materiais secos e água utilizados na confecção das pastas, relação 
água/aglomerante e valor médio de mini-slump 

Traço 
Cal  

hidráulica 
[g] 

Cal 
hidratada 

[g] 

Água 
[g] 

Relação 
água/ 

aglomerante 

Mini-
slump 
[mm] 

100% cal hidráulica 600 - 372 0.62 86.84 

90% cal hidráulica e 10% cal hidratada 540 60 370 0.62 80.72 

70% cal hidráulica e 30% cal hidratada 420 180 373 0.62 75.09 

50% cal hidráulica e 50% cal hidratada 300 300 381 0.64 73.38 

Após a mistura das pastas, foram confeccionadas para cada traço amostras cúbicas de lado 20 mm e amostras 
cilíndricas de diâmetro e altura de 20 mm e 40 mm, respectivamente. O preenchimento das formas ocorreu 
em duas camadas e o adensamento foi realizado com auxílio de mesa vibratória. Na sequência, as amostras 
foram mantidas em câmara climatizada, com temperatura (21.5°C ± 1.5°C) e umidade (80.5% ± 0.5%) 
controladas, até a realização dos ensaios de resistência à compressão e absorção de água por capilaridade. 
Além das amostras curadas em ambiente climatizado, para o ensaio de resistência à compressão aos 56 dias, 
5 amostras de cada traço foram expostas em uma câmara de carbonatação com 5% de CO2 durante os 20 
dias finais do período, permancendo os primeiros 36 dias na câmara climatizada junto das demais amostras. 

2.3 Caracterização das pastas de cal no estado endurecido 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado com as amostras cúbicas em uma máquina universal EMIC 
modelo DL2000, observando-se as recomendações da NBR 7215 (ABNT, 2019). Antes da ruptura, as faces dos 
cubos foram previamente preparadas com auxílio de lixas, buscando deixá-las planas e sem irregularidades. 
As rupturas foram realizadas aos 28 e aos 56 dias em 5 amostras de cada traço curadas apenas em câmara 
climatizada; além disso, aos 56 dias, também foram rompidas 5 amostras de cada traço mantidas inicialmente 
em câmara climatizada e nos últimos 20 dias em câmara de carbonatação. Após a ruptura das amostras, 
aspergiu-se fenolftaleína (1% dissolvida em álcool etílico) para identificar as condições de carbonatação.  

O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado com as amostras cilíndricas, sendo 5 de cada 
proporção de cal hidráulica e hidratada. Este ensaio foi realizado aos 91 dias, período durante o qual as 
amostras foram mantidas em câmara climatizada. As diretrizes do ensaio basearam-se nas recomendações 
da NBR 9779 (ABNT, 2012), com adaptações: no caso das pastas, as amostras foram pesadas em balança 
analítica ao iniciar o ensaio e após 1 minuto, 2 minutos e 5 minutos de contato com a lâmina d’água. 

2.4 Método de análise 

Para embasar a análise crítica, foram realizadas análises estatísticas com auxílio do software Statistica 7 
(STATSOFT, 2004). Análises de Variância (ANOVAs) com intervalo de confiança de 95% foram desenvolvidas 
para a variável de resposta resistência à compressão considerando como fatores controláveis, na primeira 
análise, a idade de ensaio e o traço, contemplando, portanto, as amostras ensaiadas aos 28 e 56 dias curadas 
em câmara climatizada, e, na segunda análise, o traço e o tipo de cura, considerando, assim, as amostras 
rompidas aos 56 dias expostas ou não em câmara de carbonatação. Uma terceira ANOVA avaliou a absorção 
de água por capilaridade. Para as comparações múltiplas de médias, efetuou-se o teste de Duncan, sendo a 
diferença entre médias significativa quando a hipótese nula é rejeitada, ou seja, o valor-p é menor que 0.05. 
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Para as análises dos resultados de resistência à compressão, as amostras que conduziram a coeficientes de 
variação superiores a 30% foram desconsideradas. Ainda assim, a obtenção da resistência à compressão 
média foi calculada contemplando resultados de pelo menos 3 amostras. Para a absorção de água por 
capilaridade, os coeficientes de variação foram todos inferiores a 7% e nenhuma amostra foi desconsiderada. 

3. Resultados e discussão

A Figura 2 ilustra o teste de Duncan realizado no software Statistica 7 (STATSOFT, 2004) para os resultados 
de resistência à compressão das amostras aos 28 dias e aos 56 dias, curadas somente em câmara climatizada. 
O teste foi efetuado para a combinação entre idade de ensaio e traço, já que os dois fatores controláveis 
individuais e a interação entre eles foram significativos, conforme a ANOVA, a um intervalo de confiança de 
95%. Considerou-se que há diferença estatisticamente significativa entre as médias se p é menor do que 0.05. 

Figura 2 – Resultados do teste de Duncan para comparação múltipla de médias entre a resistência à compressão das 
amostras aos 28 dias e 56 dias, com cura somente em câmara climatizada 

Aos 28 dias, somente o traço com 50% de cada tipo de cal apresentou diferença estatisticamente significativa 
em relação aos demais na mesma idade, que foram superiores, conforme a Figura 2. O maior teor de cal 
hidratada pode ter contribuído para essa menor resistência, já que a cal hidráulica apresenta, além do 
hidróxido de cálcio, silicatos e aluminatos que reagem de forma análoga à do cimento (CINCOTTO et al., 
2007). As reações apresentadas pelo cimento conduzem a maiores resistências nos estágios iniciais de cura 
das misturas, já as reações exclusivas da cal são mais lentas, contribuindo especialmente para a resistência a 
longo prazo (NAGARAJ et al., 2014). Segundo Lanas et al. (2004), além disso, a carbonatação das argamassas 
de cal contribui menos para a resistência à compressão do que os componentes hidráulicos. 

Aos 56 dias, na análise da Figura 2, todos os traços apresentaram resistências com diferença estatisticamente 
significativa entre si e com valores crescentes conforme o aumento no teor de cal hidráulica. Com exceção 
das pastas com 70% do aglomerante hidráulico, todas as demais apresentaram aumento na resistência em 
relação aos 28 dias. Esse aumento pode ter contribuição das reações de carbonatação, conforme sugerido 
pela Figura 3: o teste com aspersão de fenolftaleína no interior das amostras após a sua ruptura aos 56 dias 
permitiu identificar maior profundidade de carbonatação em comparação às amostras com 28 dias.  

Figura 3 – Aspersão de fenolftaleína em amostras com 90% de cal hidráulica e 10% hidratada aos (a) 28 e (b) 56 dias 

1.22

2.73

1.40

2.19

1.39
1.54

0.61

1.11

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

100:0 100:0 90:10 90:10 70:30 70:30 50:50 50:50

R
es

is
tê

n
ci

a 
à 

co
m

p
re

ss
ão

 [
M

P
a]

Teor cal hidráulica:cal hidratada 

100:0

100:0

28 dias

56 dias

Não há diferença 
estatisticamente significativa
Há diferença 
estatisticamente significativa

(a) (b)

767



Contrib. à análise de pastas de cal hidráulica e hidrat. p/reparos em rev. de fachadas de edif. hist. 

A Figura 4 apresenta o teste de Duncan efetuado no software Statistica 7 (STATSOFT, 2004) para a resistência 
à compressão aos 56 dias, contemplando as amostras curadas apenas em câmara climatizada e as mantidas 
nos 20 dias finais de cura em câmara de carbonatação. Na ANOVA, traço, tipo de cura e a sua interação foram 
significativos, por isso, o teste de Duncan refere-se aos tratamentos (combinação dos fatores controláveis); 
a diferença entre médias é significativa caso a hipótese nula seja rejeitada com p menor que 0.05.  

Figura 4 – Resultados do teste de Duncan para a resistência à compressão das amostras aos 56 dias, considerando 
cura somente em câmara climatizada ou contemplando também câmara de carbonatação nos 20 dias finais 

Na análise da Figura 4, aos 56 dias, as resistências das amostras curadas apenas em câmara climatizada não 
apresentaram diferença estatisticamente significativa entre as quatro proporções ensaiadas. É expressiva a 
contribuição da exposição das amostras em câmara de carbonatação nos 20 dias finais de cura; essas 
amostras não apresentaram área na cor rosa ao serem aspergidas com fenolftaleína, indicando que houve 
carbonatação de toda sua superfície, o que ajuda a explicar as resistências pelo menos 4 vezes superiores às 
dos traços correspondentes curados apenas em câmara climatizada. A carbonatação de argamassas de cal é 
um processo muito lento, podendo levar anos até a carbonatação total (VÁZQUEZ, 2002). A cura das amostras 
em câmara com CO2 neste trabalho acelerou, portanto, a taxa natural de ocorrência dessa reação. 

Os resultados das amostras expostas em câmara de carbonatação (Figura 4) sugerem que, a longo prazo, 
amostras com 70% ou mais de cal hidráulica poderiam apresentar um comportamento similar em termos de 
resistência à compressão, enquanto amostras com 50% de cada cal apresentam resistências inferiores, mas, 
ainda assim, maiores que aquelas das amostras curadas em câmara climatizada, sem carbonatação total. 
Ressalta-se, contudo, que os maiores valores de resistência das amostras com pelo menos 70% de cal 
hidráulica não são necessariamente melhores, pois as propriedades dos materiais utilizados como reparo em 
edificações históricas devem ser compatíveis às dos materiais pré-existentes. Além da compatibilidade 
química, é fundamental que se verifique a compatibilidade quanto à resistência das argamassas, propondo-
se, no restauro, argamassas com menor resistência que a original, para evitar o surgimento de tensões. 

A Figura 5 apresenta o teste de Duncan para a absorção de água por capilaridade, realizado no software 
Statistica 7 (STATSOFT, 2004); a diferença entre médias é significativa se p é menor que 0.05. O teste aborda 
a combinação de fatores controláveis, pois, traço, tempo de ensaio e a interação são significativos na ANOVA. 

Conforme a Figura 5, a maioria dos traços apresentou diferença estatisticamente significativa entre sua 
absorção de água por capilaridade, especialmente aos 2 e 5 minutos de ensaio. Em 1 minuto, entre as 
amostras com 90% e 70% de cal hidráulica e entre as amostras com 70% e 50% desse aglomerante não houve 
diferença estatisticamente significativa, o que sugere que a absorção inicial é semelhante entre esses traços. 
Observa-se, porém, que, em geral, quanto menor o teor de cal hidráulica (e maior o teor de cal hidratada), 
maior é a absorção por capilaridade, independentemente do momento avaliado; ainda, quanto mais longo o 
período de ensaio, maior a quantidade de água absorvida, conforme esperado. Há uma tendência de maior 
absorção pelas amostras com menor resistência à compressão. Essa tendência também era esperada: 
argamassas antigas com maiores resistências usualmente apresentam os menores valores de absorção por 
capilaridade nos primeiros minutos, em relação a argamassas com menores resistências (VEIGA et al., 2004b). 
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Figura 5 – Resultados do teste de Duncan para comparação múltipla de médias da absorção de água por capilaridade 
das amostras aos 91 dias, considerando 1, 2 e 5 minutos após contato com a lâmina d’água 

5. Conclusões

Neste trabalho, foram analisadas pastas com diferentes proporções de cal hidráulica e cal hidratada, usuais 
em revestimentos de fachadas históricas. Objetivou-se contribuir na escolha de argamassas para reparos.  

Após 28 dias de cura em câmara climatizada, as pastas com 50% de cada tipo de cal apresentaram os menores 
valores de resistência à compressão, provavelmente devido ao teor mais baixo de cal hidráulica, não havendo 
diferença estatisticamente significativa entre as amostras com 70%, 90% e 100% desse aglomerante. Aos 56 
dias, as resistências, em geral, foram maiores que aos 28 dias, podendo ter havido contribuição da 
carbonatação. Nessa análise, aos 56 dias, os valores foram crescentes conforme o incremento no teor de cal 
hidráulica. A exposição em câmara de carbonatação nos 20 dias finais para amostras rompidas aos 56 dias 
gerou aumentos de pelo menos 4 vezes nas resistências à compressão; as amostras com 50% de cal hidráulica 
apresentaram os menores valores e entre as demais não houve diferença estatisticamente significativa.  

Os valores de absorção de água por capilaridade foram crescentes ao longo do período de ensaio. Em geral, 
também aumentaram para maiores teores de cal hidratada, de forma coerente à resistência à compressão.  

A caracterização física, química e mecânica dos materiais originais de cada edificação histórica a ser reparada 
é fundamental para sua preservação. O entendimento da influência da adição de diferentes teores de cal 
hidratada e cal hidráulica em pastas pode facilitar a dosagem de argamassas de reparo, sugerindo 
alternativas para se atingir a compatibilidade dos novos materiais com os pré-existentes na edificação.  
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Abstract:  Concrete is very strong in compression, but it has a very low tensile strength. To improve its 
tensile strength, reinforcing steel is often used in the concrete. However, the reinforcement of the 
cementitious matrix with discrete fibers has gained increasing recognition. The addition of fibers randomly 
distributed as reinforcement of cement-based matrices can produce a material with improved tensile 
strength and deformational characteristics. Different types of fibers can be employed to reinforce concrete. 
Nevertheless, the use of steel fibers is particularly attractive in concrete members with high reinforcement 
congestion, like deep beams, when conventional stirrups can be eliminated or reduced. So, the effects of 
steel fibers on the shear strength of reinforced concrete deep beams were evaluated by different ways: 
experimental, theoretical, and numerical. A total of six beams were subjected to a concentrated load P at 
their center and two steel fiber volume fractions were used. Two specimens were elaborated with plain 
concrete and longitudinal steel reinforcement. Web reinforcement was used in one of those beams and the 
other was made without stirrups. The others four specimens were built with steel fibers reinforced 
concrete (SFRC), longitudinal steel reinforcement and without stirrups. The test results indicated that the 
fibers influenced the shear strength of reinforced concrete deep beams. Shear strength increased with 
increasing fiber volume fraction, but steel fibers could not totally replace the conventional steel stirrups. 
Comparisons between experimental shear strength values and predictions, using empirical models 
developed by different authors, showed satisfactory results. In addition, the comparison between 
numerical and experimental values indicated that finite element analysis (FEA) was a reliable tool to 
simulate nonlinear behavior of SFRC deep beams. 

Keywords: SFRC, deep beams, shear strength, FE analysis. 

1. Introducción

El hormigón es un material muy versátil que posee buena resistencia a la compresión, pero su resistencia a 
tracción es baja. El uso de fibras dispersas en la matriz de hormigón es una opción que permite incrementar 
dicha resistencia. De este modo y teniendo en cuenta sus componentes, se puede definir el hormigón 
reforzado con fibras (HRF) como “un hormigón hecho principalmente de cemento portland, agregados y 
refuerzo de fibras discretas”, ACI 544.1R (1996-2002). Entre las fibras que se pueden usar se encuentran las 
de acero, vidrio, polímeros orgánicos y en menor medida, las fibras vegetales, ACI 544.1R (1996-2002), 
siendo las primeras las que más se utilizan.  

La incorporación de fibras de acero mejora la ductilidad, la resistencia a flexión, la capacidad para soportar 
cargas en estado fisurado, la tenacidad y capacidad para mantener la integridad luego de alcanzada la carga 
de rotura. La mejora en dichas propiedades depende de la cantidad, tipo, tamaño, resistencia y 
configuración de la fibra y están ligadas al proceso mediante el cual la carga es transmitida de la matriz a las 
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fibras y el efecto de costura de fisuras, Ruano (2013). Sin embargo, se debe decir que las fibras de acero 
mejoran las propiedades mecánicas del hormigón no como reemplazo de la armadura de barras sino como 
complemento de éstas. Las barras de acero no pueden impedir a formación de micro fisuras, pero las fibras 
dispersas pueden prevenir la propagación o su crecimiento en ancho controlando el proceso de fisuración, 
Shah y Ribakov (2011). Por ello, el uso de dichas fibras, como complemento o reemplazo parcial de la 
armadura convencional de estribos, resulta de gran interés particularmente en el caso de vigas de gran 
altura, donde suelen existir grandes congestionamientos de armaduras. Algunas investigaciones han 
demostrado que el uso de hormigón reforzado con fibras de acero mejora significativamente el 
comportamiento de vigas de gran altura, proporcionando un incremento en la capacidad de carga y la 
ductilidad y un mejor control de la fisuración, aún para bajos contenidos de fibras: Beshara et al. (2015); 
Naik y Kute (2017); Pabale y Mehetre (2015); Moradi y Reza Esfahani (2017).  

Las vigas de gran altura (VGA) son estructuras en forma de placas solicitadas en su plano y sustentadas 
como vigas. Se utilizan en numerosas estructuras tales como fundaciones, estructuras offshore, tanques, 
etc. También se suelen usar como elementos de transición entre columnas de niveles superiores a plantas 
inferiores de edificios elevados, cuando por razones arquitectónicas o funcionales son necesarias luces 
mayores entre columnas, Orler y Donini (2011). Debido a la pequeña relación entre la luz de corte y la 
altura útil (a/d) , las VGA desarrollan un mecanismo de transferencia de carga diferente al de las vigas 
esbeltas. En las VGA, una gran proporción de la carga que soportan es transmitida directamente a los 
apoyos. Por ello las tensiones de corte son significativamente mayores, y en general controlan la resistencia 
de estos elementos. En la zona entre los apoyos y el punto de aplicación de la carga puede ocurrir la falla 
del hormigón por compresión, Ahmad et al. (2011).  

Entre los procedimientos para el diseño de VGA se pueden mencionar el método de elementos finitos, la 
teoría de chapas utilizando la función de Airy o bien el método puntal- tensor adoptado por el Reglamento 
Argentino de Estructuras de Hormigón y diferentes códigos a nivel mundial. El “método puntal-tensor” 
(MPT), permite representar con un aceptable grado de aproximación, el comportamiento de aquellas zonas 
particulares de las estructuras en donde no es válida la hipótesis de Bernoulli, y, por lo tanto, no se cumple 
con la distribución lineal de las deformaciones en la sección o zona de estudio, Orler y Donini (2008).  

El MPT está basado en el teorema de límite inferior del cálculo plástico según el cual, si para una 
determinada carga se halla una distribución de tensiones de tal forma que en ningún punto se supere la 
tensión de plastificación de los materiales, se satisfaga el equilibrio estático y las condiciones de contorno, 
la estructura resistirá dicha carga sin llegar a la rotura. De este modo, la capacidad resistente obtenida con 
el método puntal tensor siempre es menor que la real, es decir la carga hallada es menor que la de colapso 
de la estructura, Adrija et al. (2017). Por ello algunos investigadores, en búsqueda de resultados más 
cercanos a la carga última han realizado modificaciones al MPT, entre ellos, Zhang y Tan (2007); Arabzadeh 
et al. (2009); Chetchotisak et al. (2014); Adrija et al. (2017); Chen et al. (2018). 

Por otro lado, la aparición de los métodos computacionales, entre ellos el método de elementos finitos 
(MEF), y de software específicos de diseño, ha facilitado el cálculo, haciendo posible la determinación de 
los esfuerzos a los que se encuentra sometida una VGA; así como también la distribución de tensiones y 
deformaciones en dicho elemento.  

En este trabajo se presentan los resultados de una campaña experimental tendiente a evaluar la efectividad 
del uso de HRFA en VGA en reemplazo de la armadura convencional de estribos, en términos de resistencia 
a corte, ductilidad y modos de falla. Se analizan dos fracciones de volúmenes de fibra, y la existencia o no 
de estribos horizontales y verticales. Todos los especímenes se ensayan a flexión en tres puntos. Se 
obtienen cargas máximas, y curvas carga-desplazamiento y se comparan los resultados experimentales con 
los valores de cargas últimas obtenidos de modelos teóricos.  Además, lleva a cabo un análisis numérico 
usando un modelo no lineal de elementos finitos implementado en el software ABAQUSR. Los resultados se 
comparan con los datos experimentales demostrando que el análisis por elementos finitos es una 
herramienta efectiva y confiable para simular el comportamiento no lineal de VGA de HRFA.  

772



Vigas de Gran Altura de Hormigón Reforzado con Fibras. Evaluación de la Resistencia al corte

2. Programa experimental

2.1 Generalidades 

El programa experimental se llevó a cabo mediante ensayos a flexión de VGA, cargadas con una fuerza 
vertical centrada y diseñadas siguiendo los lineamientos del CIRSOC 201-05, Apéndice A, CIRSOC 201 
(2005). Se elaboraron seis vigas y dos tipos de hormigón, hormigón simple y HRFA. Dos vigas se fabricaron 
con hormigón simple y armadura de flexión, sin armadura de corte en un caso, y con armadura mínima de 
corte, en otro. Los restantes especímenes se elaboraron con HRFA, según dos fracciones de volumen de 
fibras, 0.31 % (25 kg/m3) y 0.64 % (50 kg/m3), y sin armadura de corte. En las Figuras 1 a y b, 
respectivamente, se pueden ver los detalles constructivos de un espécimen con armadura de corte y de 
otro con armadura de flexión solamente. Se adoptó un recubrimiento de 20 mm, valor mínimo requerido 
para este tipo de estructuras por el CIRSOC 201-05 (2005). En la Tabla 1 se presenta la descripción de los 

especímenes ensayados en cuanto a denominación, dimensiones, cuantías de armaduras longitudinal () y 

de estribos horizontales y verticales (h y v) y fracción de volumen de fibras (Vf).  

 a)  b) 

Figura 1 – Dimensiones geométricas y detalle de armaduras de los especímenes ensayados: a) Viga con armadura de 
corte; b) Viga sin armadura de corte 

Tabla 1 – Detalle de los especímenes ensayados con su denominación y características 

Viga 
Ancho b 

(mm) 

Altura h 

(mm) 

d 

(mm) 

 

(%) 

v 

(%) 

h 

(%) 

Vf 

(%) 

V1 80 450 426 0.29 - - - 

V2 80 450 426 0.29 0.29 0.17 - 

V331 80 450 426 0.29 - - 0.31 

V464 80 450 426 0.29 - - 0.64 

V531 80 450 426 0.29 - - 0.31 

V664 80 450 426 0.29 - - 0.64 

2.2 Características y propiedades de los materiales 

En la ejecución de las vigas se utilizaron dos tipos de hormigón, hormigón simple y HRFA, dosificados según 
el Método ICPA de Diseño Racional de Mezclas de Hormigón del Instituto del Cemento Portland Argentino 
(ICPA) en función de obtener una resistencia característica de rotura a compresión a los 28 días de 30 MPa. 
Se trabajó con agregados de la zona y cemento portland compuesto (CPC40). Para el HRFA se emplearon 
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fibras de acero con extremo de gancho WIRAND®, denominadas FF1, de 50 mm de longitud y 1 mm de 
diámetro. Las fibras se agregaron en forma manual, gradual y directamente a la mezcladora. En la Tabla 2 
se presentan las propiedades mecánicas (resistencia media f´m y módulo elástico E) de los hormigones, la 
tensión de fluencia y la resistencia a tracción (fy y ft) del acero de refuerzo y de las fibras. 

Tabla 2 – Propiedades mecánicas de los materiales 

Materiales f´m (MPa) E (GPa) fy (MPa) ft (MPa) 

Hormigón 
Sin fibras 33.25 27.10 - 

Con fibras 35.60 28.04 - 

Acero - 210 420 500 

Fibras FF1 - - 800 1100 

2.3 Procedimiento de ensayo e instrumentación 

Todos los ensayos realizados consistieron en la aplicación de cargas cuasi estáticas monótonas crecientes 
en el centro de la luz. Se adoptó una velocidad de carga de 1.5 mm/min. Se midieron cargas y 
desplazamientos en la dirección longitudinal y transversal.  La carga fue aplicada usando una máquina de 
ensayos universal con sistema hidráulico con posibilidad de desarrollar una carga vertical nominal máxima 
de 1000 kN. Para la medición de los desplazamientos se utilizó un reloj comparador digital con una 
sensibilidad de 0.001mm. En la Figura 2 se muestra el esquema de ensayo e instrumentación utilizado. El 
instrumento de medición de los desplazamientos transversales fue retirado antes de alcanzar la carga 
máxima, como medida de precaución para evitar la posible rotura de este.  

Figura 2 – Esquema de ensayo e instrumentación 

3. Resultados experimentales

3.1 Cargas últimas y curvas carga- desplazamiento 

En Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos durante los ensayos, correspondientes a las seis vigas 
consideradas en este estudio. Se muestran cargas últimas, incremento de resistencia en comparación con el 
espécimen V1 (hormigón simple sin armadura de corte) y modos de falla. 

Según se puede ver en la Tabla, la viga con armadura de corte y los especímenes de HRFA muestran un 
incremento significativo en resistencia, en comparación con la viga V1, de hormigón simple, con armadura 
de flexión solamente. Sin dudas, la viga V2 con armadura de corte mínima, registra el mayor incremento de 
carga, y como se observa en la Figura 3, la mayor ductilidad. 
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Table 3 – Resultados experimentales 

Viga Pu (kN) Incremento de resistencia (%) Modos de falla 

V1 124.40 - Falla en apoyo 

V2 222.20 78.6 Corte 

V331 185.00 48.7 Corte 

V464 208.50 67.6 Corte 

V531 171.92 38.2 Aplastamiento del hormigón 

V664 210.48 69.2 Corte 

En la Figura 3 se reproducen las curvas carga-desplazamiento axial y transversal (P-δl; P- δt) de las vigas de 
hormigón simple, con y sin armadura de corte, y de las vigas de HRFA. Los especímenes de HRFA y 0.64 % 
de fracción de volumen de fibras, alcanzaron un valor de carga última similar (210.48 kN y 208.50 kN) y muy 
cercano a V2 (222.20 kN). En las VGA de HRFA con una fracción de volumen de fibras de 0.31 %, los valores 
de carga última fueron menores comparados con los obtenidos por la viga V2 y los especímenes de HRFA y 
0.64 % de Vf. Sin embargo, dichos valores resultaron un 48.7 % y un 38 % mayores que la resistencia 
máxima de la viga V1. El incremento de la fracción de volumen de fibras se reflejó en un aumento de la 
resistencia al corte. Sin embargo, se debe tener en cuenta que un volumen alto de fibras (mayor a 1.5 %, 
según Adam et al. (2016)) puede afectar la trabajabilidad de la mezcla.  

Figura 3 – Curvas carga-desplazamiento axial y transversal (P-l y P-t) 

La capacidad de deformación de las VGA de HRFA fue menor que la registrada por la viga con armadura de 
estribos (V2), mientras que la rigidez, en la mayoría de los casos resultó mayor. La incorporación de fibras 
de acero mejoró el comportamiento en resistencia de las vigas sin armadura de estribos verticales y 
horizontales, pero no logró reemplazar dichos estribos.  

3.2 Modos de falla 

En las Figuras 4 a) se muestra el modo de falla de la viga V2 con armadura de corte mínima. Con el 
incremento de la carga, la fisura diagonal se extiende hacia los puntos apoyo y de carga, se aumenta el 
espesor de las fisuras existentes y en la etapa final que conduce a la falla por corte, se produce la rotura del 
hormigón situado por encima de la fisura crítica de corte.  En el caso de la viga V1, de hormigón simple y sin 
armadura de corte, se produjo la rotura en uno de los apoyos debido al anclaje deficiente de la armadura 
longitudinal. En la Figura 4 b) se observa la falla por corte, si rotura del hormigón, del espécimen V664.  
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a)                                                                                             b) 

Figura 4 – Modos de falla de las VGA: a) Viga V2 sin fibras, con estribos; b) Viga de HRFA, V664 

4. Análisis Teórico

En la Tabla 4 se comparan los valores experimentales de carga última Pu de las VGA de hormigón simple y 
hormigón armado, con los obtenidos a partir del método puntal tensor que recomienda para el cálculo el 
CIRSOC 201-05 (2005) y también con modelos teóricos propuestos por otros autores, Arabzadeh et al. 
(2009) y Matamoros y Wang (2003) que surgen de modificaciones realizadas al modelo puntal tensor 
original. Para las VGA de HRFA se utilizan los mismos modelos. Sin embargo, ninguno de los modelos 
presentados contempla la presencia de las fibras de acero en sus formulaciones. 

Table 4 – Comparación de resultados experimentales y teóricos 

Viga Pu exp. (kN) 
Pu MPT (kN) 

(CIRSOC 201-05) 

Pu (kN) 

(Arabzadeh et al.) 

Pu (kN) 

(Matamoros y Wong) 

V1 124.40 88 108,30 160 

V2 222.20 88 108.50 205 

V331-V531 185.00-171.92 88 113 216 

V464-V664 208.50-210.48 88 113 216 

Se puede ver en la Tabla, que tanto el MPT, como el de Arabzadeh et al. (2009) dan resultados 
conservadores. El modelo de Matamoros y Wong tiene una mejor correlación con el valor experimental de 
la VGA V2 (con estribos) pero sobrestima el de la VGA V1 sin armadura de corte y los resultados 
correspondientes a los especímenes de HRFA. 

5. Simulación numérica

Con el objetivo de predecir numéricamente la capacidad resistente de las VGA de hormigón y HRFA 
correspondientes a la campaña experimental descripta en apartados anteriores, se simuló el ensayo a 
flexión en 3 (tres) puntos mediante un modelo tridimensional. Dicho modelo fue implementado en un 
software de análisis por elementos finitos ABAQUSR. Para representar el comportamiento del hormigón 
simple se adoptó el modelo “Concrete Damaged Plasticity“(CDP), Abaqus Analysis User´s Guide (2017). El 
CDP supone que los principales mecanismos de falla del hormigón son fisuración por tracción y 
aplastamiento por compresión. Así, el modelo considera diferentes comportamientos bajo estas dos 
solicitaciones. 
Para el HRFA, se adoptaron curvas tensión-deformación que permitieron definir su comportamiento a 
compresión y a tracción. Con respecto al comportamiento a compresión se utilizó un modelo desarrollado 
por Barros y Figueras (1999). Para el aporte de las fibras a la resistencia tracción se tuvieron en cuenta el 
modelo de Voo y Foster (2003) y Gouveia et al. (2014). En base a esas formulaciones y los datos obtenidos 
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experimentalmente, se obtuvieron curvas tensión deformación a tracción utilizadas en el modelo CDP para 
HRFA.  

Para los refuerzos de acero, se adoptó el modelo de material de tensión-deformacion elástico-
perfectamente plástico. 

5.2 Modelo de elementos finitos del ensayo a flexión VGA. 

El elemento estructural se consideró simplemente apoyado y con una carga puntual en la cara superior, en 
el centro de la luz entre los apoyos. Para modelar el hormigón se utilizaron elementos sólidos 3D de 8 
nodos de integración reducida denominado C3D8R. Para el caso de las barras de acero de refuerzo se 
utilizaron elementos lineales de dos nodos “2-node linear 3-D truss” (T3D2). En la Tabla 5 se muestra un 
esquema de la malla de elementos finitos utilizada y las condiciones de contorno.  

En la Tabla 5 se muestran los valores de carga última obtenidos para los distintos especímenes simulados, 
juntamente con los valores experimentales promedio y el error relativo a los efectos de la validación del 
modelo. Se observa que los resultados numéricos aproximan razonablemente los valores de 𝑃𝑢 obtenidos 
experimentalmente. 

Tabla 5 – Valores de carga última experimentales y numéricos. 

Viga Pu exp. (kN) Pu Numérico (kN) Error relativo (%) Malla de EF 

V1 124 151.1 21.85 

V2 222 214.4 3.50 

V331-1 Y V531-2 178.46 198 11.00 

V464-1 Y V664-2 209.49 212.7 1.53 

6. Conclusiones

Si bien es necesario un mayor número de ensayos, de acuerdo con los resultados experimentales, teóricos y 
numéricos obtenidos en este estudio se pueden enunciar las siguientes conclusiones: 

Las VGA de HRFA tuvieron un comportamiento muy satisfactorio en cuanto a resistencia y ductilidad, en 
comparación con la viga de hormigón simple sin armadura de corte.  

Con el aumento del volumen de fibras, se incrementó la capacidad resistente de las VGA, obteniéndose 
valores cercanos al alcanzado por el espécimen con armadura de estribos y sin fibras. Sin embargo, y dado 
que el número de ensayos realizados hasta el momento es pequeño, no se puede pensar aún en un 
reemplazo parcial y/o total de la armadura tradicional de corte, por HRFA. 

Todas las vigas de HRFA tuvieron un tipo de falla dúctil, conservando el monolitismo luego de la falla. 

La comparación de los valores de carga última obtenidos experimentalmente con las predicciones 
resultantes de la aplicación de modelos teóricos, MPT y modificaciones a dicho método, muestra que 
dichos modelos, en general, dan resultados conservadores y no contemplan el aporte de las fibras de acero. 

El análisis de elementos finitos no lineal pudo predecir razonablemente el valor de carga última de todas las 
VGA de HRFA, con diferencias de entre el 1.53 % y el 22 %. 

Se debe destacar que actualmente se está estudiando un modelo no homogéneo que considera por 
separado el hormigón y las fibras. Además, y para validar dicho modelo, se está llevando a cabo una 
campaña experimental donde se estudian otros volúmenes de fibras de acero y la combinación con fibras 
plásticas.  
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Resumo: Com a evolução do concreto e o aumento da sua aplicação em diferentes ambientes submetidos a 
diferentes temperaturas e intempéries da natureza, seu desempenho, durabilidade, e sua microestrutura 
vem sendo estudados para melhorar suas propriedades físicas e mecânicas. Para tornar as estruturas de 
concreto mais leves, sustentáveis e duráveis surgiram novos desafios na tecnologia dos materiais. Para que 
as propriedades mecânicas pudessem aumentar e, consequentemente, prover maior resistência e segurança 
para as obras, tais desafios precisam ser superados. Atualmente, na produção, aplicação e cura de concretos 
além da escolha dos materiais e da definição do traço adequado é necessário reduzir o número de vazios 
entre os grãos por meio do máximo empacotamento de partículas, proporcionando um ótimo índice de DTP 
(Distribuição do Tamanho de Partículas). O presente trabalho simulou traços de concreto utilizando o 
software EMMA para a mistura, usando como materiais o cimento CP ARI, areia e como material cimentício 
secundário para o concreto, o metacaulim, por contribuir no desempenho mecânico e durabilidade. Foram 
feitos testes utilizando valores diferentes para o valor de q (coeficiente de empacotamento), foram eles 
q=0.25, q=0.30 e q=0.37. O que melhor se ajustou ao modelo modificado de Andreassen, parâmetro usado 
pelo programa, foi q = 0.25 pela mínima distância adquirida entre a linha de parâmetro do EMMA e a linha 
gerada pela simulação. 

Palavras-chave: Concreto, EMMA, Empacotamento, Metacaulim 

Abstract: With the evolution of concrete and the increase in its application in different environments 
subjected to different temperatures and weather in nature, its performance, durability, and its 
microstructure have been studied to improve its physical and mechanical properties. To make concrete 
structures lighter, more sustainable and more durable, new challenges have arisen in the technology of 
materials. In order for the mechanical properties to increase and, consequently, provide greater resistance 
and safety for the works, such challenges need to be overcome. Currently, in the production, application and 
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Aplicação do software EMMA na análise do empacotamento máximo de partículas utilizando o Metacaulim.  

curing of concrete, in addition to the choice of materials and the definition of the appropriate trace, it is 
necessary to reduce the number of voids between the grains by means of maximum particle packing, 
providing an excellent index of DTP (Size Distribution of Particles). The present work simulated concrete 
traces using the EMMA software for the mixture, using CP ARI cement, sand and as a secondary cement 
material for concrete, metakaolin, for contributing to the mechanical performance and durability. Tests were 
carried out using different values for the value of q (packaging coefficient), they were q = 0.25, q = 0.30 and 
q = 0.37. What best fitted the modified Andreassen model, a parameter used by the program, was q = 0.25 
due to the minimum distance acquired between the EMMA parameter line and the line generated by the 
simulation. 

Keywords: Concrete, EMMA, Packaging, Metakaolin 

Introdução 

A tecnologia do concreto, modulada pela competitividade do mercado, vem buscando soluções para que o 
material atenda aos requisitos satisfatórios, baixa permeabilidade à água, redução na formação de estrias e 
alta resistência. Muito tem sido trabalhado no âmbito científico, pesquisas estas fomentadas por soluções 
para que as propriedades do concreto tragam segurança para a sua empregabilidade.   

De acordo com METHA & MONTEIRO (1994), os requisitos mais importantes de desempenho são a 
trabalhabilidade do concreto no estado fresco e a resistência do concreto no estado endurecido. A 
trabalhabilidade que é responsável pela facilidade com que a mistura pode ser lançada, compactada e 
acabada; e a resistência, que quando atingida conforme a necessidade está relacionada à durabilidade do 
concreto. 

A composição do concreto, pode ser definida como a reação advinda da mistura do cimento, água, agregados 
miúdos, graúdos e aditivos químicos. Logo, permite-se adquirir grande resistência à compressão e à flexão. 
O comportamento dos materiais que envolvem a composição, está devidamente interligado com as 
interações entre as suas partículas. Desta maneira, o projeto da distribuição do tamanho das partículas é de 
suma importância, pois promove o empacotamento, agente que define as propriedades reológicas do 
material durante a mistura e no estado fresco. Quando o concreto no estado fresco possui características 
adequadas para a sua trabalhabilidade, como a consistência, atende de forma flexível às demandas da obra, 
podendo ser adequadamente compactado entre os diversos tipos de armaduras. 

A noção de trabalhabilidade é, portanto, muito mais subjetiva que física. O componente físico mais 
importante da trabalhabilidade é a consistência, termo que, aplicado ao concreto, traduz propriedades 
intrínsecas da mistura fresca relacionadas com a mobilidade da massa e a coesão entre os elementos 
componentes, tendo em vista a uniformidade e a compacidade do concreto e o bom rendimento da 
execução. (BAUER, 2012). 

De acordo com a NBR 7211 (2009), agregado para concreto deve ser “composto por grãos de minerais duros, 
compactos, duráveis, estáveis, limpos e que não interfiram no endurecimento e hidratação do cimento e 
também na proteção contra corrosão da armadura”. Desta forma, devido a importância da escolha dos 
agregados para a mistura, vários são os testes para garantir o atendimento às especificações, como o de 
abatimento de tronco de cone (Slump Test) e o ensaio de resistência à compressão de corpos de prova. 
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A distribuição granulométrica ideal pode ser obtida por modelos consagrados, como os propostos por Furnas, 
Andreassen e Alfred (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009). Atualmente tornaram-se mais práticos e eficientes com 
a utilização de recursos computacionais, processo este, detalhado nas próximas etapas. 

O principal objetivo será avaliar traços de concreto usando o software EMMA, gerando composições com os 
melhores empacotamentos de partícula, fator que contribuirá para a melhoria das propriedades do concreto 
estudado. O primeiro passo consistirá na escolha dos materiais que irão compor o traço. Em seguida, 
deveremos considerar a mescla de densidade e quantidade dos materiais, formulando simulações, para que 
enfim, possamos ter as escolhas que trarão a melhor densidade de empacotamento de partículas. O software 
disponibilizará uma curva modelo que servirá de base para a construção do gráfico de DTP (Distribuição do 
Tamanho de Partícula). 

Desta maneira, o traço resultou da interação entre os agregados, buscando gerar o melhor empacotamento, 
mediado pela escolha do seu modelo mais adequado e pelas características mais pertinentes. Para obter um 
concreto adequado para a sua utilização deve-se analisar as propriedades dos materiais que o compõe, 
proporcionalmente correto, assim como, a execução da mistura e o controle do concreto durante o estado 
fresco e endurecido (AMBROZEWICZ, 2012).  

Empacotamento de partículas 

O primeiro tratado sobre empacotamento foi publicado por Féret em 1892 e, desde então, diversos modelos 
têm sido propostos como ferramenta para calcular a densidade de empacotamento das partículas e, assim, 
otimizar misturas granulares de concretos, e essas misturas são, o cimento CPV ARI, areia e o metacaulim. 

O estudo do empacotamento de partículas pode ser definido como o problema da correta seleção da 
proporção e do tamanho adequado dos materiais particulados, de forma que os vazios maiores sejam 
preenchidos por partículas menores, cujos vazios serão novamente preenchidos com partículas ainda 
menores e assim sucessivamente (OLIVEIRA  et al., 2000). 

Seus modelos são apresentados por equações matemáticas que descrevem como partículas de diferentes 
tamanhos que irão interagir geometricamente, desse modo a formação das partículas em definição de uma 
lei, CPFT = 100 (Dp/Dl)q. Esses modelos calculam a densidade de empacotamento teórica de uma mistura 
baseada na distribuição granulométrica e na densidade de empacotamento de um determinado grupo de 
partículas. Dentre esses modelos disponíveis na literatura, o modelo de Alfred que também é conhecido 
como modelo de Andreasen, que foi modificado e proposto por FUNK e DINGER, se destaca na dosagem de 
concretos por possuir uma maior eficiência de empacotamento e ser mais ajustado com os sistemas 
particulados reais, no modelo onde o coeficiente e q=0,37. 

O empacotamento de partículas permite uma evolução nas propriedades do concreto, promove um benefício 
ambiental por meio da utilização de resíduos e subprodutos industriais, promove também redução de 
emissões poluentes e economia de energia, mediante a redução do consumo de cimento na mistura. 
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Metodologia 

Definir traços para o concreto antes da sua aplicação, garante máxima eficiência e uma maior segurança ao 
se trabalhar com o mesmo, para isso, é necessário simulações para prever seu comportamento granular. No 
programa EMMA analyser (Elkem Materials Mixture Analyser) é possível construir milhares de distribuições 
de tamanho de partículas de materiais diferentes, ao manipular a distribuição do tamanho das partículas e, 
consequentemente prever a fluidez da mistura.  

Os concretos podem ser feitos de acordo com uma DTP(Distribuição do tamanho de partícula) 
predeterminada ou alguma mistura de bom desempenho pode ser repetida com outras matérias-primas. Se 
uma fração moída por algum motivo mudou suas características, é relativamente simples ajustar a mistura 
para que a DTP desejada seja mantida. Ele analisa através de gráficos e tabelas a granulometria dos materiais 
individualmente e após a mistura dos mesmos. Para esse referido trabalho de pesquisa foi simulado um traço 
usando como materiais essenciais o Cimento CP Ari e como derivados Areia Média, tais materiais já tem seus 
dados de distribuição granulométrica inseridos na biblioteca do Software, além de uma gama de outros já 
existentes no banco de dados do EMMA. 

Quadro 1 - Está presente a densidade e quantidade dos materiais, esta é alterada de acordo com o que se deseja 
utilizar no traço, aquela já é fornecida pelo software 

Material Densidade (kg/m3) Quantidade (kg) Vol% 

Cimento CP Ari 3,10 820 38,21 

Areia Média 2,30 800 50,24 

Metacaulim 2,50 200 11,55 

Após a adição dos materiais e a definição do traço, é necessário definir o modelo o qual servirá de referência 
para o empacotamento de partículas, o programa fornece o que melhor se encaixa para o máximo 
empacotamento de partículas, o modelo modificado de Andreassen. 

Logo abaixo estão as curvas granulométricas dos 3 materiais usados, tais curvas foram geradas no software 
Excel, facilitando para que se tenha uma análise mais precisa com relação a distribuição granulométrica. Na 
figura 1 está representada a curva granulométrica da areia média, em seguida a figura 2, a curva 
granulométrica do cimento CP ARI. 

Figura 1 - Curva granulométrica da areia 
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Figura 2 - Curva granulométrica do cimento CP Ari 

Figura 3 - Curva granulométrica do Metacaulim 

Resultados e discussões 

O concreto é um dos produtos com maior consumo no mundo, segundo a Federação Iberoamericana do 
Concreto Pré-misturado, em 2015, foi produzido mudialmente cerca de 2,4 bilhões de metros cúbicos de 
concreto pré-misturado. Sua correta produção beneficia para que durante sua aplicação e envelhecimento, 
possa haver uma evolução nas suas características mecânicas, para isso, diminuir os vazios é essencial. A 
adoção do valor correto do coeficiente de empacotamento (q) contribui para uma melhor DTP. 

Para a simulação do traço estudado foi usado três valores do coeficiente q usando o modelo modificado de 
Andreassen, aonde por um gráfico de DTP é possível visualizar uma comparação entre a linha vermelha usada 
como parâmetro pelo modelo, e a linha azul que representa a mistura dos três materiais. No eixo Y temos a 
porcentagem do que passou do material e no eixo X temos o tamanho de partícula. 
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Figura 5 - Curva granulométrica do traço estudado, formulado com q=0,30 

Figura 4 - Curva granulométrica do traço estudado, formulado com q=0,25 

Figura 6 - Curva granulométrica do traço estudado, formulado com q=0,37 
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Observa-se nas simulações dos traços que, segundo TEIXEIRA E CORDON, quanto menor for o valor do 
coeficiente de empacotamento usado, maior será a quantidade de partículas finas (<1 µm) necessárias para 
aproximar ao máximo a curva de distribuição granulométrica real da mistura. Logo, torna-se difícil alcançar 
o empacotamento ideal utilizando valores baixos do coeficiente q, tornando necessária uma quantidade
maior de metacaulim, o material mais fino utilizado nas simulações da mistura, que se trata de um aditivo
cimentício. Portanto, quanto maior a quantidade de metacaulim utilizada, maior será a quantidade de
cimento necessária na mistura, aumentando, então, seu consumo para misturas dosadas com coeficientes
com valores baixos, para que dessa forma possa haver uma aproximação da curva teórica do modelo
utilizado, (QUEIROZ).

Os resultados obtidos nestas simulações, mostraram que foi possível na figura 4 otimizar a distribuição 
granulométrica da mistura. Tal fato deve-se ao coeficiente de empacotamento utilizado na sua dosagem 
(q=0,25), o qual proporciona a distribuição granulométrica que permite o máximo empacotamento, segundo 
a literatura. No mais, pode-se ater que dentre os traços simulados, este foi o que mais se aproximou da curva 
granulométrica ideal, devido a maior facilidade de ajuste da curva pela necessidade de uma maior quantidade 
de finos (Metacaulim). Portanto, este traço apresenta a maior densidade de empacotamento entre as 
simulações feitas e estudadas. 

Conclusão 

Atualmente contamos com a tecnologia de simulação e produção de concretos em constate evolução, e com 
o auxílio do EMMA, sua gama de ferramentas e indicadores baseados em parâmetros fidedignos acaba
contribuindo bastante no estudo e análise de agregados que podem ser inseridos na mistura do concreto,
tornando assim o processo mais confiável. O presente artigo mostra que a simulação de agregados em prol
de uma mistura homógena e granulometricamente bem distribuída é possível.

Depois de muitas simulações usando a Areia, Metacaulim e Cimento CP ARI foi encontrado o melhor ajuste 
em suas quantidades e densidades para que pudesse se ajustar melhor aos coeficientes testados durantes 
as simulações, trazendo confiabilidade para a produção do concreto usando os agregados presentes nos 
testes. 
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Resumo: Nas edificações são frequentes o surgimento de manifestações patológicas, dentre as mais comuns 
estão as relacionadas à presença de umidade e salinidade em locais indesejados. Nesse contexto, esta 
trabalho tem como objetivo avaliar a influência da umidade e do sal em paredes de alvenaria de blocos 
cerâmicos revestidos de argamassa. Para este estudo, foram moldados prismas de dois blocos, revestidos 
com argamassa em ambas as faces (traço 1:4). Estes prismas foram inseridos em uma camada de solo 
saturado em duas soluções, uma com água e outra com água/sal, sendo metade destas amostras 
impermeabilizadas. Com exceção das amostras utilizadas como referência, os prismas foram expostos à 7 
ciclos de molhagem e secagem. Ao final dos ciclos, todas as paredes foram submetidas ao ensaio de 
resistência à compressão e de aderência à tração. Percebeu-se com os ensaios, que a resistência mecânica 
dos prismas que estavam imersos em solução de água/sal obtiveram os valores menos satisfatórios, e que a 
camada lisa do impermeabilizante interferiu na aderência da argamassa.  

Palavras-chave: Manifestação Patológica. Construção. Sal. Umidade. 

Abstract: In buildings, pathological manifestations are frequent, among the most common are those related 
to the presence of humidity and salinity in unwanted places. In this context, this work aims to evaluate the 
influence of humidity and salt on masonry walls of ceramic blocks covered with mortar. For this study, two 
block prisms were molded, coated with mortar on both sides (1: 4 trace). These prisms were inserted in a soil 
layer saturated in two solutions, one with water and the other with wate/rsalt, half of these samples being 
waterproofed. With the exception of the samples used as a reference, the prisms were exposed to 7 
wetting/drying cycles. At the end of the cycles, all walls were subjected to the compressive strength and 
tensile adhesion test. It was noticed with the tests, that the mechanical resistance of the prisms that were 
immersed in water/salt solution obtained the least satisfactory values, and that the smooth layer of the 
waterproofing agent interfered with the mortar adhesion. 

Keywords: Pathologic Manifestations. Construction. Salt. Humidity. 

1. Introdução

No amplo seguimento de obras na engenharia é percebida a frequente ocorrência de manifestações 
patológicas, sejam elas novas ou antigas. Tais problemas e vícios aparentes em construções podem provocar 
efeito estético desagradável aos usuários.  

Dentre os danos mais frequentes, a responsável pela maior parte das manifestações patológicas construtivas 
são aquelas provocadas pela umidade, principalmente em alvenarias, como apontado pelo Conseil 
International du Bâtiment – CIB (CIB W86, 1993).   
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A umidade e seus efeitos nas edificações pode comprometer tanto a sua integridade, que consequentemente 
irá diminuir o seu conforto higrotérmico, como também influenciar diretamente a proliferação de 
microrganismos nocivos à saúde humana.  

Pode-se destacar que a ação principal e mais prolongada da umidade nas alvenarias tem origem na absorção 
de água existente no solo pelas fundações e pavimentos. A partir dessa absorção ocorre também a ascensão 
dos sais presente nos solos, que posteriormente provocarão o surgimento de manifestações patológicas. 

Segundo Pedrotti (2015), a salinização de solos é um problema que vem aumentando em todo o mundo, 
sendo estimado que exista cerca de 1 a 5 bilhões de hectares de solos afetados por sais. No Brasil o problema 
é verificado em todo país, acontecendo especialmente na região Nordeste, onde aproximadamente 25% das 
áreas irrigadas foram salinizadas. 

Baseado no fato apontado acima e na grande e notável ocorrência das manifestações patológicas em 
alvenarias decorrentes de infiltração por capilaridade pela presença de umidade e sais nos solos da região 
local de Juazeiro-BA, e fundamentada na escassez de informações, analisou-se a importância de estudo do 
tema. 

Diante disso, essa pesquisa tem como objetivo avaliar a influência da umidade e do sal em paredes de 
alvenaria de blocos cerâmicos revestidos de argamassa, a partir da verificação da resistência à compressão e 
de aderência à tração, em prismas de 2 blocos argamassados, submetidos a ciclos de molhagem/secagem, 
comparados a uma amostra de referência.  

2. Referencial teórico

2.1   Origens da umidade e suas vias de acesso 

A forma como a umidade se manifesta nas edificações permite classificá-la de maneiras diversas. Podendo 
ser, segundo Thomaz (1989):  

• Umidade resultante da produção dos componentes construtivos que são fabricados à base de
ligantes hidráulicos.

• Umidade proveniente da execução da obra, onde durante a operação de umedecimento dos
componentes de alvenaria, o teor de umidade é elevado a valores superiores à umidade
higroscópica de equilíbrio.

• Umidade do solo, onde, se não houver impermeabilização eficiente entre o solo e a base da
construção, a água ascenderá por capilaridade, tendo acesso aos seus componentes.

• Umidade do ar, em que a água proveniente da chuva ou da própria umidade presente no ar, é
absorvida pelos materiais de construção antes mesmo de ser utilizado ou durante a vida da
construção.

Verçoza (1991), de forma semelhante, classificou as formas de ação da água nas construções. Segundo ele, a 
umidade aparece principalmente proveniente da atmosfera, do solo, durante a execução da obra ou por 
meio de vazamentos em redes hidráulicas.  

A umidade proveniente do solo, também denominada de umidade ascensional, ocorre por capilaridade 
devido as condições do solo e a falta de impermeabilização adequada da fundação, impedindo a progressão 
da água pelos canais capilares da alvenaria. Na umidade proveniente da atmosfera, decorrente da água das 
chuvas ou de ambientes altamente úmidos, ocorre a percolação ou pressão hidrostática através das fachadas 
ou telhados. Por outro lado, na umidade proveniente da construção, decorrente principalmente de concretos 
e argamassas, a água utilizada permanece nos poros dos materiais. Por fim, a umidade proveniente de 
vazamentos hidráulicos, no qual, segundo Verçoza (1991), “são vazamentos muito danosos para o bom 
desempenho esperado da edificação se não forem corrigidos rapidamente, em especial os vazamentos 
havidos abaixo da estrutura da moradia”. 
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2.2 Processo de salinização nas construções de alvenaria 

Segundo Pedrotti (2015), o processo de salinização dos solos é típico de regiões áridas e semiáridas, 
normalmente resultante da associação de fatores diversos, como a formação geológica predominante na 
paisagem, a má distribuição das chuvas, a deficiência de drenagem e ainda, de acordo com Silva et al. (2011), 
devido à própria natureza física e química dos solos.  

Conforme Henriques (1995), a salinidade presente no solo pode atingir a alvenaria até níveis mais elevados, 
cristalizando-se com a evaporação da água, podendo também ocorrer um aumento na ascensão capilar 
devido à redução na permeabilidade da água nos materiais.  

Para Arendt (1995), muitos materiais são capazes de conter uma quantidade de sais em teor prejudicial a 
construção, como a areia ou a argila que constitui o tijolo. Ainda sobre o tijolo, de acordo com Mecha (1993), 
nestes podem vir a ocorrer agressões originárias do meio externo ou do próprio material, causando 
eflorescência.  

No cimento também podem ser encontradas impurezas, de acordo com Uemoto (1984), os que contém um 
elevado teor de álcalis e de potássio podem se transformar em hidróxidos durante a reação de hidratação, e 
em contato com a água se transformam em carbonatos de sódio e de potássio, sendo muito solúveis em 
água. Além desses ainda pode ser encontrado, segundo Souza (1997), o dióxido de titânio, que na presença 
de água, após a cura do cimento, também pode causar eflorescência. 

Além da salinidade decorrente do solo e dos materiais, existe ainda a salinidade proveniente do ar, no qual 
o vento exerce forte influência. Essa salinidade é mais comum em áreas litorâneas, onde a concentração de
sais no ar é mais elevada. Pode ocorrer ainda, segundo Arendt (1995), que outros vêm da poluição, incluindo
os gases e madeira que quando em combustão liberam dióxido de enxofre.

2.2  Manifestações patológicas em alvenaria decorrentes da umidade 

No âmbito da construção civil, a umidade é usada como forma de definição para problemas relativos à água 
em seus mais variados estados, formas de manifestação e danos causados à edificação. Segundo Verçoza 
(1991), “a umidade não é apenas uma causa de manifestação patológica, ela age também como um meio 
necessário para que grande parte das problemas em construções ocorra. Ela é fator essencial para o 
aparecimento de eflorescências, ferrugens, mofo, bolores, degeneração das pinturas, de rebocos e até a 
causa de acidentes estruturais”.  

2.2.1 Mancha 

Estruturas que estão constantemente sujeitas a umidade, se compostas de materiais de elevada absorção 
capilar, como no caso das alvenarias, e sem sistema de impermeabilização, tendem a apresentar problemas 
devido à infiltração. Dentre esses, as manchas são as manifestações mais recorrentes, e que, segundo 
Verçoza (1987), deterioram os materiais construtivos e desvalorizam a obra. 

2.3.2 - Eflorescência 

A eflorescência ocorre a partir da dissolução dos sais presentes no cimento e na cal, causados pela infiltração 
da água. Ela se apresenta comumente em superfícies porosas, como é o caso do tijolo e da argamassa que 
compõe as alvenarias. A água, em seu processo de evaporação, leva consigo os sais para a superfície, que em 
contato com o ar, reagem com o dióxido de carbono e se solidificam, formando manchas ou, a depender da 
situação, estalactites.  

De acordo com Verçoza (1987), criptoeflorescência é a formação de salinas, semelhantes a eflorescência, 
onde os sais formam grandes cristais que se fixam no interior da estrutura e ao crescerem podem pressionar 
a massa, formando rachaduras e posterior desplacamento. Seus principais causadores são os sulfatos, que 
aumentam de volume ao receberem água, e estando numa camada próxima a superfície, provocam a 
desagregação dos materiais, causando trincas e rachaduras. 
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2.3.4 - Mofo 

O mofo, segundo Verçoza (1987), é causado por fungos vegetais que produzem enzimas ácidas que corroem 
os materiais constitutivos da alvenaria. Ele se desenvolve normalmente em ambientes úmidos, pouco 
ventilados e com pouca incidência de luz solar. Assim como a eflorescência e as manchas, é consequência da 
presença de infiltrações na alvenaria.   

2.3.5 - Degeneração do revestimento 

De acordo com Bauer (1994), o descolamento está entre os problemas mais comuns em revestimentos de 
argamassa, e pode acontecer principalmente de duas formas: por empolamento, devido a expansão da cal 
hidratada presente na argamassa; ou em placas, em consequência da falta de aderência entre a argamassa 
e a base de aplicação. O autor citado destaca ainda que os dois tipos de descolamento podem ou não vir 
acompanhados do esfarelamento da argamassa, a chamada pulverulência, originada pela presença do alto 
teor de cloretos que eliminam a adesividade entre as partículas da argamassa. A degeneração do 
revestimento implica em uma perda da resistência da alvenaria, visto que uma das funções do revestimento 
é a de vedação, dificultando a chegada de água e agentes nocivos à alvenaria.  

3. Metodologia

3.1  Execução das alvenarias 

Para a execução das alvenarias foram utilizados blocos cerâmicos de 09x19x19 cm com 8 furos, areia média 
e cimento do tipo CP II-F-32. As alvenarias foram executadas com a junção de 02 blocos, com argamassa de 
assentamento padrão para todas as amostras, de espessura 1 cm, e revestidos com argamassa com traço 1:4 
e espessura de 2 cm (chapisco + reboco), em ambas as faces, como pode ser conferido na Figura 1.  

Figura 1 – Esquema de produção dos prismas 

Da Figura 1, tem-se que: a) junção dos blocos com argamassa; b) chapiscamento das faces; c) sarrafeamento 
e desempolamento do reboco; d) corte dos prismas. Foram produzidos 24 prismas, sendo a metade destes 
destinados à impermeabilização com pintura asfáltica. 

3.2  Execução dos ensaios 

Após produzidos os prismas, estes foram submetidos à ciclos de molhagem e secagem, seguindo o 
procedimento:  

a) Os prismas foram inseridos em camada de solo, com altura imersa da alvenaria de 5 cm, sendo
o solo saturado em água (Solução 1) e água + sal (Solução 2), por um período de 1 dia.

b) Retirados do solo, com o intuito de acelerar o processo de deterioração e simular o processo de
desgaste real, os prismas foram colocados em estufa a uma temperatura de ± 100°C, por um
período de 1 dia.

c) Repetiu-se este procedimento por 7 ciclos.

Ao final dos 7 ciclos, os prismas foram submetidos aos seguintes ensaios: 
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• Ensaio de resistência à compressão, conforme recomenda a NBR 15270-2/2017 (Componentes
cerâmicos – Blocos e tijolos para alvenaria, Parte 2: Métodos de ensaio).

• Ensaio de resistência de aderência à tração, segundo a NBR 13528-3/2019 (Revestimento de paredes
de argamassas inorgânicas – Determinação da resistência de aderência à tração, Parte 3: Aderência
superficial).

4. Resultados e discussões

4.1   Resistência à compressão 

Um total de 15 prismas foram submetidos ao ensaio de compressão. Na Tabela 1 estão apresentados as 
resistências obtidas. 

Tabela 1 – Resultados obtidos com o ensaio de resistência à compressão 

Situação CP 
L 

(cm) 
H      

(cm) 
C   

(cm) 

Carga de 
ruptura  

(kN) 

Resist. à 
compressão  

(MPa) 

μ  
(MPa) 

Referência 

CP 1 13,5 40 19 64,12 2,50 

3,52 CP 2 13 40 18,5 92,35 3,84 

CP 3 13,5 40 18,5 105,35 4,22 

Imersos em      
Solo + Solução 1 

CP 1 13 40 20 78,29 3,01 

4,06 CP 2 13,5 40 19 115,14 4,49 

CP 3 13 40 19 115,77 4,69 

Imersos em      
Solo + Solução 2 

CP 1 13 40 19,5 73,91 2,92 

3,15 CP 2 13 40 19,5 85,99 3,39 

CP 3 13 40 19,5 79,46 3,13 

Imersos em      
Solo + Solução 1 

(Impermeab.) 

CP 1 13 40 19 108,18 4,38 

3,69 CP 2 13 40 19 90,32 3,66 

CP 3 13,5 40 19,5 80,06 3,04 

Imersos em      
Solo + Solução 2 

(Impermeab.) 

CP 1 13 40 19 77,82 3,15 

3,45 CP 2 13 40 19 85,49 3,46 

CP 3 13 40 19 92,47 3,74 

Legenda: CP – corpo de prova; L – largura; H – altura; C – comprimento. 

Comparando os dados da Tabela 1, foi observado que o valor médio da resistência dos prismas de referência 
resultaram menor em relação aos submetidos à imersão em solução 1, e maior em relação à solução 2. 
Entende-se que o processo dos ciclos de molhagem/secagem podem ter acelerado a cura das paredes, 
contribuindo com a água necessária para hodratação do cimento, corroborando para uma elevação na 
resistência à compressão da argamassa.  

Em relação aos primas com a adição de sal, a resistencia foi reduzida para as duas soluções (água e água+sal). 
Note-se, que, a presença da impermeabilização melhora a resistência por dificultar a ação do sal na alvenaria. 

Quando se observa a presença do sal na alvenaria, as amostras mergulhadas na solução com sal indicam 
redução da resistência pela presença do sal e dos ciclos. A presença do sal atua tanto no bloco cerâmico 
como na argamassa de assentamento e revestimento. 

Comparadas as resistências quando no mesmo tipo de solução, de apenas água, diferindo apenas na 
impermeabilização, foi notado maior valor médio da resistência para os que estavam não impermeabilizados. 
Isso pode ser explicado, mais uma vez, pelo procedimento dos ciclos de secagem/molhagem terem 
potencializado a cura da argamassa utilizada na alvenaria. E, ainda, como a impermeabilização impede a 
entrada de água na estrutura, não foi possível obter o mesmo processo de cura para os prismas 
impermeabilizados. 

791



Análise da umidade e da salinidade em paredes de alvenaria  

Por outro lado, os prismas imersos em solução 2 (água+sal), dentre os impermeabilizados e não 
impermeabilizados, desta vez, o maior valor de média ocorreu para os prismas impermeabilizados. Como já 
esperado, a impermeabilização contribuiu ao impedir a entrada por capilaridade da junção da umidade e do 
sal. 

4.2   Resistência de aderência à tração 

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam os resultados do ensaio de resistência de aderência a tração, conforme análise 
recomendada pela NBR 13528/2010.  

Quadro 2 – Ensaio de resistência de aderência à tração dos prismas de referência. 

CP 
Φméd. 
(mm) 

Área 
(mm²) 

Carga de 
ruptura (kgf) 

Resistência 
Ra (MPa) 

Forma de ruptura (%) 

Sub. Sub/Chap Chap. Chap/Arg Arg. Arg/Cola 

1 

50 1963,50 

140 0,70 100 

2 206 1,03 100 

3 83 0,41 100 

4 157 0,78 100 

Legenda: sub – substrato; chap – chapisco; arg – argamassa. 

Tabela 3 – Ensaio de resistência de aderência à tração dos prismas imersos em solo na Solução 1. 

CP 
Φméd. 
(mm) 

Área 
(mm²) 

Carga de 
ruptura (kgf) 

Resistência 
Ra (MPa) 

Forma de ruptura (%) 

Sub. Sub/Chap Chap. Chap/Arg Arg. Arg/Cola 

s/
 im

p
e

rm
e

ab
ili

za
n

te
 5 

50 1963,5 

87 0,43 100 

6 140 0,70 100 

7 61 0,30 100 

8 146 0,73 100 

9 120 0,60 100 

10 126 0,63 100 

11 89 0,44 100 

12 144 0,72 100 

c/
 im

p
e

rm
e

ab
ili

za
n

te
 13 

50 1963,5 

96 0,48 100 

14 67 0,33 100 

15 37 0,18 100 

16 51 0,25 100 

17 56 0,28 100 

18 39 0,19 100 

19 68 0,34 100 

20 115 0,57 100 

Legenda: sub – substrato; chap – chapisco; arg – argamassa. 

Conforme exposto na Tabela 2, as amostras de referência apresentaram valores esperados de resistência, 
estando em conformidade com os limites mínimos exigidos na NBR 13749/1996 (Revestimento de paredes e 
tetos de argamassas inorgânicas – Especificação), que são de 0,20 MPa para paredes internas e 0,30 MPa 
para externas.  

A partir dos dados da Tabela 3, nota-se que a maioria das rupturas aconteceu na interface 
chapisco/argamassa, o que seria um fator preocupante caso os valores de resistência fossem baixos, pois, 
segundo Carasek (2010), quando a ruptura é adesiva (ocorre nas interfaces), é necessário que os valores de 
resistência sejam mais elevados, uma vez que, neste caso, o potencial de ocorrência de manifestações 
patológicas futuras aumenta.  
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Tabela 4 – Ensaio de resistência de aderência à tração dos prismas imersos em solo na Solução 2. 

CP 
Φméd. 
(mm) 

Área 
(mm²) 

Carga de 
ruptura (kgf) 

Resistência 
Ra (MPa) 

Forma de ruptura (%) 

Sub. Sub/Chap Chap. Chap/Arg Arg. Arg/Cola 

s/
 im

p
e

rm
e

ab
ili

za
n

te
 21 

50 1963,5 

75 0,37 100 

22 78 0,39 100 

23 72 0,36 100 

24 62 0,31 100 

25 83 0,41 100 

26 51 0,25 20 80 

27 38 0,19 100 

28 225 1,12 100 

c/
 im

p
e

rm
e

ab
ili

za
n

te
 29 

50 1963,5 

42 0,21 100 

30 62 0,31 50 50 

31 71 0,35 100 

32 130 0,65 100 

33 46 0,23 100 

34 46 0,23 100 

35 56 0,28 70 30 

36 45 0,22 100 

Legenda: sub – substrato; chap – chapisco; arg – argamassa. 

Comparando os dados das Tabelas 3 e 4, é possível observar uma redução dos valores de resistência de 
aderência dos prismas impermeabilizados quando comparados aos sem impermeabilização, o que sugere 
uma interferência do impermeabilizante na aderência da argamassa. Pode ocorrer com a impermeabilização 
a interferência na cura da argamassa. 

Alguns resultados apresentaram valores relativamente baixos, como exemplo das amostras 15, 18 e 27, que 
resultaram valores menores que 0,20 MPa, porém, de acordo com Carasek (2010), como a ruptura destes foi 
coesiva (ocorreram no interior da argamassa ou do chapisco), esses valores são menos preocupantes.  

Segundo Carasek (2011), é comum que os resultados desse tipo de ensaio apresentem alta dispersão, 
resultando em coeficientes de variação da ordem de 10% a 35%, mas chegam muitas vezes a 60%, como foi 
observado nesse estudo e está apresentado na Tabela 5. Nesta, mostra a evidente influência tanto da 
umidade e do sal, assim como da impermeabilização, indicando que numa construção, os ciclos de absorção 
de umidade e secagem potencializam o surgimento de manifestações patológicas. 

Tabela 5 – Valores estatísticos do ensaio de aderência 

μ (MPa) σ (MPa) C.V (%)

Referência 0,73 0,22 30,00 

Solução 1 0,57 0,15 25,81 

Solução 2 0,43 0,27 63,81 

Solução 1 (Imperm.) 0,33 0,13 38,56 

Solução 2 (Imperm.) 0,31 0,14 43,78 

5. Conclusões

De posse dos resultados, pode-se concluir que: 

• A presença de umidade, e a consequente impermeabilização das alvenrias em regiões em contato
com a água, apresentam interferência na resistência da alvenaria, o que contribui para o surgimento
de manifestações patológicas ao longo do tempo nestes elementos construtivos.
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• Na avaliação da resistência à compressão, a presença de umidade contribuiu para acréscimo da
resistência à compressão, ajudando à cura da argamassa potencializada pelo ciclo
molhagem/secagem. A impermeabilização, impedidndo este fluxo de água, gerou decréscimos em
relação à esta propriedade mecânica.

• A impermeabilização influenciou no ensaio de aderência, devido a camada lisa do impermeabilizante
asfáltico, por isso, nos casos em que sejam necessários uma melhor aderência o uso de aditivo
impermeabilizante para argamassas e concretos é uma opção mais vantajosa quando comparada à
pintura asfáltica.

• Foram observados a rapidez e facilidade do surgimento da eflorescência nas amostras não
impermeabilizadas, sendo percebido já nos primeiros ciclos de molhagem/secagem os vestígios da
cristalização do sal, trazendo à tona a importância da impermeabilização.
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Resumen: El objetivo de la presente investigación es evaluar el uso de la Ceniza de Cáscara de Arroz (CCA) 
como reemplazo del cemento Portland (CP) en la elaboración de bloques de suelo-cemento, específicamente 
en la resistencia a compresión. La metodología consistió en la elaboración de bloques de suelo-cemento con 
tres dosificaciones: 10% CP + 0% CCA (D1); 7.5% CP + 2.5% CCA (D2), y 5% CP + 5% CCA (D3). Después de un 
periodo de curado y endurecimiento, se determinó la resistencia a la compresión para tres edades (7, 14 y 
28 días), utilizando la media de cuatro unidades. Los resultados se compararon con la norma boliviana (NB 
1211003) y la norma brasileña (NBR 10834). El reemplazo de CCA por CP reduce la resistencia a compresión 
en 12.37% y 27.19% para los bloques D2 y D3, respectivamente. No obstante, todos los bloques cumplen con 
los límites recomendados a diferentes edades. Si bien se atienden los requerimientos, el reemplazo de CCA 
por CP tiene tendencia negativa, por lo cual se recomienda realizar una mayor cantidad de ensayos para 
obtener porcentajes óptimos de sustitución sin comprometer la resistencia a la compresión. 

Palabras clave: Sustentabilidad, propiedades mecánicas, viviendas sociales. 

Abstract: The objective of this research is to evaluate the use of Rice Husk Ash (RHA) as a replacement for 
Portland cement (CP) in the elaboration of soil-cement blocks, specifically in terms of resistance to 
compression. The methodology consisted in the elaboration of soil-cement blocks with three dosages: 10% CP 
+ 0% CCA (D1); 7.5% CP + 2.5% CCA (D2), and 5% CP + 5% CCA (D3). After a period of curing and hardening,
the compressive strength was determined for three ages (7, 14 and 28 days), using the average of four units.
The results were compared with the Bolivian standard (NB 1211003) and the Brazilian standard (NBR 10834).
The replacement of RHA by CP reduces the compressive strength by 12.37% and 27.19% for blocks D2 and D3,
respectively. However, all blocks meet the recommended limits at different ages. Although the requirements
are met, the replacement of RHA by CP has a negative tendency, therefore it is recommended to carry out a
greater number of tests to obtain optimal percentages of substitution without compromising the compressive
strength.

Keywords: Sustainability, mechanical properties, social housing. 
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1. Introducción

La vivienda es una necesidad básica del ser humano; sin embargo, representa un problema actual debido al 
elevado costo de los materiales y la falta de recursos, más aún en países en vías de desarrollo. Esto ha llevado 
a la búsqueda de nuevas alternativas frente a los materiales convencionales; opciones que puedan ser 
fabricadas fácilmente y a partir de recursos locales disponibles, dando lugar a una construcción sustentable 
(Rahman, 1988; Sekhar y Nayak 2018). Nshimiyimana et al. (2019) señalan que los materiales locales y no 
convencionales pueden cumplir con los propósitos de la necesidad de vivienda.  

Entre los materiales de construcción sustentable, se destaca el suelo, material abundante y ampliamente 
utilizado (James et al., 2016). Varias investigaciones demuestran que, los materiales basados en suelo, son 
adecuados para la construcción de viviendas, a pesar de haber experimentado varios cambios con el tiempo 
(Bruno et al., 2017; Sore et al., 2018; Masuka et al., 2018).  

De las técnicas que involucran el uso de suelo en la construcción, los bloques de suelo-cemento han 
experimentado popularidad, esto debido a sus ventajas: se constituyen de materiales ecológicos, 
económicamente competitivos, disponibilidad de material, facilidad de uso, resistencia al fuego, rendimiento 
climático beneficioso, bajo consumo de energía; no obstante, también se reportan algunas limitaciones 
respecto a su durabilidad, resistencia a la tracción, resistencia al impacto, resistencia a la abrasión y 
aceptabilidad (Villamizar et al., 2012).  

Desde hace más de 50 años que los bloques de suelo-cemento se utilizan como mampostería. Su producción 
es sencilla, comprende la mezcla de tierra húmeda y un estabilizador, para luego pasar por una prensa 
(Walker, 1995; Sekhar y Nayak, 2018). Entre los estabilizantes más utilizados se encuentran: el cemento, cal, 
yeso, betún, puzolana, geopolímeros, entre otros (Walker, 1995; Sore et al., 2018; Masuka et al., 2018).  

El cemento Portland es el estabilizador más común para la producción de bloques de suelo-cemento (Hossain 
y Mol, 2011; Basha et al., 2005). Se requieren alrededor de 28 días de curado para alcanzar la madurez óptima 
de hidratación; mientras que, otros materiales requieren mayor tiempo de curado para alcanzar 
rendimientos satisfactorios de resistencia y durabilidad, tal es el caso de la cal (Reddy y Hubli, 2002; 
Nshimiyimana et al., 2019).  

No obstante, la producción de cemento emite CO2 en grandes cantidades. Pero, la utilización del cemento 
puede ser reemplazada con otros materiales de desecho, como la ceniza del bagazo de caña de azúcar 
(Alavéz-Ramírez et al., 2012; James et al., 2016), ceniza de la cáscara de arroz (Habeeb y Mahmud, 2010; 
Jittin et al., 2020), entre otros, proporcionando beneficios socioeconómicos (Nshimiyimana et al., 2019).  

Se producen aproximadamente 100 millones de toneladas de cáscara de arroz en el mundo (Roy, 2014). Un 
subproducto de la cáscara de arroz es la ceniza, utilizada como un material en la construcción civil, incluida 
la estabilización de suelos (Jittin et al., 2020). La ceniza de cáscara de arroz (CCA) tiene un alto contenido de 
sílice (SiO2) y otros óxidos, pudiendo ser utilizada como puzolana (Jittin et al., 2020). Si el contenido de sílice 
amorfa es elevado, puede reaccionar fácilmente con el hidróxido de calcio (Ca(OH)2), este último se libera 
durante el endurecimiento del cemento para formar un compuesto de cementación (Roy, 2014). En este 
sentido, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la influencia de la CCA como reemplazo al cemento 
Portland (CP) en la resistencia a la compresión de bloques de suelo-cemento. 

2. Metodología

Se elaboraron bloques de suelo-cemento incluyendo CCA, considerando tres dosificaciones: D1, 10% CP + 0% 
CCA; D2, 7.5% CP + 2.5% CCA, 5% CP + 5% CCA. Se recomienda que el contenido de cemento sea mayor al 
4%, esto para obtener buenos resultados en las propiedades de resistencia y durabilidad (Tripura y Singh, 
2015). Las dimensiones del bloque fabricado se presentan en la Figura 1. 

Se utilizó un cemento Portland comercial IP-30, clasificado como cemento puzolánico de acuerdo a la norma 
ASTM 595 (ASTM, 2020). El Cuadro 1 presenta el análisis químico del cemento. 

La CCA fue recolectada de un ingenio arrocero de la región de Santa Cruz, Bolivia. Siguiendo las 
recomendaciones de la literatura (Jittin et al., 2020), la CCA fue sometida a un proceso de combustión 
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controlada, 700 a 800°C, para obtener sílice amorfa. Posteriormente la CCA pasó el tamiz N°200. La Figura 2 
muestra la CCA antes y después del tamizado. 

Figura 1 – Dimensiones del bloque elaborado 

Cuadro 1 – Análisis químico del cemento utilizado 

Parámetro Unidad Cemento IP-30 

Pérdida por ignición % 2.33 

SiO2 % 32.83 

Al2O3 % 4.53 

Fe2O3 % 2.32 

CaO % 50.77 

MgO % 4.55 

SO3 % 2.10 

Datos proporcionados por el fabricante 

Figura 2 – CCA: a) antes y b) después de pasar por el tamiz N°200 

Mediante el ensayo de Fluorescencia de Rayos X (FRX) se determinó la composición química de la CCA 
utilizada (Cuadro 2). 

El suelo fue extraído de la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Donde se realizaron los ensayos de: 
granulometría, mediante la norma D422 (ASTM, 2007); límites de Atterberg, usando la norma D4318 (ASTM, 
2017a), y el ensayo de compactación estándar Proctor, de acuerdo con la norma D698 (ASTM, 2012). 
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Cuadro 2 – Análisis químico del cemento utilizado 

Componente Unidad CCA 

SiO2 % 90.74 

K2O % 0.87 

Al2O3 % 0.09 

Fe2O3 % 0.32 

CaO % 1.01 

MgO % 0.43 

Na2O % 0.33 

Para mezclar los componentes de los bloques (CP, CCA, suelo y agua), se utilizó una mezcladora mecánica. 
Posteriormente con la ayuda de una máquina compresora tipo lego, se elaboraron los bloques de manera 
manual. 

Siguiendo las recomendaciones de Gatani (2000), los bloques de suelo-cemento pasaron por un proceso de 
curado de 7 días (regado con agua) y se mantuvieron en laboratorio hasta el día del ensayo. 

Los bloques se sometieron a ensayos de resistencia a la compresión para la edad de 7, 14 y 28 días, tomando 
en cuenta las recomendaciones de la norma NBR 8492 (ABNT, 2012). Se utilizó el promedio de cuatro bloques 
para cada edad y dosificación, totalizando 36 bloques ensayados. 

3. Resultados

3.1 Suelo utilizado 

La curva granulométrica del suelo ensayado se observa en la Figura 3; el porcentaje de arena es 65% y de los 
limos y arcillas 35%, aproximadamente. 

Figura 3 – Curva granulométrica del suelo utilizado 

El Límite Líquido (LL) y el Índice Plástico (IP) son 24 y 10, respectivamente. El suelo se clasifica como arena 
arcillosa (SC) de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) (ASTM, 2017b). 

Con respecto al ensayo de compactación estándar Proctor (Figura 4), se observa que, en las dosificaciones 
con CP y CCA, la densidad seca decrece y el contenido de humedad óptima aumenta a comparación de 
dosificación sin estabilizante. Basha et al. (2005) también reportaron esta misma tendencia. 
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Figura 4 – Ensayo de compactación estándar Proctor 

3.2 Resistencia a la compresión 

La Figura 5 muestra los resultados de resistencia a la compresión de los bloques ensayados. Se observa que, 
los bloques D1, tienen en promedio mayor resistencia a la compresión que los bloques D2 y D3, para todas 
las edades. 

Figura 5 – Resistencia a la compresión 

Si bien no existe normativa de bloques de suelo-cemento en Bolivia, se utilizó la NB 1211003 (IBNORCA, 2013) 
de ladrillos cerámicos a fin de comparar los resultados. Dentro de esta normativa, los bloques D1 y D2 
corresponden a una categoría C, aptos para construcciones de uso general; mientras que los bloques D3 
entran a esta categoría a partir de los 14 días. 

La NBR 10834 (ABNT, 2013) de bloques de suelo cemento sin función estructural, indica que el promedio de 
la resistencia a la compresión debe ser mayor a 2 MPa y que cada valor individual debe estar por encima de 
1.7 MPa, para todos los casos se cumplieron estas recomendaciones. 

La Figura 6 presenta la reducción porcentual de la resistencia a la compresión en comparación a los bloques 
D1. Existe una reducción de 12.37%, en promedio, cuando se reemplaza el 2.5% de CP por CCA; mientras 
que, si el reemplazo es del 5% del CP por CCA, se tiene 27.19% de reducción. 

799



Evaluación de la resistencia a la compresión de bloques de suelo-cemento con la incorporación de CCA  

Figura 6 – Resistencia a la compresión 

Si bien estos porcentajes de variación son considerables, los valores se encuentran dentro de los límites 
recomendados. 

4. Conclusiones

El presente estudio presenta una alternativa sustentable en la construcción civil; la utilización de residuos, 
en este caso la ceniza de cascara de arroz, en sustitución parcial del cemento Portland.  

Se demostró que la producción de bloques suelo-cemento con CCA en reemplazo al CP, es viable, puesto que 
los resultados de la resistencia a la compresión fueron favorables a distintas edades, atendiendo a los límites 
recomendados por la normativa boliviana y brasilera. 

A pesar de que los resultados son positivos, existe reducción en la resistencia a la compresión; por tanto, se 
deben encontrar porcentajes óptimos para la utilización de CCA. Todavía es necesario realizar investigaciones 
posteriores que involucren ensayos de durabilidad, resistencia a la flexión, resistencia a la tracción, entre 
otros, para consolidar su aplicación. 
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Resumo: Entender o patrimônio histórico como um conjunto de bens, materiais ou naturais, que de alguma 
maneira fez parte de um momento de relevância na história de determinada sociedade ou comunidade, é o 
foco deste estudo. O Teatro Nacional Cláudio Santoro, situado na região central de Brasília, foi construído 
para ser o centro das atividades de cultura, porém, desde o início da sua construção, em 1960, até os dias 
atuais, o Teatro teve dificuldades na sua abertura e no seu funcionamento. Mesmo com os problemas que 
surgiram ao longo de seus mais de 50 anos de existência, relacionados ao uso e a falta de 
manutenção, atualmente o Teatro se apresenta como um sistema global em plenas condições de 
funcionamento, porém, com anomalias e adversidades de adaptação às necessidades e avanços 
conceituais que surgiram com o tempo.  Tendo como objetivo a verificação da situação de três sistemas: 
mobiliário, estrutura e cobertura, inspeções visuais foram realizadas a fim de identificar as anomalias e 
patologias presentes, bem como atestar as condições de segurança e conservação do patrimônio, 
juntamente com uma análise de depreciação dos sistemas. O estudo utiliza a tabela GUT, por metodologia 
adaptada, cuja classificação determina a ordem de prioridade dos sistemas pelos danos verificados. De forma 
geral, a estrutura do Teatro se apresenta em boas condições, indicando apenas alguns locais pontuais em 
condições mais críticas. Porém, percebe-se que a maioria das patologias existentes ocorre devido à 
problemas de infiltrações nas fachadas e em juntas de dilatação da estrutura principal, afetando, não 
somente a parte estrutural da edificação, como também toda a parte estética e funcional, como o mobiliário. 
É entendido, portanto, que a revitalização de um patrimônio histórico consiste na reabilitação de seus 
sistemas e na sua refuncionalizacão, de forma que a preservação do patrimônio acompanhe as 
transformações do espaço urbano. 

Palavras-chave: Patrimônio Histórico e Cultural; Patologias; Tabela GUT; Depreciação 

1. Introdução

As peculiaridades da região, onde se demarcou os limites do Distrito Federal, eram inóspitas no que diz 
respeito ao solo e ao clima. A desertificação gradativa, já caminhava de forma explícita, trazendo dificuldades 
na ocupação da terra. Com o passar do tempo suas construções ganharam vidas e identidades próprias. 
Também começaram a sofrer os desgastes patrocinados pela idade e pelas intempéries. A partir de então, 
seus monumentos ficaram à mercê de suas administrações para conservação e manutenção. Isso acabou 
gerando uma desigualdade na condição física de alguns edifícios.  
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Instituições ligadas à arquitetura, urbanismo e patrimônio, começaram a se preocupar com o estado de 
alguns edifícios e selecionaram o Teatro Nacional de Brasília para uma avaliação de patologias em todos os 
seus sistemas integrantes, neste trabalho, porém, só serão abordados a estrutura, a cobertura e o mobiliário. 

Essa seleção baseou-se na condição de inoperabilidade do Teatro e por várias outras razões ligadas a 
degradação das edificações, depreciação do patrimônio, gerado pelo tombamento, cujo teor assumia uma 
postura e não permitir quaisquer intervenções no bem histórico. 

Hoje, com uma parceira entre diversas organizações ligadas ao tema, incluindo o Laboratório de Reabilitação 
do Ambiente Construído (LabRAC), da UNB, está sendo possível desenvolver esta pesquisa, objetivando 
propor metodologia de recuperação e sistema de manutenção periódica para perenização do patrimônio 
considerado ícone da arquitetura e da cultura de nossa Nação.  

2. Patrimônio Histórico e Cultural

A formação histórica e cultural em uma sociedade tem um forte vínculo com as formas de expressões 
advindas das mãos humanas. Considerando as obras arquitetônicas como conceitos de quem projeta, chega-
se ao entendimento que as edificações que têm valor – artístico, estético, social, cultural, religioso, científico, 
simbólico e outros – para uma sociedade e/ou comunidade, assumem um papel de grande importância na 
história. É neste momento, então, que se confere o título de patrimônio histórico e cultural a determinado 
bem móvel, imóvel ou natural.  

No Brasil, o Art. 216 da Constituição Federal estabelece o conceito para patrimônio cultural brasileiro como: 

“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

        I -  as formas de expressão; 

        II -  os modos de criar, fazer e viver; 

        III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

        IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 

        V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico.”. 

A conservação destes patrimônios é, portanto, instrumento de grande importância para preservar memórias 
e dar continuidade na história para futuras gerações. No viés da arquitetura e engenharia, a preservação do 
patrimônio histórico e cultural se torna um quesito urbano, sendo um ponto relevante na manutenção de 
vínculos com origens e identidades de cidades e, assim, de comunidades. 

Dessa forma, visando a preservação de um patrimônio histórico e cultural, utiliza-se o tombamento como 
instrumento jurídico de reconhecimento e proteção de bens materiais, móveis ou imóveis, podendo ser feito 
pela administração federal, estadual e municipal ou em esfera mundial.  

Se tratando de Brasília, o seu conjunto urbano foi reconhecido pela Unesco, em 1987, como Patrimônio 
Mundial e seu conjunto urbanístico-arquitetônico, construído a partir do plano piloto, inscrito no livro de 
Tombo Histórico pelo Iphan, em 1990.  

Confere-se, então, uma grande importância ao conjunto urbanístico de Brasília, através de suas 
características monumental, residencial, bucólica, gregária e arquitetura inovadora, o que repercute na 
maior necessidade da sua preservação.  

2.1 Avaliação e Depreciação do Patrimônio 

Na avaliação de bens históricos e culturais, o que conduz a gestão do patrimônio é o bem coletivo, de toda 
uma sociedade. Refere-se ao levantamento de um conjunto de informações pertinentes e relevantes da 
história, economia, sociologia, política, arquitetura, engenharia, etc., em que cada um desses aspectos pode 
ou não estar correlacionado.  
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O valor do patrimônio que, na maioria das vezes, exprime um sentido subjetivo e de difícil identificação, 
indica a razão pelo qual este bem se torna singular, ou seja, as variáveis formadoras do seu valor econômico 
(Júnior, 2019, p. 35).  

Por esta motivo que a conservação e restauração se tornam condições de importância para perdurar o 
patrimônio, no decorrer do tempo, sem ou com o mínimo de alterações possíveis. Tendo em vista que o 
estado de conservação está diretamente ligado ao nível de depreciação de uma edificação.  

No Brasil, ainda não há uma cultura centrada na manutenção de suas edificações, o que é um erro, pois a 
vida útil de uma construção está atrelada a seu uso. A utilização de manutenções preventiva e corretiva é 
uma ferramenta de suma importância para garantir a vida útil de projeto e, também, para poder estender 
essa vida útil.  

3. Método de Ross-Heidecke

O método de Ross-Heidecke é utilizado para o cálculo da depreciação de bens patrimoniais imóveis, por meio 
da vida-útil estimada, idade real e o estado de conservação da edificação.  

A depreciação é verificada nos sistemas componentes da edificação, como estrutura, hidráulica, cobertura, 
elétrica, fundação, etc. Já a idade da edificação resulta de coeficientes que podem ser potencializados pelo 
surgimento de patologias.    

O fator de depreciação (FD) é calculado por: 

𝐹𝐷 = [𝛼 + (1 − 𝛼) . 𝑐] . 𝑉𝑑 (1) 

Em que, 

𝐹𝐷 = Fator de depreciação; 

𝑐 = Coeficiente Heidecke; 

𝛼 = Parcela de depreciação pela idade real já decorrida segundo método de Ross; 

𝑉𝑑 = Valor depreciável. 

O coeficiente Heidecke está relacionado ao estado de conservação da edificação, conforme Quadro 1. 

Quadro 1 – Coeficiente de depreciação física pelo estado de conservação da edificação 

Estado de Conservação Classificação Depreciação (%) Coeficiente de Heidecke (c) 

Nova Ótimo 0,00 0,0000 

Entre nova e regular Muito bom 0,32 0,0032 

Regular Bom 2,52 0,0252 

Entre regular e reparos simples Intermediário 8,09 0,0809 

Reparos simples Regular 18,10 0,1810 

Entre reparos simples e importantes Deficiente 33,20 0,3320 

Reparos importantes Mau 52,60 0,5260 

Entre reparos importantes e edificações sem valor Muito mau 75,20 0,7520 

Edificação sem valor Sem valor 100,00 1,0000 

A parcela de depreciação (𝛼) é calculada pela idade real (IR), que vai do ano corrente ao ano de construção, 
e pela vida útil estimada (VUE). 

𝛼 =
1

2
(

𝐼𝑅

𝑉𝑈𝐸
+

𝐼𝑅2

𝑉𝑈𝐸2) (2) 

4. Tabela GUT
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A Tabela GUT é uma ferramenta utilizada para indicar anomalias e falhas detectadas em uma edificação, no 
momento da vistoria/inspeção, que viabiliza priorizar o dano pela sua gravidade, urgência e evolução. Ela foi 
criada por Kepner e Tregoe (ANO?) para ajudar na tomada de decisão por priorização de problemas.  

A gravidade representa o impacto e a intensidade que o dano pode gerar com o tempo. A urgência determina 
o tempo necessário para repara o dano. A tendência demostra o potencial de crescimento do dano, ou seja,
sua evolução do nível de criticidade.

O Quadro a seguir mostra a classificação, pontuação e critérios para cada elemento da Tabela GUT, por 
metodologia adaptada, que será utilizada no presente trabalho.  

Quadro 2 – Classificação e pontuação dos critérios da Tabela GUT, metodologia adaptada 

Grau Código Peso Gravidade Urgência Tendência 

Total T 10 
Perda de vidas humanas, do meio 
ambiente ou do próprio edifício 

Evento em ocorrência 
Evolução 
imediata 

Alto A 8 
Ferimento em pessoas, danos ao 

meio ambiente ou ao edifício 
Evento prestes a ocorrer  

Evolução em 
curto prazo 

Médio M 6 
Desconfortos, deterioração do meio 

ambiente ou do edifício 
Evento prognosticado 

para breve  
Evolução em 
médio prazo 

Baixo B 3 
Pequenos incômodos ou pequenos 

prejuízos financeiros 
Evento prognosticado 

para adiante 
Evolução em 
longo prazo 

Nenhum N 1 Nenhuma Evento imprevisto 
Não vai 
evoluir 

Após a atribuição da pontuação de todos os critérios de uma anomalia – Gravidade, Urgência E Tendência – 
calcula-se uma nota para a anomalia, indicando sua prioridade de correção, podendo servir, também, como 
ordem na sequência das anomalias na Tabela GUT.  

5. Estudo de Caso: Teatro Nacional Cláudio Santoro

O Teatro Nacional Cláudio Santoro está localizado no Setor Cultural Norte, no Eixo Monumental, definido 
pelo plano urbano de Lúcio Costa. É parte do Conjunto Cultual da República, projetado por Oscar Niemeyer, 
no qual também fazem parte a Biblioteca Nacional e o Museu da República do Setor Cultural.  

Figura 2 – Teatro Nacional Cláudio Santoro 

O Teatro é integrado pelos seguintes espaços: salas Villa-Lobos (1400 lugares), Martins Pena (400 lugares) e 
Alberto Nepomuceno (100 lugares); galeria Athos Bulcão; Foyer das salas Villa-Lobos e Martins Pena; 
Mezanino da sala Villa-Lobos; Espaço Cultural Dercy Gonçalves; Anexo do Teatro Nacional (atual sede da 
Secretaria de Estado de Cultura do DF).  

O sistema estrutural do Teatro – vigas, pilares e lajes – é todo em concreto armado e protendido. A estrutura 
principal é formada por quatro pilares principais (1 ao 4) que suportam toda a estrutura e recebem 
diretamente as cargas das vigas (A, B, C e D). As fachadas norte e sul são formadas por vigas pré-moldadas 
de uma única peça em forma de “L”, apoiadas nas linhas B e na linha E, escondidas pelo painel de volumes 
cúbicos do artista Athos Bulcão.  
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Figura 3 – Vista superior da estrutura principal do Teatro; Corte e localização dos principais espaços do Teatro – 
(Souza, 2009) 

5.1 Inspeções 

Foram realizadas inspeções no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em outubro de 2020, elaboradas pelo 
LabRAC da UNB, com o intuito de conhecer e informar a situação da sua estrutura, segurança e conservação 
do patrimônio. 

Foram inspecionados 21 sistemas, mas para o presente trabalho serão analisados apenas 3: mobiliário, 
estrutura e cobertura. 

A partir das vistorias, foram desenvolvidos relatórios e mapas de danos verificando a real qualidade de 
manutenção, uso e desempenho da construção, com enfoque na análise da edificação como patrimônio 
cultural.  

Por meio da Tabela GUT foi definido o fator de degradação de cada sistema e sua prioridade de reparo e, a 
partir do método de Ross-Heidecke, foi verificado a depreciação do sistema pela curva de vida útil.  

5.1.1 – Mobiliário 

As poltronas das salas Villa-Lobos, Martins Pena, Alberto Nepomuceno apresentam suas estruturas internas 
(madeira e metálica) em excelente estado, apenas necessitando conservação. Os tecidos apresentam sujeira 
e esgarçamento. O estofamento de espuma requer substituição, devido ao abatimento e condições de 
retardo ao fogo, o que também se aplica ao veludo de revestimento.  

Os balcões fixos em concreto e madeira precisam de substituição dos revestimentos, lixamento e verniz na 
madeira. 

Os armários se encontram em condições precárias e devem ser revistos. 

5.1.2 – Estrutura 

De forma geral, o sistema estrutural do Teatro apresenta uma boa condição, indicando patologias de uso, 
vida útil e falta de manutenção. Alguns locais pontuais merecem uma atenção especial, devido a condições 
mais críticas.  

As principais patologias identificadas foram: degradação do concreto e armadura exposta em vigas, lajes e 
pilares; armaduras apresentando sinais de corrosão; fissuras; eflorescências e manchas na estrutura por 
vazamentos e infiltrações; juntas de dilatação sem vedação. Conforma Figuras 4, 5, 6 e7.  

Figura 4, 5, 6 e 7 – Patologias identificadas na estrutura do Teatro Nacional 
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5.1.3 – Cobertura 

A impermeabilização da cobertura se apresenta comprometida, uma vez que há fissuras no piso e muita 
infiltração. A presença de vegetação contribui para o aparecimento de fissuras e danificação da 
impermeabilização. Há acúmulo de água no piso da cobertura, evidenciando uma queda d’água deficiente, 
além dos ralos apresentarem acúmulo de terra, vegetação e tampas enferrujadas, comprometendo o sistema 
de drenagem, verificado, também, pelo entupimento da tubulação, com fissuras e/ou problemas na vedação 
(vazamentos). Figuras 8, 9, 10 e 11.  

As patologias encontradas na cobertura acabam por se tornarem agravantes ou precursores de outras 
patologias em outros sistemas, como o estrutural e o mobiliário.  

Figura 8, 9, 10 e 11 – Patologias identificadas na cobertura do Teatro Nacional 

5.2 Aplicação da Tabela GUT por metodologia adaptada 

A aplicação na Tabela GUT por metodologia adaptada se inicia após a inspeção da edificação pela divisão dos 
itens de degradação a serem analisados para cada elemento do sistema.  

Os valores referentes a gravidade, urgência e tendência são adotados de acordo com Quadro 2. 

O Fator de Degradação do Elemento (𝐹𝐷𝐸𝐺𝑒
) é calculado pela quantidade de itens de degradação que este

apresenta divido pelo total de itens analisados.  

O cálculo do Fator de ponderação GUT (𝐹𝐺𝑈𝑇) para cada elemento do sistema é feito da seguinte forma: 

𝐹𝐺𝑈𝑇 =
𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑈𝑇

30 .  𝐹𝐷𝐸𝐺𝑒

(2) 

Por fim, calcula-se o Fator de Degradação do Sistema (𝐹𝐷𝐸𝐺 ): 

𝐹𝐷𝐸𝐺 =
𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝐹𝐺𝑈𝑇  𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑛𝑜  𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
(3) 

O Fator de Degradação do Sistema servirá como valor de comparação entre sistemas, de forma a priorizar o 
reparo deste dentro do patrimônio.   

5.2.1 – Mobiliário 

De acordo com a inspeção realizada, foram considerados 4 itens de degradação: perda de elementos, falhas 
e desgastes, perda da autenticidade, comprometimento de uso,  

Cada um desses itens foi analisado para determinado elemento do sistema mobiliário, chegando ao seguinte 
resultado da Tabela GUT: 
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Quadro 3 – Classificação e pontuação das patologias do sistema mobiliário na Tabela GUT 

Mobiliário 

Elemento 𝑭𝑫𝑬𝑮𝒆
 G U T 𝑭𝑮𝑼𝑻 

Poltronas 0,5 M T M 0,37 

Balcões 0,75 A T A 0,65 

Armários 1 T T T 1 

𝑭𝑫𝑬𝑮 = 𝟎, 𝟔𝟕 

5.2.2 – Estrutura 

De acordo com a inspeção realizada, foram considerados 10 itens de degradação: sobrecarga, deslocamentos 
imprevistos, apoios indevidos, armadura exposta, suportes imprevistos, baixo cobrimento da armadura, 
carbonatacão, eflorescência, nichos de concretagem, trincas.  

Cada um desses itens foi analisado para determinado elemento do sistema estrutura, chegando ao seguinte 
resultado da Tabela GUT: 

Quadro 4 – Classificação e pontuação das patologias do sistema estrutura na Tabela GUT 

Estrutura 

Elemento 𝑭𝑫𝑬𝑮𝒆
 G U T 𝑭𝑮𝑼𝑻 

Pilares de concreto 1 T T T 1 

Vigas de concreto 1 T T T 1 

Baldrames 1 T T T 1 

Alvenaria de embasamento 1 T T T 1 

Lajes 1 A M N 0,5 

Sapatas/blocos 0,1 T T T 0,1 

𝑭𝑫𝑬𝑮 = 𝟎, 𝟕𝟕 

5.2.3 – Cobertura 

Para o sistema cobertura foram considerados 5 itens de degradação: sobrecarga, deslocamentos imprevistos, 
apoios indevidos, perda de elemento; desgaste.  

Cada um desses itens foi analisado para determinado elemento do sistema cobertura, chegando ao seguinte 
resultado da Tabela GUT: 

Quadro 5 – Classificação e pontuação das patologias do sistema cobertura na Tabela GUT 

Cobertura 

Elemento 𝑭𝑫𝑬𝑮𝒆
 G U T 𝑭𝑮𝑼𝑻 

Estrutura de concreto 0,8 A T A 0,69 

Impermeabilização 0,8 A T A 0,69 

𝑭𝑫𝑬𝑮 = 𝟎, 𝟔𝟗 

5.3 Depreciação dos sistemas 

Para o cálculo da curva de depreciação de um sistema, são utilizados os valores de vida útil de projeto e 
estado de conservação, seguindo o método de Ross-Heidecke apresentado no Item 3. 

Nos sistemas aqui estudados foram considerados as seguintes vidas úteis de projeto: 

• Mobiliário: 5 anos;

• Estrutura: 50 anos;

• Cobertura: 20 anos (levando em consideração a vida útil da impermeabilização).
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O gráfico de depreciação segue a mesma curva para os sistemas, alterando apenas a vida útil. Será 
apresentado aqui apenas o gráfico do sistema estrutura: 

Figura 13 – Depreciação do sistema estrutura, para 50 anos 

5. Conclusões

Este trabalho conseguiu trazer à tona, a importância de mais estudos ligados a área de conservação de 
patrimônios. Estes bens refletem as memórias e anseios de uma sociedade, necessitando o devido cuidado 
das entidades responsáveis e da população. Trazer essas análises para dentro das academias representa uma 
união de forças em prol de um bem comum. 

No que diz respeito ao uso da Tabela GUT, nota-se a sequência de importância da recuperação do sistema 
estrutura, cobertura e mobiliário. Porém, quando diz respeito à um patrimônio histórico e cultural, essa 
ordem de prioridade não faz muito sentido. Portanto, a metodologia poderia adotar outros parâmetros de 
análise no contexto de patrimônio. 

A curva de depreciação mostra, de forma clara, a sua relação com o estado de conservação da edificação. É, 
portanto, um grande desafio a manutenção dos patrimônios, que deveria ser um quesito prioritário para os 
gestores de toda construção, principalmente de um bem que tem relação direta com a história e economia 
de uma sociedade.  
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Resumen: La conservación del patrimonio construido ha implicado desde siempre el desafío de afrontar 
herramientas de gestión y estrategias técnicas eficaces a los fines de hacer posibles las acciones necesarias 
para su concreción. 

En los últimos tiempos, la realidad económica de Latinoamérica, el rol zigzagueante del estado frente a su 
deber en la conservación, combinados con cierta pérdida o menoscabo del conocimiento, teórico y empírico, 
de las técnicas tradicionales de construcción y reparación, han resultado obstáculos, difíciles de sortear, en 
la gestión y preservación del patrimonio. 

La presencia de los obstáculos mencionados en la gestión del patrimonio, ha tenido como correlato, por un 
lado, la postergación de acciones imprescindibles para la conservación de muchos referentes edilicios del 
pasado con el consecuente deterioro por abandono de los mismos y por otro lado, la concreción de algunas 
intervenciones basadas en modelos técnicos y de gestión, más propias de obras nuevas, que ignoran 
particularidades esenciales del valor patrimonial y sus desafíos. 

A partir de una experiencia eficaz en la puesta en valor del Oratorio del Cementerio Municipal de Santa Fe 
(Argentina), este trabajo destaca algunos lineamientos de intervención innovadores, tanto en el campo de la 
gestión como de las acciones técnicas, a fin de dejar testimonio de las mismas y presentarse como variantes 
útiles a la disciplina. 

Palabras clave: patrimonio, conservación, estrategias, gestión, patología 

Abstract: The conservation of building heritage has always involved the challenge of facing effective 
management tools and technical strategies in order to make possible the necessary actions for its realization. 

In recent times, the economic reality of Latin America, the zigzagging role of the state in the face of its duty 
in conservation, combined with a certain loss or decrease of theoretical and empirical knowledge, of 
traditional construction and repair techniques, have resulted in obstacles , difficult to avoid, in the 
management and preservation of heritage. 

The existence of the mentioned obstacles in heritage management has had different consequences. On the 
one hand, the postponement of essential actions for the conservation of many building references of the 
past with the resulting deterioration due to their abandonment; and on the other hand, the implementation 
of some interventions based on technical and management models, more typical of new construction works, 
which ignore essential particularities of heritage value and its challenges. 

Based on an effective experience in the enhancement of the Oratory at Santa Fe Municipal Cemetery 
(Argentina), this work highlights some innovative intervention guidelines, both in the field of management 
and technical actions, in order to leave testimony of them and being offered as useful variants to the 
discipline. 

Keywords: heritage, conservation, strategies, management, pathologies 

810

https://doi.org/10.4322/CINPAR.2021.102

mailto:manuelmina@ucsf.edu.ar


Estrategias Técnicas y de Gestión Innovadoras para la Recuperación del Patrimonio Edilicio. 

1. Consideraciones Preliminares

Por un lado, es verdad que asistimos a un proceso, ciertamente virtuoso, de incremento en la conciencia 
colectiva de la valoración del patrimonio cultural, proceso que exhibe tiempos y profundidades disímiles en 
distintos países y continentes, pero que reconoce cierta universalidad. Al mismo tiempo, también es cierta 
la obligación que tenemos, quienes nos vemos ligados a los procesos de gestión y concreción de acciones 
sobre el patrimonio, de mantener una reflexión constante que, por un lado mantenga viva las explicaciones 
más profundas -más trascendentes- de por qué es preciso conservar, como así también cuáles son los riesgos 
de una subvaloración de los bienes culturales o una reducción de su apreciación a términos opinables que 
podrían, incluso, poner en peligro su permanencia o su integridad. 

2. Revisando la idea de la preservación; ¿Por qué conservar el patrimonio edilicio?

La pregunta que precede, podría encontrar diversas respuestas – no siempre congruentes- en virtud de la 
complejidad del fenómeno en cuestión y de las distintas aristas desde las cuales puede ser abordado el 
interrogante a cerca del por qué de la conservación. 

Lejos de desalentar, la complejidad del fenómeno debe animarnos a sumar miradas que fortalezcan una 
explicación capaz de sostener con mayor eficacia nuestro patrimonio cultural siempre jaqueado por la misma 
dialéctica, aunque esta reciba distintos apodos: conservación-sustitución; permanencia-cambio; pasado- 
futuro. Quizás las primeras líneas de una explicación coherente al fenómeno, no deban olvidar que, tal como 
lo expresa la Socióloga Valcárcel Leyva, esta especie de contradicción o tensión es inherente a los procesos 
culturales de los pueblos en tanto y en cuanto el patrimonio como concreción creativa tiende a una 
estabilidad que habitualmente se ve cuestionada por la dinámica de la identidad cultural, más permeable a 
influencias de diversa naturaleza que la hacen tendiente al cambio. (Valcárcel Leyva, 2011) 

Integrar, sin negar, las realidades de permanencia y cambio debiera ser el camino para delinear 
explicaciones sustentables -en todo el alcance de la palabra- a la consabida pregunta de por qué conservar 
en un contexto cultural contemporáneo, que muchas veces más bien invita a descartar. 

Desde un punto de vista sociológico, particularmente desde una hermenéutica cultural, Valcárcel Leyva 
subraya la existencia de valores presentes y actuantes al momento creativo que explican desde una triple 
dimensión - ontológica, gnoseológica y axiológica – las características de la sociedad que dio origen al bien 
patrimonial y por tanto permiten a la misma reconocer rasgos indelebles de su identidad. (Valcárcel Leyva, 
2011) 

Recientemente, el Papa Francisco, en el contexto de una mirada sobre la ecología integral preocupada por la 
conservación del planeta - la Casa Común- instala la perspectiva de la “Ecología Cultural” y visualiza un 
patrimonio histórico igualmente amenazado que el patrimonio natural. Las explicaciones a la amenaza 
rondan en la interpretación de un contexto social que no resuelve satisfactoriamente aquel mencionado 
dualismo entre permanencia y cambio, advirtiendo sobre el riesgo de la supresión de rasgos culturales (o aún 
de culturas completas) de la mano de la imposición de un modelo hegemónico generalmente enraizado en 
intereses económicos. (Francisco, 2013) 

Por último, instalando una mirada, curiosamente relegada en algunos ambientes académicos, el patrimonio 
cultural tiene una innegable – e imprescindible- dimensión económica la cual no puede ser ignorada porque 
está estrechamente vinculada a sus posibilidades de permanencia y conservación. Esta realidad económica 
podría asimilarse a dos vectores: por un lado, los recursos que el patrimonio demanda en virtud de la 
necesidad de acciones de conservación permanentes, costosas pero eficaces; y por otro lado los recursos que 
el patrimonio genera a partir de su, no siempre bien resuelta, relación con la actividad turística. Sin duda esta 
interacción patrimonio cultural – turismo ha adquirido en las últimas décadas, dimensiones inusitadas que 
la posicionan en el análisis con todo su potencial, pero a la vez con todos sus riesgos (Velasco González, 
2019). Finalmente, no es factible abordar la dimensión económica sin tener en cuenta el mundo de los 
intereses económicos, de la propiedad, del afán de lucro y de todo aspecto que guarde relación con esta 
dimensión, casi omnipotente, que desde siempre orientó los rumbos de muchas políticas de estado y que 
hoy pareciera gobernarlo todo desde una inequidad que asusta. 
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3 . El panorama actual: Certezas vs. Desconcierto 

3.1 La valoración de los bienes 

Aceptados los fundamentos del por qué conservar los bienes patrimoniales de una sociedad, aparece un 
primer desafío, de naturaleza operativa, que será definir ciertas pautas objetivas de valoración del 
patrimonio que actúen como un horizonte a la hora de decidir qué conservar, cuánto conservar y cómo 
conservar. Estas pautas han de buscar un pretendido justo medio que evite los extremos de una valoración 
excesiva que lo patrimonialice todo y de una subvaloración de los bienes que justifique una sustitución 
despiadada. 

A los fines de partir de una definición general capaz de enmarcar cualquier cuerpo de pautas valorativas del 
patrimonio, conviene recordar la programática definición de la 17º Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO: “A los efectos de la presente Convención se considerará 
"patrimonio cultural": a) los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; b) los conjuntos: 
grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; c) los lugares: obras 
del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico 
o antropológico.” (UNESCO, 1972)

Numerosos trabajos científicos han desarrollado métodos o criterios que ayuden a una valoración objetiva 
del patrimonio atendiendo tanto a sus diferentes realidades, tanto tangible o intangible, como así también a 
los valores que el bien en cuestión pueda contener. Para Mayordomo Maya y Hermosilla Pla se deberán 
evaluar los valores intrínsecos de un bien según las pautas de representatividad, autenticidad e integridad; 
los valores patrimoniales en sí atendiendo a criterios históricos, sociales, simbólicos, artísticos, técnicos, 
territoriales, paisajísticos y divulgativos y por último los valores potenciales o de viabilidad en función de 
niveles de concientización, participación, rentabilidad socioeconómica y vulnerabilidad. (Mayordomo Maya 
& Hermosilla Pla, 2020) 

Sin pretender agotar la cuestión ciertamente difícil de las pautas de evaluación de los bienes culturales, es 
importante remarcar la imperiosa necesidad de adoptar un conjunto de pautas, medianamente sistemático, 
que aporte método científico a una tarea que por años se omitió o bien se basó en erráticos criterios 
personales. 

3.2 Patrimonio de dominio público o privado 

La citada 17º Convención de la UNESCO asigna a los estados la “obligación la obligación de identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado 
en su territorio” (UNESCO, 1972). En esta afirmación, el término obligación, asignado al estado, adquiere un 
carácter de mandato impostergable e ineludible propio de la importancia de los bienes en cuestión y de la 
natural responsabilidad de aquel de velar por los intereses comunes. 

Aceptada la responsabilidad del estado en la tarea de la conservación, aparece un primer desafío, cuyas 
connotaciones legales le otorgan gran dificultad, consistente en la propiedad del bien, sea esta pública o 
privada y en este último caso sea de personas, instituciones o empresas. Valga como ejemplo de esta particular 
connotación el patrimonio eclesiástico, regulado por un lado por normas canónicas y su relación con la normativa civil 
(Aparicio Novoa, 2017). Así como existe la propiedad pública– o común- de algunos bienes y existe la 
propiedad privada, existen el interés colectivo y el interés individual asistido, cada uno de ellos, por razones, 
fundamentos y connotaciones que usualmente no entran, o no debieran entrar, en contradicción. 

La propiedad, más allá de los intereses que la impulsan y sostienen, genera derechos y obligaciones que el 
marco legislativo de una comunidad regula buscando un equilibrio que garantice la convivencia sin lesionar 
ambas esferas de interés; ahora bien, cuando aparece en el horizonte del análisis el valor y el interés 
patrimonial la cuestión adquiere connotaciones ciertamente más complejas. 
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Partiendo de la premisa que un bien que forma parte del acervo cultural significativo de una comunidad, 
interesa al colectivo social por los valores identitarios que atesora y por varias cuestiones ya descriptas, y si 
el bien aludido es propiedad pública, pareciera que el debate se resuelve con cierta facilidad: el estado que 
vela por los intereses comunitarios, ejerciendo la obligación de la cual habla la citada convención de 
UNESCO, preservará y sostendrá con recursos públicos algo que es de neto interés público. Evidentemente la 
cuestión se vuelve más compleja cuando la propiedad de un bien de interés patrimonial es de dominio 
privado y como ya se expresó, su conservación en el tiempo, mantenimiento y eventual recuperación son de 
interés comunitario. Ante este escenario los derechos y obligaciones parecen entrar en un terreno de 
tensión que predispone al conflicto sin que las normas existentes lo resuelvan siempre de manera eficaz. 

3.3 Las ambigüedades normativas y el rol zigzagueante del Estado 

El Derecho en cuanto sistema de normas que regula la vida social y acompaña su evolución desde la ciencia 
de la conducta, deberá ayudar a la ciudad y sus habitantes preservando los derechos y custodiando el respeto 
de cada uno como verdadera expresión de la búsqueda de un equilibrio entre los intereses. (Rondina & 
Rondina, 2019) Este concepto fundamental en la organización jurídica de los pueblos debe enfrentar las 
dificultades del contrapunto de intereses que suele presentarse, es por esto que no basta con la sola 
existencia de un cuerpo normativo, sino que se vuelve imprescindible la tarea social de concientización, 
único camino que garantiza su cumplimiento (Querol, 2010). 

El Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina declara que. “Las autoridades proveerán a la protección 
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 
cultural   y   de   la   diversidad   biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la 
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”. (Constitución Nacional 
Argentina, 1994). Las variantes normativas locales en los distintos niveles del estado y en las distintas 
jurisdicciones de Argentina, si bien muestran cierta heterogeneidad en sus alcances no han logrado superar 
en las leyes de preservación de bienes patrimoniales, códigos urbanos y reglamentos de edificación con 
ciertas restricciones y declaraciones de protección que no suelen satisfacer la total dimensión de la 
cuestión. Este marco normativo es visto por el común de los ciudadanos, en particular por los intereses de 
los desarrolladores privados de emprendimientos urbanos, como una normativa solo restrictiva que suele 
generar conflictos. Si a las limitaciones de eficacia del cuerpo normativo del estado, se le suman los 
constantes giros ideológicos que los gobiernos en Latinoamérica han enfrentado hace muchas décadas y 
una constante carencia de medios, fruto de un endémico déficit en las economías de la región, el resultado 
está a la vista. La suerte que ha corrido el patrimonio cultural de nuestras ciudades ha sido incierta, 
favoreciendo muchas veces una sustitución despiadada. Numerosos ejemplos del menoscabo del 
patrimonio edilicio exhiben nuestras ciudades, solo a modo de ejemplo cabe recordar la emblemática casa 
Tons, construida en 1.890 en la ciudad de Santa Fe (Argentina) en un área urbana que, en los albores del siglo 
XX, se expandía de la mano del desarrollo portuario de la ciudad. Un ejemplar del patrimonio modesto 
consistente en un gran salón comercial en la planta baja y una vivienda familiar en los altos, con avanzadas 
resoluciones tecnológicas para la época y finos detalles estilísticos, soportó por años intervenciones 
distorsionantes, mutilaciones, abandono y finalmente, pese a ser un bien protegido por la normativa 
municipal de conservación, asistimos a su repentina demolición para ser sustituida por un anodino local 
comercial. 

Figura 1 – La Casa Tons en 2015 y su posterior sustitución 
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3.4 Modelos de gestión y conservación 

Expuesto el panorama complejo de la conservación de referentes edilicios del pasado desde el punto de vista 
normativo, la realidad actual, al menos en buena parte de la Argentina, muestra que en la esfera privada los 
edificios suelen ser alcanzados por una ordenanza de protección que en términos prácticos implica una 
prohibición de demolición o intervención sin antes elevar un expediente a una comisión municipal de 
patrimonio quien dictaminará a cerca de la necesidad de conservar el bien y autorizará cualquier intervención 
que el propietario proponga en tanto y en cuanto no afecten los valores patrimoniales que la comisión 
detecta y pretende conservar (Ordenanza 10.115/96). Hasta allí se limita el rol del Estado y todo esfuerzo 
económico de conservación o merma en el valor inmobiliario a causa de la restricción, serán soportados por 
el propietario sin subsidio alguno por parte del Estado. Esta metodología, que en un primer análisis puede 
ser ponderada por intentar poner freno a la sustitución feroz de la cual fueron víctimas nuestras ciudades, 
debe ser fuertemente revisada porque impone al privado una carga de interés público sin atender con algún 
tipo de apoyo que comparta el peso de la restricción y evite una especie de mal humor que la misma suele 
generar. Cuando el bien es privado, pero pertenece a alguna institución no gubernamental, puede recibir 
una declaratorio de interés patrimonial – municipal o provincial - que puede contribuir a la asignación de 
fondos públicos destinados a la conservación, aunque esto no estrictamente exigible por parte del 
propietario. 

En el caso de edificios públicos o pertenecientes a instituciones, que exhiban gran importancia desde el 
punto de vista patrimonial, los mismos pueden ser declarados Monumentos Históricos Nacionales, 
declaratoria que los hace participar de los alcances de la Ley 12.665 del año 1.940, su modificación parcial en 
la Ley 27.103 de 2015 y los correspondientes decretos reglamentarios. Este cuerpo normativo regula la 
creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos con la 
función de detectar, proteger y promover a la conservación de los bienes culturales mientras que la 
histórica Dirección General de Arquitectura (DGA), luego Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) y 
recientemente Dirección Nacional de Planificación y Diseño de Obra Pública (DNPYDOP), será la encargada 
de proyectar, licitar y supervisar la ejecución de las obras de restauración y conservación. Este cambio de 
denominación de la repartición estatal parece acompañar una paulatina merma en la importancia y eficacia 
de la misma en relación a la gestión del patrimonio, condicionada seguramente por las políticas de 
reducción del Estado y la endémica falta de fondos públicos destinados a sus fines. 

Aún en los tiempos de mayor abundancia en obras públicas de puesta en valor de edificios patrimoniales, la 
metodología de contratación y ejecución de este tipo de obras no escapaba a las generalidades de la ley de 
Obras Públicas (13.164 de 1.947 y decretos reglamentarios) solo con algunas particularidades relacionadas a 
la naturaleza del bien, que no siempre alcanzaban a satisfacer la compleja realidad de una obra de 
conservación. La contratación mediante licitaciones públicas, con precio cerrado, a empresas constructoras 
sin probados antecedentes en la materia y la inexistencia de proyectos acabados de restauración propiciaron 
cierto maltrato a los referentes edilicios que definitivamente requieren una metodología de intervención 
particularmente ajustada a su condición. 

4. La Recuperación del Oratorio del Cementerio Municipal de Santa Fe (Argentina)

El complejo panorama descripto pretende cumplir la finalidad de continuar alertando sobre la importancia 
de la conservación del patrimonio edilicio del pasado y de los desafíos que la disciplina debe enfrentar para 
incrementar su eficacia obteniendo resultados cada vez más alentadores. En el caso que a continuación se 
presenta, se destacan algunas notas salientes que pueden ser útiles a la hora de intervenir en obras 
patrimoniales. 

4.1 El Edificio 

El Cementerio Municipal de la Vera Cruz de la ciudad de Santa Fe, Argentina, fue inaugurado en 1.892 de la 
mano de las normas del higienismo imperante en la época y de la consabida separación de roles entre el 
estado y la Iglesia Católica quien había monopolizado la cuestión funeraria desde siempre. 

Como parte del conjunto edilicio fundacional, junto al pórtico de entrada, se construyó en 1.905, en el cruce 
de los ejes circulatorios principales del conjunto, un bellísimo templete circular, de marcado acento 
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neorrenacentista, con ineludibles referencias a San Pietro in Montorio de Bramante construido en Roma en 
1510. La ubicación del oratorio como punto focal, su edad, su valor simbólico y estético y su sólida e ingeniosa 
técnica constructiva híbrida de perfiles metálicos y mampostería de ladrillos, le confieren un innegable 
interés patrimonial largamente menoscabado, al punto de su clausura y vallado por muchos años. 
Semejante condición de abandono y desuso, más allá de agravar los procesos patológicos presentes y 
magnificar las acciones de recuperación necesarias, fue llevándolo al menosprecio del común de los 
asistentes al cementerio indiferentes ante su presencia, ineludiblemente céntrica. 

Figura 2 – El Oratorio antes y después de su recuperación 

4.2 El modelo de Gestión 

A partir de la decisión de las autoridades municipales de recuperar el Oratorio, el proceso da inicio con la 
contratación de equipos profesionales de experiencia en la disciplina y la disposición de los medios necesarios 
para realizar una profunda evaluación del edificio y todos sus sistemas componentes a fin de establecer 
pautas de intervención adecuadas. Este proceso fue más allá de un simple relevamiento ya que implicó la 
realización de cateos, inspecciones en altura, ensayos y demás acciones de evaluación y diagnóstico. El 
resultado de la tarea de proyecto, se complementó con la elección de un sistema de ejecución de obra por 
administración, en el cual el Estado conservaba el dominio de las contrataciones secundado por un 
profesional especializado en restauración, todo esto con el fin de evitar las subcontrataciones masivas por 
parte de empresas constructoras habituales en la obra pública y buscando idóneos en cada rubro por el mejor 
precio. Otra nota saliente fue la incorporación del personal habitual de maestranza y de jóvenes participantes 
de proyectos de formación laboral con interés social, lo que demandó una ardua tarea de capacitación en las 
técnicas específicas, pero redundó en el enorme beneficio de contar con un staff propio, capacitado en la 
técnica y disponible tanto para mantener como para encarar nuevas acciones de reparación en otros sectores 
de interés patrimonial del cementerio. Esta metodología poco frecuente de vinculación de la mano de obra 
se convirtió en una de las claves para ahorrar recursos y dotar al Estado de operarios entrenados en técnicas 
cuyo conocimiento tiende a perderse en el mercado de la oferta laboral. Por último, para aquellos rubros o 
provisiones que requerían la participación de proveedores específicos, se realizaron compulsas de precios 
entre empresas afines al rubro buscando reducir la cadena de contrataciones y seleccionar con racionalidad. 
En síntesis, esta experiencia marca que la obra ejecutada por administración de gremios específicos bajo una 
coordinación común se presenta más favorable que la realización de la misma bajo el sistema de monto 
global y contrato único. 
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4.3 Variantes técnicas ad-hoc 

El avanzado estado de deterioro de algunos componentes constructivos, las limitaciones en los medios 
económicos y la disponibilidad de recurrir a especialistas altamente calificados, obligó a planear múltiples 
estrategias que, sin menoscabar el valor del bien, hicieran viables las intervenciones necesarias con medios 
accesibles. A modo de ejemplo se cita el caso de las columnas perimetrales que, en virtud de la expansión de 
los perfiles de hierro de su interior – fruto de un proceso importante de corrosión- presentaban múltiples 
cuadros de fisuración y desprendimientos de su recubrimiento de mampostería y revoque. La necesidad de 
descubrir los perfiles a fin de evaluar su estado, recuperarlos o reforzarlos, protegerlos y recubrirlos 
nuevamente y sin disponer de mano de obra capaz de concretarlo con la técnica tradicional, se optó por 
tomar moldes del recubrimiento para replicarlos con elementos cementicios premoldeados obteniéndose un 
resultado correcto en un tiempo razonable y a costos accesibles. 

Figura 3 – Secuencia de restauración de columnas 

Las acciones para detener la corrosión de perfiles embutidos en toda la estructura, la impermeabilización de 
cubiertas, la recuperación de la cúpula de zinc y su linterna, la intervención en los paramentos exteriores con 
una veladura de mortero símil piedra formulado en obra, la restauración de aberturas, marmolería, pintura 
mural interior y pisos, fueron las acciones principales desarrolladas bajo el mencionado sistema de 
administración, bajo la conducción del especialista, entrenando mano de obra propia del ente estatal y 
contratando rubros específicos en aquellos casos imprescindibles. 

4.4 Difusión y reapropiación del patrimonio público 

La ejecución de los trabajos de recuperación del oratorio, dada su ubicación en el conjunto del cementerio, 
comenzó a despertar el interés de los asistentes que, a lo largo de los 18 meses de obra, observaban las 
tareas, consultaban detalles y manifestaban sorpresa al descubrir los valores estéticos de un edificio, que, 
por deslucido, pasaba inadvertido al común de los transeúntes. Así mismo, no pasó mucho tiempo del inicio 
de obra para que los medios periodísticos locales y regionales se hicieran eco de la iniciativa y ponderaran 
las acciones que se documentaron en notas de la prensa escrita, reportajes radiales y programas televisivos. 
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La visita de estudiantes universitarios de arquitectura permitió adentrar a los futuros profesionales en 
sistemas tradicionales de construcción y reparación, como así también en técnicas alternativas, lícitas del 
punto de vista de la teoría y eficaces desde lo fáctico. 

Finalmente, más allá de la cotidiana apropiación que el visitante del cementerio iba realizando del edificio, 
una iniciativa del equipo de restauración, propiciada por las obras de iluminación del monumento terminó 
de coronar el proceso de valoración pública del mismo: el Oratorio y la parte patrimonial de la necrópolis 
fueron incluidos en el itinerario de la Noche de los Museos. Dicho evento, de edición anual y gran poder de 
convocatoria, propone un recorrido nocturno por sitios de interés cultural diseminados en toda la ciudad. La 
inesperada oferta de un recorrido nocturno por el cementerio, con sus monumentos funerarios 
convenientemente iluminados, músicos de cámara acompañando el recorrido guiado y la coronación del 
mismo en el Oratorio, recuperado, con un concierto de arpa en su interior calaron hondo en los casi dos mil 
asistentes y cosecharon elogiosas repercusiones en los medios periodísticos. 

5. Conclusión

De la reflexión teórica inicial y de su correlato en el caso presentado, se puede arribar a una especie de 
axioma: la postergación en las acciones de conservación y recuperación se debe en muchos casos a la 
valoración de las obras sobre edificios patrimoniales con las mismas pautas de una obra de construcción 
regular y a la adopción de sistemas de gestión y contratación que no se adecúan a la realidad particular de la 
faena. Es virtualmente imposible cotizar una obra sin poder acceder a cada uno de sus rincones, muchas 
veces a través de medios costosos y no disponibles fácilmente; no se puede evaluar el estado de determinada 
pieza si no se la retira de su posición; la necesidad de realizar acciones no previstas inicialmente surge una 
vez comenzados los trabajos por la razonable aparición de patologías ocultas; la toma de decisiones, lejos de 
parecer una tarea improvisada, debe hacerse casi a diario por que las obras de restauración así lo demandan. 
Estas notas expuestas y otras tantas, ponen en jaque el sistema de contratación habitual de la obra pública 
para estos casos específicos y nos enfrentan a la necesidad de crear, fomentar y fortalecer equipos 
multidisciplinarios con participación del Estado, Universidades, laboratorios de investigación, cooperativas 
de trabajo, idóneos y profesionales independientes que sean capaces de velar por la conservación e 
intervenir adecuadamente a la hora de la recuperación, sin el horizonte restrictivo del lucro empresarial 
como motor principal de una contratación. 

El Estado, debe recuperar equipos técnicos con conocimientos e infraestructura para intervenir, conservar y 
recuperar el patrimonio público y subsidiar la conservación del patrimonio privado de interés comunitario, 
su rol es indelegable y su ausencia ha propiciado pérdidas que hoy lamentamos. 
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Resumen: En los últimos años, los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANTs) han adquirido diversas 
aplicaciones en la ingeniería civil, entre ellas la inspección de infraestructuras. El objetivo del presente 
artículo es comparar los ortomosaicos obtenidos en los programas Pix4Dmapper y Agisoft Photoscan, 
considerando los aspectos técnicos y el error en la detección de defectos en pavimento flexible. La 
metodología se desarrolló en tres etapas: selección de un tramo vial con deterioro, identificando seis 
defectos; toma de datos en campo y de forma digital (VANT), para este último se consideró un horario (10 
a.m.) y tres alturas (20, 30 y 40 m), y procesamiento digital de las imágenes en ambos programas. Los
resultados muestran que la calidad de los ortomosaicos generados es semejante y, en la detección de errores,
se reporta que no existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias. Si bien ambos
programas proporcionan resultados similares y permiten la detección de defectos en pavimento flexible, el
programa Pix4Dmapper es más eficiente en tiempo de procesamiento y tamaño de archivo.

Palabras clave: Superposición de Imágenes, Tiempo de Procesamiento, Tamaño de Archivo, Error, ANOVA. 

Abstract: In recent years, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have acquired various applications in civil 
engineering, including infrastructure inspection. The objective of this article is to compare the orthomosaics 
obtained in the Pix4Dmapper and Agisoft Photoscan software, considering the technical aspects and the error 
in the detection of defects in flexible pavement. The methodology was developed in three stages: selection of 
a road section with deterioration, identifying six defects; data collection in the field and digitally (UAV), for 
the latter a schedule (10 a.m.) and three heights (20, 30 and 40 m) were considered, and digital processing of 
the images in both software. The results show that the quality of the orthomosaics generated is similar and, 
in the detection of errors, it is reported that there are no statistically significant differences between the 
means. While both software provides similar results and allow for flaw detection in flexible pavement, the 
Pix4Dmapper software is more efficient in processing time and file size. 

Keywords: Image Overlay, Processing Time, File Size, Error, ANOVA. 
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1. Introducción

La infraestructura vial debe ser segura y estar en buenas condiciones. La funcionalidad debe garantizarse con 
las tareas de reparación, mantenimiento y rehabilitación, todas de forma efectiva y oportuna. El deterioro 
de los pavimentos afecta negativamente a las áreas urbanas, como ser movilidad, seguridad, entre otros. 
Para evitar perjuicios por el mal estado de los pavimentos, es necesario conocer las condiciones reales, este 
último mediante procesos de inspección y monitoreo (Prosser‐Contreras et al., 2020). 

En los últimos años, los vehículos aéreos no tripulados (VANTs), comúnmente conocidos como drones, han 
presentado diversas aplicaciones en la ingeniería civil; entre ellas, la inspección de tramos viales, apuntando 
a la reducción, tanto de costos como del esfuerzo laboral-operativo (Assis et al., 2019; Kim et al., 2020). Los 
VANTs presentan varias ventajas en las tareas de inspección: procesamiento de gran cantidad de datos; 
optimización de los tiempos, se analizan áreas rápidamente; seguridad, pueden ser operados de forma 
remota o por medio de un plan de vuelo preprogramado, lo que evita el contacto directo del inspector en 
campo, entre otros (Pinto, 2016).  

Los VANTs son herramientas utilizadas para el monitoreo de infraestructuras, colaborando en la 
identificación de defectos superficiales y evaluación del estado de conservación de tramos viales (Parente et 
al., 2017; Kim y Irizarry, 2019; Romero-Chambi et al., 2020).  Para un análisis cuantitativo es necesario que la 
adquisición de datos sea precisa y sin interferencia; no obstante, en ocasiones la presencia de obstáculos 
(árboles, sombras, etc.), dificulta la obtención de los datos, generando complicaciones en la identificación de 
defectos (Ragnoli et al., 2018). 

Otro aspecto importante es referido a los resultados, los cuales son afectados por las características del VANT 
y programa utilizado para el procesamiento de las imágenes. En este sentido, se recomienda que los 
programas cuenten con herramientas que permitan mayor precisión y, por tanto, resultados confiables 
(Mitsikostas, 2017; Fraser y Congalton, 2018).  

Dentro de los programas utilizados en la literatura para el procesamiento digital de imágenes se encuentran: 
Pix4Dmapper (Tan y Li, 2019; Ferrer-González et al., 2020) y Agisoft PhotoScan (Saad y Tahar, 2019; Roberts 
et al., 2020), estos requieren de licencias pagadas para su uso, pero existen las versiones de prueba para 
evaluar sus diferentes funcionalidades (Sánchez et al., 2013). Existen programas de uso libre, entre ellos: 
Opendronemap, Open MVS o Visual SFM; los cuales requieren combinaciones con otros programas de 
codificación, además de conocimientos avanzados en el área de la informática para generar resultados de 
calidad. No obstante, la complejidad de estos programas limita su uso para trabajos de ingeniería con drones 
(Martorell, 2017). 

La elección de los programas para el procesamiento de los datos debe estar más allá de la comparación de 
los costos. Cada proyecto requiere diferentes características técnicas y calidad de los resultados (Oñate, 
2015).  

Si bien en la literatura los programas Pix4Dmapper y Agisoft PhotoScan han sido utilizados, no existen 
recomendaciones sobre el uso de uno sobre otro, ni un reporte comparativo de las potencialidades y los 
resultados obtenidos en la inspección de pavimentos flexibles, específicamente. El objetivo principal del 
presente artículo es realizar un análisis comparativo entre los programas Agisoft PhotoScan y Pix4Dmapper, 
considerando aspectos técnicos en la generación del ortomosaico y la identificación de fallas en pavimento 
flexible. Para la adquisición de datos se tomó en cuenta un horario de vuelo (10:00 am) y tres alturas de vuelo 
(20, 30, 40 m).  

2. Metodología

Para atender el objetivo de la presente investigación se plantearon tres etapas. La primera consistió en la 
identificación de un tramo vial de pavimento flexible con señales de deterioro, identificando seis defectos a 
ser analizados. En la segunda etapa se realizó la adquisición de datos, tanto de forma digital (VANT) como de 
forma manual (en campo). Finalmente, en la tercera etapa se realizó el procesamiento de los datos por medio 
de los programas Pix4Dmapper y Agisoft PhotoScan. Se analizaron los resultados de superposición, tamaño 
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y tiempo de procesado de los ortomosaicos generados por ambos programas.  Posteriormente, se calculó el 
error (%) entre la medición digital y en campo. La Figura 1 resume la metodología utilizada. 

Figura 1 – Metodología utilizada 

El tramo seleccionado consta de 100 m de longitud y se encuentra ubicado en el km 3 de la Avenida 
Independencia de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. El área en estudio se caracteriza por presentar varios 
defectos sobre la superficie asfáltica, entre ellas: bacheo, piel de cocodrilo y ahuellamiento. Bridle y Porter 
(2002) señalan que, entre las causas más comunes para el deterioro en pavimento, se encuentran: expansión 
térmica, lluvia (mal drenaje), uso inadecuado, mayor tráfico que el proyectado, falta de inspección y 
mantenimiento, entre otras. La Figura 2 presenta la localización del tramo estudiado y los seis defectos 
identificados. 
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Figura 2 – Localización del área seleccionada y los defectos estudiados 

Para la toma de datos se utilizó un VANT de alas rotativas, Phantom 4 Pro de la marca DJI. En la literatura 
este equipo reporta buenos resultados y confiabilidad (Irizarry y Costa, 2016; Seo et al., 2018; Tan y Li, 2019; 
Burdziakowski, 2020) y, en comparación con otros VANTs, tiene un menor costo. Entre las especificaciones 
establecidas por el fabricante (DJI, 2018) se tienen: 

- Tiempo máximo de vuelo de 30 minutos por batería.
- Capacidad de visión del sistema: delantera, trasera y hacia abajo.
- Sensores de detección de obstáculos en 4 direcciones: delantera, trasera, derecha e izquierda.
- Sensores de cámara de 1’’ CMOS con Píxeles efectivos: 20 M.
- Cámara con una máxima resolución de video (4K - 60P).
- Permite realizar vuelos programados que se controlan por medio de aplicaciones.

Para crear el plan de vuelo se utilizó el programa DroneDeploy, en el cual se puede designar el área, definir 
la ruta de vuelo y calcular el tiempo para la toma de imágenes. Por otra parte, dentro de las configuraciones, 
el usuario puede modificar: altura de vuelo, velocidad de vuelo, vuelo 2D/3D, superposición, etc. Es necesario 
verificar las condiciones del lugar para que el VANT opere de manera automática, tanto en la misión como 
en el despegue y aterrizaje.  

Con respecto a la configuración, se deshabilita la opción Live Map HD y la opción 3D mejorado, de modo que 
las imágenes captadas lleguen a generar una vista en planta. La superposición entre imágenes fue del 85%, 
longitudinal y transversal.  

Se consideraron tres alturas de vuelo (20, 30 y 40 m) en el horario de las 10:00 am. El ortomosaico fue 
generado por medio de los programas: a) Pix4Dmapper (versión 4.4.12), el cual puede crear modelos y mapas 
digitales 2D/3D georreferenciados y de alta precisión a partir de imágenes tomadas por VANT. b) Agisoft 
PhotoScan (versión 1.4.5.7354), este llega a generar datos espaciales en 3D para su uso e implementación en 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y permite realizar mediciones indirectas de objetos de diferentes 
escalas.  

Para la determinación de las áreas de los defectos identificados, se empleó el programa Global Mapper V18, 
el cual permite analizar y trabajar sobre los ortomosaicos (.TIFF). Se utilizó la herramienta create area feature, 
esta consiste en dibujar un polígono sobre el área que se desea determinar (Figura 3). Una vez establecidas 
las áreas, se realizó la comparativa con la medición efectuada en campo. 

Las características del ordenador utilizado fueron: MSI GS65 Stealth Thin 8RF, procesador Intel Core i7 de 
octava generación, de 2.20 GHz (procesador) y de 16 GB de memoria RAM. 
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Figura 3 – Medición de áreas con Global Mapper V18 

3. Análisis de los resultados

3.1 Superposición de imágenes 

Durante la generación de los ortomosaicos, también se generan reportes de la superposición de las imágenes 
procesadas, donde se distinguen diferentes calidades a través de colores. En el programa Agisoft PhotoScan 
se observan tres tonalidades predominantes: azul, verde y naranja que corresponden a traslapes de calidad 
alta, media y baja, respectivamente. La Figura 4a muestra el ortomosaico a 20 m y la Figura 4b presenta la 
superposición de las imágenes, donde predomina la tonalidad azul (alta calidad). 

Figura 4 – Resultados de Agisoft PhotoScan para 20 m: a) Ortomosaico y b) Superposición de imágenes 

En el caso del programa Pix4Dmapper para la superposición de imágenes, se distinguen los colores verde, 
amarillo y rojo para alta, media y baja calidad, respectivamente. En la Figura 5a y 5b se presentan el 
ortomosaico y traslape de imágenes a 20 m, con una preponderancia del color verde. En una comparación 
visual se observa que, Pix4Dmapper, tiene mayor área superpuesta de calidad que Agisoft PhotoScan. 
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Figura 5 – Resultados de Pix4Dmapper para 20 m: a) Ortomosaico y b) Superposición de imágenes 

Para el ortomosaico a 20 m, el área que genera el programa Pix4Dmapper es 3724.37 m2, siendo 2.22% menor 
al área generada por el programa Agisoft PhotoScan, 3808.91 m2. Mientras que, para el área superpuesta de 
alta calidad, el programa Pix4Dmapper presenta 2990.12 m2, 37.06% por encima del programa Agisoft 
Photoscan, 2181.57 m2.  

El área del ortomosaico generado para las tres alturas de vuelo en Pix4Dmapper, en promedio, es menor en 
6.13% que Agisoft PhotoScan. No obstante, para el promedio del área superpuesta de calidad, el programa 
Pix4Dmapper supera en 39.27% al programa Agisoft PhotoScan. 

3.2 Tamaño y tiempo de procesamiento de los ortomosaicos 

El plan de vuelo genera de manera automática el número de imágenes a ser tomadas por el VANT, esta 
cantidad varía en relación con la altura de vuelo y al área seleccionada. Del Cuadro 1, se logra apreciar que, 
a menor altura de vuelo, mayor es el número de imágenes y, por tanto, mayor el tiempo de procesamiento 
para la generación de ortomosaicos. En promedio, los ortomosaicos generados con el programa 
Pix4Dmapper son menores en tiempo y tamaño en relación con los obtenidos con Agisoft PhotoScan, en 
69.10% y 52.02%, respectivamente. 

Cuadro 1 – Comparativa de los ortomosaicos generados 

Altura de 
Vuelo (m) 

Número de 
imágenes 

Programa Tiempo de corrida 
Tamaño de 

archivo (MB) 

20 
114 

Pix4dmapper 01h:24m:02s 292 

20 Agisoft PhotoScan 04h:57m:13s 572 

30 
54 

Pix4dmapper 00h:33m:40s 167 

30 Agisoft PhotoScan 02h:33m:20s 346 

40 
32 

Pix4dmapper 00h:21m:05s 116 

40 Agisoft PhotoScan 00h:49m:15s 260 

Para la altura de 40 m, se obtuvo el menor tiempo de procesamiento y tamaño de archivo, ambos con 
Pix4Dmapper. Mientras que, para la misma altura, Agisoft PhotoScan requirió más tiempo, 133.59%, para la 
generación del ortomosaico y el tamaño del archivo fue mayor en 124.13%. 
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El mayor tiempo de procesamiento y tamaño de archivo fue para la altura de 20 m, ambos obtenidos con 
Agisoft PhotoScan. Sin embargo, para la misma altura, en Pix4Dmapper, el tiempo de procesamiento y 
tamaño de ortomosaico fueron menores en 71.72% y 48.95%, respectivamente. 

3.3 Error en medición de defectos 

La Figura 6 representa los errores (%) por defecto y altura. Se consideran los seis defectos detectados en el 
pavimento flexible (bacheo, parcheo y piel de cocodrilo). 

Figura 6 – Error por defecto y altura 

El error mínimo encontrado fue de 2.36% (Pix4Dmapper) y 2.45% (Agisoft PhotoScan), ambos para el D1 a 20 
m de altura. Esta diferencia es mínima, esto se debe a que los ortomosaicos son parecidos en calidad (Figura 
7). 

Figura 7 – D1 a 20 m: a) Pix4Dmapper y b) Agisoft PhotoScan 
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Por otro lado, en la Figura 8 se presenta el D3 a 40 m de altura, el cual presentó los mayores errores (8.61%) 
para los programas utilizados. En este caso (parcheo), ante la presencia constante del color gris y la poca 
claridad de la imagen (tamaño de píxel), el contorno del defecto no está totalmente definido. 

Figura 8 – D3 a 40 m: a) Pix4Dmapper y b) Agisoft PhotoScan 

Para comparar si las medias de los errores por ambos programas son iguales o diferentes, se aplicó ANOVA 
(Analysis of variance). Se plantearon dos hipótesis, nula (H0: las medias son iguales) y alternativa (H1: las 
medias son diferentes), considerando α = 0.05. El Cuadro 2 presenta los resultados de ANOVA. 

Cuadro 2 – ANOVA para el error por ambos programas 

Sources SS df MS F 
P 

value 
F crit RMSSE 

Omega 
Sq 

Between Groups 0.0863 1 0.0863 0.0151 0.9025 4.0981 0.0275 -0.0252

Within Groups 216.2466 38 5.6907 

Total 216.3330 39 5.5470 

Se observa que el valor F, cociente entre las varianzas, es 0.015, indicando que los datos no están dispersos 
respecto a la media. Luego, α < P value y F crit > F, por tanto, se acepta la hipótesis nula (H0), lo que indica 
que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de error de los programas 
Pix4Dmapper y Agisoft PhotoScan. 

5. Conclusiones

En la presente investigación se realizó un análisis comparativo entre dos programas comerciales para la 
generación de ortomosaicos. Se consideraron los aspectos técnicos de los productos y los errores en la 
detección de defectos en pavimento flexible.  

Agisoft PhotoScan genera ortomosaicos con mayor área, pero Pix4Dmapper presenta superposición de alta 
calidad en mayor porcentaje; no obstante, las áreas con diferencia de traslape se ubican en los márgenes de 
los ortomosaicos que, en este estudio, no afecta en la detección y medición de defectos en pavimento 
flexible. 
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La resolución de los ortomosaicos está relacionada con la altura de vuelo. A mayor altura de vuelo, la 
resolución y el número de imágenes van disminuyendo, lo que influye en la detección de defectos, generando 
mayores errores.  

Los ortomosaicos generados por los programas Pix4Dmapper y Agisoft PhotoScan, no presentan diferencias 
significativas en relación con la calidad visual; sin embargo, Pix4Dmapper es más eficiente en cuestión de 
tiempo y tamaño de archivo. Con respecto al cálculo del error en la medición de defectos, digital y en campo, 
se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados; en este sentido, 
cualquiera de los programas analizados serviría para este fin. 

Se presentaron resultados acerca del rendimiento de cada programa, considerando aspectos puntuales para 
la inspección de pavimento flexible. Si bien Pix4Dmapper y Agisoft PhotoScan presentan resultados similares, 
Pix4Dmapper ofrece mayores ventajas para el análisis de las imágenes obtenidas por VANTs, 
específicamente, para la detección de defectos en pavimento flexible. No obstante, otros estudios pueden 
comparar resultados en otras condiciones o características del trabajo a realizar, esto para conocer las 
potencialidades de cada programa. 
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Resumo: Importante para o funcionamento da sociedade, as pontes são obras de artes especiais que podem 
apresentar manifestações patológicas desde a fase da sua concepção à fase de uso, podendo comprometer 
sua durabilidade e funcionamento. Nesse contexto, a identificação e a avaliação dessas manifestações, para 
uma posterior intervenção e manutenção, quando necessário, é fundamental. Comumente, as pontes estão 
situadas em ambiente de forte agressividade ambiental, expostas a solicitações excepcionais, como chuvas 
intensas e inundações, como a Ponte de Laje Grande, localizada na área rural do município de Catende-
Pernambuco. Sendo esse objeto do estudo de caso, através da análise de dados coletados após as chuvas 
que causaram inundações na Mata Sul pernambucana a terem atingido, no ano de 2017. Foram investigadas 
as manifestações patológicas, sendo identificadas fissuras, corrosão das armaduras, abrasão, lixiviação, 
eflorescências, presença de vegetação e danos ao guarda corpo. Além disso, foram apresentadas medidas 
necessárias para solução das mesmas. Espera-se com isso contribuir com a ampliação do conhecimento 
acerca do tema, e consequentemente, com a preservação dessas obras de artes especiais. 

Palavras-chave Manifestações patólogicas. Pontes. Concreto. Inundações. 

Abstract: Important for the functioning of society, bridges are special engineering structures that can present 
pathological manifestations from the stage of their conception to the stage of use, which can compromise 
their durability and functioning. In this context, the identification and evaluation of these manifestations, for 
later intervention and maintenance, when necessary, is essential. Commonly, the bridges are located in an 
environment of strong environmental aggressiveness, exposed to exceptional requests, such as intense rains 
and floods, such as the Laje Grande Bridge, located in the rural area of the municipality of Catende-
Pernambuco. This being the object of the case study, through the analysis of data collected after the rains 
that caused floods in the Mata Sul of Pernambuco to have reached, in the year 2017. Pathological 
manifestations were investigated, with cracks, armor corrosion, abrasion, leaching, efflorescence, presence 
of vegetation and damage to the guardrail being identified. In addition, necessary measures were presented 
to resolve them. This is expected to contribute to the expansion of knowledge about the theme, and 
consequently, to the preservation of these special engineering structures. 

Keywords: Pathological manifestations. Bridges. Concrete. Floods. 
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1. Introdução

Pontes são obras de artes especiais que possuem grande importância na sociedade, uma vez que suprem a 
necessidade de transpor barreiras, encurtar distâncias e interligar pessoas. Essas estruturas podem ser 
constituídas de vários materiais, combinados ou não, como o concreto armado, aço, madeira, entre outros. 

Uma obra de arte de concreto armado pode apresentar manifestações patológicas desde a sua fase de 
concepção à sua fase de uso, esse último podendo ocorrer devido ao uso inadequado da estrutura, falta de 
manutenção e até devido solicitações excepcionais, como chuvas intensas e inundações.  

Diante do exposto, o artigo apresentará um estudo de caso sobre a Ponte de Laje Grande, localizada na área 
rural do munícipio de Catende – PE, para identificar e avaliar as manifestações patológicas encontradas em 
inspeção realizada após as fortes chuvas que ocasionaram inundações em cidades da Mata Sul 
pernambucana. 

2. Definições dos elementos estruturais de pontes

Ponte pode ser caracterizada como a obra de arte especial destinada a transpor um obstáculo, sendo esse 
constituído por água, permitindo a continuidade de uma via (MARCHETTI, 2018; VITÓRIO, 2002). Os 
elementos estruturais que compõe as pontes são a superestrutura, a mesoestrutura e a infraestrutura, Figura 
1, que em conjunto garantem a estabilidade da estrutura. 

Figura 1 – Elementos estruturais componentes das pontes 

Fonte: Vitório (2002) 

3. Origem das manifestações patológicas em pontes

As pontes podem ser acometidas por manifestações patológicas comprometendo a funcionabilidade ao 
longo da sua vida útil. O desenvolvimento de manifestações patológicas pode estar correlacionado com as 
falhas na etapa de projeto, na seleção inadequada de materiais, na execução e/ou na utilização da estrutura 
de forma inadequada.  

Em relação a utilização da ponte, vale salientar que além das manifestações patológicas oriundas da má 
utilização e da falta de manutenção, por exemplo, outro fator a ser ressaltado é que as estruturas se 
encontram em ambiente de alta agressividade ambiental e estão suscetíveis a solicitações excepcionais 
devido a acontecimentos atípicos, como inundações (MENDES et al., 2010; VITÓRIO, 2002).  

Considerando que a ocorrência de manifestações patológicas é um fenômeno comum entre as pontes e 
viadutos em todo o mundo (LOURENÇO et al., 2009), nesse contexto, a Figura 2 apresenta uma distribuição 
percentual das origens dos problemas patológicos das estruturas em diversos países, nas etapas construtivas 
e no uso. Nota-se que no Brasil, a maioria das falhas são apresentadas na etapa de execução. 
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Figura 2 – Distribuição da origem das manifestações patológicas em estruturas 

Fonte: Pelacani (2010), adaptada pelos autores 

4. Causas e principais manifestações patológicas em pontes

De acordo com Santos e Vitório (2016), um diagnóstico eficaz das manifestações patológicas deve envolver 
todos os aspectos, sendo eles: origem, causas, mecanismos e sintomas. Nesse contexto, considerando que 
além da tendência natural da deterioração das estruturas com seu envelhecimento, as deteriorações podem 
ser ocasionadas devido a agentes mecânicos e químicos, de forma isolada ou simultânea (MASCARENHAS et 
al., 2019). 

4.1 Manifestações patológicas causadas por agentes mecânicos 

As mais relevantes manifestações patológicas causadas por agentes mecânicos são as fissurações e a abrasão 
do concreto, devido aos esforços estruturais os quais as pontes estão submetidas e devido os atritos e 
choques nas superfícies da estrutura (SILVA, 2011; MASCARENHAS et al., 2019). 

As fissuras são aberturas que podem se apresentar de diferentes formas, podendo ser classificadas como 
ativas, quando a abertura aumenta ao longo do tempo e/ou a exposição de cargas móveis, ou passivas, 
quando estão estabilizadas (DNIT, 2010; VITÓRIO 2002).  

A abrasão pode ser entendida como o desgaste do concreto superficial, podendo ocasionar a perda da 
resistência mecânica, que ocorre devido a atuação do atrito de materiais sólidos, arranhamento, ar e águas 
nas superfícies das estruturas, e sua intensidade depende de fatores como a qualidade do concreto, a dureza 
das partículas, etc. (SILVA, 2011; SOUZA; RIPPER, 1998). 

4.2 Manifestações patológicas causadas por agentes químicos 

Situadas em ambientes de alta agressividade ambiental as pontes estão expostas a agentes químicos que em 
contato com o concreto desencadeiam reações causando manifestações patológicas, como a corrosão das 
armaduras, a carbonatação e a lixiviação.  

A corrosão das armaduras pode ser entendida como o processo de deterioração do material metálico por 
ações químicas ou eletroquímicas. A corrosão das armaduras é gradativa, pois devido a continuidade do 
processo supracitado provoca a redução na seção da armadura e até sua total destruição, assim 
comprometendo sua resistência e, consequentemente, pondo em risco a segurança da estrutura (BERTI et 
al., 2019; VITÓRIO 2002).  

Com ocorrência frequente, a carbonatação se caracteriza pela diminuição da alcalinidade do cimento devido 
a reação do hidróxido de cálcio, com pH alto, com compostos do meio, resultando na formação de sais de 
cálcio, com pH mais neutro (MENDES et al., 2010; VITÓRIO, 2002). 

A lixiviação ocorre devido a infiltração de águas no concreto, sendo responsável por dissolver e carrear 
compostos hidratados da pasta de cimento. A lixiviação acarreta a redução de resistência mecânica, assim 
como pode ser indesejada por fatores estéticos (ABNT, 2014; SANTOS; INTERLANDI, 2016). Este processo 
favorece a incidência de outras manifestações patológicas, por exemplo, durante o seu processo pode-se 
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formar depósitos de sais na supefície da estrutura, em forma de manchas brancas, tal fenômeno é conhecido 
como eflorescência (SANTOS; VITÓRIO, 2016). 

5. Estudo de caso da Ponte de Laje Grande em Catende-PE

A Ponte de Laje Grande encontra-se sobre trecho do Rio Una que passa na área rural do munícipio de 
Catende, localizado na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O final do mês de maio de 2017 foi marcado pela 
incidência de chuvas acima da média em diversas cidades da região, Tabela 1, que ocasionaram inundações 
e diversos outros estragos, entre eles danos às pontes. Observado o histórico de precipitação dos últimos 
cinco anos, Tabela 2,  no ano de 2017 ocorreu o maior volume precipitado para a cidade de Catende, 
justificando o evento de cheia ocorrido, que ao somar com ações antrópicas negativas que levam ao processo 
de assoreamento dos rios, como retirada da camada de proteção vegetal, a ocupação inadequada de suas 
margens e retificação dos mesmos, geram danos severos e abragentes. 

Tabela 1 – Precipitação acumulada em maio de 2017, média mensal para maio e desvio da média em 
cidades da Mata Sul de Pernambuco 

CIDADE ACUMULADO (MM) MÉDIA (MM) DESVIO (%) 

BELÉM DE MARIA 446 117 280 

CATENDE 581 154 278 

CORTÊS 504 248 103 

RIBEIRÃO 521 215 205 

Fonte: APAC (2017), adaptada pelos autores 

Tabela 2 – Histórico de precipitação acumulada no mês de maio em Catende-PE, entre 2015 e 2020 

POSTO ANO HISTÓRICO DE CHUVA (MM) 

527 – Catende 2016 183,0 

527 – Catende 2017 580,9 

527 – Catende 2018 169,3 

527 - Catende 2019 103,7 

527 - Catende 2020 304,3 

Fonte: Elaborada pelos autores com dados da APAC (2020) 

Construída a cerca de 25 anos no distrito de Laje Grande, utilizando concreto armado e pedra argamassada, 
a Ponte de Laje Grande, Figura 3, possui uma extensão de 115,00 metros e largura de 4,50 metros. 

Figura 3 – Vista de satélite da Ponte de Laje Grande 

Fonte: Google Maps (2020), adaptada pelos autores 

Em relação aos encontros, o material utilizado no lado norte da ponte foi o concreto armado, e no lado sul, 
foi pedra argamassada. A superestrutura da ponte, representada na Figura 4, é constituída de um tabuleiro 
de concreto armado de altura de 0,80 metros e 4,00 metros de fundo. A ponte possui uma faixa de rolamento 
revestida de concreto e apenas um passeio de pedestre do lado montante da ponte com guarda corpo, 

N 
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havendo no lado jusante apenas um guarda rodas simples. Para escoamento das águas pluvias, a ponte conta 
com um total de 24 tubos de drenagem com o diâmetro de Ø 75mm, nas margens direita e esquerda.  

Figura 3 – Geometria da superestrutura da Ponte de Laje Grande 

Fonte: Autores  

A mesoestrutura é composta por 9 pilares, formando 10 vãos que variam de 8 a 9 metros, sendo os 3 
primeiros (sentido norte-sul) de concreto armado e o outros 6 construídos em pedra argamassada. Os pilares 
possuem geometria retangular com largura de 1,00 metro e comprimento de 7,50 metros, 
aproximadamente, tendo as extremidades em forma triangular, a fim de reduzir a ação dinâmica do Rio Una 
sobre a ponte. Vale ressaltar que não há aparelhos de apoio entre superestrutura e mesoestrutura. Em 
relação a infraestrutura, considerando que parte está submersa na água do rio, é possível identificar que a 
fundação é formada por sapatas isoladas de concreto armado, construída diretamente sobre a rocha 
superficial.  

5.1 Metodologia aplicada 

Para elaboração do estudo de caso foi realizada uma análise dos dados apresentados no relatório técnico 
elaborado e disponibilizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE), 
pertencentes ao Projeto de Apoio Técnico do CREA-PE aos municípios em Estado de Emergência da Mata Sul 
do estado, após as fortes chuvas do mês de maio de 2017, sendo o relatório resultado da inspeção visual da 
Ponte de Laje Grande realizada por um corpo de engenheiros civis voluntários do CREA-PE. Vale ressaltar que 
não houve acesso aos projetos da ponte em estudo. Além disso, foi feita a comparação dos resultados 
encontrados com os dados da literatura, assim como a proposição de soluções de recuperação dos danos 
identificados na Ponte de Laje Grande.  

5.2 Análise das manifestações patológicas 

Na superestrutura, na parte superior do tabuleiro foi possível observar a ineficiência do sistema de 
drenagem, uma vez que a faixa de rolamento apresentava o acúmulo de lama e pontos de alagamento, assim 
como a degradação do guarda corpo em trechos da ponte, colocando em risco os usuários. Além disso, foi 
observado o desgaste por abrasão do revestimento da faixa de rolamento, deixando o agregado graúdo 
exposto e, consequentemente, levando a perda da resistência mecânica do revestimento. 

Na lateral do tabuleiro devido a ausência de pingadeiras, os tubos do sistema de drenagem desaguam 
diretamente na superfície do tabuleiro, gerando infiltração, e consequentemente, promovendo o fenômeno 
da lixiviação, sendo observado a presença de manchas brancas características de eflorescências. Assim como, 
na mesoestrutura, foram observadas a presença do processo da lixiviação e eflorescência nos encontros. 

Na lateral e parte inferior do tabuleiro foram identificadas fissuras e pontos de corrosão da armadura em 
estado avançado, uma vez que a barra de aço apresentava seção reduzida e as tensões geradas com a 
expansão dos produtos de corrosão já tinham ocasionado desplacamento de concreto na região afetada.  

Na mesoestrutura, os pilares também apresentaram pontos de corrosão da armadura e fissuras, com origens 
possíveis no projeto e/ou na execução, devido a cobrimento especificado inadequadamente e/ou falhas 
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durante o processo de concretagem, respectivamente. A falta de acesso aos projetos não permitiram obter 
informações para distinguir a qual dessas origens de fato está relacionada o cobrimento inadequado 

Além disso, foi identificada a presença de desgate superficial do concreto nas sapatas devido à abrasão com 
exposição do agregado graúdo, consequência da ação das águas do rio sobre a estrutura, assim como de um 
possível cobrimento de espessura inferior ao recomendado por norma. Também foi verificado o crescimento 
de vegetação, assim como vegetação presa entre a superestrutura e a mesoestrutura, advinda da correnteza 
do rio, favorecendo a exposição do concreto a outros agentes agressivos, como também o acúmulo de novas 
vegetações carreadas pelo rio e, consequentemente, aumentando a área de influência da água na estrutura. 

No Quadro 1 é apresentado o resumo das manifestações patológicas encontradas na estrutura, suas possíveis 
causas e seus registros fotográficos, assim como das sugestões para recuperação da estrutura. 

Quadro 1 – Resumo das manifestações patológicas identificadas na superestrutura. 

MANIFESTAÇÕES 
PATOLÓGICAS 

POSSÍVEIS CAUSAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS4 PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO 

ABRASÃO 

- EXCESSO DE CARGA
- AÇÃO DAS ÁGUAS

DO RIO 
- CONCRETO DE

BAIXA QUALIDADE 

- RECAPEAMENTO DO
REVESTIMENTO DA FAIXA DE 

ROLAMENTO 
- RECUPERAÇÃO COM

CONCRETO DE BOA
RESITÊNCIA À ABRASÃO 

DEGRADAÇÃO DO 
GUARDA CORPO 

- CHOQUE DE
OBJETO/VEGETAÇÃO 
- AÇÃO DAS ÁGUAS

- RECONSTRUÇÃO DO GUARDA
CORPO 

LIXIVIAÇÃO 
- INFILTRAÇÃO
- POROSIDADE

- RECUPERAÇÃO DO SISTEMA
DE DRENAGEM 

- LIMPEZA E RECUPERAÇÃO
DO CONCRETO AFETADO

EFLORESCÊNCIA 

- INFILTRAÇÃO
- POROSIDADE
- LIXIVIAÇÃO

- RECUPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

DE DRENAGEM 
- LIMPEZA E RECUPERAÇÃO

DO CONCRETO AFETADO

CORROSÃO DA 
ARMADURA 

- INFILTRAÇÃO
- FISSURAS

- COBRIMENTO
INSUFICIENTE
- POROSIDADE

- CARBONATAÇÃO

- TRATAR ORIGEM DO
PROBLEMA 

- LIMPAR A REGIÃO AFETADA
- REFORÇO ESTRUTURAL

- PROTEÇÃO QUÍMICA
- PREENCHER O VAZIO COM

GRAUTE OU SIMILAR

4 Imagens disponibilizadas pelo CREA-PE através do e-mail: asspe.creape@gmail.com 
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FISSURAS 

- SOLICITAÇÃO DE
ESFORÇOS

ESTRUTURAIS
- EXCESSO DE CARGA

- IDENTIFICAR A ORIGEM DO
PROBLEMA 

- CONFORME ABERTURA DA
FISSURA: INJETAR, SELAR OU

GRAMPEAR A FISSURA 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Considerando que não houve acesso aos registros das condições de conservação antes do advento das chuvas 
de maio de 2017 da ponte estudada, diante das manifestações patológicas e danos identificados, pode-se 
inferir que a maioria são característicos de pré-existentes, sendo a vegetação presa na estrutura, o acúmulo 
de lama, os pontos de alagamento e, em parte, os danos ao guarda corpo resultado da ação das águas, devido 
a elevação da cota do rio durante as chuvas. Vale ressaltar que a água está envolvida na maioria dos processos 
de deterioração, acelerando e/ou desencadeando manifestações patológicas, logo faz-se necessário a 
criação de um plano de inspeção e manutenção preventiva, para preservação da integridade e da 
funcionabilidade da estrutura.   

6. Considerações Finais

A ocorrência de manifestações patológicas em obras de artes é comum, pois além da exposição das 
estruturas a ambientes de alta agressividade ambiental, deixando-as suscetíveis a solicitações excepcionais, 
o concreto armado apresenta uma tendência natural de deterioração. Além disso, outros fatores como falhas
de concepção, execução e uso das estruturas também dão origem ao surgimento de manifestações
patológicas.

Identificar e avaliar as manifestações patológicas, assim conhecer os seus agentes causadores é de suma 
importância para um diagnóstico eficaz, permitindo agregar uma maior qualidade aos métodos de reparo e, 
consequentemente, estender a durabilidade das estruturas, prologando sua vida útil e garantindo a 
segurança dos seus usuários. 

A partir do estudo de caso da Ponte de Laje Grande, foi possível exemplificar os conceitos abordados em um 
caso real. Foi observado que a Ponte de Laje Grande foi acometida pela incidência de chuvas que causaram 
inundações em diversas cidades da Mata Sul pernambucana em maio de 2017, demonstrando estar 
suscetível a solicitações excepcionais, que ajudam a desencadear e/ou acelerar os processos que causam 
manifestações patológicas. 

Na Ponte de Laje Grande foram identificadas diversas manifestações patológicas em seus elementos 
estruturais, essas que possivelmente são consequências da combinação da agressividade do meio que está 
situada, destacando a ação direta da água durante eventos intensos de chuva e constante umidade, e da 
tendência natural de deterioração do concreto, juntamente com possíveis falhas de projeto, concepção, uso 
inadequado e falta de manutenção preventiva. A fim de contribuir para revitalização da estrutura, sugestões 
de recuperação foram apontadas. 

Diante das manifestações patológicas e dos danos estruturais apresentados no estudo, é indispensável a 
prática de inspeção periódica para avaliação do estado da estrutura e a prática de manutenção preventiva, 
ambas em consonância com as normas vigentes, a fim de elevar o tempo de vida útil da estrutura, 
assegurando evitar o comprometimento da sua funcionabilidade e a garantia da segurança dos usuários. 
Espera-se com o trabalho desenvolvido contribuir com a ampliação do conhecimento acerca do tema, e 
consequentemente, com a preservação dessas obras de artes especiais. 
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Resumo: Na atualidade o estudo sobre o comportamento mecânico de estruturas de materiais cimentícios 
vem se tornando cada vez mais importante, pois observa que diversas manifestações patológicas são geradas 
por um déficit mecânico do material, sendo este, submetido a esforços no qual não foi dimensionado por 
falta de conhecimento do comportamento mecânico em resposta a um determinado estímulo. O caso das 
argamassas de revestimento que podem sofrer ruptura por fadiga, devido aos esforços térmicos que são 
submetidos ciclicamente, ou seja, a fadiga das argamassas podem ser um dos principais motivos para gerar 
diversas manifestações patológicas, principalmente nas de revestimento que ficam expostas a condições 
climáticas adversas, como variação de umidade e temperatura que podem gerar tensões de alta magnitude 
levando a fratura do material. Com base nisto o presente trabalho tem como objetivo descrever o estado da 
arte do comportamento da fratura por fadiga em argamassas, onde se fez um estudo detalhado sobre 
diversos trabalhos que estudaram esse mecanismo em compostos cimentícios, principalmente os que foram 
submetidos a diversos ciclos de carga e descarga relacionando os fatores que influenciaram nos resultados 
obtidos pelos autores, evidenciando que o material poderá alcançar a ruptura mesmo em tensões abaixo da 
tensão resistente do material. 

Palavras-chave: Fratura, Fadiga, Patologia, Argamassa. 

Abstract: Nowadays the study on the mechanical behavior of structures of cementitious materials has 
become increasingly important, as it observes that several pathological manifestations are generated by a 
mechanical deficit of the material, which is submitted to efforts in which it was not dimensioned due to lack 
of knowledge of mechanical behavior in response to a given stimulus. The case of coating mortars that can 
suffer from fatigue rupture, due to the thermal stresses that are subjected cyclically, that is, the fatigue of 
mortars can be one of the main reasons for generating several pathological manifestations, mainly in the 
coating that are exposed to conditions adverse climatic conditions, such as variations in humidity and 
temperature that can generate high magnitude stresses leading to fracture of the material. Based on this, 
the present work aims to describe the state of the art of fatigue fracture behavior in mortars, where a 
detailed study was made on several works that studied this mechanism in cementitious compounds, mainly 
those that were subjected to several load cycles and discharge relating the factors that influenced the results 
obtained by the authors, showing that the material can reach rupture even at stresses below the material's 
resistant tension. 

Keywords: Fracture, Fatigue, Pathology, Mortar. 
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1. Introdução

O uso de revestimento argamassado ganhou notoriedade devido sua importância em proteger os elementos 
estruturais da ação direta dos agentes agressivos, auxiliando as vedações quanto ao cumprimento de suas 
principais funções como: estanqueidade, isolamento térmico, acústico, estabilidade, durabilidade e 
principalmente a valorização do imóvel, contribuindo pela estética da fachada. 

Para Alves (2002), os sistemas de revestimentos argamassados são utilizados com grande frequência nas 
fachadas de todos país. Embora observe o largo emprego destes materiais, existem poucas definições 
normativas. Disso resulta um significativo empirismo nas definições, especificações e produções dos sistemas 
de revestimento de argamassa. Devidos a estas caracterísitcas, há uma grande presença de manifestações 
patológicas dentro do espectro da falta de conhecimento científico do tema. 

De acordo com Baía e Sabattini (2008), para que os revestimentos de argamassa possam cumprir 
adequadamente suas funções, eles precisam apresentar um conjunto de propriedades específicas, relativas 
à argamassa tanto no estado fresco quanto no estado edurecido. Por isso, Suellen (2009) constatou diante 
de ponderações que o revestimento argamassado é composto por materiais que apresentam características 
físico-mecânicas diferentes, devido às falhas apresentadas as camadas do revestimento. Assim, o 
revestimento argamassado tem uma grande importância em seu conjunto por se tratar da camada de 
suporte de todo o revestimento, levando em consideração que os revestimentos estão aderidos 
integralmente e qualquer deformação nas suas camadas ocasionam tensões em todas camadas presentes 
no sistema. 

Uchôa (2007) diz que é importante notar que o revestimento cerâmico é geralmente empregado nas 
fachadas das edificações com o auxílio de diferentes materiais, que possuem, consequentemente, diferentes 
características físico-mecânicas. Tais diferenças, são causadas por um conjunto de ações, entre elas, a 
insolação, podendo produzir deformações e tensões nas fachadas de origem termomecânicas e podem gerar 
sérios problemas patológicos, em virtude da grande variação de deslocamentos (dilatação térmica). Fiorito 
(1994), enfatiza que, apesar de o sistema de revestimento cerâmico estar sujeito a tensões de diversas 
naturezas atuando simultaneamente, destaca-se aquelas de origens térmicas, são enfaticamente, reportadas 
como principal resposável pelo desplacamento de peças cerâmicas, seja nas principais idades ou após longo 
período.  

Diante do grande desenvolvimento brasileiro na produção de peças cerâmicas, aumentam a quantidade e o 
volume dos aparecimentos das manifestações patológicas neste sistema e Possan e Demoliner (2013) 
afirmam que a degradação precoce das edificações e consequente redução de desempenho são problemas 
frequentes. Esta degradação ocorre pelo envelhecimento precoce dos revestimentos argamassados, que é 
desencadeado pela qualidade inferior dos materiais de construção utilizados, por problemas de projeto, 
execução e falta de manutenção. 

Sendo assim, Uchôa (2007)  diz que o processo de fadiga é um fenômeno físico caracterizado pela 
deterioração progressiva e irreversível do material, verificado após a aplicação de certo número de ciclos de 
carregamentos. Já Kisher e Dutta (2020), para modelar o comportamento de fadiga de um material, faz-se 
necessário analisar a quantificação dos danos causados por cargas cíclicas. Vários parâmetros, como taxa de 
deformação, energia dissipada e deformação plástica acumulada. 
De acordo com Naderi e Khonsari (2012, 2013 ) propuseram a entropia como uma medida de degradação 
por fadiga e através da realização de uma série de experimentos, foi demonstrado que a entropia gerada na 
falha é uma constante e pode ser considerada uma propriedade do material. Para Callister e Rethwisch 
(2016), a fadiga sob tais circunstâncias, é possível de ocorrer uma falha sob um nível de tensão 
considerávelmente inferior ao limite de resistência à tração de um certo material, levando em consideração 
que Chagas (2009) diz que, a argamassa de emboço é considerada um material frágil e, portanto, tem sua 
ruptura à fadiga no regime elástico. 
Ainda de acordo com  Callister e Rethwisch (2016), as tensões aplicadas que geram a fadiga podem ser 
aplicadas de natureza axial (tração-compressão), flexão (dobramento) ou de torção, onde essas tensões são 
caracterizadas através de gráficos simétricos senoidais em relação ao tempo. Ainda, existe outro gráfico que 
pode ser gerado, denominado de ciclo de tensões repetidas, onde relaciona valores máximos e mínimos de 
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forma assimétrica em relação ao nível de tensão igual a zero, ou seja, o nível de tensão pode variar 
aleatóriamente em amplitude e frequência. 

Por isso, o objetivo deste trabalho será de relacionar os problemas de fadiga das argamassas de 
revestimento, que são as falhas presentes nas estruturas que são submetidas a tensões dinâmicas e variáveis, 
e para alcançar estes objetivos, procedeu-se a análise de trabalhos publicados, onde estudaram o efeito da 
fadiga em compostos cimentícios, principalmente em argamassas que foram submetidas a diversos ciclos de 
carga e descarga.  

2. Metodologia

A abordagem dessa revisão no que diz respeito ao estado da arte do comportamento da fratura por fadiga 
em argamassas, com intuito de análise de diversos trabalhos que relataram o comportamento destas 
argamassas submetidas aos ciclos de carga e descarga. 

Inicialmente, definiu-se para a pesquisa em bancos de dados palavras-chave como: Fratura, Fadiga, Patologia, 
Argamassa ou até mesmo artigos e livros relacionados à fadiga de materiais metálicos e argamassados para 
compreender com clareza o efeito de fadiga de um modo geral. Durante a seleção, foi dado preferencia aos 
trabalhos atuais publicados nos mais conceituados congressos e principais pesquisadores que estão 
trabalhando sobre o assunto ao longo de suas carreiras científicas. 

3. Desenvolvimento

De acordo com Callister (2010) fratura pode ser definida como a separação de um elemento em duas ou mais 
partes, ocasionada, geralmente, pelo processo de fissuração resultante de fatores externos e internos, como: 
aplicação de tensões no elemento (seja de tração, compressão, cisalhamento, torção ou até mesmo 
combinação entre as mesmas); temperatura na qual o elemento está submetido; módulo de deformação do 
elemento entre outros. Dentre os possíveis modos de fraturas em elementos, destaca-se a fratura por fadiga, 
decorrente da aplicação de tensões cíclicas, seja nos primeiros ciclos de carga, após muitos ou até mesmo 
não ocorrer durante a vida útil da estrutura. (ABNT, 2014 – NBR 6118, Anexo C) 

Uchôa (2007) complementa afirmando que a fadiga ocorre através de uma propagação de uma trinca ou 
fissura, conforme a aplicação do carregamento, onde, fissuras com comportamento considerado dúctil, 
possuem evolução relativamente lenta quando comparadas com fissuras que se apresentam com 
comportamento de ruptura frágil, que se surgem de forma demasiada e rapidamente evoluem. (CALLISTER, 
2010) 

O comportamento do material entorno da fissura ou trinca é abordado na área de estudo relacionada à 
mecânica da fratura, ainda que haja uma complexidade com relação à solicitação em uma trinca ou fissura, 
estas em um elemento sólido podem apresentar-se, simplifacadamente, a  partir de três modos de 
carregamento: modo de abertura, de cisalhamento no plano e de cisalhamento fora do plano (rasgamento) 
(UCHOA, 2007).  

No estudo de comportamento do material submetido à fadiga é extremamente importante a determinação 
da vida à fadiga do mesmo, representado pela letra N, definida como o número de ciclos neecessários para 
a ruptura do material em um nível de tensão específico. (CHAGAS, 2009) 

Em revestimentos argamassados a fadiga pode acarretar manifestações patológicas em sistemas de 
revestimentos cerâmicos, como o desplacamento de peças, provocadas pelas tensões térmicas verificadas 
nas interfaces. (DA SILVA, et. al, 1998) 

A resistência à fadiga está relacionada a diversos fatores, variando conforme o material, como: 
concentrações de tensões; rugosidade da superfície; frequência de carregamento; histórico de 
carregamento/ temperatura e condições ambientais. (UCHOA, 2015) 

Influência da frequência do carregamento no processo de ruptura por fadiga  
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Tepfers (1982) através de um ensaio dinâmico que o mesmo desenvolveu, verificou que a tensão aplicada, 
as suas direções e a direção na qual ela é variável influencia diretamente no comportamento à fadiga da 
argamassa, entretanto o efeito era muito pequeno, não sendo possível descrevê-lo em um modelo. 

Outro fator que influencia nos resultados de fadiga apresentados em argamassas é a frequência, Zhang 
(1996) verificou que quanto maior for a frequência de carregamento maior será a resistência à fadiga do 
concreto, que corresponde a quase 80% da resistência estática do material. Esse comportamento também 
pode ser adotado em argamassas de revesimento, admitindo-se, que ambos possuem baixa ductilidade e 
comportamento explicitamente frágil. (CHAGAS, 2009) 

Entretanto Murdock (1965) descreve que frequências de carregamentos com valores entre 1 e 15 Hz não 
possuem influência na resistência à fadiga do concreto quando a tensão máxima usada no ensaio é menor 
que 75% da resistência estática do concreto. Entretando, relacionar-se a frequência, de acordo com banco 
de dados analisados, é pouco abordado. 

Influência da variação da temperatura na resistência à fadiga 

A ação da temperatura e sua devida variação é ligada diretamente à dialatação térmica do material e seu 
devido coeficiente, em relação à exposição contante aos intempéries e incidência solar.  

Dentre os trabalhos que se destacam na pesquisa do efeito térmico em argamassas de revestimento e 
revestimento cerâmico está o de Uchôa (2007). O autor realizou, através de um arcabouço de dados 
metereológicos, a influência e a variação local da temperatura da cidade de Brasília nos esforços internos 
gerados que resultaram em fratura por fadiga, onde o mesmo, através de dados de máxima e mínimas 
históricas da cidade, correlacionou à variação da temperatura à vida por fadiga de argamassas. O programa 
experimental baseou-se em diferentes transientes térmicos e tonalidades do revestimento cerâmico que 
influenciaria diretamente na absorção térmica dessas e da propagação que este efeito ocasionaria em todo 
o sistema de revestimento (substrato, chapiso, emboço e revestimento cerâmico).  O autor relata que para
o caso analisado a maior amplitude térmica destaca-se na faixa das 16h, onde o transiente térmico é mais
acentuado em todos os casos estudados pelo mesmo. O efeito da variação térmica é descrita pelo autor
como o causador de dois diferentes esforços no sistema de revestimento cerâmico. O primeiro é quando o
aumento gradativo da temperatura, quando comparada com a temeperatura ambiente, ocasiona no sistema
esforços internos de tração, devida à expansão térmica, gerando esforços cisalhantes na interface dos
elementos que compõem o sistema. Em contrapartida a queda gradual da temperatura, resultando em uma
temperatura inferior à temperatura ambiente, ocasaiona esforços de compressão entre os elementos,
resultando no desplacamento do revestimento cerâmico, devido à retração térmica do conjunto.

Este segundo fator apresentado por Uchôa é descrito por Fiorito (1994), onde este, por sua vez, cita  que em 
determinados instantes, a depender do nível, a  variação térmica ocasiona tensão de compressão no 
revestimento. Podendo ocorrer o rompimento, a partir de uma sequência de oscilações térmicas. 

Da Silva et al (1998) simulou através de um modelo numérico, utilizando elementos finitos, uma fachada de 
um ediíficio, buscando obter as tensões que podem ocorrer no sistema de revestimento cerâmico, gerados 
por variações extremas de temperaturas. Os resultados obtidos pelo autor fora o esperado e semelhante aos 
resultados de Uchôa (2007), a exposição de sistemas de revestimento cerâmicos à  ciclos de variações 
térmicas, extremas ou moderadas, geram esforços de tração e compressão internamente, gerando assim 
patologias no sistema, como desplacamento de peças cerâmicas, ocasionadas por esforços de compressão 
gerados pelo efeito de retração gerados na argamassa colante e no revestimento argamassado (emboço). 

Apresenta-se como fator carente de  pesquisas detalhadas e relevância, que não constam no banco de dados 
utilizado, a influência do módulo de elasticidade da argamassa, devendo esta, de acordo com Thomaz (1989) 
ser preponderantemente superior ao módulo de deformação do substrato.  

Chagas (2009) descreve o comportamento de dois tipos de argamassa, industrializada e mista, expostas à 
variações cíclicas, gerando assim o fenômeno de fadiga, comparando-as através da curva S-N. Nos resultados 
do programa experimental proposto, para o nível de tensão mínimo às quais os CP’s foram submetidos (70%) 
ambas as argamassas obtiveram valores distintos para o número de ciclos no qual ocorreu a fratura das 
mesmas. A argamassa indistrializada conseguiu suportar, a partir de uma tensão de 7,13 MPa, 1350084 ciclos 
de exposição, enquanto a mista, submetida a uma tensão de 5,98 MPa, necessitou de 1191729 ciclos ate a 
fratura. Nota-se uma diferença de aproximadamenteo 19% na tensão aplicada e de 13% a mais de ciclos 
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necessários para o rompimento da industrializada. Portanto, a partir dos resultados, destaca-se a maior 
capacidade resistente a fadiga da argamassa industrializada, onde a mesma foi submetida a uma tensão 
maior e necessitou de mais ciclos para que ocorresse a ruptura. Os valores apresentados foram os valores 
máximos de ciclos que cada argamassa suportou. 

Influência da concentração de tensões na resistência à fadiga 

O fator de concentração de tensões nos ensaios experimentais de fadiga são parte primordial no que diz 
respeito a resistência da argamassa ou concreto à fadiga, além disso este fator é influenciado pela 
heterogeneidade do material. O fator é designado através da letra Kt que é a relação tensão máxima sobre 
tensão média, diferentemente do fator de intensidade de tensões K, usado para definir a magnitude do 
campo de tensões (CHAGAS, 2009). O mesmo depende de relações geométricas de alguns parâmetros do 
corpo de prova (UCHOA, 2007) 

Uchoa (2007) em seus ensaios experimentais correlaciona o fator Kt e as dimensões do corpo de prova (CP) 
moldado pelo autor. O CP moldado possui largura determinada e pré-estabelecida (D) da região retangular, 
com um entalhe tambem com parte retangular de largura (d) e com zona de transição semicircular de raio 
(r). De acordo com o autor era esperado que a ruptura ocorresse no entalhe, onde ocorreria, teoricamente, 
a maior concentração de tensão. O autor demonstrou que o fator Kt cresce exponencialmente conforme 
diminui a relação r/d.  

Outros fatores não listados que influenciam na resistência à fadiga especificamente em revestimentos 
cerâmicos 

SARAIVA (1998) em seu trabalho descreve em seus resultados experimentais fatores que influenciam 
diretamente a resistência à fadiga em revestimentos cerâmicos, são eles: espessura da camada de emboço; 
influência do coeficiente de absorção térmica e a influência do tipo de rejunte.  

O autor, através de uma análise estatística realizada, descreve como a variação dos parâmetros listados 
anteriormente refletem nos resultados experimentais. Para o primeiro fator variou a camada de emboço 
para 3 casos, sendo para cada, respectivamente, 2,cm; 1,0 cm e 5,0 cm de espessura.  

De acordo com Saraiva (1996), apresenta uma definição simplificada ao comportamento dos revestimentos 
cerâmicos ao receber esforços, onde variou-se o tipo de argamassa colante, espessura da camada de 
emboço, coeficiente de absorção térmica da cerâmica e tipo de rejunte. Através disso, após análises dos 
resultados de tensões normais recebidas ao longo do eixo X, Y e cisalhamento entre as camadas do sistema. 
A discussão final relatou sobre os principais fatores de influenciaram as tensões obtidas a partir da variação 
numérica realizada por Saraiva (1996), com o objetivo de compreender as causas principais geradas por 
diferentes resultados de tensões a partir de uma única variável, considerando a variação de espessura da 
camada de emboço, coeficientes de absorção térmica da cerâmica, tipo de rejunte e influência do tipo de 
argamassa colante utilizada. 

Figura 1: Modelo ideal para obtenção de resultados 

Figura 2: Comportamento na aregião nas juntas, mostrando a tendência à traçao no rejunte 
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Figura 3: Modelo exemplificado: a região em destaque é o objeto em destaque 

Portanto, em relação ao eixo X observou-se que em todas as camadas (camada de peças cerâmicas e rejunte, 
argamassa colante e emboço) dos sistema compostos por argamassa colantes tipo A e B, há um aumento de 
60% nas tensões de compressão normais ao longo do eixo X. Diante disso, observou que apenas na camada 
composta por argamassa colante houve uma diferença significativa dos valores das tensões entre sistemas 
compostos, sendo maiores para o sistema composto por argamassa colante tipo A que, como já foi 
justificado, possui um maior módulo de elasticidade. 

Para o eixo Y, na interface das camadas de argamassa colante/emboço são maiores para o sistema composto 
por argamassa colante tipo A. Na região abaixo das juntas ( pontos b e d) as tensões são positivas na interface 
argamassa colante/peças cerâmicas e rejunte, e negativa entre argamassa colante/emboço. Por isso, assim 
como as tensões do eixo X, um aumento entorno de 60% nos valores das tensões ao longo do eixo Y, devido 
ao aumento do carregamento em questão (temperatura). 

Para as tensões de cisalhamento, devido ao maior módulo de elasticidade, assim como as tensões normais 
ao longo do eixo X e Y, houve um aumento de aproximadamente de 60% nos valores de tensões de 
cisalhamento, onde também esta relacionado ao composto da argamassa colante A, devido ao maior módulo 
de elasticidade. 

Deixa-se evidente a necessidade do ensaio de determinação do módulo de resistência à flexão, descrito em 
detalhes no anexo C da NBR 13818, devido ao esforço de flexão a que as peças cerâmicas estão submetidas, 
devido ao aumento das tensões na região das juntas e diminuição no centro das peças cerâmicas. 

Para as tensões de cisalhamento, houve aumento nos valores entre a argamassa colante/peças cerâmicas e 
rejunte e entre argamassa colante/emboço, sendo este aumento mais significativo para o sistema composto 
por argamassa colante tipo B. 

Para Toyama et al (2017), estabeleceu um modelo computacional de uma fratura de contato em argamassa 
de concreto submetida a ensaios de indentação monotônica e cíclica com indentador esférico, com o intuito 
de imitar as fraturas de contato locais. Diante disso, foi possível comprovar danos de microescala nas fraturas 
de contato e pelo teste de indentação monotônica, comprovou que a fissura se propaga com o aumento do 
número de ciclos, considerando a mesma carga aplicada. Assim O método dos elementos finitos (FEM) foi 
empregado para elucidar as distribuições de tensões de início e propagação de trincas durante ambos os 
carregamentos de indentação. Potanto, verificou-se que o crescimento de trincas por fadiga sob indentação 
cíclica pode ser simulado e o modelo desenvolvido pode ser útil para examinar a propagação de trincas em 
outros materiais frágeis sob cargas de contato monotônicas e cíclicas. 
Ainda, de acordo com Bauer et al (2012), o estudo desenvolvido, podem-se enumerar as seguintes principais 
conclusões: O fenômeno da fadiga atua sobre as argamassas de revestimento e pode reduzir fortemente as 
resistências à tração das argamassas; As patologias físico-mecâncias observadas nas fachadas dos edifícios, 
submetidas à ciclagem térmica, dentre outras, podem ter origem na redução das resistências mecânicas pelo 
efeito de fadiga; Frequentemente avalia-se a compatibilização das argamassas e revestimentos cerâmicos 
somente ponderando as propriedades estáticas, particularmente o módulo de elasticidade. É também 
fundamental analisar também as reduções nos valores de resistências pelo feito da ciclagem (carga-descarga) 
que caracterizam o comportamento de fadiga. 
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Silva (2019),  diz que como as fissuras são anomalias que apresentam várias possibilidades para sua formação, 
sendo, assim, inevitáveis, principalmente, em camadas argamassadas, recomenda-se, com base na avaliação 
de fadiga das camadas do revestimento, o emprego de placas cerâmicas com baixo nível de absortância em 
estruturas de revestimentos cerâmico. As estruturas portadoras de cerâmicas brancas não apresentam risco 
de ruptura, mesmo com a presença de fissuras em suas camadas. Logo, as fissuras representam um fator de 
contribuição para o crescimento das tensões no interior do revestimento, e não um ponto determinante para 
o processo de ruptura da camada, tendo em vista que as estruturas com baixo nível de absortância não
apresentaram ruptura em suas camadas argamassadas. E ainda, foi possível observar que apesar de certos
casos apresentarem ruptura com elevados números de ciclos, ficou evidente que o carregamento térmico foi
capaz de gerar níveis de tensões superiores a resistência à fadiga de compressão das camadas.
Alencar (2020), constatou que as argamassas colantes de uma forma geral apresentam maior vida útil à
fadiga com a redução da relação entre tensão aplicada e sua tensão de ruptura estática; As argamassas com
menores módulos de elasticidade apresentam maior vida à fadiga e as com maiores módulos os piores
resultados e que as argamassas apresentam rupturas bruscas durante os ensaios de fadiga (cíclico), sem
desenvolvimento a propagação de fissuras visíveis, mostrando comportamento frágil diante deste tipo de
solicitações. O fato ainda de não ter evidenciado com um bom entendimento um patamar de resistência à
fadiga, não significa que não o possuam. Porém, materiais cimentícios como argamassas e concreto não
parecem possuir este tipo de patamar, devendo ser atribuído um limite de projeto.

4. Considerações finais

O presente artigo é uma síntese do estudo da fadiga em revestimentos argamassados, sendo que sua 
influência atinge até os revestimentos cerâmicos, onde o objetivo primordial era relacionar as principais 
falhas ocasionados principalmente pela ação da fadiga do material em análise. O material disponivel na 
literatura se mostrou escasso, pois os principais estudos com relação a fadiga se dá em materiais metálicos, 
dificultando uma revisão bibliográfica, mas a partir do material disponível sobre o assunto podemos concluir 
que esse tema é de fundamental importância. A fadiga é o responsável por sérios danos em fachadas, 
causando assim prejuízos de desempenho e de custos para a edificação, sabendo que a fachada é o sistema 
que protege a edificação das intempéries e dos agentes degradantes. O estudo da fadiga é essencial para a 
prevenção de anomalias que causaram danos maiores se forem protelados, mostrando-se assim o necessário 
contínuo no avanço dos estudos de fadiga em materiais cimentícios e em revestimentos, para a prevenção e 
um diagnóstico mais assertivo com relação as anomalias. Para pesquisas futuras, é importante salientar a 
relevância do estudo da influência da frequência de aplicação de cargas no ensaio de fadiga de argamassas 
e suas variações de resultados, considerando o equívoco de avaliar o comportamento de fadiga exposto à 
variação de temperatura com um ciclo curto (24h). Deve-se considerar um tempo maior para chegar nos 
resultados esperados, fazendo o uso também de análise higrotérmica para verificação das patologias e 
profundidade das fissuras geradas. Avançoes importantes vem sendo gerado, relacionando a fadiga dos 
materiais com base nas características de fadida na adesão de betume em argamassas. Sendo assim, para o 
estudo proposto ainda deve um avanço significativo, principalmete para o avanço de resultados com 
equipamentos e maquinários para um resultado preciso. 
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Resumo: Em obras residenciais de pequeno porte, a produção de concreto geralmente é realizada no próprio 
canteiro, sendo o concreto empregado em elementos de volume reduzido, como fundações e pilares. Nestes 
casos não é comum o controle tecnológico do concreto, o que pode ocasionar o aparecimento de patologias, 
quando os resultados obtidos na prática não atendem aos considerados no dimensionamento. O objetivo 
deste trabalho foi analisar as resistências à compressão dos concretos produzidos em obras residenciais na 
cidade de Toledo-PR. Durante a produção dos concretos foi quantificada a proporção de materiais utilizada 
e amostras destes materiais foram coletadas para realização de ensaios, determinação das propriedades 
físicas e determinação do traço empregado. Ensaios de abatimento do tronco de cone foram realizados com 
o concreto no estado fresco e corpos de prova cilíndricos foram moldados para determinação da resistência
à compressão em laboratório aos 28 dias. Verificou-se que somente 33,3% das amostras atenderam aos
padrões mínimos de resistência característica à compressão recomendada pela norma NBR 6118:14, o que
evidencia uma das causas de patologias em edificações de pequeno porte.

Palavras-chave: Concreto. Resistência à compressão. Construção residencial. Patologias. 

Abstract: In small residential construction, the production of concrete is usually performed on the 
construction site, and concrete is used in elements of reduced volume, such as foundations and columns. In 
these cases, concrete production control is not common, which can result in pathologies, when the strength 
obtained in practice do not reach those considered in the design. The objective of this work was to analyze 
the compressive strength of concrete produced to residential buildings at Toledo-PR. During the production 
of the concretes, the proportion of materials used was quantified and samples of these materials were 
collected to carry out laboratorial tests, determining the physical properties and proportion of material in 
mixture. Slump tests were performed with the concrete in a fresh state and cylindrical specimens were 
molded to determine the compressive strength in the laboratory at 28 days. It was found that only 33.3% of 
the samples reached the minimum characteristic compressive strength recommended by the standard NBR 
6118: 14, that may cause pathologies in small buildings. 

Keywords: Concrete. Compressive strength. Residential building. Pathologies. 
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1. Introdução

A engenharia civil é composta de áreas diversas, porém todos os conhecimentos convergem para um ponto 
comum que seria a construção de um sistema que possa garantir a solução de um determinado “problema” 
seja ele de moradia, transposição de caminhos, melhoria de condição publica, etc. Segundo Bauer (2000) é 
essencial ter o conhecimento prévio de todos os materiais que serão aplicados a sua atividade, com o intuito 
de entender e controlar os resultados esperados pelos mesmos. 

A busca pelo controle de qualidade na engenharia civil se deve pelo fato das edificações não apresentarem 
a durabilidade esperada. E principalmente ao alto índice de reformas precoces necessárias para que a 
edificação mantenha o seu princípio fundamental construtivo, reformas essas que demandam recursos 
financeiros e podem ser evitadas se a obra for planejada e construída seguindo determinados padrões de 
qualidade. 

Helene e Terzian (1992) determinam a palavra controle, como um conjunto de procedimentos técnicos, a 
partir dos quais é possível obter a qualidade esperada para uma boa funcionalidade do concreto. Qualidade 
pode ser definida como o processo de adequar-se a algo com o intuito de satisfazer o usuário. 

A utilização dos métodos de dosagem dos concretos visa à aplicação de um controle de qualidade do 
processamento do concreto produzido em obra, estes procedimentos de dosagem são utilizados 
principalmente por grandes empresas de fornecimento de concreto. Uma boa dosagem deve apresentar uma 
resistência característica real do concreto, condizente com aquela calculada. Isso pode ser obtido em traços 
feitos em laboratórios, pois eles são feitos com total controle dos componentes.  

Mas quando o concreto é preparado in loco, existem variáveis como: a umidade, água inapropriada, excesso 
de partículas de solo, que podem interferir na resistência final do concreto. Segundo Barboza e Bastos (2008) 
os traços empregados em obra normalmente utilizam de conceitos e tabelas antigas, que se tornaram 
ultrapassadas devido às atualizações das normas. Portanto são necessários novos estudos, que possam 
garantir que os padrões atuais sejam contemplados no dimensionamento da dosagem do concreto. 

De acordo com Barboza e Bastos (2008), o concreto feito em obra, ainda torna-se necessário e viável, em 
alguns casos. Pois em obras de pequeno porte o volume de concreto utilizado nos elementos estruturais, 
como os pilares, não é maior que o volume mínimo vendido pelas indústrias de concreto inviabilizando assim 
a compra do concreto usinado. 

Andrade e Tutikian (2011) mencionam diversas características e propriedades do concreto endurecido, mas 
de forma geral é dada ênfase à resistência mecânica e fatores que a influenciam, como a relação 
água/cimento, a idade do concreto, o tipo de agregado utilizado e o tipo de cimento. A análise da resistência 
à compressão, das amostras de concreto feito in loco, é importante para certificar que as construções locais, 
mesmo de pequeno porte, estejam atendendo as resistências mínimas estipuladas pela norma NBR 6118 
(ABNT, 2014). 

Vilela et al. (2018) avaliaram os métodos de controle tecnológico em concreto em obras civis de pequeno e 
médio porte na cidade de Ouro Branco (MG) e constaram que em obras com concreto moldado in loco, na 
maioria dos casos não são realizados quaisquer procedimentos para o controle de qualidade do concreto 
empregado, a trabalhabilidade no estado fresco não é mensurada e as resistências à compressão resultam 
em valores bem abaixo ao mínimo especificado pela NBR 6118 (ABNT, 2014). 

O estudo desenvolvido por Ribeiro et al. (2016) indicou a evidente necessidade de reflexão sobre a qualidade 
do concreto produzido em obra, ressaltando que não há preocupação, ou ainda, falta conhecimento por 
parte dos profissionais em relação aos cuidados e procedimentos necessários para produção de concretos 
com qualidade satisfatória. Avaliando a resistência à compressão dos concretos produzidos em obra 
constatataram que, pelo menos, 50% das obras apresentavam resistências à compressão inferiores a 20 MPa. 

A preocupação com a resistência dos concretos elaborados in loco se deve pelo grande volume de obras, em 
sua maior parte residencial, que utilizam deste tipo de procedimento para a confecção dos elementos 
estruturais, tais como: vigas, pilares e fundações, e assim, o presente trabalho se justifica ao avaliar as reais 
interferências no processo de produção do concreto em obras de pequeno porte, que refletem na resistência 
à compressão do concreto, objetivando uma melhora nas condições do controle de qualidade das obras. 
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2. Caracterização das obras e materiais

Para a realização da pesquisa foram selecionadas doze obras, enquadradas no padrão de obras de pequeno 
porte definidas em IBRACON (2003) e localizadas na cidade de Toledo, Paraná, escolhidas aleatoriamente. 
Destas obras seis foram descartadas pois constatou-se que os materiais não eram mensurados antes da 
colocação na betoneira, e buscou-se obras com materiais de características semelhantes, como o tipo 
cimento adotado (CPII-Z-32) e agregados. Para garantir a privacidade dos proprietários e dos responsáveis 
técnicos as obras não serão identificados. 

Os materiais granulares, areia e pedra britada, foram coletados em sacos plásticos para caracterização 
quanto à propriedades físicas: teor de umidade, massa específica e granulometria dos agregados graúdos e 
miúdos. Antes da preparação dos concretos, os recipientes utilizados para abastecimento das betoneiras 
foram medidos, com o intuito de se obter o volume de cada material usado, determinando assim o traço 
utilizado, com exceção do cimento, que era utilizado um saco de 50 kg por betonada. 

Também foram coletadas as informações gerais da obra, como: existência de projeto estrutural e resistência 
à compressão axial do concreto almejada, tipo de peça a ser confeccionado, o tipo de construção e método 
de dosagem do concreto. 

Logo após a produção dos concretos, foram realizados ensaios de consistência pelo abatimento do tronco de 
cone (slump test), conforme a NBR NM 67 (ABNT, 1998), e moldados seis corpos de prova cilíndricos (10 cm 
de diâmetro e 20 cm de altura), seguindo os procedimentos da NBR 5738 (ABNT, 2015). Após 24 horas os 
corpos de prova foram desmoldados e transportados para o laboratório de materiais de construção da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Toledo, onde foram submseros em água para cura 
úmida, como indicada na NBR 9479 (ABNT, 2006). 

Aos 28 dias de idade os corpos de prova capeados e submetidos ao ensaio de compressão axial, conforme 
está preconizado na NBR 5739 (ABNT, 2007), utilizando uma prensa hidráulica EMIC modelo PC200C. 

3. Resultados

3.1 Caracterização das obras 

Todas as obras analisadas possuíam um local fechado para o armazenamento do cimento, porém os 
agregados estavam depositados ao ar livre e em contato com o solo. A areia utilizada em todas as obras era 
proveniente de dragagem do rio Paraná e a pedra britada era de origem basáltica, e a água utilizada na 
produção do concreto era proveniente da compania de saneamento do Paraná (SANEPAR). No Quadro 1 são 
apresentadas as características de cada uma das obras selecionadas para o estudo e sua indicação na Figura 
1, onde são apresentadas imagens das obras. 

Quadro 1 – Características das obras avaliadas 

Obra 
Tipo de 

edificação 

Elemento 
estrutural 

concretado 

Havia projeto 
estrutural? 

Indicação na 
Figura 1 

1 Residencial térrea Pilares Não A 

2 
Residencial 2 
pavimentos 

Vigas e lajes Sim B 

3 
Residencial 2 
pavimentos 

Vigas baldrames Sim C 

4 
Residencial 2 
pavimentos 

Blocos de 
fundação 

Sim D 

5 
Residencial 2 
pavimentos 

Pilares Não E 

6 Residencial térrea Vigas baldrames Não F 

847



Importância do controle na produção do concreto em obras de pequeno porte 

Figura 1 – Imagens das obras avaliadas 

Na obra 2 o projeto estrutural não estava na obra na data da visita e nas obras 3 e 4 os projetos estruturais 
não indicavam o fck adotado para o dimensionamento. Portanto para as comparações de resistência foi 
considerado um fck mínimo de 20 MPa, como recomenda a norma NBR 6118 (ABNT, 2014). 

3.1 Propriedades dos materiais e traços dos concretos 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados dos ensaios de teor de umidade e massa específica dos agregados 
miúdos e graúdos. 
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Tabela 1 – Teor de umidade e massa específica dos agregados 

Obra 

Agregado miúdo Agregado graúdo 

Teor de umidade 
(%) 

Massa específica 
(g/cm³) 

Teor de umidade 
(%) 

Massa específica 
(g/cm³) 

1 2,36 2,65 1,21 2,91 

2 4,54 2,64 1,93 2,88 

3 3,39 2,65 1,54 2,87 

4 3,44 2,66 0,93 2,95 

5 3,01 2,65 2,82 2,81 

6 3,16 2,65 0,94 2,89 

As umidades calculadas foram utilizadas para correção da quantidade de água dos traços. As massas 
específicas dos agregados apresentam pequena variação entre as obras, devido ao material ser extraído na 
região oeste do Paraná. 

Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas as curvas granulométricas dos agregados miúdos e graúdos, 
respectivamente, obtidas pela média dos valores da porcentagem de massa passante nas peneiras de duas 
amostras avaliadas para cada obra. A granulometria dos agregados miúdos de todas as obras eram 
semelhantes, entretanto os agregados graúdos das obras 1 e 3 possuíam menor granulometria em 
comparação com as demais obras analisadas. 

Figura 2 – Curvas granulométricas do agregado miúdo 

849



Importância do controle na produção do concreto em obras de pequeno porte 

Figura 3 – Curvas granulométricas do agregado graúdo 

A Tabela 2 apresenta os consumos de materiais medidos em obra para a produção de uma betonada de cada 
traço, não considerando a umidade dos agregados na quantidade total de água. Na Tabela 3 são 
apresentados os traços, em volume, e a relação água/cimento, descontando a  umidade dos agregados e 
acrescendo este valor na quantidade de água.  

Tabela 2 – Quantidades de materiais utilizadas para produção de uma betonada de concreto 

Obra Cimento (kg) Areia (L) Brita (L) Água (L) 

1 50 82,53 73,36 64,72 

2 50 139,96 139,96 45,00 

3 50 139,96 139,96 23,05 

4 50 123,00 163,28 32,74 

5 50 212,06 148,44 62,20 

6 50 158,34 135,72 50,19 

Tabela 3 – Traços corrigidos, em volume, e relação água/cimento 

Obra Cimento Areia Brita Água/Cimento 
Teor de 

argamassa (%) 

1 1 4,84 4,35 1,35 57,3 

2 1 8,02 8,24 1,08 52,3 

3 1 8,11 8,27 0,59 52,4 

4 1 7,13 9,71 0,77 45,6 

5 1 12,34 8,66 1,46 60,6 

6 1 9,2 8,07 1,13 55,8 
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Analisando as proporções de materiais podem ser definidas três padrões distintos entre os traços utilizados. 
O traço da obra 1 apresenta pequeno volume de agregados e consequentemente maior consumo de cimento 
em relação aos demais, oposto ao traço da obra 5 que apresenta elevada quantidade de agregado miúdo e 
maior teor de argamassa. Exceto para o concreto da obra 3, a relação água/cimento apresentou valores 
elevados, acima do recomendado pela NBR 6118 (ABNT, 2014), que para classe de agressividade I limita  em 
0,65, compromentendo assim a durabilidade da estrutura. 

3.1 Propriedades dos concretos nos estados fresco e endurecido 

Na Tabela 4 são apresentadas a trabalhabilidade medida com o concreto no estado fresco e os resultados 
dos ensaios de compressão axial realizados aos 28 dias. 

Tabela 4 – Trabalhabilidade e resistência à compressão dos concretos 

Obra 
Abatimento 

(cm) 

Resistência à compressão (MPa) 
Média 

(MPa) 

Desvio 
padrão 

(MPa) 1 2 3 4 5 6 

1 18 5,53 5,73 5,40 5,25 5,25 5,65 5,47 0,20 

2 21 11,73 13,51 11,57 14,52 12,46 12,55 12,72 1,12 

3 10 33,38 33,66 32,16 35,07 31,46 33,83 33,26 1,25 

4 17 25,37 23,76 27,60 25,50 23,84 25,17 25,21 1,10 

5 18 11,64 10,85 10,77 11,50 10,42 11,18 11,06 0,47 

6 17 13,15 14,13 12,69 14,29 12,97 13,66 13,48 0,65 

A produção do concreto nas obras de pequeno porte é geralmente realizada pelos próprios operários, com 
base em seu conhecimento prático, visando garantir a trabalhabilidade do concreto. Como se observou, na 
maioria das obras a trabalhabilidade do concreto é elevada (acima de 16 cm) o que facilita a etapa de 
lançamento do concreto. Para obter a elevada trabalhabilidade constatou-se o aumento da quatidade de 
água na mistura, com fatores a/c acima muitas vezes acima de 1, o que resultou em redução da resistência à 
compressão axial, como pode ser observado na Figura 4.  

Figura 4 – Resistência à compressão média vs. relação água/cimento 
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Dentre os concretos avaliados, somente aqueles das obras 3 e 4 apresentaram resistência à compressão 
média acima de 25 MPa, o que, considerando o desvio padrão, deve resultar em resistência à compressão 
característica acima de 20 MPa, recomendado pela NBR 6118 (ABNT, 2014). 

A falta do controle tecnológico reflete não somente em riscos à segurança das estruturas, bem como a 
durabilidade das edificações, visto que elevada relação a/c resulta em concretos mais porosos, o que 
favorece a carbonatação. 

5. Conclusões

O acompanhamento da produção de concreto em obras de pequeno porte e a determinação da resistência 
à compressão axial destes concretos permite estabelecer as seguintes conclusões: 

Em obras de pequeno porte a dosagem dos materiais é realizada de forma expedita, sem controle da 
umidade dos agregados, sendo a trabalhabilidade adotada como um parâmetro qualitativo do concreto; 

A elevada adição de água na mistura acarretou na redução da resistência à compressão dos concretos, para 
valores abaixo do recomendado por norma, comprometendo não somente a segurança da edificação, mas 
também sua durabilidade, visto que os critérios de dosagem também estão relacionados à vida útil. 
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Resumo: O município de Belém de Maria, localizado na Mata Sul do estado de Pernambuco, sofreu 
inúmeros danos com as enchentes, devido as fortes chuvas que ocorreram na região em maio de 2017. 
Durante o acontecimento, a Ponte do Rosário, com sua superestrutura construída em concreto armado, 
situado no município, ficou submersa pelo Rio Panelas. Após ocorrência desses eventos intensos de chuva é 
necessário que sejam realizadas vistorias afim de avaliar o impacto causado às pontes e propor soluções, 
caso sejam necessárias intervenções; de forma que se garanta a segurança dos usuários que retornarão a 
usá-las. Tendo isso em vista, o trabalho tem por objetivo investigar as manifestações patológicas 
identificadas na Ponte do Rosário após exposição à ação da água, devido às enchentes, e propor soluções 
de recuperação que sejam necessárias. Para isso, foram analisadas fotografias e dados que coletados a 
partir de inspeções in loco, que uma vez identificadas os danos, foram propostas soluções de recuperação. 
Foram identificadas diversas manifestações patológicas na estrutura, entretanto, mesmo com a 
recuperação da ponte, eventos como o ocorrido em 2017, podem vir à danificar a estrutura, 
recomendando assim um estudo de viabilidade econômica para reconstrução da mesma com a elevação de 
sua cota, definida por um estudo hidrológico realizado. Espera-se com o desenvolvimento deste trabalho, 
contribuir com a preservação das pontes e, consequentemente, com a segurança de seus usuários. 

Palavras-chave: Manifestações Patológicas. Pontes. Concreto. Enchentes. 

Abstract: Belém de Maria’s Municipality, located in the Mata Sul region of the state of Pernambuco, 
suffered severe damage due to the torrential rain that caused a significant flood in May of 2017. Because of 
2017’s flood, the Rosário bridge, which is made of reinforced concrete, was entirely covered by the Panelas 
River. After those heavy rain episodes, inspections aiming to evaluate the impact caused to the bridge are 
required to find if any problems arose and if interventions are needed; Hence, ensuring the safety of the 
passengers that will make use of the bridge. Therefore, this paper aims to investigate the pathological 
manifestations identified in the Rosário Bridge after exposure to the water due to the flood and proposes 
the recovery options required. Several pathological manifestations were identified in the structure, 
however, even with the bridge’s recovery, other events, such as what happened in 2017, may damage the 
structure. Because of that, an economic feasibility study for its reconstruction with the elevation of its 
quota is recommended, as defined by a hydrological study. Due to the study conducted in this paper, it is 
expected that it is possible to contribute to the preservation of the bridges and, consequently, the safety of 
its users. 

Keywords: Pathological Manifestations. Bridges. Concrete. Floods. 
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1. Introdução

Ponte é a obra destinada à transposição de obstáculos dando continuidade a uma via de comunicação 
qualquer; os obstáculos podem ser: rios, braços de mar, vales profundos, entre outros (MARCHETTI, 2008). 
Tratam-se de obras de artes especiais que tem importância fundamental para estrutura que compõe as 
cidades.  
As pontes na maioria dos casos ficam sob ação da variação da cota da água, que em períodos de chuvas 
fortes e/ou frequentes podem inclusive superar sua altura, impossibilitando o deslocamento através dela e 
ainda expondo os elementos estruturais à uma situação atípica, devendo ser vistoriada antes da retomada 
da sua utilização para análise de possíveis novos danos ou agravamento de danos já existentes. 
Na Construção Civil, patologia se refere ao estudo de “doenças” que acometem o funcionamento adequado 
de uma construção (VASCONCELOS, 2018). Esse estudo é feito através da identificação e compreensão das 
manifestações patológicas, o que seria, na área de saúde, o estudo dos “sintomas”. 
É comum que as pessoas se atentem apenas para o estado de conservação da parte de cima da ponte, 
onde transitam. Por isso, é importante que sejam realizadas inspeções com o objetivo de verificar o estado 
de utilização, conservando a funcionalidade e segurança dentro dos padrões (VASCONCELOS, 2018). A 
realização de manutenções adequadas e periódicas, fazendo parte de um processo de gestão mais amplo, 
permite garantir maior vida útil e desempenhos estrutural e funcional satisfatórios (VITÓRIO, 2006 apud 
BASTOS; MIRANDA, 2017). 
Sabendo da importância da vistoria, principalmente após um evento de chuvas intesas, o artigo 
apresentará um estudo de caso da Ponte do Rosário, localizada no município de Belém de Maria, inspeção 
esta, feita após as enchentes causadas pelas chuvas que ocorreram na região da Mata Sul de Pernambuco, 
tendo como objetivo apresentar a identificação de manifestações patológicas, diagnóstico e sugerir 
soluções de recuperação, servindo para consulta sobre o tema para o caso estudado e/ou semelhantes. 

2. Definições e características estruturais de pontes

Segundo Cavalcante (2019), uma ponte é composta por elementos estruturais  divididos em 
superestrutura, formada pelas peças estruturais que têm a função de vencer o vão livre; infraestrutura, 
constituída por encontros, pilares e elementos de fundação; e a mesoestrutura, composta pelos aparelhos 
de apoio e estes fazem a ligação entre a superestrutura e a Infraestrutura. Sendo assim, a totalidade dos 
elementos estruturais em conjunto, tem como finalidade manter a estabilidade da ponte, como 
esquematizado na Figura 1. 

Figura 1 – Elementos Estruturais de uma Ponte 

Fonte: Cavalcante(2019) 

3. Ações das águas pluviais e fluviais em pontes

Os elementos estruturais que estão submersos estão sujeitos às ações hidrostáticas, hidrodinâmicas, 
erosão, ação de flutuabilidade, ação de detritos (referente a sólidos presente nas águas de inundação, que 
podem danificar a estrutura) e qualidade da água (no caso de conter salinidade ou algum tipo de 
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contaminação). Sendo inúmeras consequências relativa ao surgimento de manifestações patológicas, 
diante das ações provenientes das enchentes e inundações (ZEVENBERGEN, 2007 apud JONOV et al, 2013). 
Segundo a NBR 7187 (ABNT, 2003), empuxo d’água e a subpressão devem ser considerados nas situações 
mais desfavoráveis para a verificação dos estados limites, sendo enfocado o estudo dos níveis máximo e 
mínimo dos cursos d’água e do lençol freático. Diante disso, toda estrutura deve ser projetada, quando for 
o caso, para resistir ao empuxo d’água proveniente do lençol freático, da água livre ou da água acumulada
de chuva (SARTORTI, 2008).
Segundo Vitório (2002), os estudos hidrológicos realizados na etapa de concepção de projeto, são aqueles 
responsáveis por obtenção de um bom desempenho da obra ao longo da vida útil da estrutura, e se não 
considerados, podem vir a ter custos exorbitantes em sua manutenção em decorrência de fenômenos que 
não haviam sido considerados e premeditados. Este estudo é responsável por informações fundamentais, 
como níveis máximo e mínimo das águas e precipitação anual. 

4. Origem das manifestações patológicas em pontes

O surgimento de um problema patológico em dada estrutura indica a existência de uma ou mais falhas 
durante a execução de uma das etapas da construção, além do sistema de controle de qualidade próprio 
dessas atividades. Salvo os casos correspondentes à ocorrência de catástrofes naturais, em que a violência 
das solicitações, aliada ao caráter marcadamente imprevisível das mesmas, será o fator preponderante, as 
manifestações patológicas têm surgimento a partir de erros durante a realização de uma ou mais dassas 
atividades inerentes ao processo a que se denomina de construção civil (RIPPER E SOUZA, 1998). 
Segundo Helene (1992), o processo construtivo e uso podem ser divididos em cinco etapas: planejamento, 
projeto, fabricação de materiais, execução e uso (envolve a operação e manutenção das obras civis). Um 
diagnóstico adequado do problema deve indicar em que etapa do processo construtivo teve origem. 
Conforme é mostrado na Figura 2, uma elevada porcentagem das manifestações patológicas tem origem 
nas etapas de projeto e execução. 

Figura 2– Origem dos problemas patológicos com relação às etapas de produção e uso das obras civis em 1992. 

Fonte:adaptada de HELENE(1992). 

No entanto, na Figura 3, de acordo com Piancastelli (2012), as principais causas das manifestações 
patológicas, estão relacionadas, em sua maioria, à etapa de execução. Sendo também analisados os danos 
originados a partir de fortuitas e manutenções inadequadamente executadas. 

Figura 3– Origem dos problemas patológicos com relação às etapas de produção e uso das obras civis em 2012. 
Fonte: adaptada de Piancastelli(2012). 
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5. Estudo de caso

5.1 Caracteríticas da região 

A Ponte do Rosário está localizada no município de Belém de Maria, que se encontra na Mata Sul do estado 
de Pernambuco. A obra de arte especial atravessa o Rio Panelas, interligando os municípios de Belém de 
Maria e Lagoa dos Gatos, como pode-se observar pela Figura 5. 

Figura 5 – Vista da Ponte do Rosário. 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

A partir dos dados fornecidos pela Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, no ano de 2017, 
observam-se os impactos causados pelas grandes chuvas, trazendo como consequência os eventos de 
extrema cheias, no período entre os dias 25 e 29 de maio de 2017. Nesse intervalo de tempo, os rios 
situados no município de Belém de Maria, atingiram valores de cota máxima consideravelmente altos, 
havendo uma elevação acima da cota de inundação, como mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1 –Cotas de elevação do nível de rioslocalizados no município de Belém de Maria. 

ESTAÇÃO RIO 
COTA MÁX. 

ATINGIDA (CM) 
COTA DE ALERTA 

(CM) 

COTA DE 
INUNDAÇÃO 

(CM) 

ACIMA DA COTA 
DE INUNDAÇÃO 

(CM) 
Belém de Maria Panelas 583,2 300 400 183,2 

Batateira Una 699 450 550 149 
Fonte: Adaptado da APAC(2017). 

Através de dados coletados na Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, Tabela 2,que apresenta o 
acúmulo de chuva no município de Belém de Mariapara os meses de maio,em um intervalo de 10 anos, é 
possível observar queevento semelhanteao de 2017 jáhavia ocorrido em 2011, ambos gerando inundações 
e trazendo consequências para a região. 

Tabela 2 –Monitoramento pluviométrico do mês de maio do Posto de Belém de Maria no intervalo de 
10 anos. 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CHUVAS 
(MM) 52,8 482,8 104,0 115,9 170,7 61,3 157,9 445,8 186,1 97,6 236,6 

Fonte: Adaptado da APAC (2020). 

5.2 Caracteríticas da estrutura 

A obra de arte especial estudada, de acordo com os dados coletados pelo Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE), é uma ponte com extensão de 30 metros e com o total de 5,10 
metros em sua seção transversal, composta por uma pista de rolamento de 3,10 metros e cada passeio 
lateral com 0,90 metros. 
A ponte do rosário tem uma laje de concreto armado, colocada na década de 90, após uma enchente que 
destruiu o tabuleiro que anteriormente era de madeira.  A estrutura é disposta de maneira que suas 
extremidades se encontram apoiadas por cabeceiras de pedra argamassada e o tabuleiro central possui 
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dois pilares em pedra argamassada, com 1,8 metros de altura por 4 metros de largura, com fundação direta 
em rocha (CREA-PE). 
No evento ocorrido em 2017, a ponte do rosário ficou completamente submersa pelo Rio Panelas e sujeita 
as ações da água na estrutura, demonstrado na Figura 6. 

Figura 6 – Ponte do Rosário Submersa pelo Rio Panelas. 

Fonte: Adaptada do G1(2017). 

5.3 Metodologia 

O estudo de caso foi feito a partir da consolidação de um referêncial bibliográfico, proporcionando a 
construção de informações que compatibilizam com objetivo do trabalho desenvolvido de investigar as 
manifestações patológicas e propor soluções para os danos indentificados na ponte. 
Com base nos dados fornecidos pelo relatório técnico do projeto de apoio aos munícipios em Estado de 
Emergência da Mata Sul do estado de Pernambuco, realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Pernambuco (CREA-PE), resultante da inspeção visual executada no ano de 2017, após ter 
sido atingida pela enchente que ocorreu na região, levando em consideração a recomendações normativa 
do DNIT 010/2004-PRO (2004), foi realizada a compração dos resultados apresentados pelo orgão regional 
com os aspectos e conceitos levantados a partir da pesquisa literária e normativa realizada. Assim 
chegando à uma avaliação e proposta de recuperação dos danos indentificados na Ponte do Rosário.  

5.4 Resultados 

A inspeção visual possibilita observar o estado que a estrutura se encontra e fazer um reconhecimento das 
manifestações patológicas presentes na mesma. Sendo assim,analisa-se cada área que compõe a estrutura 
completa da ponte, individualmente. A partir do Quadro 1 exibir-se, pontualmente, as manifestações 
patológicas identificadas em cada região da Ponte do Rosário, apresentando recomendações para 
recuperação de cada uma das manifestações patológicas citadas. 

Quadro 1 – Análise das manifestações patológicas identificadas na estrutura da ponte. (continua) 

FIGURAS 
MANIFESTAÇÃO 

PATOLÓGICA LOCALIZAÇÃO 
RECUPERAÇÃO 

RECOMENDADA 

- Desgaste severo do 
concreto 

- Agregado graúdo 
aparente 

- Armadura aparente 

Pista de 
Rolamento 

- Limpeza da área danificada
- Recuperação completa da pista 

de rolamento 
- Recapeamento da pista de

rolamento 
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Quadro 1 – Análise das manifestações patológicas identificadas na estrutura da ponte. (conclusão) 

FIGURAS 
MANIFESTAÇÃO 

PATOLÓGICA 
LOCALIZAÇÃO 

RECUPERAÇÃO 
RECOMENDADA 

- Lixiviação
- Manchas de Umidade 
- Desplacamento do 

concreto 
- Agregado graúdo

aparente 
- Armadura aparente 
- Corrosão da Armadura 

Longarinas e 
Vigas  

- Identificar e solucionar a
origem da manifestação 
patológica

- Limpeza da área danificada
- Analise da perda de área do 

aço, para definir 
necessidade ou não de 
reforço da estrutura 

- Recuperação do concreto 

- Lixiviação
- Manchas de Umidade 
- Disgregação 
- Armadura Aparente 

Área sob o 
passeio 

- Identificar e solucionar a
origem da manifestação 
patológica

- Limpeza da área danificada
- Analisar se houve grandes

perdas da área do aço, para 
determinar se será 
necessário um reforço na 
estrutura 

- Recuperação do concreto 

- Desplacamento do 
concreto 

- Guarda-corpo 
danificado 

Tabuleiro 
- Recuperação do concreto 
- Instalação de novo guarda-

corpo 

- Ausência do aparelho
de apoio 

- Manchas de umidade
- Desplacamento do 

concreto 
- Armadura aparente 

Encontro da 
superestrutura 

com a 
Infraestrutura 

- Identificar e solucionar a
origem da manifestação 
patológica

- Colocação dos aparelhos de 
apoio

- Limpeza da área danificada
- Recuperação do concreto 

- Ausência do aparelho
de apoio 

- Manchas de umidade
- Lixiviação
- Fissuras
- Desplacamento do 

concreto 
- Armadura aparente 

Encontro da 
superestrutura 

com a 
Infraestrutura 

- Identificar e solucionar a
origem da manifestação 
patológica

- Colocação dos aparelhos de 
apoio

- Limpeza da área danificada
- Recuperação do concreto 

- Desplacamento do 
concreto ao redor do
dreno 

- Agregado graúdo
aparente 

- Armadura aparente 
- Corrosão da armadura 

Drenos no 
tabuleiro 

- Recuperação do concreto 
- Identificar e solucionaras 

falhas na instalação dos tubos
de drenagem 

Fonte: Autora (2020) com imagens do CREA-PE (2017) 
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Na pista de rolamento, desgaste severo na superfície do concreto, sendo evidente a perda de material, 
exposição de agregado graúdo e armaduras. Ainda no tabuleiro, é possível identificar manchas de umidade 
e lixiviação na parte inferior do mesmo. Fica evidente o desplacamento do concreto em grande parte da 
superestrutura, no qual as viga e longarinas apresentam sua armadura exposta e oxidada. Essa região se 
encontra em um estado de alta degradação, havendo a ruptura de parte da estrutura que se encontra sob 
o passeio.
Na região em volta dos tubos para drenagem, presente no tabuleiro, é possível identificar a oxidação da
armadura, que se encontra exposta. Também nota-se o desplacamento do concreto ao redor do dreno e
seu agregado graúdo aparente. Fator provocado, possivelmente, por uma má execução na instalações dos
tubos de drenagem.
A partir da inspeção visual realizada pelo CREA-PE, foi possível detectar a baixa qualidade e alta porosidade 
do concreto, tendo um impacto direto na resistência e vida útil da estrutura. 
Observando a região de contato entre as superestrutura e infraestrutura, não foi possível identificar 
aparelhos de apoio. Também houve a instalação e um braço que está servindo de apoio para uma 
tubulação no qual, de acordo com o relatório de inspeção realizado pelo CREA-PE, não foram concebidos 
no projeto, gerando assim uma sobrecarga nas vigas. 
Além das irregularidades e manifestações patológicas detectadas na estrutura, também pode-se concluir 
que, diante do acontecimento em 2017, no qual a ponte ficou completamente submersa após chuvas 
intensas na mata sul, a cota no qual a ponte foi projetada não condiz com o nível máximo que o rio pode 
atingir durante períodos de fortes chuvas.   
Dessa forma, foram apresentadas ações para recuperação de cada uma das manifestações patológicas 
identificadas, como apresentado no Quadro 1, tendo em vista também a indispensabilidade de uma 
manutenção periódica, para preservaçãodo desempenho estrutura, trazendo segurança para os 
transeuntes e minimizando custos decorrentes de incidentes ocasionados ou agravadosdevido a ausência 
de uma manutenção preventiva. 

6. Considerações Finais

A Ponte do Rosário apresentou em sua estrutura várias manifestações patológicas, como desplacamento 
do concreto, armadura e agregado graúdo aparente, corrosão, fissuras, lixiviação, entre outras, sendo esses 
danos originados de um conjunto de falhas em diversas etapas, incluindo desde seu planejamento até sua 
manuteção, e que podem ter sido bastante agravados com os eventos de fortes chuvas ocorridos em Belém 
de Maria em 2017.  
Com a identificação e compreensão das manifestações patológicas encontradas na ponte foram feitas 
recomendações de recuperação para cada manifestação identificada. Porém, uma recuperação completa 
de toda a estrutura seria o mais adequado a ser realizado, e incluindo alguns elementos de proteção, por 
exemplo;  e não apenas a recuperação pontual dos danos identificados e associados à manifestações 
patológicas. Com isso, a ponte teria a vida útil aumentada e ofereceria mais segurança e proteção aos 
usuários.  
Por um outro ponto de vista, compreende-se que as enchente e o acúmulos de água na região acarreta em 
danos ocasionados pela ação da água (ações hidrostáticas, hidrodinâmicas, erosão, flutuabilidade, ação de 
detritos  e qualidade da água). Logo, mesmo que a ponte seja recuperada, outros eventos como este, 
ocorrido em 2017, podem vir à danificar a estrutura. Logo, uma alternativa seria a realização de um estudo 
de viabilidade econômica para o cenário de reconstrução da ponte com a elevação de sua cota. Em um 
novo projeto seria possível também atualizar o seu layout, de forma a atender melhor as necessidades de 
seus usuários e inserção de elementos que promova um aumento da sua durabilidade e vida útil. 
O que foi desenvolvido e epresentado aqui servirá de consulta para ações que visem a recuperação da 
Ponte do Rosário, uma vez que se identificou, discutiu e foram realizadas sugestões de recuperação; 
provocou-se também o interesse de simulação de um cenário de reconstrução da ponte. A devida atenção 
deve ser dada essas estruturas, pois além de ser fundamental para mobilidade da população, escoamento 

Manifestações Patológicas em Obra de Arte Especial após Enchentes na Mata Sul de Pernambuco – Estudo de Caso da 
Ponte do Rosário   

859



Manifestações Patológicas em Obra de Arte Especial após Enchentes na Mata Sul de Pernambuco – Estudo de Caso da 
Ponte do Rosário   

de mercadorias, entre outras, estando diretamente ligada a economia e outras áreas importantes de 
região, principalmente nos casos em que a ponte é a única via de acesso à uma localidade. 
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Resumo: O presente artigo propôs a realização de um estudo de obras de engenharia civil que 
apresentaram falhas e não conformidades. Buscou-se identificar em qual das três fases originam-se os 
erros: concepção e projeto, execução e manutenção.  A fase da execução engloba desde a aplicação de 
materiais inadequados e até mesmo a verificação do processo executivo adequado para o modelo. 
Discutiu-se e abordou-se a sistemática de quantificar em qual ou quais dessas três etapas há maior 
ocorrência e/ou incidência dos erros construtivos. A metodologia utilizada foi à revisão sistemática da 
bibliografia visando sustentar o objeto desse estudo por meio das contribuições científicas de diversos 
autores e publicações sobre o tema. Nesse sentido, aplicou-se como metodologia científica a busca por 
artigos de investigação e estudos de casos, disponíveis na plataforma de periódicos CAPES e em revistas 
brasileiras, renomadas e reconhecidas pelo conteúdo de obras da Engenharia Civil. Trabalhou-se com a 
expectativa de apontar e identificar a origem dos erros e inadequações no processo construtivo, dentro de 
um vasto universo de obras. Assim, o crivo aplicado para a seleção de referências se deu inicialmente a 
partir dos títulos encontrados e, posteriormente, pela realização de novo filtro pela leitura do resumo. E, 
por último, por meio de uma leitura integral. Foram selecionados, inicialmente, 654 artigos, e deste 
conjunto foram escolhidos 113 para compor o banco de informações da revisão bibliográfica final. Assim, 
constatou-se que as origens do problema construtivo residem predominantemente na fase de execução da 
obra, com maiores registros de eventos que apontavam inconformidades e discordâncias construtivas, 
seguindo-se as fases projetual e manutenção, nessa ordem, apresentando números bastante significativos. 
Observou-se ainda que as manifestações de erros e não conformidades construtivas estão presentes em 
mais de uma etapa, com a significativa porcentagem de 59% dos acontecimentos da amostra desta 
investigação. 

Palavras-chave: Engenharia de estruturas, projeto e execução de obras, fases do processo construtivo, 
erros e inconformidades. 

Abstract: This research proposed a study of civil engineering works that presented flaws and non-
conformities. It was tried to identify in which of the three phases the errors originate: conception and 
design, construction, and maintenance.  It was discussed in which of three phases there is a greater 
occurrence and/or incidence of constructive errors. The methodology used was bibliography's systematic 
review to support the object of this study through the scientific contributions of several authors and 
publications on the subject. In this sense, the search for articles and case studies, available on the CAPES 
platform journals and in some Brazilian journals was applied as a scientific methodology. Research was 
carried out with the expectation of pointing out and identifying the source of errors and non-conformities 
in the construction process, within a vast universe of works. Thus, selection criteria applied for choosing 
references was initially based on the article's titles and, later, through the realization of a new filter by 
reading the summary. And, finally, through a full reading. Initially, 654 articles were selected, and from this 
set, 113 were chosen to compose the database of the final bibliographic review. Thus, it was found that the 
origins of the construction problem lie predominantly in the construction phase, with greater records of 
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events, followed by the design and maintenance phases, in that order, presenting quite significant 
numbers. It was also observed that manifestations of errors are present in more than one phases, with a 
significant percentage (59%) of the events in the sample of this investigation. 

Keywords: Structural engineering, design and construction of works, construction process phases, errors 
and non-conformities. 

1. Introdução

O mercado da construção civil é um campo de acentuada importância no aspecto social e econômico, pois, 
tem o papel de produzir obras destinadas à infraestrutura, moradia, atividades comerciais, industriais etc., 
cooperando para a geração de emprego e renda, abrindo caminhos para o progresso social.  

Para Isoppo e Bernardino (2017), tais demandas fez com que a engenharia civil passasse por um processo 
de alteração e evolução desde sua origem até os tempos atuais. Dessa forma, foi exigido que todos os 
atores envolvidos se readequassem, operacional e estrategicamente, dos processos construtivos (VANNI, 
GOMES e ANDERY, 2016). Nesse sentido, procurar-se-ia, portanto, minimizar a frequência de falhas 
construtivas, além de diminuir perdas e reduzir tempos ociosos, promovendo o aumento da produtividade 
(KATO, 2002). 

Contudo, percebe-se, ainda hoje, a ocorrência significativa de erros em projetos estruturais, a baixa 
capacitação da mão de obra atuante na fase de execução, a ocorrência de falhas na gestão de obras, o 
desleixo com a manutenção das estruturas, dentre outros problemas relacionados ao processo de 
construção civil. 

Dentro deste contexto, o presente artigo apresenta a avaliação de anormalidades construtivas em obras de 
engenharia civil, com o intuito de responder à seguinte questão: Em qual das fases do processo de 
construção civil há maior ocorrência de falhas? O principal objetivo da pesquisa é alertar e contribuir para o 
aprimoramento técnico e profissional buscando a melhoria da qualidade dos serviços de engenharia, seja 
na fase de projeto, construção ou manutenção. 

2. Referencial Teórico

Existem cinco etapas que compõem o processo construtivo, são elas: planejamento; elaboração de 
projetos; preparação para execução; execução e, por fim, a etapa de uso (FABRÍCIO, 2002; ROMANO 2003). 
A primeira fase do processo de projeto refere-se ao planejamento que compreende a concepção e todos os 
estudos e análises técnicas e econômicas preliminares, tendo como pré-requisito o planejamento 
estratégico da construtora e/ou incorporadora responsável pela obra; informações dos clientes, e por 
último, dados do mercado quanto ao produto a ser ofertado (TZORTZOPOULOS, 1999). 

Na segunda fase no qual é tratada a elaboração do projeto, se define a solução mais adequada e viável para 
a construção do produto da construção civil, estabelecendo todas as especificações necessárias por meio 
de desenhos gráficos, memoriais descritivos, entre outros dados capazes de definir claramente todas as 
características do produto a ser construído, de modo a subsidiar a sua execução (ASBEA (2000) apud 
ROMANO, 2003). A terceira etapa, conforme Romano (2003) está relacionada à preparação para execução 
dos projetos elaborados. Assim, ocorre à transição entre o projeto e a execução, havendo interação entre 
fases de concepção, elaboração de projetos e preparação. 

A quarta fase, trata da execução propriamente dita e destina-se ao estágio do processo produtivo, no qual 
há a realização de todas as atividades em prol da materialização do produto. Já a quinta e última fase 
compreende um grupo de atividades indispensáveis para manter o bom desempenho ao longo do tempo, 
englobando desde a limpeza e substituição ou restauração de elementos com baixo desempenho, até 
mesmo consertos de defeitos originados durante alguma das etapas construtivas, em prol do bom 
desempenho estrutural (CREMONINI, 1988; CBIC, 2013). 
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Dentre as principais causas de incidentes em obras de engenharia, têm-se os erros de projeto e de 
execução, ocasionados por diversos fatores como imperícia, negligência ou imprudência. Contudo, há 
situações e incidentes motivados por condições adversas e fatores imponderáveis, como os ocorridos em 
catástrofes naturais (MARCELLI, 2007). 

Quanto aos erros cometidos na fase projetual, ocorrem no momento da concepção da obra, e segundo 
Vanni et al. (1999) e Correia et al. (2018), o segredo para o bom desempenho de uma obra está no projeto, 
considerado como carro-chefe para racionalização e onde deve-se avaliar particularidades do processo para 
que se obtenha sucesso na etapa de construção. Nesse sentido, para Correia et al. (2018), a fase de projeto 
é um eixo determinante no panorama de qualquer obra sendo necessário uma análise cautelosa, de forma 
conciliada e em harmonia com o setor de produção. 

Com relação aos erros nos processos executivos, para Bomtempo (2017), os mesmos acontecem no 
decorrer, ou no desenvolvimento de uma obra e algumas falhas podem ocasionar danos à estrutura, 
levando-a ao colapso total ou parcial.  

As manifestações patológicas ocasionadas na concepção de projetos são aquelas que resultam de um 
planejamento inadequado ou falhas técnicas, seja por falta de conhecimento ou descuido, podendo 
originar de uma falha nas especificações do anteprojeto ou até mesmo na elaboração do projeto executivo, 
o que torna imprescindível a importância de uma gestão eficaz na fase de execução das obras (TRINDADE,
2015). Os problemas patológicos construtivos também podem surgir devido à utilização incorreta na etapa
do pós-obra, mesmo que se tenha atingido na etapa de execução, a ausência de anomalias, em
decorrências de modificações na estrutura, podendo provocar a instabilidade da estrutura, ocasionar
trincas, deformações, perda de resistência etc. (IANTAS, 2010; TRINDADE, 2015).

Conforme Oliveira (2013), algumas pesquisas apontam que a maior parte das manifestações patológicas 
surge durante a fase de execução da obra, oposto ao que ocorre na Europa, em que o maior percentual dos 
problemas se manifesta na fase projetual, assim como, abordado por Helene (2003), em que a fase de 
concepção de projetos é a etapa construtiva que ocorre erros em maior incidência, como ilustrado no 
Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Origem dos problemas patológicos com relação às etapas construtivas 

Fonte: (HELENE, 2003, p. 25) 

3. Metodologia

A metodologia adotada na pesquisa em questão é a revisão bibliográfica sistemática relacionada a obras de 
engenharia civil que apresentaram falhas, manifestações patológicas, erros ou não conformidades, para 
base de análise, apuração dos resultados e posteriormente conclusões a respeito do objeto de estudo desta 
investigação. 
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Assim, foi realizada a busca por artigos e estudos de casos em revistas brasileiras e publicações em bases 
disponíveis na plataforma de periódicos CAPES reconhecidos pelo seu conteúdo e teor dentro no know hall 
de engenharia civil, que identificassem a origem das falhas, erros e inconformidades no processo 
construtivo dentro do universo de obras de engenharia. 

Ressalta-se ainda que, não se aplicou quaisquer restrições quanto ao tipo de obra, especificação de 
estrutura, técnica ou metodologia construtiva, seja ela obra de arte, predial, obras de terra, estradas, 
infraestrutura, estruturas de aço, madeira, concreto, entre outras. 

Nesse cenário, foram priorizados os resultados que referenciavam as origens do problema construtivo 
dentre suas três etapas (projeto, execução e manutenção), para que fosse possível atender a finalidade 
desse estudo. 

Durante a leitura da bibliografia, observou-se os apontamentos de falhas advindas da fase de planejamento 
e projeto, do processo de execução e do período de manutenção. Então foi possível apurar e analisar em 
qual ou quais das etapas originam-se, com maior ocorrência, as não conformidades. 

Selecionou-se, para compor esta pesquisa, cinco bases da plataforma de periódicos CAPES, sendo elas: 
American Society of Civil Engineers; Engineering Journals (ProQuest); IEEE Xplore; ScienceDirect (Elsevier) e 
Taylor & Francis Online. Com relação às revistas brasileiras foram consultadas a Revista Concreto e 
Construções e a Revista de Materiais e Estruturas do IBRACON. Isto posto, selecionou-se ainda como 
termos de busca, expressões nos idiomas inglês e português. 

Além disso, definiu-se ainda como período de pesquisa as publicações realizadas nos últimos cinco anos, ou 
seja, entre o intervalo dos anos de 2015 a 2020 com o propósito de trazer mais contemporaneidade à 
conjuntura da construção civil, pois, a origem das falhas e erros construtivos podem se submeter a 
mudanças frente a inserção de novas práticas, tecnologias etc. 

Optou-se ainda por realizar a busca de dados e informações inicialmente pelo título das publicações, e, 
após esse crivo, fez-se uma nova triagem a partir da leitura do resumo dos artigos e estudos de casos, e, 
por último, realizou-se um filtro final de todo o material, selecionando-os por meio da leitura na 
integralidade. 

A Tabela 1 apresenta um resumo dos resultados obtidos em cada fase da busca dessa investigação, desde a 
seleção por título, resumo e da triagem na fase de leitura. 

Tabela 1 – Resumo dos resultados de busca de artigos científicos e estudos de casos (Metodologia) 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Planilhas construídas com o auxilio do programa Microsoft Office Excel, foram utilizadas para organizar as 
informações, gerir os dados, realizar os levantamentos, além de, promover relatórios a partir de tabelas e 
gráficos capazes de apoiar as análises alusivas ao objeto dessa pesquisa (apêndices A, B, C e D e Quadros 1 
a 6, VIEIRA, 2020). 

4. Resultados e discussões dos resultados

Essa pesquisa buscou identificar a origem dos erros e inconformidades existentes no processo construtivo,  
em que, priorizou-se apurar em qual das três etapas (projeto, execução e manutenção) predominam-se a 
ocorrência de falhas e não conformidades em obras de engenharia. 

Base CAPES / Revista Brasileira Idioma
Qtde Selecionados

por Título

Qtde Selecionados

por Resumo

Qtde Selecionados

por Leitura

American Society of Civil Engineers Inglês 207 50 34

ScienceDirect (Elsevier) Inglês 51 12 11

Engineering Journals (ProQuest) Inglês 76 13 10

Taylor & Francis online Inglês 238 43 31

IEEE Xplore Inglês 15 3 3

Revista Concreto e Construções Inglês / Português 53 31 23

Revista IBRACON de Estruturas e Materiais Português 14 6 1

654 158 113Total:
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Sob esse aspecto, é possível perceber pelo Gráfico 2 e Tabela 2 que a etapa onde originam-se 
predominantemente os erros, encontra-se na fase de execução onde há 75 ocorrências que correspondem 
a 38% dos eventos, isto é, mais de um terço dos apontamentos. 

Em seguida, tem-se ocupando o segundo lugar a fase de projeto com 32% dos casos, percentual este muito 
próximo a terceira e última colocação representada pela etapa de manutenção que atingiu 30%. 

Gráfico 2 – Origem dos erros construtivos - Sem considerar as ocorrências combinadas 

Fonte: Resultado da pesquisa (2020). 

Tabela 2 – Origem dos erros construtivos - Sem ocorrências combinadas 

Fonte: Resultado da pesquisa (2020). 

Todavia, é possível observar ainda na Tabela 2 que há um total de 198 apontamentos, ou seja, um número 
superior ao quantitativo de artigos e estudos de casos selecionados para essa amostragem, assim, tal 
divergência é justificada por obras que apresentaram ocorrências de falhas combinadas em mais de uma 
etapa, isto é, ocorreram falhas em diversos períodos durante o processo construtivo. 

Portanto, considerando esse novo contexto foi imprescindível aprofundar este estudo e analisar as 
situações onde ocorreram erros e falhas em apenas uma das etapas, bem como, as ocasiões que por sua 
vez encontram-se manifestações de discordâncias em mais de uma fase do processo construtivo. 

Para tanto, foi possível perceber por meio do Gráfico 3 e da Tabela 3 que, quando os números são 
analisados de forma isolada, ou seja, quando agrupamos as obras que apresentaram erros construtivos 
fundamentados na(s) mesma(s) origem(gens), a etapa projetual, em um cenário em que ocorreu 
inadequações apenas nesse momento, aparece com 17 eventos, se comparada as demais ocorrências que 
exibiram erros em apenas uma das fases. 

Com relação aos casos em que foram sinalizados a origem dos problemas construtivos na fase de 
manutenção apenas, obteve-se o segundo lugar com 16 apontamentos, seguindo da etapa de execução 
com apenas 13 indicações de inconformidades. 

Assim, observa-se uma mudança de posicionamentos comparando-se os resultados do Gráfico 2 com o 
Gráfico 3, entretanto, cabe ressaltar ainda que, ambas as análises estão corretas, havendo apenas diretrizes 
e parâmetros díspares, onde, ora analisam-se os apontamentos das falhas de modo geral, onde, foi 

63; 32%

75; 38%

60; 30%

ORIGEM DOS ERROS

Projeto Execução Manutenção

Origem Quantidade de Apontamentos Percentual (%)

Projeto 63 31,8%

Execução 75 37,9%

Manutenção 60 30,3%

198 100,0%
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contabilizado apenas os quantitativos, desconsiderando o agrupamento de cenários ou combinações, e, ora 
estudou-se as indicações de erros sob o aspecto de grupos de obras com as mesma características quanto 
a(s) fase(s) que originaram os erros construtivos. 

Além disso, o Gráfico 3 e a Tabela 3 ilustram ainda que, de modo geral, o ranking número 1 no que tange as 
não conformidades em obras de engenharia civil contempladas na amostragem de 113 documentos, para 
análise nesta pesquisa, encontram-se combinadas em projeto e execução. Em outras palavras, observou-se 
que as inadequações nas fases de projeto e execução simultaneamente, foram preponderantes para o 
surgimento de erros na construção civil. 

Da mesma forma, o segundo lugar corresponde às obras que apresentaram erros e inadequações nas 
etapas de execução e manutenção ao mesmo tempo, com 21 apontamentos que correspondem a 18,6% 
dos casos. E, seguindo em terceira posição, tem-se um quadro crítico onde deparou-se com falhas em todas 
as etapas da obra, isto é, nas fases de projeto, execução e manutenção concomitantemente. 

Gráfico 3 – Resultados referente a origem dos erros construtivos 

Fonte: Resultado da pesquisa (2020). 

Tabela 3 – Resultados referente a origem dos erros construtivos 

Fonte: Resultado da pesquisa (2020). 

Logo, a partir desse levantamento e apuração de dados, notou-se que as manifestações de erros e não 
conformidades construtivas estão presentes em mais de uma etapa, por corresponderem a 59,3% dos 
casos desta análise, como pode ser observado na Tabela 4, ou seja, é possível perceber que se erram em 
mais fases dentro do processo construtivo, podendo impactar drasticamente nas propostas de soluções e 
correções no que tange a reparação de danos, encarecendo-as e até mesmo inviabilizando-as. 
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Rótulos de Linha Contagem de Status Geral Percentual (%)

Apenas Execução 13 11,5%

Apenas Manutenção 16 14,2%

Apenas Projeto 17 15,0%

Execução e Manutenção 21 18,6%

Projeto e Execução 23 20,4%

Projeto e Manutenção 5 4,4%

Projeto, Execução e Manutenção 18 15,9%

Total Geral 113 100,0%
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Tabela 4 – Resultados referentes a origem dos erros construtivos - Por cenário 

Fonte: Resultado da pesquisa (2020). 

5. Conclusões

A engenharia civil está além de projetar e construir obras, visto que, ela é a grande responsável por 
proporcionar o desenvolvimento das cidades e por mostrar-se indispensável para a ampliação da 
infraestrutura, bem como, para a resolução de problemas de caráter econômico e social. 

Dessa forma, nota-se que a indústria civil é extremamente relevante desde sua origem até os tempos 
atuais, especialmente por se tratar de um dos grandes motores econômicos e de desenvolvimento 
continuo de um país, capaz de promover obras destinadas à moradia, comércio, lazer, urbanização etc., 
promovendo o bem estar da sociedade, oferecendo melhores condições para o ser humano. 

Nesse cenário, sabe-se que as atividades relacionadas ao mercado da construção civil exigem de todos os 
agentes nesse processo uma adequação estratégica e operacional frente ao processo construtivo desde à 
qualidade, desempenho e ausência de não conformidades, uma vez que, quando não são submetidas à 
análises e inspeções podem comprometer a funcionalidade e segurança da estrutura, podendo provocar 
colapsos atingindo diretamente a segurança de pessoas e outros bens, convocando, para tanto, ações e 
cuidados a serem adotados durante todas as fases da construção em prol de eliminar falhas. 

No entanto, percebe-se que a ocorrência de erros e inconformidades construtivas está cada vez mais 
presente e recorrente em obras de engenharia civil pelo mundo, originando em todas as fases do processo 
de construção, havendo inclusive acúmulo de erros em mais de uma etapa, independente da sua 
finalidade. 

Para tanto, a partir deste estudo foi possível notar que as manifestações patológicas são sintomas de erros 
originados na fase de projeto, execução e manutenção, e, sobretudo, com relação a esta pesquisa na qual 
avaliou-se 113 publicações acerca do tema, concluiu-se que a fase crítica do processo construtivo em que 
deparam-se o maior número de ocorrências de falhas e não conformidades encontra-se primeiramente na 
etapa de execução da obra, seguido da fase projetual, contudo, ainda que ocupando a última colocação, 
percebeu-se que o período compreendido pela manutenção também apresentou números de eventos 
representativos e significativos e que não devem ser desprezados na amostra. 

Ressalta-se ainda que, o mercado da construção civil submete-se, constantemente, a inovações e 
adequações, mediante o avanço tecnológico que promove a inserção de novos produtos, ferramentas, 
sistemas, entre outros insumos. Assim, o cenário atual, deve ser observado e estudado com frequência, 
para que se possa buscar soluções e intervenções capazes de eliminar ou ao menos reduzir tais ocorrências, 
e, além disso, trazer resultados atualizados para o cenário da construção civil. 

Ademais, conclui-se por meio da apuração dos resultados e dados levantados nesta pesquisa que, as 
manifestações de erros e não conformidades construtivas, presentes em mais de uma etapa, representam 
cerca de 59% dos acontecimentos desta análise. Isto é, erram-se em diversos momentos do processo, o que 
potencializa no encarecimento de técnicas e soluções corretivas, podendo inclusive inviabilizá-las em 
determinadas situações, ou até mesmo provocar danos irreparáveis, quando comprometem a segurança 
dos usuários. 

Rótulos de Linha
Contagem de 

Status Geral

Percentual por 

Status(%)
Cenário

Percentual por 

Grupo (%)

Apenas Execução 13 11,5%

Apenas Manutenção 16 14,2%

Apenas Projeto 17 15,0%

Execução e Manutenção 21 18,6%

Projeto e Execução 23 20,4%

Projeto e Manutenção 5 4,4%

Projeto, Execução e Manutenção 18 15,9%

Total Geral 113 100,0% - 100,0%

40,7%

59,3%

Ocorrência em 

apenas uma 

etapa

Ocorrência em 

mais de uma 

etapa
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Resumo: As manifestações patológicas prediais podem causar grandes prejuízos financeiros e até mesmo 
comprometer a segurança dos usuários. Essas falhas e anomalias poderiam, contudo, ser evitadas com 
medidas simples que se iniciam com a realização da Inspeção Predial. Tal processo tem o objetivo de 
auxiliar na gestão da edificação e contribui com a mitigação de riscos técnicos e econômicos relacionados à 
perda do desempenho da estrutura. O presente trabalho tem como objetivo realizar a Inspeção Predial em 
uma edificação de autoconstrução, utilizando a normativa vigente da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Para o seu desenvolvimento, foram adotadas todas as etapas recomendadas pela norma, 
principalmente aquelas relacionadas à: anamnese (visando a identificação das características construtivas), 
classificação das irregularidades constatadas e recomendações necessárias para restaurar ou preservar o 
desempenho durante a vida útil da edificação. Diante da análise realizada, constata-se que a edificação 
inspecionada possui inconformidades técnicas e construtivas. Os principais problemas detectados estão 
relacionados à fissuração e umidade. Foi encontrada uma trinca, possivelmente causada por recalque 
diferencial, em virtude de um reservatório de água instalado em cima do banheiro. Se o recalque não 
estiver estabilizado, pode comprometer a segurança dos usuários. Por fim, independentemente da 
gravidade, recomenda-se que sejam realizadas as intervenções sugeridas o quanto antes, através da 
atuação de profissionais especializados, para sanar as irregularidades e evitar a evolução e o surgimento de 
novas manifestações patológicas. 

Palavras-chave: Manifestações patológicas, inspeção predial, edificações de autoconstrução. 

Abstract: The pathological manifestations of buildings can cause great financial losses and even 
compromise the safety of users. These failures and anomalies could, however, be avoided with simple 
measures that start with the completion of the Building Inspection. This process is intended to assist in the 
management of the building and contributes to the mitigation of technical and economic risks related to the 
loss of the structure's performance. This paper aims to carry out the Building Inspection in a self-constructed 
building and for that purpose, the current regulations of the Brazilian Association of Technical Standards 
(ABNT) were used. For its development, all the steps recommended by the standard were adopted, mainly 
those related to: anamnesis (aiming at the identification of the construction characteristics), classification of 
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the irregularities found and recommendations necessary to restore or preserve the performance during the 
useful life of the building. In view of the analysis carried out, it appears that the inspected building has 
technical and constructive non-conformities. The main problems detected are related to cracking and 
moisture. A crack was found, possibly caused by differential settlement, due to a water tank installed on top 
of the bathroom. If repression is not stabilized, it can compromise the safety of users. Finally, regardless of 
the severity, it is recommended that the suggested interventions be carried out as soon as possible, through 
the work of specialized professionals, to remedy the irregularities and prevent the evolution and the 
appearance of new pathological manifestations. 

Keywords: Pathological manifestations, building inspection, self-construction buildings. 

1. Introdução

O expressivo e desordenado acréscimo populacional nas cidades, ocorrido com êxodo rural, principalmente 
nas décadas de 1950 a 1980, definiu o perfil que as cidades brasileiras possuem hoje, mas também causou 
problemas sociais como falta de empregos e de moradias (ALVES et al., 2011). Uma saída para esta questão 
foi a construção de casas pelos próprios moradores. Balthazar (2012, p.35) define autoconstrução como 
"uma modalidade construtiva autônoma, em que o morador empreende a provisão de sua própria casa 
desde a escolha do terreno, planejamento, definição de projeto e execução da obra". Como afirmam Silva e 
Máximo (2017), este tipo de construção pode representar dois tipos de problemáticas: uma na esfera 
sócio-política, e outra na esfera técnica, devido à baixa qualidade espacial e às más condições de conforto 
ambiental e segurança. 

Conforme Souza (2017), em edificações autoconstruídas não há planejamento prévio especializado e todas 
as decisões construtivas são tomadas na obra, baseadas no conhecimento popular e na experimentação 
prática e não na técnica.  A falta de conhecimento técnico resulta no aparecimento de diversas 
manifestações patológicas que causam perda de desempenho e reduzem o tempo de vida útil da 
edificação. Além disso, os residentes muitas vezes não têm conhecimento da importância de se realizar 
manutenções periódicas e do papel da Inspeção Predial na conservação do local. Essa última atividade é 
atualmente regulamentada pela norma NBR 16747: Inspeção predial ‒ Diretrizes, conceitos, terminologia e 
procedimentos (ABNT, 2020). 

Essa norma define a Inspeção Predial como "o processo de avaliação das condições técnicas, de uso, 
operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos, de 
forma sistêmica e predominantemente sensorial (na data da vistoria), considerando os requisitos dos 
usuários" (ABNT, 2020, p.3).  

O presente trabalho consistiu na realização da Inspeção Predial, de acordo com os requisitos da NBR 16747 
(ABNT, 2020), em uma residência localizada no Município de Curvelo/MG, onde foram verificados todos os 
aspectos de uso e manutenção da edificação, buscando orientar a conservação e o desempenho adequado 
dos seus sistemas.  

2. Inspeção predial

A trajetória da Inspeção Predial, de acordo com Neves e Branco (2009), iniciou-se no Brasil em 1999. No 
ano de 2001, o IBAPE-SP lançou a primeira norma técnica de inspeção predial, um avanço muito importante 
para as atividades na área (NEVES e BRANCO, 2009). Em 2012, o IBAPE Nacional lançou a Norma de 
Inspeção Predial Nacional (IBAPE, 2012). Em 2020 foi lançada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, a NBR 16747, onde são estabelecidos os critérios e as etapas para que a Inspeção Predial seja 
sistemática e metodológica (ABNT, 2020). 

Qualquer etapa do processo construtivo pode contribuir para o surgimento de manifestações patológicas. 
Esses problemas, quando surgem, devem ser identificados e tratados o quanto antes para não 
comprometerem a segurança, a qualidade e o desempenho do edifício. De acordo com Lima et al. (2017), a 
falta de programas de manutenção das edificações é uma das principais causas de deterioração precoce do 
ambiente construído. Souza et al. (2020) afirmam ainda que toda edificação deve ter um programa de 
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manutenção específico, com considerações sobre projeto, memoriais descritivos e manuais de uso e 
operação. No entanto, pelas características das autoconstruções, edificaçõesdeste tipo não costumam 
possuir nenhum tipo de programa que oriente a manutenção predial.  

A Inspeção Predial pode ser conceituada como um processo auxiliar na gestão da edificação para mitigar 
riscos técnicos e econômicos ligados ao desempenho da edificação (ABNT, 2020). O seu objetivo é 
constatar o estado atual da edificação na data da vistoria e sua finalidade é instruir a gestão do uso, 
operação e manutenção, levando em consideração os requisitos dos usuários. De forma que fica evidente 
que a Inspeção periódica visando manutenção é uma peça importante para a vida útil da edificação. 

De acordo com a NBR 16747 (ABNT, 2020), as etapas da inspeção predial são divididas em: levantamento e 
análise dos dados e documentação, anamnese, vistoria da edificação, classificação das irregularidades e as 
recomendações pertinentes, organização das prioridades, avaliação da manutenção e do uso e a 
elaboração do laudo técnico. 

4. Metodologia

4. 1 Estudo de caso

O presente trabalho apresenta o estudo feito em uma residência unifamiliar, autoconstruída e de único 
pavimento, localizada no Município de Curvelo/MG. Esta edificação foi  erguida em concreto armado, com 
alvenaria de vedação de tijolos cerâmicos e tem idade aproximada de 50 anos. 

Trata-se de um exemplo de edificação autoconstruída em que se pode discutir a respeito da relevância das 
normas técnicas e de profissionais qualificados para se minimizar a ocorrência de anomalias e falhas 
construtivas. Vale salientar que essa construção foi executada a bastante tempo, antes mesmo da 
publicação de muitas das normas hoje existentes. Além disso, como é comum nas edificações 
autoconstruídas, raramente há o acompanhamento de um profissional habilitado para orientar a execução 
dos trabalhos, de construção e reformas, o que, apesar da experiência dos construtores, pode levar a falhas 
construtivas que posteriormente resultam no surgimento de manifestações patológicas mais graves. 

As manifestações patológicas podem ser decorrentes de diversos fatores como, por exemplo, práticas 
inadequadas de construção e baixa qualidade dos materiais (NOVELLE,2018). Com isso, se torna ainda mais 
importante a realização das Inspeções Prediais periódicas.  

4.2 Metodologia de inspeção em edificações 

A metodologia empregada seguiu as prescrições da NBR 16747 (ABNT, 2020). O gráfico de processos abaixo 
(Figura 1) resume a metodologia adotada. 

Figura 1 – Metodologia da inspeção 
Fonte: Autores 
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4.3 Elaboração do Laudo 

O laudo de Inspeção Predial contém informações como: identificação do solicitante, descrição da 
edificação, análise dos dados e das documentações solicitadas e disponibilizadas, descrição da metodologia 
adotada, entre outros. 

A norma técnica vigente pede que as irregularidades constatadas sejam classificadas em prioridades de 
acordo com o risco que representam aos usuários e ao meio ambiente. Resumidamente, o documento traz 
três níveis de prioridade. As inconformidades compreendidas na Prioridade 1 são aquelas que exigem 
intervenção imediata, uma vez que podem trazer risco à saúde e à segurança dos moradores e do meio 
ambiente; já a Prioridade 2 representa aqueles problemas que, apesar de terem impacto negativo sobre a 
funcionalidade da edificação e seus sistemas, não apresentam risco aos usuários ou ao meio ambiente; por 
fim, as ações exigidas no nível de Prioridade 3 não requerem urgência, pois representam apenas pequenos 
prejuízos estéticos e não causam impacto na funcionalidade ou risco aos usuários (ABNT, 2020). 

5. Resultados

5.1 Análise das principais manifestações patológicas encontradas 

Diversas manifestações patológicas foram constatadas na edificação em estudo. Como é comum em grande 
parte das habitações com o mesmo tipo e método construtivos, as manifestações patológicas mais 
frequentes foram trincas e problemas com umidade. Fissuras e trincas constituem o tipo mais comum de 
manifestação patológica encontrados nas edificações e é capaz de afetar a estética, a durabilidade e até as 
características estruturais do empreendimento (NUNES et al. 2017). Já a presença constante de umidade 
pode causar a degradação da alvenaria e do concreto, além de favorecer a proliferação de fungos e 
bactérias e acarretar, consequentemente, problemas de saúde.  A seguir são apresentadas as principais 
falhas e anomalias construtivas presentes na edificação. 

5.1.1 – Corrosão do material do portão 

A Figura 2 mostra a oxidação da parte inferior do portão de garagem. A corrosão é o resultado da oxidação 
do metal do portão que resulta na sua degradação e que, se não for tratado, progride até sua destruição 
total. Dentre os meios mais utilizados, por ser barato e de fácil utilização, está a pintura, que inibe a 
corrosão, desde que o preparo e o condicionamento da superfície e a aplicação propiamente dita estejam 
corretos (OLIVEIRA, 2012). 

Trata-se de uma falha de manutenção ocasionada provavelmente pela pintura inadequada do elemento e 
contato constante com intempéries. 

Figura 2 – Portão de garagem, com parte oxidada em detalhe 
Fonte: Acervo fotográfico dos autores 
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5.1.2 – Trincas diagonais 

O lado externo da parede adjacente ao banheiro da casa apresenta uma trinca (Figura 3), possível 
característica de recalque diferencial, que pode ter sido intensificada pela sobrecarga causada pela caixa 
d'água presente no local. Essa trinca se manifesta, com menor intensidade, também no interior do imóvel. 

Figura 3 – Trinca na parede externa, com espessura em detalhe 
Fonte: Acervo fotográfico dos autores 

5.1.3 – Trinca vertical 

A Figura 4 mostra uma trinca vertical existente no encontro das paredes do banheiro e da cozinha, a qual 
demonstra uma possível falta de amarração entre essas paredes. 

Como explica Magalhães (2004), a amarração é feita pela junção dos tijolos ou utilizando algum elemento 
metálico nas juntas de argamassa durante o assentamento, para garantir a amarração. 

Figura 4 – Trinca no encontro das paredes, com espessura no detalhe 
Fonte: Acervo fotográfico dos autores 

5.1.4 – Infiltração na varanda 

A parede da varanda apresenta infiltração ascensional, vista na Figura 5, provocada pela umidade do solo, 
devido a uma provável falta de impermeabilização da fundação. O excesso de umidade na região pode ter 
causado inclusive o desprendimento de parte do revestimento.  

Esse tipo de infiltração se caracteriza pela presença de água do solo, tanto pelo aumento de umidade 
devido a fatores climáticos como pela presença da umidade de lençóis freáticos superficiais; a ascensão da 
água ocorre pela existência do fenômeno de capilaridade (VIEIRA, 2018). 

Nota-se também manchas de umidade causadas pela passagem de água da chuva entre a parte superior da 
parede e o telhado, sinais de vedação insuficiente (ou ausência de rufo). 
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Figura 5 – Sinais de infiltração na parede, com infiltração ascendente em detalhe 
Fonte: Acervo fotográfico dos autores 

5.1.5 – Manchas de bolor e eflorescência 

A Figura 6 traz as manchas de bolore e florescência encontradas na parede do banheiro. Essa falha pode ter 
ocorrido por uma infiltração existente na laje e foi agravada pela umidade constante do ambiente. 

A eflorescência é causada pela presença de água e de sais solúveis nas paredes, que se manifestam na 
superfície do elemento por causa da pressão hidrostática, ocasionando manchas, descolamento ou 
descoloramento da pintura, entre outros (BAUER,1994). 

Figura 6 – Manchas de bolor na parede, com o ponto mais afetado em detalhe 
Fonte: Acervo fotográfico dos autores 

5.2 Análise dos resultados 

De acordo com a NBR 16747 (ABNT,2020), as falhas e anomalias encontradas devem ser classificadas em 
patamares de urgência, segundo as recomendações técnicas sugeridas para reparar cada problema. 

O Quadro 1 mostra a lista de prioridades organizadas pela urgência e as recomendações técnicas sugeridas. 
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Quadro 1 ‒ Recomendações técnicas e ordem de urgência 

Elemento Figura Categoria Prioridade 
Ordem 

de 
urgência 

Recomendação técnica 

Trincas 
diagonais 

3 
Anomalia 
endógena 

1 1º 

Recomenda-se realizar um estudo aprofundado 
para avaliar se a trinca está ativa e conforme o 
resultado, realizar o reforço da estrutura ou da 

fundação. 

Trinca 
vertical 

4 
Anomalia 
endógena 

2 2º 

Recomenda-se realizar a injeção da trinca. 
Souza e Ripper (1998) aconselham o uso de 

materiais rígidos como as resinas epóxidas, caso 
a abertura seja passiva, ou flexíveis como as 

resinas acrílicas, caso a trinca seja ativa. 

Manchas de 
bolor e 

eflorescência 
6 

Falha de 
manutenção 

2 3º 

Deve-se primeiramente impermeabilizar e 
providenciar uma cobertura para laje do 

banheiro. Após sanada essa questão, fazer a 
remoção de todo o revestimento contaminado, 
até a exposição da alvenaria; aplicar argamassa 

polimérica ou impermeabilizante; e então, 
executar nova camada de revestimento. 

Infiltração na 
varanda 

5 
Falha de 

manutenção 
2 4º 

Como a impermeabilização da fundação na fase 
de uso é impraticável, deve-se remover todo o 
revestimento contaminado; aplicar argamassa 

polimérica ou impermeabilizante; e por fim, 
executar nova camada de revestimento. Na 
parte superior, substituir o rufo do telhado. 

Oxidação do 
portão 

2 
Falha de 

manutenção 
3 5º 

Realizar a recomposição do elemento, limpar 
com auxílio de lixa; aplicar zarcão e tinta para 

evitar aumento do problema. 

6. Conclusões

Como era esperado, o estudo realizado mostrou diversas inconformidades existentes na edificação 
inspecionada. Estes mesmos problemas são encontrados com frequência em muitas residências com tipo 
construtivo (autoconstrução) e idade semelhantes a esta, o que mostra que a falta de conhecimento 
técnico e o não seguimento das normas técnicas de construção, mesmo em edificações de pequeno porte, 
podem influenciar fortemente no seu desempenho ao longo dos anos. Apesar da quantidade de anomalias 
e falhas construtivas observadas, apenas uma apresenta significativo grau de criticidade a ponto de colocar 
em risco a segurança dos usuários, contudo, é importante conscientizá-los, e à comunidade em geral, a 
respeito da importância do emprego profissionais qualificados no exercício da Construção Civil. 

Os resultados obtidos mostram a importância de se realizar as inspeções periódicas com a finalidade de 
reduzir falhas e anomalias e os custos provenientes de reparos, quando necessários. Em construções 
autoconstruídas isso não é uma exceção, apesar de muitos estudos estarem voltados para unidades de 
interesse social, este trabalho demonstrou que também é importante o estudo em unidades 
autoconstruídas para catalogar e mostrar a importância dessas inspeções aos residentes, a fim de difundir o 
conhecimentos sobre o ato da manutenção preventiva. 

Agradecimentos 

Agradecemos ao Cefet/MG, ao LAR ‒ Laboratório Avaliação e Reabilitação de Ambiente Construído do 
CEFET-MG – Campus Curvelo e à equipe do Projeto de Extensão "Inspeção predial e análise de anomalias e 
falhas construtivas em edificações pelo incentivo e apoio no desenvolvimento deste trabalho. Agradecemos 

875



Aplic. da Norma de Inspeção Predial em edificação de autoconstrução – Estudo de Caso: Curvelo/MG 

também aos proprietários da residência inspecionada por nos permitirem o acesso e se colocarem a 
disposição para qualquer auxílio necessário. 

Referências Bibliográficas 

Alves, E.; Souza, G. S.; Marra R. Êxodo e sua contribuição à urbanização de 1950 à 2010. Revista de política 
Agrícola, 2011, v. 20, n. 2, p. 80-88. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16747: Inspeção predial ‒ Diretrizes, conceitos, 
terminologia e procedimento. Rio de Janeiro, 2020. 

Balthazar, R. D. S. A permanência da autoconstrução: um estudo de sua prática no Município de Vargem 
Grande Paulista. 2012. 147 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) ‒ Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Bauer, L.A.F. Materiais de construção. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. Editora S.A., 5.ed, 1994. 

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Norma de Inspeção Predial Nacional. São Paulo, 
2012. 

Lima, V. N.; Landim, G. L.; Rocha, L de M. Causas patológicas na construção civil: estudo de caso em uma 
construtora do Município de Juazeiro do Norte. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E 
REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS, 13., 2017, Crato-CE. Anais... Crato: CINPAR, 2017, p. 135-147. 

Magalhães, E. F. de F. Fissuras em alvenarias: Configurações típicas e levantamento de incidências no 
estado do Rio Grande do Sul. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

Neves, D. R. R.; Branco, L. A. M. N. Estratégia de inspeção predial. Belo Horizonte: Construindo, 2009, v. 1, 
n. 2, p. 12-19.

Novello, B. S. Estudo de caso de construção habitacional comunitária para baixa renda na cidade do Rio de 
Janeiro. 2018. 119 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) ‒ Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

Nunes, M. A. E.; Vaz, B. H. A.; Tavares, J. C. Monitoramento de fissuras em uma residência unifamiliar. In: 
CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS, 13., 2017, Crato-CE. 
Anais... Crato: CINPAR, 2017, p. 113-121. 

Oliveira, A. R. de. Corrosão e tratamento de superfície.  Belém: IFPA; Santa Maria: UFSM, 2012. 104p. 

Silva, E. M. F.; Máximo, F. R. C. C. Análise de aspectos construtivos e de conforto ambiental em residências 
autoconstruídas no Sertão Central Cearense. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE DO 
SEMIÁRIDO, 2., 2017, Campina Grande-PB. Anais... Campina Grande: Editora Realize, 2017. 

Souza, I. G. T.; Guedes, F. C.; Ramos, M. de P.; Bortone, T. P.; Martini, R.; Ferreira, L. Aplicação da Norma de 
Inspeção Predial Nacional (IBAPE) em edificações populares ‒ Estudo de caso: Curvelo-MG. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES, 4., 2020, Fortaleza-CE. Anais... Fortaleza: 
ALCONPAT, 2020, p. 2567-2576.DOI: http://dx.doi.org/10.4322/CBPAT.2020.248. 

Souza, M. F. e. Modos de vida e modos de habitar em moradias autoconstruídas : um estudo nos bairros 
Nova Viçosa e Posses, em Viçosa-MG. 2017. Trabalho de conclusão de curso (Pós-graduação em 
arquitetura e urbanismo) ‒ Viçosa. 

Souza, V. C. de; Ripper, T. Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto. 1. ed. São Paulo: 
Pini, 1998. 

VIEIRA, F. de S. Estudo de avaliação financeira para reforma de uma edificação residencial em Ilicínea – MG 
com incidência de infiltração em paredes. 2018. Trabalho de conclusão de curso(Graduação em 
Engenharia Civil) ‒ Centro Universitário do Sul de Minas, Varginha. 

876



Redistribuição de esforços em um reservatório de água devido à recalques nas 
fundações 

Forces transfer in a water storage tank due to foundations settlements 

Vinicius Tibes Caetano de SOUZA1, Gustavo SAVARIS², Flavia de Fatima Emi MURAKAMI3, Carlos Eduardo 
Tino BALESTRA4, Sérgio Antônio BRUM JUNIOR5, Fernando Nunes CAVALHEIRO6 

1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo, Brasil, tibes_13@hotmail.com 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo, Brasil, gsavaris@utfpr.edu.br 

3 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba, Brasil, flaviaemi21@yahoo.com.br 
4 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo, Brasil, carlosbalestra@utfpr.edu.br 

5 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo, Brasil, sergiojunior@utfpr.edu.br 
6 Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Toledo, Brasil, fernandonunescavalheiro@hotmail.com 

Resumo: Os projetos estruturais geralmente são dimensionados considerando que as fundações sejam 
indeslocáveis. Contudo, as deformações do solo e consequente o deslocamento dos apoios ocasionam a 
redistribuição de cargas na superestrutura. Assim, o presente trabalho abordou o estudo da redistribuição 
dos esforços em um reservatório de água elevado submetido a recalques diferenciais. Um reservatório foi 
modelado em um programa computacional de análise estrutural, sendo utilizadas molas com diferentes 
coeficientes de rigidez sob os apoios, comparando as reações nos apoios da estrutura obtidas com um 
modelo de referência com apoios indeslocáveis. A análise da estrutura em apoios elásticos revelou uma 
maior redistribuição das cargas, indicando uma tendência de transferência de carga para os pilares mais 
próximos ao recalque. Aconselha-se que a verificação aqui realizada seja incorporada as rotinas usuais de 
projeto, pois essa consideração pode prever casos onde a superestrutura deverá ser repensada em razão de 
deslocamentos excessivos. 

Palavras-chave: Interação solo-estrutura. Redistribuição de esforços. Reservatório. Recalques diferenciais 

Abstract: Structural design practice generally considers that the foundations are restrained. However, soil 
strains and consequent foundations settlements provides a redistribution of loads on the superstructure. 
Thus, this work presents the forces redistribution in an elevated water storage tank submitted to differential 
settlements. A storage tank was modeled using structural analysis program, considering springs under the 
supports with different stiffness coefficients, comparing the forces obtained with a reference model, with 
restrained supports. The analysis of the structure on elastic supports revealed a greater redistribution of 
loads, indicating a tendency of load transfer to the columns closest to the settlement. It is advisable that the 
verification performed here be incorporated into the usual design routines, as this consideration may provide 
for cases where the superstructure should be redesigned due to excessive displacements. 

Keywords: Soil structure interaction. Forces redistribution. Water storage tank. Differential settlements. 
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1. Introdução

Nos projetos estruturais de edificações as cargas atuantes na fundação e o dimensionamento dos elementos 
estruturais de edifícios são geralmente realizados considerando a hipótese de que as fundações são 
indeslocáveiejam indeslocáveis. Da mesma forma os projetos de fundações são elaborados considerando 
apenas as propriedades geotécnicas do terreno e as cargas obtidas na análise estrutural, desprezando-se o 
efeito da rigidez da estrutura e considerando deslocamentos admissíveis de maneira que sejam compatíveis 
com a estrutura, para que não ocasionem danos que comprometam a estabilidade, a utilização ou a 
aparência estética.  

Os recalques admissíveis constituem parte importante nas análises e projetos de fundações, definindo um 
limite a partir do qual se considera problemática a segurança ou o desempenho da estrutura (MILITITSKY, et 
al. 2006). Segundo Gusmão (2006), a ocorrência de recalques diferenciais causa o aparecimento de esforços 
secundários nos elementos estruturais, tais como tensões cisalhantes nas faces das paredes, surgimento de 
momentos negativos e positivos nos apoios periféricos e centrais da viga, respectivamente, e a redistribuição 
das cargas dos pilares. 

O termo interação solo-estrutura (ISE) envolve uma área de estudo abrangente e pode incluir vários tipos de 
estruturas (prédios, pontes, túneis, silos, muros de arrimos, entre outras) e o solo sobre o qual são 
assentadas, sendo definida como um mecanismo de influência recíproca entre o sistema de fundação e a 
superestrutura, iniciando já na fase de construção e contínua até que a estrutura e o maciço de solos 
alcancem um estado de equilíbrio de tensões e deformações (COLARES, 2006). 

Diversas pesquisas têm demonstrado que a adoção de apoios elásticos por meio da ISE conduz a esforços 
totalmente diferentes daqueles calculados considerando a fundação assentada sobre apoios fixos. Esses 
aspectos foram estudados por vários autores, citam-se aqueles publicados por Gusmão (1990; 1994; 2006), 
Goshy (1978), Meyerhof (1953), Fonte et al. (1994). Esta redistribuição depende, entre outras coisas, da 
rigidez relativa estrutura-solo e da deformada de recalques da edificação. 

A compatibilidade das deformações na ISE tem como resultado uma tendência para uniformização dos 
recalques, a depender da rigidez do conjunto solo-estrutura. Este efeito, ao diminuir a curvatura da 
deformada dos recalques, reduz as distorções angulares da edificação e pode sim evitar o aparecimento de 
danos por fissuramento (GUSMÃO, 1990). 

Gusmão (1990) e Savaris et al. (2011) ressaltam a relevância de se considerar em projetos de edificações o 
efeito da redistribuição de cargas nos elementos estruturais porque a mesma, quando ocorrer de forma 
significativa, pode provocar danos na superestrutura, tais como fissuras em vigas, lajes e esmagamento de 
pilares. 

Com o aumento da velocidade de processamento dos computadores e o desenvolvimento de métodos 
numéricos refinados, a consideração da interação solo-estrutura em projetos vem sendo viabilizada, 
permitindo uma análise mais real do comportamento mecânico da estrutura e considerando a 
deformabilidade do solo, permitindo que patologias decorrentes dos recalques diferenciais sejam reduzidas 
ou evitadas.  

Com o intuito de analisar o efeito da interação solo-estrutura em reservatório de água elevado, este trabalho 
apresenta uma análise numérica desta estrutura, toda em concreto armado, avaliando os esforços nos 
elementos estruturais em duas situações: considerando apoios indeslocáveis, usualmente realizada em 
projetos, e após a ocorrência de recalques nas bases dos pilares. 

2. Metodologia

2.1 Modelagem da estrutura 

A estrutura em concreto armado foi dimensionada por Freitas (2007) e consiste em um reservatório de água 
elevado de 125 m³ (Figura 1), com 4 metros de altura e 6,30 m de diâmetro, constituído de laje de fundo e 
paredes com 12 e 18 cm de espessura respectivamente, e uma tampa com espessura de 6 cm, suportado por 
6 pilares, com 12m de altura e seção transversal quadrada de 30 cm de lado. Na altura média dos pilares foi 
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dimensionada uma viga de travamento, para redução do comprimento de flambagem dos elementos, com 
seção transversal de 20 cm x 40 cm. 

Figura 1 – Modelo computacional do reservatório (Freitas, 2007) 

O reservatório tem como carregamentos solicitantes o peso próprio dos elementos de concreto armado 
(tampa, parede, fundo, pilares e tirantes de contraventamentos), considerado igual a 25 kN/m³, o peso da 
água (considerando a situação do reservatório totalmente cheio) e o empuxo gerado nas paredes.  

Considerando que o objetivo do trabalho foi de avaliar os efeitos dos recalques em situação estática foram 
desconsideradas as cargas acidentais de manutenção e de vento. 

Para implementação no progama de análise estrutural, o carregamento de água foi considerado como 
uniforme na face superior da laje de fundo, igual a 40 kN/m², e triangular na face interna das paredes, 
iniciando em zero no topo da parede e 40 kN/m² em sua base. 

O modelo tridimensional foi composto por elementos de barra para discretizar o perfil das vigas e das 
colunas, com seis graus de liberdade por nó, sendo três translações e três rotações nas direções x, y e z, e 
para discretizar as lajes e a parede de concreto foram adotados elementos de casca plana, definido por 
quatro nós, espessura e considera efeitos de membrana e/ou flexão, com seis graus de liberdade por nó, 
sendo três translações e três rotações nas direções x, y e z. 

Para o material concreto foram adotados para resistência à compressão, módulo de elasticidade e coeficiente 
de Poisson os valores de 30 MPa, 30,7 GPa e 0,2, respectivamente. 

2.2 Análise da estrutura 

Análise estática linear da estrutura foi realizda considerando duas situações condições de apoios distintas: 

Na primeira análise as reações nos apoios e os esforços nos elementos estruturais foram obtidos 
considerando os apoios dos pilares engastados no solo, impedindo os deslocamentos e as rotações nas 
direções x, y e z. 

Para a segunda análise o apoio indeslocável sob o pilar P1 foi substituído por uma mola com comportamento 
elástico linear, enquanto os demais pilares continuaram indeslocáveis, na Figura 2 é apresentada a disposição 
dos pilares e das vigas de travamento em planta.  
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Figura 2 – Disposição dos pilares e vigas de travamento 

De acordo com Barros (2005) distorções angulares da ordem de 1/1000 são responsáveis por pequenas 
fissuras em painéis externos e 1/500 é o limite de segurança para estruturas em que não são admissíveis 
fissuras. Assim, os valores dos coeficientes de rigidez de mola para este estudo foram determinados 
considerando a distorção angular gerada pelo deslocamento vertical do pilar P1 em relação aos pilares P2 e 
P6, que distam 3 metros. Para ocorrência de distorções angulares de 1/1000 e 1/500 são necessários 
recalques no apoio do pilar P1 da ordem de 3 e 6 mm, respectivamente. 

A partir das reações verticais obtidas nos apoios para a condição de apoios indeslocáveis, o coeficiente de 
rigidez linear da mola (K) foi calculado pela relação entre a reação no apoio e o recalque, resultando em K1 
igual a 52,5 MN/m e K2 igual a 26,25 MN/m, sendo adotado o valor de K3 igual a zero representando o 
colapso do solo sob o elemento de fundação. 

Para cada condição de apoio foi realizada a análise da estrutura e comparadas as magnitudes das reações 
nos apoios, sendo avaliada a redistribuição de cargas dos pilares utilizando o coeficiente de redistribuição 
(FR), definido como: 

(1) 

onde Ri é a reação no apoio do pilar i calculada considerando os apoios indeslocáveis e Rcr é a reação no apoio 
do pilar i calculada considerando o recalque do pilar P1. O coeficiente FR representa em porcentagem o 
acréscimo ou alívio de carga no apoio devido aos recalques.  

3. Resultados e discussão

3.1 Efeito da ISE nas cargas dos pilares 

As reações nos apoios da estrutura, obtidas nos modelos considerando os apoios indeslocáveis e com a 
adoção de molas sob o pilar P1, são apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1 – Reações nos apoios dos pilares (kN) 

Pilar Indeslocável K1 K2 K3 

P1 321,86 154,49 96,56 0,00 

P2 321,86 444,17 482,79 556,17 

P3 321,86 289,67 281,95 258,78 

P4 321,86 308,99 305,12 301,26 

P5 321,86 289,67 281,95 258,78 

P6 321,86 444,17 482,79 556,17 

𝐹𝑅 =
𝑅𝑐𝑟 − 𝑅𝑖

𝑅𝑖
 100 
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As reações obtidas na análise considerando os apoios fixos apresentaram valores iguais para todos os apoios, 
resultado este esperado por se tratar de uma estrutura com simetria geométrica e de carregamentos. 
Verifica-se que conforme diminui a rigidez da mola sob o apoio sob o pilar P1 ocorre a redução da reação 
vertical neste pilar, podendo ser atribuída à rigidez da superestrutura, que restringe o deslocamento vertical 
do pilar, redistribuindo a carga aos demais.  

Devido à simetria da estrutura, verifica-se que as reações nos apoios 2 e 6 são iguais, assim como nos apoios 
3 e 5. Os apoios 2 e 6 sofreram acréscimos de carga conforme ocorrem os recalques no apoio 1, por estarem 
mais próximos, enquanto nos apoios 3 e 5 verificou-se a redução da carga, como consequencia de um efeito 
de alavanca. Para o apoio 4, se verifica uma pequena variação nas reações. 

Os valores apresentados na Tabela 2 representam a porcentagem de redução de carga, para valores 
negativos, ou de acréscimo, para valores positivos, calculados considerando o coeficiente FR (Equação 1).  

Tabela 2 – Coeficiente de redistribuição de cargas (%) 

Pilar K1 K2 K3 

P1 -52,0 -70,0 -100,0

P2 38,0 50,0 72,8 

P3 -10,0 -12,4 -19,6

P4 -4,0 -5,2 -6,4

P5 -10,0 -12,4 -19,6

P6 38,0 50,0 72,8 

Para o coeficiente de mola K1 verifica-se um alívio de 52% na carga axial do pilar P1, entretanto esse efeito 
não é tão relevante quanto o acréscimo de carga, o qual pode gerar danos estruturais. Verfica-se que nos 
pilares P2 e P6 ocorre um acréscimo de 38% em relação ao modelo usualmente adotado no 
dimensionamento, com apoios indeslocáveis. Apesar deste coeficiente de mola ser definido a partir de uma 
distorção angular pequena, dependendo do fator de segurança adotado pelo projetista podem ocorrer falhas 
estruturais com essa magnitude de acréscimo. 

Quando os recalques ocorrem com maior magnitude, como nos casos de coeficientes de mola K2 e K3, 
verifica-se nos pilares P2 e P6 acréscimos de carga de 50% e 72,8%, respectivamente. Considerando que os 
pilares são elementos solicitados à flexão composta, aumento de carga desta magnitude provavelmente 
acarretaria no colapso da estrutura. 

5. Conclusões

Com a análise estrutura de um reservatório de concreto armado submetido à recalques em um dos apoios 
verifica-se a importância da consideração da interação solo-estrutura.  

A análise da estrutura em apoios elásticos revelou a redistribuição das cargas, indicando significativa 
transferência de carga, sobrecarregando os pilares mais próximos e reduzindo a carga dos pilares mais 
afastados.  

Recomenda-se a adoção da análise da interação solo-estrutura nas rotinas usuais de projeto, pois essa 
consideração pode reduzir patologias ocasionadas por recalques das fundações. 
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Resumo: A construção civil é uma área que vem ao longo do tempo se expandindo em decorrência do 
desenvolvimento populacional, atrelado ao avanço tecnológico. No entanto, apesar da utilização de novas 
tecnologias no campo construtivo, nos processos e materiais de construção, um significativo índice de 
manifestações patológicas das mais variadas espécies vem sendo identificadas nas edificações. As 
manifestações patológicas podem ocorrer das mais variadas formas e nos diversos elementos que compõe 
as edificações. As fundações são elementos estruturais responsáveis por transmitir as cargas das 
edificações para o solo, e quando mal executadas refletem em outros elementos como nas alvenarias em 
formas de fissuras, rachaduras e outros danos. Esses problemas podem surgir pela negligência nas etapas 
de caracterização do comportamento do solo e investigação, análise e projeto das fundações, execução das 
fundações. Dessa forma, o presente trabalho apresenta um estudo sobre as incidências de manifestações 
patológicas oriundas da má execução das fundações de alguns blocos da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido – Campus Angicos. Com o estudo realizado, foi encontrado fissuras inclinadas a 45°, 
características nas quais as fissuras provocadas por recalque apresentam.  

Palavras-chave: Patologia; Fundação; Recalque. 

Abstract: Civil construction is an area that has been expanding over time due to population development, 
linked to technological advancement. However, despite the use of new technologies in the construction 
field, in construction processes and materials, a significant index of pathological manifestations of the most 
varied species has been identified in buildings. Pathological manifestations can occur in the most varied 
ways and in the different elements that make up the buildings. Foundations are structural elements 
responsible for transmitting building loads to the ground, and when poorly executed, they reflect on other 
elements such as masonry in the form of cracks, cracks and other damage. These problems may arise due 
to the negligence in the stages of characterizing the soil behavior and investigation, analysis and design of 
the foundations, execution of the foundations. Thus, the present work presents a study on the incidence of 
pathological manifestations arising from the poor execution of the foundations of some blocks of the 
Federal Rural University of the Semi-Arid - Campus Angicos. With the study carried out, it was found cracks 
inclined at 45°, characteristics in which the cracks caused by repression present.  

Keywords: Pathology; Foundation; Repression. 

1. Introdução
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Título abreviado do artigo, usando no máximo 100 caracteres incluindo os espaços em branco  

 O cenário da construção civil é crescente ao longo do tempo, em virtude do desenvolvimento populacional 
e atrelado aos avanços tecnológicos. Apesar do surgimento de novas tecnologias e novos materiais 
desenvolvidos, as edificações estão apresentando cada vez mais manifestações patológicas das mais 
variadas espécies nas construções civis (FRANCO e NIEDERMEYER, 2017). 

Segundo SOUZA e RIPPER (1998), o surgimento de problema patológico em dada estrutura indica a 
existência de uma ou mais falhas, em sua maioria decorrente da execução da construção, além de apontar 
para falhas também no sistema de controle de qualidade próprio a uma ou mais atividades. Além disso, a 
interação com o meio ambiente (chuva, sol, vento, calor, frio), a falta de manutenção e estudo adequado 
do solo também são alguns dos fatores que podem contribuir para a deterioração das edificações, e 
consequentemente, o surgimento de manifestações patológicas.  

As manifestações patológicas na construção civil podem ocorrer por diversos motivos, sendo alguns deles a 
má elaboração de projetos e qualidade dos materiais empregados na construção, equipe sem preparação 
para execução de projetos mais elaborados, o que ocasiona falha devido à má execução, esta por sua vez 
pode se dá em qualquer etapa da obra, desde a fundação até o acabamento.  

Os problemas decorrentes da má execução de fundação podem comprometer o funcionamento da 
edificação, diante deste cenário, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre as 
incidências de manifestações patológicas oriundas da má execução das fundações dos blocos da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Campus Angicos. Para tanto, foi realzado um levantamento de 
campo em três dos prédios da universidade, com o intuito de encontrar manifestações patológicas 
oriundas da má execução de fundação. 

2. Fundamentação Teórica

2.1 Patologia nas Fundações 

Na construção civil a patologia se resume ao estudo da identificação das causas e dos efeitos dos 
problemas encontrados em uma edificação, elaborando o seu diagnóstico e correção. Esses problemas 
encontrados nas edificações são denominados manifestações patológicas e podem ocorrer de diversas 
formas, tais como: fissuras, deslocamento do revestimento cerâmico, danos por umidade excessiva na 
estrutura, entre outros. (FRANCO e NIEDERMEYER, 2017).  

De acordo com Brandão (2007), as fissuras são manifestações patológicas que podem ser encontradas nas 
estruturas de concreto armado, alvenarias, nos revestimentos de argamassa e em fundações. Este último 
por sua vez, é um dos componentes mais importantes de uma edificação, pois é a fundação que é 
responsável por suportar todo o peso da estrutura e transmití-lo ao solo, e em virtude disto é importante 
serem evitados o surgimento de patologias, para que não ocorram problemas futuros que venham a 
comprometer a durabilidade da estrutura. As manifestações patológicas em fundações podem ocorrer por 
diversos fatores, tais como a falta de investigação do subsolo, interpretação inadequada do projeto, má 
execução das fundações e fatores externos.  

2.1.1 – Recalque 

Segundo Rebello (2008), denomina-se recalque a deformação que acontece no solo quando submetido a 
cargas da estrutura da edificação, provocando movimentação na fundação que, dependendo da 
intensidade, pode resultar em sérios danos à estrutura. De acordo com Carmo (2003), as manifestações 
patológicas decorrentes de recalque vão surgindo mediante a reacomodação do solo gerando fissuras. 

A fissura é a forma que a edificação tem de avisar que o solo não está se comportando como o esperado. O 
recalque pode se dar em decorrência de direfentes fatores, seja através de movimentos sísmicos, vibrações 
em construções vizinhas, retrações de argila, raízes de árvores, alterações químicas do solo em questão, 
dentre outras, deste modo a investigação para o conhecimento do comportamento e capacidade de carga 
do solo sob a estrutura é fundamental (CARMO, 2003). 
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Os tipos de recalques irão variar de acordo com as deformações provocadas pelas movimentações das 
fundações, desse modo, essas deformações que o solo sofre, podem ser de três tipos: deformação elástica, 
deformação por escoamento lateral e deformação por adensamento. 

2.2 Causas Frequentes de Recalque em Fundações 

Em pesquisa realizada por Dardengo (2010)  demonstra que nas edificações brasileiras, os maiores 
problemas são provenientes na fase de execução, representando 52% dos casos pesquisados. Em seguida, 
estão as manifestações patológicas oriundas da fase de projeto e pela utilização de materiais de má 
qualidade, com representação de 18% cada. 

No Gráfico 1 verifica-se todos esses dados, destacando para o alto percentual de problemas em 
decorrência da má execução. 

Gráfico 1 – Análise das origens patológicas nas edificações brasileiras. 

Nas fundações as causas do surgimento de manifestações patologicas podem ter origens variadas. 
Milititsky et al. (2008) aponta que as possíveis causas podem ser: ausência ou insuficiência de 
investigações; má interpretação dos resultados coletados da investigação geotécnica; avaliação errada dos 
valores dos esforços provenientes da estrutura; adoção inadequada da tensão admissível do solo; modelos 
matemáticos inconvenientes para cálculo de fundações; falta de treinamento de mão de obra e má 
execução por imperícia. 

Fundações sobre aterros também é uma das causas de recalque, pois a execução de fundações sobre 
aterro, apresentam aspectos especiais aos quais não são considerados no projeto pelos profissionais 
especialistas em geotécnica, pelo simples fato de desconhecimento dos mecanismos envolvidos. Os 
recalques de fundações em estruturas que estão sobre aterros podem ter três causas, são elas: 
Deformação do corpo do aterro por causa do peso próprio; Deformações do solo natural localizado abaixo 
do aterro, em razão do acréscimo de tensões ocasionado pelo peso próprio do aterro; Execução de aterros 
e/ou carregamento externos sobre lixões ou aterros sanitários desativados. 

Os efeitos dos recalques nas estruturas podem ser classificados em três grupos segundo Velloso e Lopes 
(2011): 

• Danos estruturais – são aqueles causados à estrutura propriamente dita (pilares, vigas e lajes),
comprometendo os elementos da edificação alterando a vida útil e desempenho da obra.

• Danos arquitetônicos – são aqueles que comprometem à estética da edificação como por
exemplo fissuras, trincas nas paredes e acabamentos, rupturas de painéis de mármore.
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• Danos funcionais – são aqueles que comprometem o desempenho e funcionalidade da
edificação. Sendo causados à utilização de emperramento de portas e janelas, estrutura com
refluxo ou ruptura de esgotos e galerias.

2.3 Qualidade na execução 

Segundo Abiko e Ornstein (2002) mudanças significativas vêm sendo apresentadas pelo setor de 
construção civil, com vários esforços para a melhoria na cadeia produtiva e com a implementação através 
do desenvolvimento de planos organizacionais e inovações tecnológicas. A qualidade está relacionada 
diretamente com à percepção de cada pessoa, influenciada por diversos fatores, como o modo de pensar, 
cultura, serviço que é prestado ou tipo de produto, as necessidades e expectativas. Por isso, a satisfação do 
cliente é uma condição primordial de qualquer organização (FRANCO e NIEDERMEYER, 2017).  

A qualidade de uma obra como um todo é resultante do seu planejamento e gerenciamento, da 
organização do canteiro de obras, das condições de higiene e segurança no trabalho e da qualidade na 
execução de cada serviço do processo de produção (SOUZA, 2013). Desse modo, um elemento adequado 
para a implementação da gestão de qualidade na execução de serviços é a aplicação do ciclo PDCA (Plan, 
Do, Check e Action), que para se chegar às metas traçadas na melhoria da qualidade deve ser aplicado nas 
atividades ou segmentos de empresa. O ciclo consistindo em Planejar, Executar, Verificar e Agir (SÁ et al., 
2004). Esse modelo tem por finalidade controlar e conseguir resultados eficazes e confiáveis nas atividades 
de uma empresa, podendo ser usado continuamente para o gerenciamento e controle das atividades de 
uma organização (ROCHA, 2007). 

3. Metodologia

O presente trabalho consistiu na realização de uma revisão bibliográfica, onde foram realizadas pesquisas e 
coleta de dados de manifestações patológicas provenientes do recalque de fundações. Na qual, para a 
coleta de informações foram utilizados livros, teses, dissertações, artigos técnicos e científicos, publicações 
em revistas e as normas técnicas.  

O estudo de caso foi realizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Campus Angicos/RN, na qual 
se restringiu aos blocos de aulas I e II e o bloco dos professores II, devido aos mesmos apresentarem-se 
sobre aterro. Então foram analisadas as incidências de manifestações patológicas em decorrência da má 
execução de fundações, através de pesquisa de campo para coleta de dados. Para tanto buscou-se 
informações sobre a execução das fundações dos blocos em estudo junto a Secretaria de Infraestrutura 
(SIN) da instituição citada, bem como foi realizado um levantamento fotográfico, para expor as 
manifestações encontradas. 

4. Resultados

4.1 Apresentação da Edificação 

As edificações em estudo são os edifícios da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, inserida 
na cidade de Angicos, localizada no interior do Estado do Rio Grande do Norte. Desse modo, a universidade 
atualmente é composta por um prédio administrativo, dois prédios de laboratórios, dois blocos de aulas, 
dois blocos de professores, um centro de convivência, um restaurante universitário, uma biblioteca, um 
bloco de garagem e um prédio do Memorial Paulo Freire. Dessa maneira, para o presente trabalho, foram 
analisados três desses blocos, o dos professores II e os de aulas I e II, indicados na Figura 1. 
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Figura 1 – Destaque dos 
blocos estudados. 

Nos três blocos em estudo, o terreno natural se apresenta bastante acidentado, havendo a necessidade de 
aterro. O tipo de fundação utilizada para essas edificações foram as sapatas, assentada sobre solo 
resistente, do terreno natural. Nos locais onde passam as alvenarias foram realizadas embasamento de 
pedra de mão, seguido de alvenaria deitada e posteriormente a viga baldrame. 

Os blocos de aulas I e II foram executados nos anos de 2010 e 2014 respectivamente, onde o primeiro é 
composto por 10 salas de aulas e o segundo por 15, sendo que os mesmos apresentam um hall de entrada, 
banheiros femininos, masculinos e corredor. No entanto, ao analisar os blocos foram observadas a 
incidência de manifestações patológicas, e foi possível constatar fissuras inclinadas a 45° nas quais 
configura a provável causa seja recalque de fundação. No bloco I, foi encontrada uma no hall de entrada, 
conforme pode se observar na Figura 2. 

Figura 2 – Destaque da inclinação da fissura inclinada 45°.  
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No Bloco II de aulas também foi possível encontrar fissuras inclinas a 45°, dentro da sala de aula, conforme 
mostra Figura 3 . 

Figura 3 – Destaque da Inclinação da Fissura Bloco II de aula. 

O bloco dos Professores II foi construído no ano de 2016. É um complexo educacional constituído de um 
hall de entrada, banheiro feminino e masculino, copa, corredor, auditório e salas dos professores.  No 
entanto, apesar do pouco tempo de execução do prédio, o mesmo já apresenta manifestações patológicas, 
dentre as quais também foi encontrada fissura inclinada a 45° na sala da secretaria do referido bloco, como 
pode ser visualizada na Figura 4. 
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Figura 4 – Destaque da inclinação da Fissura do Bloco dos Professores II. 

É possível verificar segundo Holanda Jr. (2002) que as fissuras encontradas foram provocadas por recalques 
diferencial, pois o mesmo afirma que a configuração desenvolvem-se normalmente em direção vertical ou 
diagonal, apresentando variação da abertura ao longo do comprimento. Elas são geralmente inclinadas e se 
propagam “deitando-se” em direção ao local onde ocorreu o maior recalque (THOMAZ, 1989). Dessa 
forma, o tipo de recalque irá variar de acordo com a deformação por escoamento lateral, aquelas 
originadas de um deslocamento das partículas do solo das zonas mais carregadas para as menos carregadas 
(CAPUTO, 2012). Como também, pela deformação por adensamento, que ocorre pela diminuição no 
volume aparente do maciço do solo, em decorrência do fechamento dos vazios deixados pela água expulsa 
em função da pressão da fundação aplicada ao solo (REBELLO, 2008). 

No estudo em campo foi possível observar que as três edificações foram executadas sobre aterro devido ao 
desnível do terreno e de acordo com Milititsky et al. (2015), nas fundações executadas sobre aterro pode 
ocorrer deformação do corpo do aterro pelo carregamento provocado pela fundação, que exercem as 
tensões sobre o solo sem compactação (no caso de solos argilosos) ou sem vibração (no caso de solos 
arenosos). Nesse caso, os recalques são lentos, porém contínuos. 

5. Conclusão

Este trabalho teve por objetivo principal apresentar um estudo de caso sobre a incidência de manifestações 
patológicas oriundas da má execução das fundações nos prédios da Universidade Federal Rural do Semi-
Árido – UFERSA/ Campus Angicos, com a finalidade de caracterizá-los e identificá-los. Desse modo, diante a 
realização da análise feita nos blocos de salas de aula e no bloco dos professores da universidade em 
estudo, a principal manifestação patológica encontrada foram fissuras inclinadas em um angulo de 
aproximadamente 45°, na qual, é um dos fenômenos decorrentes do recalque de fundações.  

Como os três blocos em estudo foram construídos sobre aterros, e é sabido que a má execução ou ausência 
de compactação de um aterro faz com que o corpo do aterro sofra recalques totais (quando ocorre em 
toda a fundação) ou diferenciais (quando acontece em apenas um trecho). Deste modo, foi possível 
concluir que a provável causa das fissuras encontradas, foram ocasionadas por recalque diferencial de 
fundação devido a má compactação ou ausência de vibração do solo criado, aliado a uma possível ausência 
de vigas baldrame nas alvenarias fissuradas. Vale salientar que as fissuras encontradas são inclinadas a 45°, 
partido seu ponto mais alto da extremidade da parede para o meio do vão, “deitando-se” em direção ao 
local onde ocorreu o maior recalque. 

Sendo assim, com a realização deste estudo foi possível verificar que os recalques irão variar de acordo com 
as deformações provocadas pelas movimentações das fundações, dependendo da intensidade, podem 
resultar em sérios danos à estrutura. Desse modo, as deformações sofridas pelo solo analisado foram 
deformação por escoamento lateral e deformação por adensamento. Na qual, os efeitos desse recalque 
ocasionaram em danos arquitetônicos, comprometendo à estética da edificação. 
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Resumo: A metodologia GDE/UnB, também conhecida como PECC/UnB é utilizada para determinar o grau 
de deterioração de um elemento ou de uma estrutura. Essa metodologia foi desenvolvida por Castro (1994), 
sendo inicialmente formulada para avaliar obras de arte. Não obstante, percebeu-se a aplicação geral que 
essa metodologia pode trazer, inclusive para os profissionais ligados de alguma forma à área de 
manifestações patológicas. Nesse sentido, a metodologia foi adaptada para diversas edificações distintas 
conforme pode ser encontrada em Lopes (1998), Boldo (2002), Fonseca (2007) e Souza (2009). O princípio 
da aplicação é a quantificação do grau de deterioração da estrutura em estudo, em outras palavras, é a 
quantificação do estado atual do elemento estrutural relacionado ao dano do mesmo. O município de Caxias, 
estado do Maranhão, estando a 360 km da capital São Luís, está em constante desenvolvimento como pode 
ser verificado nos últimos anos, pois houve crescimento exponencial do número de edificações. Aliado ao 
desenvolvimento econômico, diversas edificações apresentam um desempenho abaixo do mínimo aceitável. 
Uma onda de processos judiciais em construtoras e profissionais da área de construção civil assolam o 
município, principalmente devido a erros de execução e planejamento. Nesse sentido, o presente trabalho 
objetiva aplicar a metodologia GDE/UnB na avaliação do grau de deteioração da estrutura de uma edificação 
residencial situada no município de Caxias/MA. Com base nos resultados, esperam que os profissionais 
avaliam de maneira quantititativa as manifestações patológicas em edificações residenciais da cidade. 

Palavras-chave: GDE/UnB; PECC/UnB; manifestações patológicas; grau de deterioração em estruturas. 

Abstract: The GDE / UnB methodology, also known as PECC / UnB, is used to determine the degree of 
deterioration of an element or structure. This methodology was developed by Castro (1994), being initially 
formulated to evaluate works of art. Nevertheless, it was realized the general application that this 
methodology can bring, even for professionals connected in some way to the area of pathological 
manifestations. In this sense, the methodology was adapted for several different buildings as can be found 
in Lopes (1998), Boldo (2002), Fonseca (2007) and Souza (2009). The application principle is the quantification 
of the degree of deterioration of the structure under study, in other words, it is the quantification of the 
current state of the structural element related to its damage. The municipality of Caxias, state of Maranhão, 
being 360 km from the capital São Luís, is in constant development as can be seen in recent years, as there 
has been an exponential growth in the number of buildings. Allied to economic development, several 
buildings perform below the acceptable minimum. A wave of lawsuits in construction companies and 
professionals in the civil construction area are plaguing the municipality, mainly due to errors in execution 
and planning. In this sense, the present work aims to apply the GDE / UnB methodology in the evaluation of 
the degree of deterioration of the structure of a residential building located in the city of Caxias / MA. Based 
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on the results, they expect professionals to quantitatively assess pathological manifestations in residential 
buildings in the city 

Keywords: GDE / UnB; PECC / UnB; pathological manifestations; degree of deterioration in structures. 

1. Introdução

As manifestações patológicas em edificações está cada vez mais comum. Mão de obra desqualificada, 
emprego de materiais inadequados, erros de projeto, execução e utilização, entre outras diversas causas, 
estão impulsionando o aparecimento de uma série de anomalias. 

Souza e Ripper (1998) afirmam que os problemas nas estruturas de concreto armado decorrem, em grande 
parte, de um projeto inadequado e de uma execução descuidada. A gama de profissionais desqualificados 
que chegam no mercado de trabalho está cada vez mais presente.  

A figura 01, trazida por Martins (2003) ilustra a origem percentual de falhas nas edificações em países tais 
como Bélgica, Grã-Bretanha, Alemanha, Dinamarca e Romênia. 

Figura 01. Origem percentual de falhas em edificações. Fonte: Martins (2011). 

De fato, a maioria das manifestações patológicas poderiam ser evitados se houvesse projetos bem 
detalhados, escolha correta de materiais, correta execução, assim como uma maior preocupação com a 
etapa de prevenção e manutenção. Muitos cuidados são deixados de lado quando se projeta e também 
durante o uso da edificação o que reduz significativamente o desempenho e sua vida útil (KLIMPLEL; SANTOS, 
2010). 

Com o decorrer dos anos adquiriu-se muitos conhecimentos acerca da necessidade de manutenção 
preventiva das estruturas de concreto. Diversas formas de análise de estruturas, como a metodologia 
GDE/UnB, desenvolvida por Castro (1994), foram desenvolvidas no intuito de ter parâmetros objetivos de 
prevenção. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva aplicar a metodologia GDE/UnB na avaliação do grau 
de deterioração da estrutura de uma edificação residencial situada no município de Caxias/MA. Com base 
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nos resultados, esperam que os profissionais avaliam de maneira quantitativa as manifestações patológicas 
em edificações residenciais da cidade. 

2. Metodologia GDE/UnB para quantificação do grau de deterioração de uma estrutura

A metodologia GDE/UnB foi desenvolvida por Castro (1994) no Programa de Pós Graduação em Estruturas e 
Construção Civil da Universidade de Brasília (PECC – UnB). A metodologia permite realizar a avaliação 
quantitativa do grau de deterioração de estruturas de concreto, analisando e quantificando as manifestações 
dos danos e suas evoluções, assim, visa dar criticidade as peças estruturais de uma edificação, viabilizando a 
definição de prioridades para realização das manutenções. 

A metodologia evolui com os trabalhos de Lopes (1998), Boldo (2002), Fonseca (2007), Euqueres (2011) e 
Verly (2015), buscando aprimorar e resolver lacunas da primeira publicação em 1994. Lopes (1998) verificou 
que os resultados provenientes de Castro (1994) poderiam levar a resultados muito desconexos, trazendo 
uma inovação na fórmula do Grau de Deterioração do Elemento (Gde). Bolso (2002), por sua vez, trouxe 
melhorias na determinação do Grau de Deterioração de Família (Gdf), semelhante ao anterior. Fonseca 
(2007) utilizou a metodologia GDE/UnB buscando avaliar o grau de deterioração de estruturas de concreto 
armado e apresentou adaptações, indicando alterações nas formulações dos cálculos do Grau de 
deterioração da família (Gdf) e do Grau do Dano (D), além disso, apresentou uma alteração nos tipos mais 
frequentes de dano. Euqueres (2011) fez adaptação com adequação às estruturas de pontes. Verly (2015) 
publicou o Manual de Aplicação da Metodologia GDE/UnB a Obras de Arte Especiais. 

Nesse sentido de desenvolvimento, a metodologia GDE/UnB pode ser aplicada em edificações com diferentes 
tipos de estruturas. Além do mais, pode ser utilizada como ferramenta para gerir atividades de manutenção 
corretiva, permitindo indicar os elementos que possuem falhas com maior gravidade e/ou urgência, 
facilitando tomada de decisão, no âmbito técnico-financeiro das intervenções. 

O fluxograma expresso na figura 02 ilustra o esquema de utilização da metodologia GDE/UnB, conforme 
desenvolvido por Castro (1994). 

Figura 02. Fluxograma de utilização da metodologia GDE/UnB. 
Fonte: Castro (1994) (adaptado). 
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2.1 Divisão em famílias de elementos 

A ideia é agrupar os elementos da edificação em famílias (ou grupos), sendo definida 6 (seis) tipos: 

o Pilares;
o Vigas;
o Vigas secundárias;
o Lajes;
o Elementos de composição arquitetônica; e
o Escadas e rampas.

2.2 Fator de ponderação (FP) 

O fator de ponderação varia de 01 a 05, sendo atribuído para valores dos danos causados pelas 
consequências patológicas, levando em conta a estética, funcionalidade e estabilidade dos elementos. Em 
outras palavras, esse parâmetro determina a importância relativa de uma determinada manifestação 
patológica, no que tange a segurança, funcionalidade e estética dos elementos de uma família. As tabelas 01 
a 04 ilustram algumas dessas tabelas. 

Tabela 01. Pilares Tabela 02. Vigas 

Fonte: Fonseca, 2007. 
Fonte: Fonseca, 2007. 

Tabela 03. Lajes Tabela 04. Escadas/Rampas 

Fonte: Fonseca, 2007. 
Fonte: Fonseca, 2007. 

Danos Fp 

Carbonatação 3 

Cobrimento Deficiente 3 

Contaminação por cloretos 4 

Corrosão de armaduras 5 

Desagregação 3 

Desplacamento 3 

Descvio de geometria 4 

Eflorescência 2 

Falha de concretagem 3 

Fissuras 2 a 5 

Manchas 3 

Recalque 5 

Sinais de esmagamento 5 

Umidade na base 3 

Danos Fp 

Carbonatação 3 

Cobrimento Deficiente 3 

Contaminação por cloretos 4 

Corrosão de armaduras 5 

Desagregação 3 

Desplacamento 3 

Eflorescência 2 

Falha de concretagem 2 

Fissuras 2 a 5 

Flechas 5 

Manchas 3 

Umidade 3 

Danos Fp 

Carbonatação 3 

Cobrimento Deficiente 3 

Contaminação por cloretos 4 

Corrosão de armaduras 5 

Desagregação 3 

Desplacamento 3 

Eflorescência 2 

Falha de concretagem 2 

Fissuras 2 a 5 

Flechas 5 

Manchas 3 

Sinais de esmagamento 4 

Umidade 3 

Danos Fp 

Carbonatação 3 

Cobrimento Deficiente 3 

Contaminação por cloretos 4 

Corrosão de armaduras 5 

Desagregação 3 

Deslocamento por empuxo 5 

Desplacamento 3 

Desvio de geometria 3 

Eflorescência 2 

Falha de concretagem 2 

Fissuras 2 a 5 

Manchas 3 

Sinais de esmagamento 5 

Umidade 3 
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2.3 Fator de intensidade (Fi) 

Esse fator relaciona a gravidade e evolução da manifestação patológica em um determinado elemento, 
variando entre 0 e 4. Desta maneira: 

o Elementos sem lesões (Fi = 0);
o Elementos com lesões leves  (Fi = 1);
o Elementos com lesões toleráveis (Fi = 2);
o Elementos com lesões graves (Fi = 3);
o Elementos em estado crítico (Fi = 4).

2.4 Grau de dano (D) 

Em função do Fator de Ponderação do dano (Fp) e o Fator de Intensidade do dano (Fi), as equações (1) e (2) 
ilustram: 

𝐷 = 0,8 𝐹𝑖 𝐹𝑝       𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐹𝑖 ≤ 2,0 (1) 

𝐷 = (12 𝐹𝑖 − 28)𝐹𝑝  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐹𝑖 > 2,0 (2) 

2.5 Grau de deterioração de um elemento (Gde) 

Esse indicador refere-se a um elemento individualmente, de acordo com a equação (3). A partir das 
informações obtidas para cada elemento, é possível determinar as ações necessárias. 

(3) 

Onde: 

Gde – Grau de deterioração de um elemento; 

D(i) – Grau de dano de ordem i; 

Dmáx – Maior Grau de Dano; 

n – número de danos encontrados em um elemento. 

2.5 Grau de deterioração de uma familia (Gdf) 

Esse parâmetro reune o conjunto de elementos que tenham as mesmas características, sendo calculado 
conforme a equação (4). 

(4) 

2.5 Fator de relevância estrutural (Fr) 

O Fator de Relevância Estrutural (Fr) deve ser aplicado para as famílias em conjunto, e do mesmo modo o 
fator de relevância estrutural da família de elementos, tendo o objetivo de considerar a importância relativa 
das diversas famílias que subdividem a estrutura, quanto ao comportamento e desempenho damesma. A 
tabela 05 sintetiza os valores. 
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Tabela 05. Fator de relevância estrutural (Fr) 

Fonte: Fonseca, 2007. 

2.6 Grau de deterioração global (Gd) 

Esse parâmetro é calculado a partir da média ponderada dos graus de deterioração das diversas famílias de 
elementos, com a implicação do Fator de Relevância Estrutural (Fr), como medida de majorar a importância 
de cada elemento ou famílias de elemento. A equação (5) ilustra o processo de cálculo. 

(5) 

Para determinar as propostas de intervenções, com a finalidade de mitigar as patologias encontradas e 
recuperar a estrutura em estudo, utilizou-se o Grau de Deterioração do Elemento (Gde), de maneira isolada 
para facilitar.  

O próximo item realça como foi realizado as propostas de intervenção e classificado a estrutura, ratificando 
o uso do grau de deterioração do elemento (Gde).

Salienta-se que embora haja o Grau de Deterioração de uma Família (Gdf) e o Grau de Deterioração Global, 
a pesquisa focou no Grau de Deterioração do Elemento (Gde). 

3. Materiais e métodos

A figura 03 ilustra a metodologia definida para elaboração desse estudo, conforme os objetivos 
anteriormente. 

Figura 03. Metodologia considerada na execução do presente estudo. 
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A partir do calculo da deterioração de um elemento (Gde), tem-se a classificação do nível de deterioração do 
elemento e ações recomendas, conforme metodologia GDE/UnB. A tabela pode ser encontrada em Fonseca 
(2007).  

4. Resultado e discussão

Considerando a metodologia GDE/UnB descrita anteriormente, foram constatados altos níveis de 
deterioração em diversas anomalias encontradas na edificação em estudo, conforme pode ser verificado nas 
fotos 01 a 04. 

Foto 01. Manifestação patológica em laje. Foto 02. Manifestação patológica em viga. 

Foto 03. Manifestação patológica viga na sala. Foto 04. Manifestação patológica em viga na sala. 

A tabela 06 sintetiza o Grau de Deterioração dos Principais elementos estruturais analisados, sabendo que 
não é possível expressar todos os resultados nesse artigo. 

Tabela 06. Grau de Deterioração de Elemento (GDE) dos principais elementos encontrados. 
Nome do elemento Dano (patologia) Fp Fi D Gde 

Pilar mais crítico 

Fissuras 4 3 32 

26,67 
Manchas 3 3 24 

Corrosão de armaduras 5 3 40 
Umidade base 3 3 24 

Viga mais crítica 

Fissura 4 3 32 

26,67 
Manchas 3 3 24 

Corrosão de armaduras 5 3 40 
Umidade base 3 3 24 

Laje (sala de estar) 

Fissura 4 3 32 

26,67 
Manchas 3 3 24 

Corrosão de armaduras 5 3 40 
Umidade base 3 3 24 
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Como pode ser verificado, todos os principais elementos principais supracitados tiveram Gde equivalente a 
26,67 (nível de deterioração médio), exigindo prazo de intervenção em até 2 (dois) anos. Vale ressaltar que 
grande parte dos elementos possui deterioração baixo a médio. 

5. Conclusão

Diante dos resultados expostos, pode-se notar que a edificação apresenta-se em um estado médio de 
deterioração, principalmente devido a inexistência de manutenção preventiva, ocorrendo apenas o 
“mascaramento” das manifestações patológicas existentes (conforme indicado pelo proprietário). Nesse 
sentido, o desempenho global da estrutura encontra-se abaixo do mínimo exigido, necessitando de uma 
recuperação para restabelecer seu desempenho e aumentar sua vida útil.  

Neste prisma, como os problemas patológicos são evolutivos e se agravam com o tempo, a interveção deve 
ser planejada e executada no menor tempo possível, com prazo máximo, conforme determinado, de 2 (dois) 
anos. 
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Resumo: Os projetos estruturais, em sua grande maioria, parte da hipótese que a estrutura esteja apoiada 
sobre uma superfície rígida e inderfomável, isto é, apoios sem deslocamentos. Entretanto, na realidade, é 
impossível separar a infraestrutura (fundações e solo) da superestrutura (pilares, vigas, lajes etc.), pois ambas 
funcionam de maneira integrada. Em outras palavras, quando um solo recebe o carregamento proveniente 
das fundações, o mesmo se deforma e consequentemente haverá recalques que se refletirão na estrutura. 
Esse processo, basicamente, faz uma redistribuição dos esforços bem como gera uma tendência de 
uniformização dos recalques. A norma de fundações, NBR 6122:2019, trouxe a obrigatoriedade da análise da 
ISE em casos específicos: estrutura nas quais a carga variável é significativa; estruturas com mais de 55 metros 
de altura; estruturas cuja relação altura/largura seja superior a quatro; e projetos não convencionais. Não 
obstante, a norma é clara que não é somente nesses casos que deve considerar a ISE, mas em qualquer 
estrutura cuja deformabilidade possa influenciar na distruibuição dos esforços. Nesse panorama, o presente 
trabalho possui o escopo de analisar uma edificação residencial situada no município de Caxias, estado do 
Maranhão, buscando verificar a influência da ISE no seu projeto. Nesse trabalho também se pretende 
demonstrar quais as divergências ocorridas nas principais peças estruturais quando se considera a 
deformabilidade do solo na análise estrutural do edifício. A interação solo estrutura possibilita uma análise 
mais realística do que ocorre na realidade. Além de possibilitar erros contra a segurança da edificação, aplicar 
tais conceitos em projetos possibilita até edificações que antes não passariam nas normas, mas com a análise 
do solo em conjuntuta com a estrutura, se torna um projeto viável. 

Palavras-chave: interação solo-estrutura; ISE; fundações; recalques. 

Abstract: Structural projects, for the most part, start from the hypothesis that the structure is supported on 
a rigid and unbreakable surface, that is, supports without displacements. However, in reality, it is impossible 
to separate the infrastructure (foundations and soil) from the superstructure (pillars, beams, slabs, etc.), as 
both work in an integrated manner. In other words, when a soil receives the load from the foundations, it 
deforms and consequently there will be repression that will be reflected in the structure. This process 
basically redistributes efforts and generates a trend towards uniform settlement. The foundation standard, 
NBR 6122: 2019, made the ISE analysis mandatory in specific cases: structure in which the variable load is 
significant; structures over 55 meters high; structures whose height / width ratio is greater than four; and 
unconventional projects. Nevertheless, the rule is clear that it is not only in these cases that the ISE should 
be considered, but in any structure whose deformability may influence the distribution of efforts. In this 
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context, the present work has the scope of analyzing a residential building located in the city of Caxias, state 
of Maranhão, seeking to verify the influence of ISE in its project. This work also intends to demonstrate the 
divergences that occurred in the main structural parts when considering the deformability of the soil in the 
structural analysis of the building. The solo structure interaction allows a more realistic analysis of what 
happens in reality. In addition to allowing errors against building security, applying such concepts to projects 
even makes buildings that would not have passed the standards before, but with the analysis of the soil in 
conjunction with the structure, it becomes a viable project. 

Keyword: soil-structure interface; ISE; foundations; Settlements. 

1. Introdução

Podemos dividir uma edificação em três partes: superestrutura, infraestrutura e terreno de fundação, 
conforme pode ser verificado na figura 01. A superestrutura corresponde à parte da edificação que será 
utilizada após sua construção, sendo composta por paredes, lajes, vigas e pilares. A infraestrutura é a parte 
constituinte pelos elementos que transferem o carregamento da superestrutura para o terreno de fundação 
e pelo cintamento. O terreno de fundação, por sua vez, possui o objetivo de absorver o carregamento 
proveniente da superestrutura. 

Figura 01. Superestrutura, infraestrutura e solo de fundação (GUSMÃO, 1990). 

Na metodologia convencional de projeto (onde quase a totalidade dos projetos são pensados), admite-se a 
hipótese dos apoios serem indeslocáveis, isto é, sem recalques. A partir disso, o cálculo das cargas nas 
fundações e o dimensionamento dos elementos estruturais são feitos com base nessa hipótese.  

Com o mesmo rigor de simplificação, as fundações são desenvolvidas levando em conta apenas as cargas nas 
fundações (obtida a partir do projeto estrutural com os apoios indeslocáveis) e as propriedades do terreno 
de fundação com seus recalques estimados a partir da simplificação indicada. 
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Nas palavras de Gusmão (1990), isso faz com que haja um “fosso” entre o terreno de fundação e a estrutura 
(superestrutura e infraestrutura). A figura 02 também ilustra essa situação. 

Figura 02. “Fosso” existente entre a estrutura e o terreno de fundação (GUSMÃO, 1990). 

Até a penúltima versão da norma de fundações, NBR 6122:2010, não havia a obrigatoriedade de considerar 
a interação solo estrutura nas edificações, o projetista teria apenas que avaliar a necessidade do estudo. Não 
obstante, a NBR 6122:2019 trouxe no seu item 5.5, trouxe a obrigatoriedade da interação solo estrutura nos 
seguintes casos: 

i. Estrutura nas quais a carga variável é significativa em relação à carga total, tais como silos e
reservatórios;

ii. Estruturas com mais de 55 metros de altura, medida do térreo até a laje de cobertura do último piso
habitável;

iii. Relação altura/largura (menor dimensão) superior a quatro;
iv. Fundações ou estruturas não convencionais.

Nesse panorama, o presente trabalho possui o escopo de analisar uma edificação residencial situada no 
município de Caxias, estado do Maranhão, buscando verificar a influência da ISE. Nesse trabalho, também, 
se pretende demonstrar quais as divergências ocorridas nas principais peças estruturais quando se considera 
a deformabilidade do solo na análise estrutural do edifício. A interação solo estrutura possibilita uma análise 
mais realística do que ocorre na realidade. Além de possibilitar erros contra a segurança da edificação, aplicar 
tais conceitos em projetos possibilita até edificações que antes não passariam nas normas, mas com a análise 
do solo em conjunto com a estrutura, se torna um projeto viável. 
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2. Metodologia de análise da interação solo-estrutura aplicada em fundações superficiais

Devido à importância do tema, vários trabalhos foram publicados, atraindo a atenção de grande número de 
pesquisadores brasileiros nas últimas décadas. Mesmo assim, a interação solo estrutura continua sendo 
negligenciada, nem perto de haver uma padronização de métodos para chegar a resultados satisfatórios. 
Diversos trabalhos pioneiros contribuiram para o tema, como Meyerhof (1953), Chamecki (1954) e Goshy 
(1978). Em especial o trabalho de Chamecki (1954) apresentou uma solução bastante consistente, sendo que 
os recalques calculados costumam se aproximar bastante dos recalques medidos. 

Aoki e Cintra (2003) resumem um roteiro que costumam adotar em estudos de interação solo-estrutura, cuja 
concepção baseou-se na proposta de Chamecki (1954). A metodologia pode ser descrita da seguinte forma: 

i. Inicialmente calcula-se a carga nos pilares considerando os apoios como indeslocáveis;
ii. A partir dessas cargas, calculam-se os recalques considerando a rigidez da estrutura nula (sem

considerar a superestrutura na estimativa dos cálculos), obtendo-se a bacia inicial de recalque;
iii. Assim, obtém-se os coeficientes de mola através da divisão das cargas pelos recalques para cada um

dos pilares e depois recalcula as cargas nos pilares considerando a estrutura sobre apoios elásticos
(sendo considerada a 1° interação);

iv. A partir da 1° interação, recalculam-se os novos recalques considerando a rigidez nula da estrutura,
obtendo a nova bacia de recalques;

v. Avaliam-se novamente os novos coeficientes de mola a partir da bacia de recalque encontrada no
item anterior, processando novamente a estrutura;

vi. O processo é interativo até que se atinja a convergência desejada.

Nesse sentido, o presente trabalho considera a metodologia supracitada, conforme descrito por Aoki e Cintra 
(2003), seguindo a ideia dos passos anteriores. 

Para processamento estrutural da edificação, o presente trabalho utilizou um software baseado em Método 
dos Elementos Finitos (MEF) desenvolvida pela AltoQi, sendo o eberick em sua versão 2021. A partir desse 
software, foi possível processar a estrutura, dimensionar os elementos estruturais e simular as molas, 
conforme hipótese de Winkler. 

Para estimativa dos recalques, utilizou a equação desenvolvida por Perloff (1975) com base na teoria da 
elasticidade que fornece os recalques imediatos para o caso de meio contínuo, elástico, homogêneo, 
isotrópico e semi-infinito. A equação (1) ilustra a formulação: 

𝑊𝑖 = 𝜎. 𝐵. (
1 −  𝑣2

𝐸𝑆
) . 𝐼𝑤 (1) 

Onde:  

B = menor dimensão da base da sapata; 

v = coeficiente de poisson do solo; 

IW = fator de influência, que depende da forma e da rigidez da sapata; 

ES = módulo de elasticidade do solo. 

A estimativa do módulo de elasticidade do solo foi feita baseada no trabalho de Conde de Freitas et al. (2012), 
sendo uma correlação baseada no N60 (corresponde a 60% da energia teórica do ensaio SPT) para solos 
arenosos, conforme equações (2) e (3). Para o coeficiente de Poisson foi considerado o valor de 0,3 para as 
areias e 0,49 para as argilas. 

𝐸𝑠 = 8000. 𝑁60
0,8(𝑘𝑃𝑎) (2) 

𝑁60 = 1,37 𝑁𝑆𝑃𝑇 (3)
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3. Característica da edificação analisada

A edificação analisada é de tipologia comercial, sendo composta de 02 (dois) pavimentos: térreo e superior. 
Se trata de uma edificação regular de médio padrão. Toda estrutura foi projetada em concreto armado, 
alvenaria de blocos cerâmicos com lajes treliçadas. A figura 03 ilustra o projeto arquitetônico desenvolvido 
para a edificação. 

Figura 03. Projeto arquitetônico desenvolvido. 

Para o projeto de fundações, foi realizado um ensaio de sondagem (SPT) para caracterizar o solo de fundação. 
A figura 04 ilustra parte do relatório. É importante salientar que o solo apresenta resistência à penetração 
significativa nas camadas iniciais. 

Figura 04. Relatório do sondagem de simples reconhecimento (SPT). 

Na cidade em estudo, é comum o uso de fundação superficial nas edificações existentes devido a alta 
resistência das camadas iniciais do solo. 

Alguns locais, já definidos, conforme pode ser verificado no trabalho de Santos et al (2018), que realizou uma 
síntese de caracterização dos ensaios SPT realizados nos municípios de Caxias, Maranhão, e Teresina, Piauí. 
Em caxias, especialmente, há dois locais constatados com a presença de argila mole, ambos em locais 
próximo a rochas expostas. 
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4. Resultado e discussão

Conforme metodologia, inicialmente a estrutura foi modelada considerando os apoios indeslocáveis. A figura 
05 ilustra a modelagem da estrutura conforme exigências arquitetônicas. 

Figura 05. Modelagem da estrutura 

Com base no relatório de cargas que chegaram na edificação, foi possível estimar os recalques e iniciar o 
processo interativo. O processo interativo convergiu com somente uma interação, isso devido as 
característica do solo com resistência elevada e recalques pequenos. A tabela 01 ilustra as cargas e recalques 
considerado em cada uma das interações propostas, conforme pode ser verificado a seguir. 

Tabela 01. Comparativo das interações encontradas. 

Pilar 
Nk (kN) – apoio 

indeslocável 
Recalque (mm) 

Coeficiente de mola 
vertical (kN/m) 

Nk (kN) – apoio 
elástico 

Diferença 
(%) 

P1 118.3 0.725 163251.49 118.2 0.08 
P2 196.4 1.203 163251.49 193.8 1.32 
P4 120.4 0.843 142845.06 120.7 -0.25
P5 120.1 0.736 163251.49 120.8 -0.58
P6 179.5 1.100 163251.49 180.9 -0.78
P7 143 0.876 163251.49 140.7 1.61 
P8 135.2 0.828 163251.49 136.4 -0.89
P9 251.1 1.367 183657.93 247.7 1.35 

P10 148.7 0.911 163251.49 143 3.83 
P11 72.9 0.510 142845.06 78.4 -7.54
P12 38.3 0.235 163251.49 38.2 0.26 
P13 63 0.386 163251.49 62.8 0.32 
P14 57 0.349 163251.49 56.8 0.35 
P15 31.8 0.195 163251.49 32.1 -0.94
P16 54.6 0.334 163251.49 54.9 -0.55
P17 56.1 0.344 163251.49 56.8 -1.25
P18 69.6 0.426 163251.49 69.5 0.14 
P19 60.2 0.311 193861.15 60.2 0.00 
P20 121.2 0.742 163251.49 119.7 1.24 
P21 103.6 0.725 142845.06 102.3 1.25 
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Conforme é possível verificar, devido a natureza das cargas, tipo de empreendimento e característica dos 
solos, o recalque estimado máximo foi de 1,37 mm inerente ao pilar P9 (sendo o pilar com maior carga do 
projeto). Os valores convergiram na 1° interação, sendo que a maior diferença se encontra no pilar P11, 
equivalente a 7,54%. As figura 06 e 07 ilustram, na devida ordem os momentos fletores do pórtico para a 
hipótese de apoio indeslocável e apoio elástico. Conforme verificado, os momentos máximo e mínimos foram 
alterados com diferenças de 3,63%.  

Figura 06. Momentos fletores considerando pórtico com apoio indeslocável. 

Figura 07. Momentos fletores considerando pórtico com apoio elástico. 

Outra importante alteração, comparando as duas hipóteses, foi o coeficiente “γz (gama-z)”, tendo por 
principal objetivo classificar a estrutura quanto à deslocabilidade dos nós, a fim de destacar o quão 
significativos são os esforços de 2ª ordem globais para efeitos de cálculo. Nesse sentido, se o valor de γz for 
menor que 1,10, dispensa a verificação dos efeitos de 2° ordem na estrutura. Na edificação analisada 
acontenceu que para os apoios indeslocáveis, o coeficiente gama-z foi a 1,09. Já considerando os apoios 
elástico, o coeficiente de gama-z foi equivalente a 1.10. Em outras palavras, devido a consideração do apoio 
elástico na edificação, percebeu-se a necessidade de considerar os esforços de 2° ordem, conforme diretrizes 
da NBR 6118:2014. 
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5. Conclusões

Conforme pode ser constatado, a influência da interação solo estrutura, mesmo em edificações de pequeno 
porte, foi considerável. Houve uma redistribuição dos esforços, conforme verificado com os carregamentos 
nos pilares e momentos fletores no pórtico da estrutura.  

Essas alterações podem reduzir o desempenho da edificação, ocorrendo possibilidade de fissura devido a 
insuficiência de armaduras nas peças estruturas. Da mesma forma, pode-se falar do coeficiente gama-z de 
análise dos efeitos de segunda ordem. Com a consideração da interação solo estrutura, houve a necessidade 
de analisar os efeitos de 2° ordem, conforme NBR 6118:2014. É importante ressaltar que embora pequenas 
alterações foram trazidas, mas em alguns casos, principalmente em solos moles, essas diferenças poderão 
trazer grandes prejuízos. 
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Resumo: As manifestações patológicas em obras de arte se tornou um tema bastante explorado, 
principalmente devido os diversos acidentes envolvendos obras desse tipo.  No municipio de Caxias, estado 
do Maranhão, diversas pontes apresentam um número significativo de manifestações patológicas 
associadas, muitas vezes, à execução inadequada, falta de planejamento e falta de manutenção preventiva. 
Nesse contexto, ocorre a deterioração da vida útil das pontes mencionadas. Percebe-se, infelizmente, que 
isso é uma realidade que prejudica não só as pontes de Caxias/MA, mas basicamente todas as obras públicas 
do país. Esse trabalho possui o escopo de determinar o grau de prioridade das manifestações patológicas, 
através do método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), em duas pontes de concreto armado situado no 
município de Caxias, estado do Maranhão: Pontes Eugênio Barros e Dr. Fernando Sarney. Foram realizadas 
vistorias de inspeção visuais e check-list nas aludidas pontes utilizando materiais como trena manual, 
escalímetro e câmera fotográfica. Foram constatadas trincas, fissuras e rachaduras, corrosão da armadura, 
desagregação, ninhos de concretagem, mofo, bolor e fungos. O tipo de manifestações com maior incidência 
foi a corrosão da armadura e a manifestação patológica com maior grau de prioridade, após a aplicação do 
método GUT, foram trincas,fissuras e rachaduras.  Observou-se assim, que uma manifestação patológica 
pode originar danos tanto na parte estética das pontes, quanto em sua segurança estrutural, e assim 
necessitando da realização de inspeções mais aprofundadas, para que sejam capazes de controla  os efeitos 
dos defeitos encontrados, a fim de prolongar a vida útil das pontes. 

Palavras-chave: manifestações patólogicas; método Gut; pontes; obras públicas. 

Keyword: pathological manifestations; Gut method; bridges; public works. 

Abstract: 

907

https://doi.org/10.4322/CINPAR.2021.114



LEVANTAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS COM APLICAÇÃO DO GUT: ESTUDO DE CASO EM DUAS PONTES 
DE CONCRETO ARMADO EM CAXIAS/MA 

1. Introdução

No início das construções as pontes eram projetadas empiricamente e consideradas trabalhos de arte e nos 

tempos atuais ainda carregam consigo esse título de grandes obras da engenharia.  

Ainda hoje, os arquitetos e engenheiros exploram a diversidade de formas e materiais disponíveis e conferem 

a essas obras, além de funcionalidade e beleza arquitetônica. No entanto, de forma geral, essas construções 

possuem como objetivo principal transpor obstáculos e dar continuidade às vias (PFEIL, 2005), sendo, por 

vezes, o único meio de ligação entre dois pontos. 

Esses problemas, na área da engenharia, são estudados pela “Patologia das Construções”, é uma ciência a 

qual objetiva estudar as origens, causas, mecanismos de ocorrência, manifestações e consequências dos 

problemas que afetam as pontes e sua vida útil (VIEIRA, 2016). 

Dessa forma a Norma de Inspeção Predial Nacional do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia-IBAPE (2012), aconselha que metodologias técnicas apropriadas como o método de gravidade, 

urgência e tendência- GUT, para classificar a ordem de prioridades. 

É notório que a não realização da manutenção regular em obras públicas, objetiva esta pesquisa para fazer 

um estudo das manifestações patológicas, onde será empregado o método GUT (gravidade, urgência e 

tendência), de forma a observar e avaliar as condições nas quais encontra-se as pontes e através disso será 

fornecido dados que servirá para conduzir uma possível intervenção, para chegar até os órgãos responsáveis. 

Assim, são as inúmeras manifestações patológicas na construção civil, que também podem ser chamadas de 

deformações ou doenças anatômicas e funcionais que são provocadas nas pontes. Essas doenças muitas das 

vezes podem aparecer durante a execução do projeto, a falta do controle tecnológico, e principalmente no 

que se refere ao concreto, equipe sem preparação para a execução de projetos mais elaborados, falta de 

fiscalização por parte dos gestores ou responsáveis pela execução, e o tipo de material é de má qualidade, 

podem ocorrer na concepção do projeto e também essas patologias podem aparecer durante toda sua vida 

em consequência da falta de manutenção frequente, além dos fatores ambientais e atmosféricos, tem 

grande influência. Esses erros podem causar muitos problemas estéticos, onde irá ocasionar o aparecimento 

de manchas, rachaduras, trincas e as fissuras, onde resultará em um colapso estrutural. 
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As patologias são diagnosticadas como danos causados nas construções, e com isso elaboramos um estudo 

no qual será sistemático para os acontecimentos e suas causas. Neste trabalho foi realizado uma pesquisa na 

ordem de priorização utilizando o método GUT, de forma a analisar e priorizar um levantamento sobre as 

patologias estruturais que foram identificadas na ponte de concreto armado na cidade de Caxias- MA 

aplicando o Método da Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT), enfatizar um estudo bibliográfico 

sobre as patologias estruturais encontradas em ponte de concreto armado, explicar a metodologia análise 

GUT, realizar uma vistoria no local, com levantamento do histórico e análise do desempenho da ponte e fazer 

um estudo aprofundado sobre as patologias existentes na ponte, apontar os mecanismos que causam essas 

manifestações as quais estão causando as patologias. 

Levando em consideração todo o desenvolvimento da pesquisa é suma importância, pois proporcionou 

dados a ser utilizado para orientar as intervenções e manutenções futuras que podem ocorrer na estrutura 

das pontes, isso visa melhorias nos aspectos funcionais que vai aumentando a vida útil e posteriormente 

garantir conforto e segurança para as pessoas que ali trafegam e também ajudando como sugestão a 

trabalhos futuros. 

2. Referencial Teórico

2.1 Histórico das pontes 

Segundo Marchetti (2018), entende-se que Ponte é uma obra destinada a permitir a transposição de 

obstáculos e serve para dá continuidade de uma via de comunicação qualquer. Como exemplos destes 

obstáculos pode-se citar: os rios, braços de mar, vales profundos, outras vias etc. Com o surgimento das 

primeiras pontes que veio de forma natural, como por exemplo um tronco de uma árvore, desde então veio 

a ideia de executar pontes de uma forma mais simples e feita dos próprios troncos ou de pranchas. 

De acordo com Cavalcante (2019), pode-se observar que as pontes têm um grande fator de 

importância dentro da construção civil, pois a cada ano que passa são exigidas tecnologias mais inovadoras 

e mais criativas que venham a vencer os desafios que são impostos pelos fatores climáticos, arquitetônicos, 

geológicos, logísticos etc. 
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É notório os diversos tipos de pontes e os vários tipos de materiais usados para fazer a sua execução. 

Antes as pontes eram construídas de pedras ou de madeira, atualmente esses dois tipos quase não são vistos 

em prática e as pontes mais vistas nos dias de hoje são: metálicas, de concreto armado ou concreto 

protendido; e tudo se deu com a evolução do concreto na engenharia. 

2.2 Pontes: aspectos estruturais 

A engenharia civil em modo geral acaba com âmbito de que as estruturas devem ser construídas ou 

projetadas de forma a atender as classificações das normas vigentes (NBR’s). Para Marchetti (2008), destaca-

se que o projeto de construção de Pontes é uma obra destinada a permitir o deslocamento de obstáculos 

como os braços de mar e os rios, sendo que são divididas em três partes: mesoestrutura, que são os pilares, 

encontros e aparelhos de apoio, a infraestrutura que fazem a representação das fundações, e a 

superestrutura, que representa as lajes e as vigas. 

As pontes devem atender às condições de utilização para as quais foram dimensionadas, e com isso 

a capacidade de escoamento do tráfego de veículos será de acordo com o número de faixas, é necessário 

observar a necessidade ou não do passeio para que haja a circulação de pedestres, seu tempo de vida útil, e 

tudo isso será relacionado com as solicitações de tráfego ao longo do tempo, estabelecendo assim a sua 

funcionalidade. A Figura 1 mostra os elementos que indicam a composição das pontes em geral.  

2.3 Classificação das pontes 

Para Leonhardt (1979), as pontes tinham um modo para serem classificadas e parte era mediante 

aos materiais que eram empregados, a mesma na sua projeção. São empregadas inúmeras classificações para 

as pontes, que podem se destacar: quanto ao material da superestrutura, à natureza do tráfego, ao tempo 

de utilização e ao sistema estrutural. E, sem esquecer que em relação ao tipo de material empregado, elas 

podem ser de madeira, metálicas, de pedras ou de concreto (simples, armado ou protendido). 

Figura 01- Esquema ilustrativo da composição de pontes 
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Fonte: Adaptada de El Debs e Takeya (2009) 

Pode-se relacionar as pontes como ferrovias, aeroviárias, canal, mistas, aqueduto, passarelas e 

rodoviárias. Do mesmo modo, para o autor, as pontes rodoviárias possuem um tipo de sistema estrutural da 

superestrutura e que é baseado em cinco itens: vigas, pórticos, arco, pênseis e tirantes (MARCHETTI, 2008). 

Em relação ao tempo para a utilização, as pontes são divididas em permanentes e provisórias. E, em 

termos estruturais elas podem ser em vigas, vigas de caixão, treliçadas, pórtico, arco ou suspensas por cabos 

(FELIPPE FILHO, 2008). As pontes podem ser executadas em peças-moldadas (pré-fabricadas) como mostra 

Marchetti (2008), as pré-moldadas são os elementos como somente as longarinas, e os demais elementos 

são moldados no local, e não são construídos na sua posição final, a moldagem pode ser em usinas fora do 

local da obra ou no próprio canteiro de obra. O sistema construtivo é empregado nas pontes de concreto 

protendido sendo moldadas no local onde vai utilizar o escoramento especifico para este fim, como 

cimbramento, treliça deslizante, apoiados sobre os pilares e formas para moldar o elemento de concreto 

(MARCHETTI, 2008). 

A NBR 9062, ressalta que os elementos pré-moldados são confeccionados fora do local da obra, ou 

seja, em uma instalação provisória que será feita para este fim, enquanto os demais elementos pré-

fabricados são produzidos comercialmente em uma instalação permanente (ABNT, 2017). 

Uma forma que é bastante recomendada de concretagem de trechos é de 3 a 5 metros a cada 3 dias 

sendo que o utilizado nas pontes de concreto protendido de segmentos (em aduelas) tem um sistemas 

bastante similar, pois os balaços são sucessivos, mas as peças são pré-moldadas, e é bastante vantajoso 

quando a extensão da ponte é muito longa, e assim os trechos são projetados de 3 a 8m de comprimento, e 
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são penduradas por treliças metálicas que chegue ao destino da peça. Como resultado, as patologias se 

desenvolvem devido a conexão dos elementos, as juntas de dilatação, grau de protensão que o exigido é de 

20% a 30% uma taxa bem maior que no caso de balaços sucessivos (MARCHETTI, 2008). 

2.4 Conceito de patologia 

Para Helene (2013), a patologia é uma parte da engenharia que faz o estudo das causas, origens e a 

natureza dos defeitos e as possíveis falhas que possa vir a surgir nas edificações. É considerado patologia na 

construção quando um determinado edifício não atende às suas funções da forma que foi projetado, e assim 

qualquer tipo de doença pode começar a aparecer na edificação, e a mesma começar a apresentar 

“sintomas” como fissuras, rachaduras, manchas por excesso de umidade, eflorescência, corrosão de 

armadura e trincas, mostrando que há algo errado. 

E essas patologias podem ser superficiais, quando não chegam na parte estrutural, apenas na parte 

de acabamento, e em casos mais graves, chegam a atingir a parte estrutural e fundações. 

Segundo Capello (2010), os problemas ocasionados pelas patologias devem ser provenientes de uma 

das etapas da construção que são integradas no processo da construção de uma edificação, ou seja, pode ser 

por falha de uma das etapas que faz parte do ciclo da execução. Os erros mais comuns que podem ocorrer 

na execução são: matérias de baixa qualidade, erros no projeto, falhas na hora de fazer a execução e as 

manutenções que são insuficientes e, na maioria das vezes, nem existe. Na sua grande maioria as principais 

causas são: variações térmicas, cargas exageradas, ou seja, que não foram previstas durante o 

dimensionamento, agentes biológicos, mudança de umidade, incompatibilidade dos materiais e os agentes 

atmosféricos, que também estão relacionados a outros acontecimentos que acabam influenciando no 

surgimentos de algumas anomalias. 

Como o grande avanço na indústria da construção civil, é possível encontrar inúmeras falhas na 

execução de várias obras. E pode-se perceber que os problemas analisados nessas construções poderiam ter 

sido evitados com o uso adequado de matérias e aplicação de conhecimentos mais amplos das técnicas de 

construção e seus processos (HEERDT,2016). 
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2.5 Manutenção e inspeção visual em obras públicas 

A manutenção é basicamente preventiva e representa a realização de uma inspeção e recuperação ou tenha 

a troca de partes defeituosas, e tenha a utilização da aplicação de processos que venham a possibilitar a 

conservação estrutural em bom estado. Estes reparos devem acontecer de forma periódica e priorizada, pois, 

vai garantira a durabilidade da estrutura (CARNEIRO, 2018). 

Segundo Souza e Ripper (1998), a manutenção segue quando uma etapa é realizada após a 

inauguração e durante a efetiva utilização da estrutura. É definido como manutenção o conjunto de técnicas, 

práticas e rotinas necessárias para o bom desempenho da estrutura. 

Para Lantas (2010), o uso dessa manutenção adequada da edificação, é uma condição de suma 

importância para a vida útil da estrutura. A falta de manutenção regular nas patologias de um nível baixo de 

custo de manutenção, faz com que tenha evolução e assim tendo que comprometer toda a qualidade estética 

da obra, tornando-a insegura e com um alto valor para maior mantê-la. 

Para que haja tal sucesso é necessário que tenha uma organização, um planejamento, uma 

manutenção, as reformas e as fiscalizações na execução de serviços etc., com toda essa falta e outros 

procedimentos, é o que faz surgir as chamadas manifestações patológicas, que começam a gerar os 

problemas estéticos e podem comprometer também o seu uso de desempenho nas pontes. 

2.6 Método GUT 

Gravidade, Urgência e Tendência-GUT é uma ferramenta utilizada para definir prioridades, onde são 

dadas várias alternativas de ação, onde o mesmo tende a responder as seguintes perguntas: “O que deve ser 

feito primeiro?” ou “Por onde começar?”. Meireles (2001), certifica responder todas as perguntas, e através 

disto será possível ter um alcance para classificar a importância das ações, levando em conta a gravidade, a 

urgência e a tendência do caso, escolhendo assim uma decisão mais cômoda e menos desfavorável à 

situação. 

O Método GUT foi criando por Kepner e Tregoe em 1980, com a necessidade de resolver os 

problemas complexos nas indústrias americanas e japonesas. E no decorrer de tudo isso pode aparecer 
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muitos obstáculos em uma organização, e nem sempre será possível resolver todas ao mesmo tempo. 

(KEPNER; TREGOE,1991) 

Levando em consideração a importância do cenário na qual as manifestações patológicas irão agir e 

que acrescentam principalmente nas obras públicas, o método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) tem 

como foco principal apontar as possíveis falhas na edificação de forma a estabelecer uma ordem crescente 

de prioridades para tomar medidas corretivas de 1 a 5. 

De acordo Periard (2011), uma das vantagens principais para se aplicar a Matriz GUT é que ela ajuda 

o gerente a avaliar de forma somatória os problemas da empresa, e assim faz com que se faça possível

priorizar as ações corretivas e preventivas para o extermínio total ou parcial do problema. Gravidade mostra 

o impacto do problema investigado caso ele venha a acontecer; Urgência serve para mostrar o período, o

tempo disponível ou necessário para resolver um determinado problema analisado; Tendência é para 

representar o potencial de crescimento do problema, ou a chance que o problema tem para se tornar maior 

com o passar do tempo, como mostra na (Tabela 01) abaixo. 

Tabela 01: Matriz de prioridade. 

Fonte: Periard (2011). 

O objetivo desta ferramenta gerencialmente é para fazer a utilização para priorizar a tomada decisão, 

e tudo isso levando em consideração a gravidade, a urgência e a tendência do evento relacionado. E com 

base nessas variáveis, o gestor pode agir com base em um escalonamento, no qual será identificado as 

complicações que possivelmente será resolvida primeiro. O maior diferencial do Método GUT, com base nos 

outros, é a simplicidade de utilização e a possibilidade de atribuir valores para cada caso concreto de maneira 

objetiva (MEIRELES, 2001). 
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O método de GUT é uma matriz na qual pode ser utilizada de forma fácil para qualquer 

estabelecimento. E ela possibilita evidenciar os problemas mais sérios e que necessitam de uma atenção 

maior. E sem esquecer que este método ajuda na elaboração de um planejamento estratégico para que 

possam ser solucionados. 

Materiais e métodos 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa detalhada na qual se 

desenvolve hipóteses teóricas com base em fontes de evidência orientando-as na coleta e análise de dados. 

A pesquisa é descritiva pois o tipo de pesquisa é baseado em estudo, analise, registro e observação de fatos 

do mundo real sem a interferência do pesquisador (BARROS E LEHFELD, 2007). 

Em relação aos procedimentos do trabalho, a características do estudo é um estudo de caso, por se 

tratar de um estudo em profundidade, o objetivo é obter uma compreensão ampliada de outros casos 

semelhantes, e buscar auxiliar no entendimento por meio de referências citadas na literatura (CERVO E 

BERVIAN, 1983). 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

Esta pesquisa foi realizada em duas pontes da cidade de Caxias, Maranhão, localizada na região 

Nordeste do país. A cidade possui uma população de 165.525 habitantes, é cortada pelo Rio Itapecuru, e as 

pontes para cidade são de extrema importância (IBGE,2020). 

Ambas as pontes são de suma importância para a cidade por serem as únicas que ligam dois grandes 

bairros ao centro. A primeira ponte Eugênio Barros, conhecida popularmente, com a ponte de cimento ou 

ponte da Trezidela, fica localizada na Avenida Nereu Bittencourt. A segunda ponte é Dr. Fernando Sarney é 

caracterizada, quanto ao tipo estrutural, como tipo viga, localizada na Avenida Luiz Sales, a ponte é mais 

conhecida popularmente como Ponte Nova. 

Figura 03: Ponte Eugêncio Barros 
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Fonte: Autor (2021) 

Figura 04- Ponte Dr. Fernando Sarney 

Fonte: Autor (2021) 

3.3 COLETA DE DADOS 

A pesquisa realizada é um estudo de caso e o mesmo levou em consideração as condições das obras 

públicas na qual estão instaladas as pontes, com o intuito de visualizar a identificação das manifestações 

patológicas presentes.  
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É necessário obter uma fundamentação teórica e o avanço dos objetivos, iniciou-se com uma revisão 

bibliográfica sobre as Patologias das Construções, na qual mostra a importância do tema e as suas 

manifestações típicas referentes ao material avaliado. E para complementar o trabalho foi realizado uma 

análise bibliográfica sobre a Matriz GUT, mostrando sua utilidade em diversas áreas e suas vantagens de 

utilização. Junto à revisão bibliográfica, uma técnica não construtiva de inspeção visual foi utilizada para as 

avaliações e as características visuais em função da presença de manifestações patológicas, houve a coleta 

de dados e registros fotográficos das mesmas. 

3.4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  

Para a pesquisa de campo foi necessário utilizar alguns materiais: pracheta, lápis, caneta, escalímetro, trena 

manual e câmera fotográfica. 

E depois de coletar todas as informações possíveis para visualizar as maiores ocorrências, e assim 

identificando e caracterizando as manifestações patológicas.  Foram observados e registrados os defeitos 

que estavam em evidência nas pontes em estudo, é necessário analisar para que possa indicar as possíveis 

causas que desencadearam os aparecimentos das mesmas, e por fim estabelecer um grau de prioridade de 

intervenção como base o método GUT. 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

O trabalho foi desenvolvido um estudo de caso no qual levou me consideração a situação da obra pública, 

de modo a visualizar a identificação das manifestações patológicas presentes. Foi feito uma lista para 

identificar e quantificar as patológicas que estavam mais visíveis no decorrer da vistoria feita nas pontes 

Eugênio Barros e Dr. Fernando Sarney. 

E para obter informações foi necessário ter uma estrutura teórica, de modo a realizar análises e observações 

apropriadas de forma adequada, foram utilizados livros, artigos, dissertações e normas que falam sobre o 

assunto exposto, e certificando a importância do tema e as manifestações mais comuns referentes ao 

material avaliado. 

4. Resultados e discussões
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O presente trabalho tem como finalidade o estudo de determinar as manifestações patológicas 

existentes nas duas principais ponte Pontes Eugênio Barros e Dr. Fernando Sarney em Caxias-MA, mas por 

meio da inspeção visual executada nas foram constatadas inúmeros tipos de manifestações patologicas. Com 

isso os resultados obitidos  foram agrupados de acordo com os principais tipos de manifestações patologicas 

detecdadas: corrosão da armadura, desagregação, ninhos de concretagem, mofo, bolor, fissuras, rachaduras 

e trincas, as quais será representadas a seguir. 

Foi possível detectar patologias em mais de 250 pontos distintos nas pontes, com formas e 

dimensões diferentes. O resultado é apresentado na (Tabela 02), mostrando a quantidade e a porcentagem 

que cada anomalia teve em ordem crescente de incidência. 

Tabela 02- Periodicidade  por tipo de manifestação patológica 

TIPO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Corrosão da armadura 63 25,2% 

Desagreação 45 18% 

Ninhos de concretagem 50 20% 

Fissuras, Trincas e Rachaduras 92 36,8% 

TOTAL 250 100% 

Fonte: Autor (2021) 

4.1 CORROSÃO DA ARMADURA 

A corrosão ilustrada na imagem ocorre no pilar de modo bem acentuada, pois mostra que a armadura 

está com a sua seção bem comprometida. De modo que toda a estrutura de concreto que cobre a armadura 

sofre com o processo, que inicia com a fissuração em decorrencia da expansão que o aço gera. 

São varios os fatores que envolvem a estrutura das pontes, ocasionando as manifestações 

patológicas. Na visão de Vitório (2003) as chuvas que ocorrem sobre as pontes, acaba prejudicando o 

concreto através da concentração de água por um tempo prologado, além da ausencia de elementos como, 

a deficiência de juntas e dispositivos de drenagem do tabuleiro, vulneráveis aos processos de corrosão, como 

acontece nas duas pontes principais analisadas em Caxias-MA. 

Figura 05- Corrosão da Armadura 
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Fonte: Autor (2021) 

4.2 DESAGREGAÇÃO 

Durante a vistoria foram observada principalmente no guarda corpo da ponte, local de maior 

incidência, como mostra figura. São provocadas por ataques químico expansivo devido aos componentes 

intrínsecos ao concreto ou pela baixa resistência do mesmo, tem uma diminuição da massa, ocorrendo, 

assim, a desagregação do concreto. Esse tipo de manifestação patologica é caracterizada por fazerem com 

que os agregados fiquem mais faceis para remoção. 

Para Lichtenstein (1985) afirma que as consequências da desagregação é uma peça na qal vai perder 

sua capacidade de resistir aos esforços que a solicitam. E o processo da desagregação é estabelicidi pela 

eliminação de fragmentos ou placas de concreto com a perda de monolitismo e da fixação do cimento, 

deixando os agregados soltos. 

Figura 06- Desagregação 

A B C 
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Fonte: Autor (2021) 

4.3 NINHOS DE CONCRETAGEM 

São conhecidos popularmente como bicheiras, e este problema pode influênciar na durabilidade e 

resistência das estruturas de concreto armado, e este processo de concretagem é caracterizado pelas 

negligências, nas falhas que acontecem no detalhamento de armadura e no arremesso e adensamento do 

concreto (FIGUEROLA, 2006). E é muito comum esse tipo de manisfestação patologica mais presente em 

locais que não foram preenchidos completamente com cocreto, de forma a tornar a sua superficie porosa e 

com alguns vazios, que tem diferentes caracteristicas das bolhas de ar aprisionado. 

Figura 07- Ninhos de Concretagem 

Fonte: Autor (2021) 

A B C 

A B C 
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4.4 TRINCAS, FISSURAS E RACHADURAS 

Segundo Lourenço et al. (2009) fala que as ocorrências de fissuras é um fenômeno bastante genérico 

encontrado nas pontes de concreto armado no mundo todo. A origem está relacionada a uma estruturação 

irregular de tensões no interior da estrutura, que pode surgir a partir da decomposição ou desagregação do 

concreto. O método de fissuração pode originar graves eventos de desestabilização estrutural, onde as 

consequências são imensuráveis. 

Figura 08- Trincas, Fissuras e Rachaduras 

Fonte: Autor (2021) 

4.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO GUT 

Depois de mostrar as manifestações patologicas, mostarem a aplicação do método GUT, para saber a 
gravidade, urgência e tendência de cada manifestação patológica de forma a determinar o grau de 
prioridade de intervenção das mesmas. A tabela 03 a seguir, foi classificadas as manifestações patológicas 
caracterizadas no estudo de caso conforme as variáveis do método GUT. 

Tabela 03: Matriz de aplicação pelo método GUT 

Manifestação Patológica G U T  GUT Grau de priorização 

A B 
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Corrosão da armadura 4 3 4 48 1º 

Fissuras, Trincas e 
Rachaduras  

3 3 4 36 2º 

Ninhos de Concretagem 3 3 2 18 3º 

Desagregação 2 2 3 12 4º 

Fonte: Autor (2021) 

5. Conclusões

O presente trabalho possibilitou uma analise bem rebuscada sobre as manifestações patologicas 

encontradas nas pontes do municipio de Caxias as quais tiveram um estudo aprofudado de inspeção visual. 

E por meio disto fica visivel que as manifestações patologicas vista nas pontes estudadas e diante do projeto 

conseguimos elaborar planos de recuperação e tratamento da estrutura. Nessa perspectiva, notou-se que 

ambas as pontes têm manifestações patologicas começando das mais simples até as mais complexas de 

serem tratadas, podendo destacar a maioria do tipo trincas,oxidação, fissuras, desplacamento do 

revestimento e armação exposta corroídas.  

Aconselha-se que haja uma substituição do revestimento dos passeios em questão que em sua 

grande maioria aparece solto e com trincas devido as altas temperaturas da cidade. É importante observar 

um realinhamento do guarda corpo no qual se encontra em desaprumo e a mudança dos corrimões que 

encontra-se oxidados, a adição do sistema de drenagem, o tratamento das armações exposta no tabuleiro 

da ponte, e se for possivel, adição de uma psita de rolamento na qual vai servir para receber diretamente os 
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esforços gerados pelos automóveis, uma reforma bem rebuscada do reforço das denfensas da ponte que se 

encontra com perdas de grandes seções. 

De forma a quanto à superestrututura da ponte vistoriada durante a obra, pode-se verificar que o 

processo de deterioração das peças pode ser devido a motivos químicos, que são causados pela pentração 

de água nas peças, ou por motivos físicos, o crescimento do tráfego de veículos e sobrecarga de estruturas 

de pontes. As transversinas, longarinas e pilares confirmam que as barras de aço não estão suficientemente 

cobertas e as barras de aço expostas não estão suficientemente oxidadas. Para isso, o quadro deve ser 

processado imediatamente e coberto. E vale ressaltar que todas as recomendações são baseadas na 

experiência, pois o trabalho é baseado em inspeção visual, sem o uso de amostragem para pesquisas mais 

aprofundadas, e assim fica impossivel tirar conclusões especificas sobre o estado das pontes e suas condições 

patológicas que danificam sua capacidade de carga. 

Com a realização deste trabalho não foi possivel extrair dados e informações sobre a existência de 

algum plano municipal que possa incluir a recuperação da estrutura das pontes. E por fim podemos concluir 

que é indispensavel um estudo mais detalhaddo das estruturas e das manifestações patologicas que estão 

presentes nas pontes estudadas para que haja maior exatidão de resultados. E para futuros trabalhos será 

realizado na estrutura da ponte que fica localizada na BR-316. 
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Resumen: A pesar de los avances tecnológicos en la construcción civil, todavía se reporta la presencia de 
manifestaciones patológicas en diferentes edificaciones, incluyendo las instituciones de educación superior. 
La falta de mantenimiento y el descuido por parte de la comunidad universitaria provocan el deterioro 
progresivo de las estructuras. El presente artículo tiene como objetivo identificar las principales 
manifestaciones patológicas encontradas en la tercera planta del Bloque E de la Universidad Privada del Valle, 
Bolivia. La metodología consistió en tres etapas: en la primera se delimitó el área a ser estudiada; la segunda 
consistió en una inspección visual y un levantamiento de las manifestaciones patológicas por medio de un 
registro fotográfico y un checklist, y en la tercera se realizó una descripción de los principales problemas 
encontrados para determinar el origen y las causas. Los resultados muestran que las principales 
manifestaciones patológicas son el deterioro de cielo falso, desprendimiento de revestimiento de yeso y 
pérdida de adherencia entre las piezas cerámicas y los pisos. Muchos de los problemas encontrados se 
atribuyen a la edad de la estructura y la falta de mantenimiento. Si bien no existe un riesgo estructural, es 
necesaria una evaluación integral para generar un programa de intervención a corto plazo. 

Palabras clave: Inspección visual, causas, desprendimiento. 

Abstract: Despite technological advances in civil construction, the presence of pathological manifestations is 
still reported in different buildings, including higher education institutions. The lack of maintenance and the 
neglect by the university community cause the progressive deterioration of the structures. This article aims 
to identify the main pathological manifestations found on the third floor of Block E of the Universidad Privada 
del Valle, Bolivia. The methodology consisted of three stages: in the first, the area to be studied was 
delimited; the second consisted of a visual inspection and a survey of the pathological manifestations by 
means of a photographic record and a checklist, and in the third a description of the main problems 
encountered was made to determine the origin and causes. The results show that the main pathological 
manifestations are the deterioration of the false ceiling, detachment of the plaster coating and loss of 
adhesion between the ceramic pieces and the floors. Many of the problems found are attributed to the age 
of the structure and the lack of maintenance. Although there is no structural risk, a comprehensive evaluation 
is necessary to generate a short-term intervention program. 

Keywords: Visual inspection, causes, detachment. 
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1. Introducción

La patología de las construcciones se define como el estudio de los mecanismos, las causas y el origen de los 
múltiples defectos de las edificaciones (Helene, 2015). Las manifestaciones patológicas evolucionan y se 
agravan en el tiempo, además de asociarse al surgimiento de otras. En este sentido, es importante la 
identificación temprana de los problemas a fin de realizar correcciones adecuadas y evitar, de esta forma, 
mayores costos en la intervención (Oliveira, 2013). 

Entre las causas más comunes para el surgimiento de manifestaciones patológicas se mencionan: el medio 
en el que se encuentra situada la construcción, esfuerzos a los que se somete la estructura, mala elección de 
materiales, poca calidad del proyecto y el tipo de ejecución; sin embargo, también se generan durante la 
utilización. En esta última etapa, se deben realizar inspecciones y trabajos de mantenimiento con la finalidad 
de garantizar la vida útil de la construcción (Husni, 2007). 

La vida útil de una edificación se define como el tiempo, una vez en utilización, en el cual las propiedades de 
la construcción están por encima de los niveles mínimos aceptables, considerando un mantenimiento 
periódico (American Society for Testing and Materials [ASTM], 1981). La vida útil dependerá, en cierta 
medida, en evitar someter a la construcción a condiciones no previstas a lo largo del proceso constructivo 
(planificación, proyecto, materiales, construcción, uso y mantenimiento) (Fernández, 1994).  

Las obras civiles tienden a presentar una serie de manifestaciones patológicas (Antunes, 2010). En un estudio 
de Garza (2000) se reporta que, de los casos con manifestaciones patológicas, el 80% se debe a que muchos 
de los ingenieros encargados solo manejaban conceptos de su especialidad, lo que impedía que existiera 
complementariedad y se consideren aspectos que puedan generar problemas posteriores. Sin embargo, la 
presencia de las manifestaciones patológicas es inevitable dentro de una obra civil, es necesario tomar en 
cuenta previsiones para garantizar un adecuado rendimiento de la edificación durante su vida útil (Tutikian 
y Pacheco, 2013). Silva et al. (2017) indican que es urgente crear y divulgar herramientas adecuadas para 
desarrollar estrategias de mantenimiento, a través de inspección, recolección de datos, clasificación de 
anomalías y factores que contribuyan al diagnóstico y reparación. 

Actualmente, el estudio de manifestaciones patológicas adquiere relevancia progresiva, puesto que muchas 
obras civiles presentan deterioro y daño, lo que puede llevar al colapso de las edificaciones (Quintero-
Quintero et al., 2013). Esto adquiere mayor importancia en instituciones educativas, las cuales, por su 
función, tienen un alto contenido de valor humano, social y cultural, requiriendo mayor grado de seguridad 
(Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda [MOPSV], 2006). Por tanto, el objetivo principal de la 
presente investigación es identificar las principales manifestaciones patológicas en el Bloque E de la 
Universidad Privada del Valle, Bolivia por medio de una inspección visual y registro fotográfico. 

2. Metodología

2.1 Caracterización del área estudiada 

El edificio seleccionado fue el Bloque E de la Universidad Privada del Valle, de finalidad académica y 
administrativa. Se ubica en el Campus Tiquipaya de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Las coordenadas de la 
edificación son: 794815.84 E y 8081706.38 S, zona 19K (Figura 1).  

El Bloque E tiene 31 años de funcionamiento y está conformado por tres plantas, superficie total de 4699.10 
m2. Sin embargo, debido a que las dos primeras plantas son utilizadas con fines administrativos, sólo se 
inspeccionó la tercera planta (Figura 2). 

La tercera planta tiene un área de 1351.46 m2 y cuenta con 16 ambientes, distribuidos en aulas, oficinas, 
baños, auditorios y pasillos. 

2.2 Proceso de inspección 

El estudio de las manifestaciones patológicas tiende abordar una serie de temáticas de modo que llega a ser 
amplio y diverso (Harris, 2001). El presente estudio se delimitó solo para aquellos ítems encontrados en los 
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ambientes internos del Bloque E y, específicamente, en la tercera planta. La investigación se desarrolló por 
medio de 3 etapas. La primera consistió en identificar el tipo de estructura. Para ello, fue necesario realizar 
un análisis significativo del edificio a ser estudiado y obtener, por medio de la visualización, un 
reconocimiento de la importancia y uso (Pallarés, 2007). 

Figura 1 – Localización del Bloque E de la Universidad Privada del Valle 

Figura 2 – Plano de la tercera planta del Bloque E 

La segunda etapa consistió en la inspección del área seleccionada por medio de un registro fotográfico y un 
checklist. Se elaboró el plano de la planta inspeccionada a fin de identificar las manifestaciones patológicas 
por ambiente, utilizando una leyenda específica.  Esto se desarrolló con el mayor cuidado posible para evitar 
errores y repercusiones posteriores (Matellan, 2016).  

Finalmente, en la tercera etapa se realizó un conteo de los tipos de manifestaciones patológicas presentes 
en los componentes de la edificación (cielo falso, revoque interior, pisos, etc), para luego asociar estos 
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problemas con su origen dentro de las etapas del proceso constructivo. Estos resultados se presentaron en 
forma porcentual. 

3. Resultados y discusión

Durante la inspección varias manifestaciones patológicas fueron identificadas, tales como: desprendimiento 
de cerámicas (Figura 3a), exposición y deterioro de tuberías (Figura 3b), fisuras en pisos de hormigón (Figura 
3c), desprendimiento de zócalos (Figura 3d), desprendimiento del revoque de yeso (Figura 3e), deterioro y 
levantamiento de piso alfombrado (Figura 3f), daño de cielo falso (Figura 3g), deterioro de iluminación (Figura 
3h), entre otros. 

Figura 3 – Plano de la tercera planta del Bloque E 

La Figura 4 muestra la ubicación de las manifestaciones patológicas por ambiente. Se puede observar que las 
áreas más afectadas son las aulas, oficinas, baños y pasillo. Resaltando, las oficinas y el pasillo con cinco 
problemas cada uno. 
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Figura 4 – Localización de las manifestaciones patológicas por ambiente 
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Para determinar la manifestación patológica más frecuente, en la Figura 5 se presenta la incidencia de cada 
tipo de problema. El deterioro del cielo falso está presente en el 81.25% de los ambientes, seguido de 
desprendimiento de yeso con 43.75%, deterioro de iluminación y desprendimiento de cerámica con 37.50%, 
ambos. Las manifestaciones que menor frecuencia presentaron fueron la exposición de tuberías y 
desprendimiento de zócalos, ambas solo en un ambiente (6.25%). 

Figura 5 – Incidencia de las manifestaciones patológicas 

El deterioro del cielo falso se debe principalmente a la falta de impermeabilización del techo, una vez que la 
planta inspeccionada se encuentra en el último nivel. El agua de lluvia se infiltra en la edificación, alcanzando 
el cielo falso, compuesto principalmente de placas de yeso, lo que genera deterioro. No obstante, también 
se comprobó que la infiltración llegó a afectar a las conexiones eléctricas, presentando daño en las 
luminarias. Es necesario verificar la impermeabilización del techo, corrigiendo los problemas, para luego 
cambiar las placas de yeso y luminarias afectadas. 

El desprendimiento de yeso se debe tanto a la falta de adherencia con el muro de ladrillos como a las 
deficientes condiciones del colocado de marcos, ya que estos problemas se encuentran cerca de ventanas y 
puertas.  

Durante la inspección se evidenció el desprendimiento de cerámicas que, en varios casos, fue posible 
retirarlas fácilmente.  Esto indica que la cerámica no se adhirió al mortero, señalando que no se consideraron 
los tiempos de curado para este último. Los zócalos también presentaron el mismo problema. En este caso, 
se deben retirar las piezas de cerámica sueltas y realizar nuevamente el colocado con mortero nuevo, 
respetando los tiempos de curado para una adherencia adecuada. 

Las fisuras son problemas encontrados comúnmente durante las inspecciones, estas pueden surgir por varias 
causas (Rocha et al., 2017). En la edificación se identificaron fisuras en los pisos de hormigón, lo que puede 
indicar que se producen por retracción plástica, relacionado con una cantidad elevada de cemento en la 
mezcla, problema normalmente encontrado en los pisos de hormigón (Romano et al., 2011). 

La observación y el posterior análisis permiten determinar el origen y causas de las manifestaciones 
patológicas, que pocas veces se encuentran de manera evidente. En este sentido, la Figura 6 presenta el 
origen de las manifestaciones patológicas asociadas a una etapa del proceso constructivo. El uso y 
mantenimiento se presenta como el origen más recurrente, con 51.16%, seguido por la ejecución (30.23%), 
materiales (16.28%), proyecto (2.33%) y planeamiento (0%). 
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Figura 6 – Origen de las manifestaciones patológicas relacionadas al proceso constructivo 

Los defectos pueden tener origen en cualquier etapa del proceso constructivo y se relacionan con el control 
de calidad de las diversas etapas constructivas (Cremonini, 1988). En este caso, por la edad del Bloque E y la 
falta de mantenimiento periódico, la etapa de uso tiene la mayor incidencia en los problemas identificados. 
Helene (1992) señala que, de las cinco etapas consideradas, el uso y mantenimiento tiene el mayor periodo 
de tiempo, puesto que las estructuras se diseñan, en general, para más de 50 años. Esto último puede llevar 
al surgimiento de problemas con el tiempo. Con relación a la etapa de ejecución, es necesario un control de 
calidad adecuado, respetando todos los procedimientos establecidos y recomendados, una vez que se 
presentó una elevada incidencia de defectos en esta etapa. 

Si bien las manifestaciones patológicas encontradas no representan un riesgo estructural para la edificación 
ni sus elementos, significan un perjuicio funcional y estético, comprometiendo el desempeño de la estructura 
y generando mayor deterioro con el tiempo. Es recomendable una intervención a corto plazo para garantizar 
la vida útil proyectada, evitando estados avanzados de daño y elevados costos.  

5. Conclusiones

A través de las herramientas utilizadas se lograron identificar las manifestaciones patológicas en la tercera 
planta del Bloque E y, con un mapeo de problemas, se detectaron las áreas más comprometidas (oficinas y 
pasillo).  

Se recomienda tener registros fotográficos de la edificación a lo largo de su vida útil, con el objetivo de 
evaluar la evolución de los distintos problemas y dar diagnósticos más certeros en el futuro. 

En el presente estudio se demostró que, el uso y mantenimiento, es el origen más frecuente de los 
problemas. Esta etapa debe ser considerada importante para que los entes encargados provean programas 
de mantenimiento y uso acordes a los proyectados. 

Las actividades de inspección y mantenimiento son necesarias a fin de recuperar las áreas afectadas, puesto 
que, los problemas detectados pueden agravarse con el tiempo y pasar de ser estéticos a estructurales. 

Referencias Bibliográficas 

American Society for Testing and Materials (1981). ASTM E 632-81: Standard Practice for Developing 
Accelerated Tests to a Prediction of the service Life of Building Components and Materials. Philadelphia: 
United States, American Society for Testing and Materials. 

Antunes, G.R. (2010). Estudo de manifestações patológicas de fachadas em Brasília - Sistematização da 
incidência de casos. Disertación de Maestría. Facultad de Ingenieria, Universidad de Brasilia, Brasil. 

933



Identificación y análisis de las manifestaciones patológicas en el Bloque E de la Universidad Privada del Valle 

Cánovas, M.F. (1994). Patología y terapéutica del hormigón armado. Madrid, España: Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones. 

Cremonini, R.A. (1988). Incidência de manifestações patológicas em unidades escolares da região de Porto 
Alegre: Recomendações para projeto, execução e manutenção. Disertación de Maestría. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

Harris, S.Y. (2001). Building Pathology. Deterioriration, disgnostics and Intervention. New York, United States: 
Jhon Wiley & Sons. 

Helene, P. (1992). Manual de reparo, proteção e reforço de estruturas de concreto. São Paulo, Brasil: PINI.  

Helene, P. R. (2015). Manual para reparación, refuerzo y protección de las estructuras de concreto. México 
D.F., México: IMCYC.

Husni, R. (2007). Fallas y prevención en las estructuras de hormigón. Revista Ingeniería Estructural, 15 (39). 

Matellan, M. (2016). Colección de planos, planoteca. Quito, Ecuador: Cediza Editorial 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2006). Norma Boliviana de Diseño Sísmico. La Paz, Bolivia: 
MOPSV. 

Oliveira, D.F. (2013). Levantamento de causas de patologias na construção civil. Trabajo de Conclusión de 
Curso. Escola Politécnica Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 

Pallarés, H.P. (2007). Sobre tipos de edificios. Quaderns d´arquitectura i urbanisme, 256, 136-141. 

Quintero-Quintero, M.I., Solano-López, C.A., Pandales-Lozano, C.A. (2013). La degradación y el 
mantenimiento en las obras de edificación: estudio de caso Institución Educativa Antonio Derka Santo 
Domingo. Facultad de Ingenierías, Universidad de Medellín, Colombia. 

Rocha, J.H.A., Silva, M., Póvoas, Y., Monteiro, E. (2017). Análise da Profundidade de Fissuras em Concreto 
com Termografia Infravermelha. Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada, 2(3). 58-65. 

Romano, R.C., Cardoso, F.A., Pilleggi, R.G.  (2011). Propriedades do Concreto no Estado Fresco. In Concreto: 
Ciência e tecnologia, São Paulo, Brasil: IBRACON. 

Silva, C. D., Coelho, F., de Brito, J., Silvestre, J., and Pereira, C. (2017). Inspection, diagnosis and repair system 
for architectural concrete surfaces. J. Perform. Constr. Facil., 31(5). 

Tutikian, B., Pacheco, M. (2013). Inspección, diagnóstico y pronóstico en la construcción civil. Mérida, México: 
ALCONPAT. 

934



ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS PRESENTES NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE 

ANALYSIS OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS PRESENTS AT THE PUBLIC 
SCHOOLS OF JABOATÃO DOS GUARARAPES- PE  

 Otavio FAUSTINO1, Alexandre PORTO2, Francisco MONTEIRO3 
1 UFPE, Recife, Brasil, otavio.faustino@ufpe.br 

2 UNIFG, Recife, Brasil, Alexandre.porto@unifg.edu.br 
3 UNIFG, Recife, Brasil, Francisco.monteiro@unifg.edu.br 

Resumo: A falta de manutenção associada a erros construtivos e o não cumprimento das normas técnicas 
brasileiras, contribuem para o mal desempenho das estruturas e o surgimento de diferentes manifestações 
patológicas. O objetivo deste trabalho foi analisar o estado de conservação das estruturas de cinco escolas 
públicas municipais, próximas ao mar localizadas na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE. As escolas estão 
à uma distância média de aproximadamente 658 m da orla marítima. Foi realizada uma inspeção visual e 
analisando as manifestações e suas possíveis causas patológicas, com o objetivo de fazer recomendações 
quanto aos cuidados e sua preservação. A Inspeção visual foi realizada “in loco” e também foram tira das 
várias fotos em todas as escolas, assim permitindo a identificação de diversas patologias e as prováveis causas 
de seu surgimento. Foram encontradas umidade excessiva em todas as escolas totalizando 47% das 
ocorrências dos casos, bolor 23% das ocorrências, trincas e fissuras em 4 escolas com 6%, corrosão das 
armaduras em duas das cinco escolas com 4% e a presença de patologias adquiridas como é o caso das 
vegetações com 10% um grande indicador da falta de manutenção e cuidados básicos. Concluiu-se que em 
todas as escolas tinham algum tipo de patologia, seja por erros construtivos como é o caso do cobrimento 
associado a falta de manutenção que potencializou o aparecimento das patologias. 

Palavras-chave: Manifestações Patológicas, Manutenção, Inspeção Visual 

1. Introdução

A engenharia está em constante transformação, e sempre buscando se adaptar aos novos desafios e 
descobertas, tantos por novos materiais usados, mas também pelas novas técnicas e exigências normativas, 
contudo nem sempre é possível atingir de forma satisfatória o padrão de excelência, seja por mão de obra 
não qualificada, seja erros construtivos dentre outros fatores que contribuem para a deterioração precoce 
(SOUZA; RIPPER, 1998). 

O objetivo deste trabalho foi analisar as causas e origens das principais manifestações patológicas em 5 
(cinco) Escolas Municipais de Jaboatão dos Guararapes – PE, bem como a analise do estado de conservação 
das estruturas das escolas. As escolas estão à uma distância média de aproximadamente 658 m da orla 
marítima. 

Segundo Gomide (2012), a manutenção é uma série de medidas que devem ser tomadas para manter a 
estrutura ou até mesmo reverter o quadro em alguns pontos, para que a estrutura retorne ao desempenho 
satisfatório, podendo atender as necessidades de seus beneficiários. Para Sousa e colaboradores (2016), 
quando não se tem a manutenção adequada em uma edificação surgem às manifestações patológicas que 
podem ter diferentes origens, mas todas apresentam algum dano, que pode ser apenas estético quanto 
estrutural. 
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Este trabalho é relevante pois entender quais são as principais manifestações patológicas em edificações 
escolares é importante para previnir novas construções escolares quanto à esteas frequentes patologias 
Além disto as medidas de manutenção e adequação da infraestrutura são fundamentais para que as 
atividades escolares aconteçam da melhor forma possível, para isso é necessário que os ambientes da escola 
se encontrem em boas condições de uso e conservação para atingir o resultado preposto do ensino 
(ALMEIDA, 2009).  

2. Referencial Teorico

2.1 Manifestações Patológicas 

As manifestações patológicas podem se expressar por meio da umidade no meio, trincas e fissuras na 
estrutura de maneira geral, bolor decorrente do excesso continuo de umidade, corrosão das armaduras e o 
surgimento de vegetação. 

2.1.1 Umidade 

De acordo com Parisi Jonov, et al. (2013), a umidade é uma manifestação patológica das mais prejudiciais em 
construções durante sua utilização, e pode ter diversas causas que influenciam seu aparecimento, entre elas, 
o solo, fatores climáticos, o tempo de construção, associado a erros construtivos e falta de manutenção.

2.1.2 Trincas e Fissuras 

Segundo Corsini (2010), as trincas e fissuras podem ocorrer tanto na alvenaria quanto nas peças de concreto, 
surgindo não apenas na parte estrutural, mas também, nos revestimentos da edificação, tendo como suas 
principais causas: (a) Uso em desacordo com o projeto, em casos de cargas acima do permitido; (b) Variação 
de temperatura, principalmente na interligação de materiais diferentes; (c) Retração e expansão, por vezes 
causadas por excesso de cimento na composição; (d) Deformação de elementos da estrutura de concreto 
armado; (e) Recalque de fundações, principalmente nos casos em que acontece em forma diferencial; (f) 
Reações químicas, que resultam em outras manifestações patológicas como, por exemplo, a reação álcalis e 
agregado e (g) Detalhes construtivos, como ausência de juntas. 

Para Barreto et al (2016) as fissuras podem ter 1 mm ou menos, e aparece na face das construções e não 
causa distanciamento significativo de placas. Em contrapartida as trincas aparecem na estrutura da placa e 
provoca separação entre elas, e tem aberturas superiores a 1 mm. O gretamento pode ser visto como varias 
fissuras interligadas, com um formato que lembra ninhos de aranhas, e com aberturas menores que 1 mm 
na superfície das placas. Não sendo solucionadas, a longo prazo podem influenciar no aparecimento de 
diversos tipos de patologias tendo como exemplo, a presença de trincas que pode dar início ao deslocamento 
de placas cerâmicas e ao aparecimento de eflorescências (MONTEIRO, 2016). 

2.1.3 Bolor 

Segundo Dias et al (2004), em casos de chuvas duradouras, o excesso de umidade dificulta a secagem e a 
constante absorção devido a umidade relativa do ar estar alta, nessas circunstâncias a concentração de água 
elevada, favorece a formação de bolor e manchas superficiais nas construções. 

2.1.4 Corrosão de armaduras 

A corrosão de armaduras por sua vez trata da degradação das barras de aço presentes no concreto, que 
acontece quando a barreira física (cobrimento) que protege as armaduras e a porosidade do concreto 
permite a entrada de agentes agressivos dando início ao processo de corrosão (MEIRA, 2017). Essa patologia 
acarreta desde a perda de seção da área de aço chegando ao ponto de causar fissuração bem como 
desplacamento do revestimento, causado pelo efeito expansivo da corrosão e podendo também causar 
manchas na superfície (SOARES et al, 2015). 

O método de corrosão de armaduras pode acontecer de duas maneiras, pela corrosão química ou oxidação 
que se caracteriza por uma baixa velocidade de corrosão que ocorre devido a uma reação gás-metal, ou seja, 
pelo contato do ar atmosférico com o aço, formando compostos de óxido de ferro (SANTOS, 2015). Além 
disso, a corrosão eletroquímica ou eletrolítica também conhecida por corrosão catódica, este processo 
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acontece em meio aquoso devido à diferença de potencial entre dois pontos da armadura, o ânodo e o 
cátodo. Esta reação funciona como uma pilha eletrolítica, e se torna o mais perigoso processo de corrosão 
na construção civil (GENTIL, 2011). Todavia estas reações são expansivas, criando tensões inesperadas no 
concreto provocando sua fissuração. Dentre os possíveis fatores que ocasionam a corrosão estão o 
recobrimento das armaduras abaixo dos valores recomendados pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), deficiência de cura do concreto, alto fator água/cimento e o ataque de agentes agressivos 
como sulfatos e cloretos (SANTOS, 2015). 

2.1.5 Vegetação 

O surgimento de vegetação se dá pela concentração de sujeira que são acumuladas em alguns pontos das 
edificações que junto com insolação, está associada também a  concentração de umidade por vezes causada 
por vazamentos contribuem para o mantimento das plantas, fatores que apontam possível ausência d e 
manutenção (GARCEZ, 2009). Assim, vegetações dessa natureza causam danos variados, de acordo com sua 
estatura, tamanho da copa que contribui no sombreamento das áreas externas, favorecendo um acumula de 
umidade e a sua expansão (GARCEZ, 2009). 

3. Metodologia

Trata-se estudo descritivo com abordagem qualitativa que partiu da análise estrutural através de inspeções 
visuais e das fotografias tiradas em 3 visitas a 5 escolas municipais da cidade de Jaboatão dos Guararapes-PE 
todas próximas a orla marítima, com a finalidade de obter as informações necessárias para a identificação de 
patologias, suas causas e possíveis soluções com base em trabalhos anteriores sobre patologia em 
construções. Fachim (2005) salienta a observação como ponto inicial em uma pesquisa, de modo a permitir 
um contato com o objeto observado, advindo do resultado e esforço de pesquisas empíricas. 

3.1 Local de Estudo de caso 

O município do Jaboatão dos Guararapes fica localizado no litoral do Estado de Pernambuco. Com uma área 
territorial de 256 quilômetros quadrados. Ao Norte da capital Recife e o município de São Lourenço da Mata, 
ao Sul com o Cabo de Santo Agostinho, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com Moreno. Está inserida 
na Região Metropolitana do Recife (RMR). População: 644.620 com uma área territorial: 256,073 km² (IBGE 
- 2010).

O clima é quente e úmido, com maior incidência de chuvas em outono – inverno. A temperatura média ao
ano é de 28 graus centígrados. O perfil do relevo, do leste para o oeste, é composto por uma Planície Costeira
formada por depósitos fluviais e marinhos. Seu litoral é composto pelas praias de Piedade, Candeias e Barra
de Jangada todas com o nome dos bairros a que pertencem. O estudo foi realizado em setembro de 2018 e
concentrou-se em analisar cinco escolas municipais da cidade de Jaboatão, dos bairros litorâneos.O
município de Jaboatão dos Guararapes tem atualmente 92 escolas municipais, sendo 15 escolas municipais
localizadas nos bairros de Barra de Jangada, Candeias e Piedade.

3.2 Descrição das Escolas estudadas

Foram selecionadas 5 escolas municipais das 15 localizadas nos bairros litorâneos de Jaboatão dos 
Guararapes, dividido nos seguintes bairros: escolas “A” e “B” no bairro de Barra de Jangada, escola “C” e “D” 
no bairro de Candeias e a escola “E” no bairro de Piedade 

As escolas “B”, “C”, “D” e “E” receberam manutenção em seus telhados nos últimos seis meses segundo os 
diretores, além dessas escolas citadas terem mais de trinta anos em conversa com os mesmos foi constato 
que não há reforma preventiva nessas escolas. Na figura 1 Abaixo podemos observar a localização das escolas 
e sua distância para a orla marítima. 
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Figura 1 – Localização das Escolas 

Fonte: Google Maps, 2018 

Nas visitas realizadas aos colégios, foram obtidos registros fotográficos de todos os ambientes internos aos 
limites que demarcam os colégios, entre eles estão: salas de aula, banheiros, cozinha, auditório, biblioteca, 
laboratórios, refeitório, secretaria, diretoria, almoxarifado, quadra. Foram realizados registros fotográficos 
das manifestações patológicas encontradas e a análise dos dados consistiu a priori quantificar todas as 
manifestações patológicas semelhantes em cada escola, classificando-as em: umidade; bolor; trincas ou 
fissuras; corrosão de armadura; e vegetação. Em seguida, com as informações coletadas, estudou-se caso a 
caso, buscando-se verificar as possíveis causas, possíveis soluções ou recomendações dos problemas 
encontrados. 

4. Resultados e Discussões

A Patologia das construções é uma ciência responsável por estudar as origens, produtos, e mecanismos que
geram problemas e acabam por deteriorar a estrutura. Partindo deste princípio, obter o conhecimento sobre
manifestações patológicas possibilita a escolha da intervenção ideal para cada situação (ARIVABENE, 2015).
Deste modo as escolas “A”, “B” e “C” não apresentaram manifestações patológicas de corrosão de
armaduras, somente a escola “A” encontra-se em bom estado de uso e conservação apresentando uma
pequena incidência de umidade e bolor na caixa d´água. As escolas “D” e “E” apresentaram todas as
patologias analisadas nesse estudo de caso, conforme consta a (Tabela 1).
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Tabela 1: Manifestações patológicas incidentes nas escolas 

Fonte: Autores 

Como mostra a (Tabela 2) é possível constatar que 117 ocorrências de manifestações patológicas nas escolas. 
Somente as escolas “B” e “D” apresentando corrosão de armaduras representando 4% da quantidade de 
ocorrências analisadas. 

Tabela 2: Percentagem de ocorrência em relação ao total de escolas e de ocorrências. 

Fonte: Autores 

No consolidado (Tabela 2) fica evidenciado que 70% das ocorrências são de umidade e bolor decorrentes de 
100% das escolas analisadas. Somente a escola “A” não havia realizado recentemente reforma do telhado de 
sua unidade e apesar disso estava em bom estado por ser uma escola com menos de 10 anos de uso em 
comparação com as outras com mais de 30 anos. 

Gráfico 1– Consolidado de quantidade total de ocorrências. 

Fonte: Autores 
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4.1 Umidade 

Na figura dois podemos observar a presença de umidade nas escolas estudadas. 

Figura 2: Presença de umidade no teto da sala de aula nas escolas estudadas 

Umidade Escola B Umidade Escola C 

Umidade Escola D Umidade Escola E 

Fonte: Autores 

Não foi possível o acesso para avaliação dos telhados, segundo os diretores das escolas “B”, “C”, “D” e “E, 
foram realizados reparos recentemente dos telhados”. Todas tinham umidade em suas dependências em 
salas de aula e banheiros, somente a escola estava em bom estado com umidade na caixa d’água. 

Como solução recomenda-se a verificação detalhada dos telhados para possível impermeabilização, troca do 
reboco e nova pintura. 
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4.2 Bolor 

Evidenciou-se bolor mais nas partes externas das estruturas como pode ser observado na (Figura 3), sendo 
necessário a identificação dos pontos e as causas das infiltrações, manutenção e troca das calhas, limpeza 
das superfícies e pintura preventiva. 

Figura 3: Presença de bolor nas escolas 

Bolor Escola C Bolor Escola D Bolor Escola E 

Fonte: Autores 

4.3 – Trincas e Fissuras 

As fissuras presentes nos elementos estruturais (vigas e pilares) de forma paralela à armadura como vemos 
na (Figura 4), são indicativas do processo de corrosão da armadura, ou de dimensionamento incorreto do 
elemento. Uma análise mais detalhada deve ser realizada, para que se possa ter um diagnóstico mais 
completo que sirva de base para os projetos de restauração dessas estruturas. 

Figura 4: Trincas e Fissuras encontradas nas Edificações 

Trinca frontal em uma viga externa na Escola “C” Trincas na parte inferior da viga na Escola “E” 

trincas verticais em pilar no pátio da Escola “B” Trincas na parte inferior da viga 2 na Escola “E” 

Fonte: Autores 
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4.4 – Corrosão das Armaduras 

As escolas analisadas situam-se em média à 700m da orla, deveria ser sido adotado no projeto a cobertura 
de grau de agressividade 3 (cobrimento para laje de 35mm e pilar 40mm) foi observado na (Figura 5) que não 
foi atendida nem o grau de agressividade 2 (cobrimento de laje de 25mm e pilar de 30mm) nas estruturas 
analisadas conforme foto acima. Segundo Andrade (1992), é recomendado a eliminação do concreto 
contaminado ou deteriorado, devendo ser removido até que se encontre o concreto em bom estado. Além 
disso, é preciso eliminar o concreto 1 a 2 cm por detrás das armaduras corroídas com o objetivo de permitir 
um bom acesso para a limpeza adequada dos produtos de corrosão. Esse espaço permite também o correto 
preenchimento dos vazios ao redor das barras pelo material de reparo. 

Figura 5 – Ocorrência de Corrosão das Armaduras nas Escolas 

Corrosão na laje acima do portão de acesso ao 
pátio na Escola “E” 

Corrosão na armadura do pilar na saída do pátio 
na Escola “D” 

Fonte: Autores 

4.5 Vegetação 

A vegetação mostrada na (Figura 6) pode interferir no desempenho estrutural da edificação, através de suas 
raízes e também no entupimento de calhas e outros condutores de águas pluviais através da perda de folhas. 

Recomenda-se, limpeza das calhas e retirada da vegetação e tratamento da superfície afetada. 

Figura 6 – Ocorrência de Vegetação nas Escolas Estudadas 

Vegetação junto ao muro na Escola “B” Vegetação no junto a calha na Escola “C” 

Fonte: Autores 
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5. Conclusões

Através desse estudo foi possível identificar diversas patologias nas escolas em questão, em 100% das escolas
foi possível a identificação de umidade e bolor, totalizando 70% de todas ocorrências encontradas na
inspeção. As manifestações patológicas encontradas nas escolas quase sempre estavam associadas à
presença de água, principalmente por meio de pontos de infiltração,

A atenção a localização que a obra será submetida e o atendimento as normas brasileiras quanto ao processo 
construtivo evitariam muitas dessas ocorrências, evitando assim submeter crianças a ambientes nocivos. 

É necessário de uma avaliação detalhada periódica nas escolas visitadas para melhor avaliação dos problemas 
e manutenção dos locais identificados, posteriormente a realização de uma cultura de manutenção 
preventiva, para evitar intervenções futuras no caso do agravamento, a fim de garantir edificações mais 
duráveis e seguras, melhor atendendo as expectativas de suas funcionalidades para a sociedade. 
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Abstract: When submitted to high temperatures, such as those resulting from a fire, the concrete presents a 
significant impairment of its physical-chemical properties, with reduction of its mechanical strength, modulus 
of elasticity and adhesion between the cement paste and the aggregates, as well as between concrete and 
reinforcement in structural parts, being also observed cracks resulting from the thermal amplitude and 
chemical changes of the compounds. The analysis of structural reliability, after a fire accident, is initially 
preceded by visual observation of the structure, observing its color change, cracking patterns and explosive 
chising (spalling). The present work, developed at the Palmas Campus of IFTO, sought to quantify the 
impairment of the mechanical performance of the concrete submitted to high temperatures, through tests 
of compressive strength, surface hardness by the reflection spirometer and modulus of elasticity. We 
analyzed concretes made with water/cement ratios equal to 0.42, 0.48 and 0.54, using Portland CP IV-32RS 
cement, washed river sand and large aggregate type granite crushed stone. The specimens were divided into 
series, subjected to temperatures of 400°C, 550°C and 800°C and to rapid cooling in water and subsequently, 
dried in a greenhouse. Finally, graphic demonstrations obtained during the investigation were presented for 
analysis regarding the parameters under study. This research aimed to contribute to the recovery of 
structural reliability after fire accidents. 

Keywords: high temperatures, fire, thermal degradation of concrete. 

Resumo: Quando submetido a altas temperaturas, como as decorrentes de um incêndio, o concreto 
apresenta um comprometimento significativo de suas propriedades físico-químicas, com redução de sua 
resistência mecânica, módulo de elasticidade e aderência entre a pasta de cimento e os agregados, bem 
como entre o concreto e a armadura em peças estruturais, sendo ainda observadas fissurações decorrentes 
da amplitude térmica e mudanças químicas dos compostos. A análise da confiabilidade estrutural, após um 

944

https://doi.org/10.4322/CINPAR.2021.117



Título abreviado do artigo, usando no máximo 100 caracteres incluindo os espaços em branco  

sinistro de incêndio, é inicialmente precedida pela observação visual da estrutura, atentando-se a sua 
mudança de coloração, padrões de fissuração e lascamentos explosivos (spalling). O presente trabalho, 
desenvolvido no Campus Palmas do IFTO, buscou quantificar o comprometimento do desempenho mecânico 
do concreto submetido a temperaturas elevadas, através de ensaios de resistência à compressão, dureza 
superficial pelo esclerômetro de reflexão e módulo de elasticidade. Foram analisados concretos 
confeccionados com relações água/cimento iguais a 0,42, 0,48 e 0,54, empregando cimento Portland CP IV-
32RS, areia de rio lavada e agregado graúdo tipo pedra britada granítica. Os corpos de prova foram divididos 
em séries, submetidas às temperaturas de 400°C, 550°C e 800°C e ao resfriamento rápido em água e 
posteriormente, secos em estufa. Por fim, foram apresentadas demonstrações gráficas obtidas durante a 
investigação, para análise à respeito dos parâmetros em estudo. Esta pesquisa teve em vista contribuir para 
a recuperação da confiabilidade estrutural após sinistros de incêndio. 

Palavras-chave: altas temperaturas, incêndio, degradação térmica do concreto. 

1. Introdução

Quando em situação de incêndio o concreto, relativamente a outros materiais de construção, apresenta 
diversas vantagens, uma vez que é um material incombustível e não emite gases tóxicos quando exposto a 
altas temperaturas, ao contrário de outros materiais, como a madeira e o plástico. Mostra-se ainda, capaz 
de manter resistência suficiente por períodos relativamente longos, permitindo operações de resgate em 
caso de sinistros causados por incêndios (MEHTA; MONTEIRO, 1994). Apesar de suas qualidades em relação 
à resistência ao fogo, o concreto sofre um grande número de fenômenos e processos físico-químicos durante 
o aquecimento, os quais podem ser extremamente destrutivos para o mesmo (PIASTA, 1984).
Particularmente importantes são a perda de resistência à compressão, a redução do módulo de elasticidade,
a fissuração decorrente de tensões térmicas, a destruição da aderência entre a pasta de cimento e os
agregados, mudanças químicas dos compostos da pasta de cimento endurecida e a perda de aderência entre
o concreto e o aço (GEORGALI; TSAKIRIDIS, 2004; SHORT, PURKISS, GUISE, 2001).

A deterioração do concreto é resultado de muitos fatores que interagem simultaneamente, sendo sua 
composição um dos que deve ser considerado, uma vez que tanto a pasta de cimento quanto os agregados 
são formados por componentes que se desidratam e se transformam quando submetidos ao aquecimento. 
Além disso, a permeabilidade do concreto, o tamanho da peça e a taxa de crescimento da temperatura 
também são fatores influentes, uma vez que governam o desenvolvimento das pressões internas dos 
produtos gasosos da decomposição (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

No caso de estruturas expostas a altas temperaturas, o estudo das alterações sofridas pelo concreto é uma 
ferramenta essencial, pois auxilia a desvendar a história de aquecimento do concreto, tornando-se um 
instrumento importante, tanto para as pesquisas forenses, quanto para determinar se uma estrutura de 
concreto ainda é estruturalmente eficiente (WENDT, 2006). Salienta-se que a avaliação de uma estrutura 
danificada por incêndios usualmente inicia pelas observações visuais do concreto, incluindo sua mudança de 
cor, fissuração e lascamento explosivo (ou “spalling”) (SHORT; PURKISS; GUISE, 2001). 

2. Objetivos

O presente trabalho objetivou quantificar a degradação mecânica sofrida por concretos de diferentes 
relações água/cimento, quando submetidos a condições análogas às de incêndios de diferentes intensidades. 
Foram acompanhadas as variações apresentadas pela resistência à compressão, pela dureza superficial 
através do esclerômetro de reflexão e do módulo de elasticidade, com a temperatura de exposição, sendo 
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analisadas, comparativamente a uma amostra de referência, as temperaturas de 400°C, 550°C e 800°C. 
Foram também mensuradas as fissuras decorrentes das diferentes exposições. 

3. Variáveis da pesquisa

3.1 Condições Fixas 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, foram determinadas as seguintes condições fixas: tipo 
de cimento e agregados empregados nos diferentes traços de concreto confeccionados. Estas variáveis 
encontram-se representadas na Figura 1. Sua determinação foi considerada pela maior disponibilidade de 
aquisição no mercado local, bem como por configurar o maior volume comercializado na região, no ano de 
2015. 

Figura 1 – Condições fixas do programa experimental. 

3.2 Variáveis independentes 

As variáveis independentes, relacionadas ao traço e à temperatura de exposição, encontram-se relacionadas 
na Figura 2. Todos os traços confeccionados possuíam teor de argamassa igual a 49% e, quando da escolha 
das temperaturas de exposição, foram adotadas temperaturas já estudadas por BATISTA, PROCÓPIO e 
ARAÚJO (2014). 

Figura 2 – Variáveis independentes do programa experimental. 

3.3 Variáveis dependentes 

As variáveis dependentes, relacionadas à resistência à compressão, à avaliação da dureza superficial através 
do esclerômetro de reflexão, ao acompanhamento do módulo de elasticidade e abertura de fissuras, 
encontram-se relacionadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Variáveis dependentes do programa experimental. 

Na determinação da dureza superficial foi empregado um esclerômetro digital de reflexão tipo N, ilustrado 
na Figura 4, empregado a curva de correlação 10% lower. Na elaboração do diagrama tensão-deformação do 
concreto foram empregados CPs cilíndricos com 15x30cm, instrumentados com extensômetros eletrônicos 
acoplados a uma máquina universal de ensaios com capacidade de 200tf, conforme ilustrado na Figura 5. 

Figura 4 – Esclerômetro tipo N empregado na determinação da dureza superficial do concreto. 

Figura 5 – Determinação do diagrama tensão-deformação do concreto. 

O acompanhamento da abertura das fissuras foi realizado com o auxílio de um fissurômetro dotado de 
iluminação e lupa com ampliação de 10x, ilustrado na Figura 6. 

Figura 6 – Fissurometro empregado no acompanhamento das aberturas de fissuras. 

4. Ciclos de exposição
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Todos os corpos-de-prova integrantes do programa experimental (em um total de 72), foram mantidos em 
cura úmida por 28 dias, quanto, então foram submetidos à exposição em estufa a 110°C, até constância de 
massa, para interrupção do processo de hidratação do cimento Portland, permanecendo em ambiente seco 
e abrigado até a data de ensaio. O forno tipo mufla empregado, o qual encontra-se ilustrado na Figura 7, 
possuía capacidade para armazenagem simultânea de até 8 corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 
10x20cm, sendo previamente programado para atingir a temperatura de exposição a uma taxa de 10°C por 
segundo, mantendo a temperatura final por 30 minutos, conforme sugerido pela NBR14432(2000), e 
empregado por WENDT(2006). 

Decorrido o tempo de exposição, os CPs foram rapidamente resfriados em água à temperatura ambiente e 
novamente secos em estufa. Após sua retirada e assim que atingida a temperatura ambiente, as amostras 
tiveram a configuração de sua superfície registrada, bem como determinadas a dureza superficial, a 
resistência à compressão e o módulo de elasticidade. A identificação das séries moldadas encontra-se na 
Quadro 1. 

Figura 7 – Forno tipo mufla utilizado. 

Quadro 1 – Relação das séries confeccionadas 

Série Número de CPs 
moldados 

Relação a/c Temperatura de exposição 

T1F1 6 0,54 Referência – sem exposição 

T1F2 6 0,54 400°C 

T1F3 6 0,54 550°C 

T1F4 6 0,54 800°C 

T2F1 6 0,48 Referência – sem exposição 

T2F2 6 0,48 400°C 

T2F3 6 0,48 550°C 

T2F4 6 0,48 800°C 

T3F1 6 0,42 Referência – sem exposição 

T3F2 6 0,42 400°C 

T3F3 6 0,42 550°C 

T3F4 6 0,42 800°C 
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5. Resultados

5.1 Resistência à compressão e dureza superficial 

Observou-se, como esperado, uma redução da resistência à compressão com a temperatura de exposição. 
Nas temperaturas de 400°C e 550°C, esta redução foi tão mais intensa quanto menor a relação a/c, fenômeno 
relacionado à influência da densidade da rede de poros no efeito spalling, estudado por NINCE (2006). Ao 
serem expostas à temperatura de 800°C, entretanto, todas as amostras apresentaram a mesma resistência 
residual à compressão (33%), e pouca divergência na dureza superficial (22% a 29%). 

Foram observadas grandes diferenças entre os resultados apresentados nos ensaios de resistência à 
compressão e dureza superficial, as quais se acentuaram com o aumento da temperatura de exposição. 
Salienta-se que a curva de correlação empregada (10% lower) apresentou resultados consideravelmente 
mais próximos da resistência à compressão que a curva padrão (standard), em todas as temperaturas 
mensuradas. Aliado a este comportamento, constatou-se uma maior variabilidade dos resultados de 
esclerometria com o aumento da temperatura de exposição, como pode ser observado na Figura 13. 

Figura 8 – Variação do coeficiente de variação da dureza superficial do concreto pelo esclerômetro de reflexão 
com a temperatura de exposição. 

5.2 Diagrama Tensão versus deformação específica 

Após a exposição às temperaturas especificadas, os diferentes traços de concreto tiveram sua 
deformabilidade avaliada conforme as recomendações da NBR 8522(2003). Como esperado, foi constatada 
uma diminuição do Módulo de Young com o aumento da temperatura de exposição. Após traçar os 
diagramas, foram calculados os Módulos de Elasticidade Secantes, representados pela inclinação da reta que 
intercepta os pontos de 0,5MPa e 40% da tensão de carga de ruptura de cada corpo-de-prova, conforme 
recomendado pela NBR 8522(2003), e já estudado por WENDT(2006). A Figura 9 ilustra graficamente o  
resultado do Módulo Secante para as séries em estudo em cada temperatura de exposição, e a Figura 10 a 
redução do mesmo com a temperatura, relativamente aos resultados apresentados pela série de referência. 
Como observado, a redução do Módulo de Elasticidade é consideravelmente superior à da resistência à 
compressão, independentemente da série e temperatura de exposição analisadas. 
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Figura 9 – Variação do módulo de elasticidade secante (40% de fc) com a temperatura de exposição. 

Figura 10 – Redução do módulo de elasticidade secante (40% de fc) com a temperatura de exposição. 

6. Conclusões

Apesar de amplamente empregado como estimativa inicial da confiabilidade estrutural após a ocorrência de 
sinistros de incêndio, a análise conjunta dos resultados encontrados nos ensaios de resistência à compressão 
e determinação da dureza superficial do concreto através do esclerômetro de reflexão, desaconselham o 
emprego do esclerômetro uma vez que, com o aumento da temperatura de exposição, verificou-se uma 
maior diferença entre o resultado efetivo da resistência à compressão e a dureza superficial, bem como um 
aumento do coeficiente de variação dos resultados da esclerometria, comportamento tão mais intenso 
quanto menor a relação a/c. Este fato encontra-se relacionado, em menores temperaturas, à carbonatação 
superficial do concreto e, em temperaturas mais elevadas, à influência da densidade da rede de poros no 
efeito spalling, estudado por NINCE (2006). Salienta-se uma vez mais que, na maior temperatura 
acompanhada (800°C), a extensão da fissuração impediu a determinação da dureza superficial do concreto, 
pela desagregação do mesmo quando da tentativa de realização do procedimento. 

Como já apontado por WENDT(2006), quando da inspeção de estruturas submetidas a sinistros de incêndio, 
torna-se imperativo a avaliação conjunta da resistência à compressão e do módulo de Young, uma vez que a 
rigidez do concreto apresenta uma redução consideravelmente superior à da resistência à compressão, para 
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uma mesma temperatura de exposição, sobretudo em menores relações a/c, mais uma vez relacionado à 
densidade da rede de poros no efeito spalling. Este diagnóstico conjunto torna-se imprescindível na 
recuperação da confiabilidade estrutural após sinistros de incêndio. 
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Resumo: O prédio principal do Hospital das Clínicas é uma edificação com 41 anos de idade (EBSERH,  2020), e que 
naturalmente através da ação do tempo, da natureza e de seu uso, ocasionaram em diversos aspectos de suas 
instalações o surgimento de manifestações patológicas. Este trabalho teve o intuito de identificar e avaliar os 
problemas presentes nas fachadas do prédio em que funciona o setor ambulatorial, assim como nos seus elementos 
componentes como brises, cobertas entre outros. Como metodologia foram adotadas as seguintes etapas: 
levantamento histórico e de informações pertinentes sobre o edifício, inspeção visual e registro fotográfico. Como 
resultado do trabalho, foram identificadas diversas manifestações patológicas, tais como: corrosão de peças metálicas; 
desplacamento e fissuração do concreto; mofo, bolor e lodo nos revestimentos cerâmicos e de pintura. Para a maioria 
dos problemas, seu surgimento se relaciona à ação do tempo, estando sujeitas a agressividade do meio, porém, 
muitos desses problemas seriam evitados com uma rotina de inspeção e manutenções em idades iniciais. 

Palavras-chave: Inspeção. Fachadas. Hospital. 

Abstract: The main building of the Hospital das Clínicas is a edification with 41 years-old (EBSERH, 2020), 
and naturaly through the action of time, enviroment and of your use, occasioned in different aspects of 
your installations pathological manifestations. This work aims to identify and evaluate the problems 
present on the facade of the building where the ambulatory sector works, as well as in its component 
elements such as brises and roofing among others. As a methodology, the following steps will be taken: 
search for relevant information about the building, historical survey, analisis and photographic register. As 
a result of the work, several pathological manifestations were identified, such as: corrosion of metallic 
parts, cracking and detachment of concrete and mold, and sludge in ceramic and paint coatings. For most 
problems, its appearance is related to the action of time, being subject to the aggressiveness of the 
environment, however, many of these problems would be avoided with a routine of inspection and 
maintenance at early ages 

Keywords: Inspection. Facades. Hospital.
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Investigação das manifestações patológicas nas fachadas do prédio do setor ambulatorial do HC-UFPE 

1. Introdução

A área de Patologia das Edificações é um campo da Engenharia Civil que se faz bastante importante para 
qualquer tipo de construção, com ela é possível sanar problemas de maneira mais eficaz e segura. É 
indispensável a qualquer construção que haja manutenção de suas partes, para tal, é necessário rotinas de 
inspeção executadas por profissionais habilitados. 

Na cidade do Recife o meio é bastante agressivo para as estruturas de concreto armado, fazendo 
necessária investigações e manutenções de problemas existentes. O prédio do Hospital das Clínicas foi 
escolhido para se demonstrar a importância de se realizar uma investigação de manifestações patológicas 
em unidades de saúde, pois como foi apresentado por Lima (2018), no prédio do Hospital do Câncer o 
atendimento de um dos consultórios estava suspenso por conta do grau de deterioração da laje de 
concreto. 

O trabalho teve o intuito de coletar dados sobre a situação atual do hospital, através da inspeção ao 
edifício e realizando um registro fotográfico. Através do estudo, foi possível compilar e detalhar 
informações importantes sobre as manifestações encontradas, para que os profissionais da área consigam 
intervir de maneira eficaz e segura. 

2. Caracterização

O Hospital das Clínicas localizado no campus da Universidade Federal de Pernambuco no Recife é uma 
construção com 41 anos de idade (EBSERH, 2020). Na Figura 1 pode-se observar por uma vista aérea a 
localização do prédio principal do hospital, mostrando o formato de “H” da edificação, no total com uma 
área construída de 64 mil metros quadrados, onde funcionam centros cirúrgicos, UTI’s, maternidade e 
ambulatórios das mais variadas especialidades. No setor ambulatorial do hospital são atendidas 5600 
pessoas por mês em média (EBSERH, 2020), desta forma um prédio que presta um serviço tão importante 
para a população pernambucana não pode ter sua atividade prejudicada. 

A região da cidade do Recife apresenta um ambiente bastante agressivo para as edificações, assim como 
indicado na NBR 6118 (ABNT, 2014), onde é classificado como classe III de agressividade ambiental, o que 
representa grande risco de deterioração para a estrutura. 

Figura 1 - Vista áerea do 
Hospital das Clínicas 

Sua arquitetura se destaca pelo uso de brises externas e internas, e tem a presença de 2 tipos de 
revestimentos em sua fachada, pintura e cerâmica. Dois quadros foram elaborados para descrever 
características das fachadas inspecionadas. No Quadro 1 são apresentadas as fachadas leste e oeste.

953



Investigação das manifestações patológicas nas fachadas do prédio do setor ambulatorial do HC-UFPE 

Quadro 1 – Características das fachadas leste e oeste. 

Fachada oeste Fachada Leste 

Acesso à maternidade Acesso área de manutenção e estacionamento 

Extensão: 30 metros Extensão: 32 metros 

5 pavimentos mais o térreo 4 pavimentos mais o térreo (dois últimos andares com 
limites de alvenaria externa reduzidos em relação aos 

dois primeiros andares) 

Revestimento cerâmico e pintura e alguns suportes de 
máquinas de ar-condicionado. 

Revestimento apenas cerâmico, presença de muitas 
brises e suportes para máquinas de ar-condicionado. 

No Quadro 2 a fachada principal foi separada em dois segmentos, pois suas características físicas variam 
bastante. O 1º segmento da fachada com 5 andares, tem sua fachada praticamente formada por brises, 
além de dois pequenos trechos revestidos de cerâmica e pintura. O 2º segmento da fachada também em 
sua maioria é composta por brises, tendo no total 4 andares, porém os dois últimos andares são limitados 
em torno de 7 metros em relação aos dois primeiros, fazendo com que fiquem com pouca visualização para 
quem está no nível do solo. 

Quadro 2 – Característica da fachada principal. 

Fachada Principal 1º segmento Fachada Principal 2º segmento 

Acesso aos ambulatórios e atendimento ao COVID-19 

Extensão: 72 metros Extensão: 54 metros 

5 pavimentos mais o térreo 4 pavimentos mais o térreo (dois últimos andares com 
limites de alvenaria externa reduzidos em relação aos 

dois primeiros andares) 

Revestimento cerâmico e de pintura, composto por 
muitas brises e presença de alguns suportes de 

máquinas de ar-condicionado. Cobertas de marquise de 
concreto armado e coberta de estrutura metálica. 

Revestimento cerâmico e de pintura, composto por 
muitas brises e presença de alguns suportes de 

máquinas de ar-condicionado. 
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3. Origens e principais tipos de manifestações patológicas em fachadas

Uma definição importante para o entendimento deste trabalho é a classificação das manifestações 
por sua origem segundo a NBR 16747 (ABNT, 2020), resumidamente as manifestações podem ser 
classificadas em 3 tipos: 

• Endógenas ou construtivas: quando a perda de desempenho decorre das etapas de projeto e/ou
execução;

• Exógena: quando a perda de desempenho relaciona-se a fatores externos à edificação, provocados
por terceiros;

• Funcional: quando a perda de desempenho relaciona-se ao envelhecimento natural e consequente
término da vida útil;

As manifestações mais recorrentes em fachadas são: 

• Corrosão: de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (2010),
a corrosão pode ser originada pela reação química ou eletroquímica das peças metálicas.

• Fissuras/desplacamento (concreto): ainda pela definição do DNIT (2010), o aumento do volume das
barras oxidadas geram o aumento de tensões dentro da peça de concreto, provocando fissuras e
posteriormente o seu desplacamento.

• Fissuras (alvenaria/cerâmica): Oliveira (2019), definiu alguns tipos de origens para fissuras em
alvenarias, foram elas: fissura por concentração de tensões em cantos de janelas; fissura por
retração; fissuras de dilatação e contração no encontro da alvenaria com a estrutura, fissuras
devido à sobrecarga da laje, fissuras devido à movimentação térmica e fissuras devido à
movimentação higroscópica.

• Manchas (sujeira): Para Terra (2001), a poeira pela ação do vento e de forças de adesão, se aderem
a superfície do material.

• Bolor/Mofo: Silveira (2019), apresenta a definição de bolor e mofo sendo fases subsequentes da
aglomeração de fungos por meio da constante umidade. O bolor é a fase inicial, mais superficial.

• Descascamento (pintura): Dos Santos (2010), relaciona as causas do descascamento de pinturas à
falta de um fundo preparador, diluição incorreta da tinta e ação da infiltração de água na pintura.

• Descolamento de cerâmicas: Para Souto (2017), quando as tensões absorvidas no revestimento
cerâmico forem maior que a capacidade de aderência das ligações entre as placas e os
revestimentos.

• Gretamento: Para Groff (2011), o gretamento ocorre devido às diferenças de capacidade de se
absorver deformações encontradas entre a base da placa cerâmica e a camada de esmalte,
formando dessa forma a perda e fissura da camada esmaltada.
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4. Metodologia

Foi escolhido como objeto de estudo as fachadas do prédio do Hospital das Clínicas onde funcionam 
principalmente os ambulatórios, setor de atendimento ao COVID-19 e maternidade. As fachadas analisadas 
foram a principal, que compreende o setor de COVID-19 e os ambulatórios, a fachada oeste que abriga a 
maternidade e a fachada leste onde funciona um estacionamento e entrada para área de manutenção. 

A fachada posterior do hospital não entrou no estudo em razão da dificuldade de acesso e visualização dos 
seus elementos em detalhes. Na fachada principal, as brises que se encontravam fora do alcance de visão 
na 2ª parte, só puderam ser observadas adentrado o hospital na área de circulação para os ambulatórios, 
porém as brises da 1ª parte não puderam ser observadas, pois o acesso à esta área é restrito, ainda assim 
se pôde observar a presença de manchas escuras, possivelmente sujeiras como bolor e lodo. 

Para a realização deste trabalho, foram feitas visitas técnicas ao longo dos meses de setembro e outubro 
de 2020. Nestas visitas foram feitos registros fotográficos e anotações acerca das manifestações 
encontradas nas fachadas laterais e frontal do setor ambulatorial do HC. Foram utilizadas como material de 
pesquisa consultas a normas específicas, entre outros autores para fundamentar a classificação e 
caracterização das manifestações patológicas encontradas. 

5. Resultados e discussões

A seguir encontram-se os elementos da fachada em quais foram identificadas manifestações patológicas. 
Algumas dessas manifestações oferecem risco de acidentes, considerando a possibilidade de queda dos 
elementos deteriorados. 

5.1 Estruturas metálicas e de concreto armado 

A situação da deterioração das brises, da marquise, da estrutura metálica da coberta e dos suportes para 
máquinas de climatização, se mostram um evidente risco de vida para os usuários e demais pessoas que 
possam passar próximo à fachada do prédio. Foram identificadas manifestações como corrosão das partes 
metálicas, fissuras e desplacamento do concreto. 

5.1.1 – Coberta 

Na Figura 2 é apresentada a entrada para o setor de atendimento ao COVID-19 que conta com uma coberta 
de estrutura metálica que no início das visitas no mês de setembro se encontrava bastante degradada. 

Figura 2 - Coberta metálica e suas manifestações
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Uma das treliças se encontravam com uma deformação bastante acentuada, provocada pelo processo de 
corrosão das peças metálicas. Haviam também escoras metálicas servindo de apoio à estrutura, mas não 
pareciam garantir por muito tempo o suporte da estrutura. Existia também o risco das escoras serem 
deslocadas pela ação de terceiros, já que estavam em local de passagem de pedestres e não havia nenhum 
tipo de fixação entre as peças e a estrutura. 

No fim do mês de outubro em outra inspeção visual ao local, foi observada a interdição da área e o início 
dos serviços de reestruturação da coberta, apresentados na Figura 3. 

Figura 3 - Reestruturação da coberta metálica 

5.1.2 – Brises 

Este é o elemento da fachada que mais chama atenção, pois compõe praticamente toda a fachada frontal 
e aparecem também na fachada leste. A deterioração desses elementos representam risco de vida e de 
dano ao patrimônio, tendo um grande trecho de passagem de pedestre na fachada principal e um 
estacionamento na fachada leste. Foram identificadas 3 manifestações, e que podem ser consideradas 
etapas de um mesmo problema: a corrosão das armaduras, o fissuramento do concreto e o desplacamento 
do concreto. Na Figura 4 ficam identificados as etapas deste processo de deterioração. 

Figura 4 - Evolução das manifestações 
numa das brises da fachada leste
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Com a expansão da armadura da brise ocasionada pela corrosão, começa também o surgimento de fissuras, 
que com o passar do tempo se agravam ocasionando o desplacamento do concreto. Apesar de ser uma 
construção com mais de 40 anos, o seu cobrimento chega muito próximo ao recomendado pela norma 
atual. Atualmente o indicado pela NBR 6118 (ABNT, 2014) é que se tenha 3 cm de cobrimento, e na norma 
vigente na época em que foi construído, que tivesse 2,0 cm, justamente o que foi medido in loco, como 
mostra a Figura 5. Não se pode afirmar que apenas o cobrimento tenha tido grande impacto para o 
aparecimento das manifestações, mas também a qualidade do material da época, uma vez que a 
resistência era o parâmetro mais importante e não a durabilidade. Conclui-se que a ação de degradação  
das brises ocorreu principalmente de forma natural, estando expostas à agressividade do meio além da 
falta de manutenção. Se as brises tivessem sido construídas atendendo aos parâmetros recomendados 
atualmente provavelmente estaria em melhor condições. 

Figura 5 - Averiguação do cobrimento das brises 

A situação de integridade das brises internas, com sua terminação no limite da alvenaria de vedação, estão 
em melhor estado que as externas a fachada. Partindo do pressuposto de que as brises foram feitas com 
materiais de mesmas características, seu nível de exposição a agentes agressivos impacta muito na 
formação de manifestações patológicas. Pelo que foi observado, é necessário um processo de restauração 
das brises menos agredidas e a substituição total das mais deterioradas. 

5.1.3 – Suportes para máquinas de climatização 

Os suportes metálicos das unidades condensadoras das máquinas de ar-condicionado, mostrado em 
detalhe na Figura 6, se encontram bastante deteriorados pela corrosão. Dessa maneira ficam bastante 
propensos a provocar um acidente, podendo cair em alguma pessoa ou veículo, já que na fachada leste, 
como mostra a Figura 7, ficam ao lado de um estacionamento. 

Figura 6 - Corrosão de um suporte de ar-condicionado
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Figura 7 - Estacionamento da fachada leste 

Este processo ocorreu ao longo do tempo, com a ação exclusiva de agentes da natureza, como sol, chuva e 
vento. Porém, é correto dizer que tal situação poderia ser evitada se houvesse uma rotina de manutenção, 
observando já de início o processo corrosivo e executando a substituição dos suportes. 

5.1.4 – Marquise 

Na inspeção das manifestações da pintura da marquise, um foco de corrosão foi identificado na armadura 
de junção entre a estrutura da marquise e a viga da fachada, apresentado na Figura 8. 

Figura 8 - Armadura da marquise corroída 

Essa manifestação foi possível identificar por estar exposta, sem o cobrimento do concreto, porém é bem 
provável que existam demais trechos dessa junta com o mesmo problema, visto que as manchas de 
infiltração, apresentadas na Figura 9, se prolongam por todo o comprimento da marquise. Existem ensaios 
para analisar o processo de corrosão sem que haja a perturbação causada pela quebra de pedaços da 
marquise para visualização da armadura.
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5.1.5 – Vergas de janela 

Figura 9 - Infiltração na junção entre a marquise e a 
fachada 

Na Figura 10 estão identificadas duas janelas da fachada oeste com as armaduras das vergas totalmente 
expostas, corroídas e sem parte do cobrimento de concreto. Como solução do problema é necessário fazer 
a recuperação da peça de concreto. 

Figura 10 - Degradação nas vergas da fachada oeste 

5.2 Textura e pintura 

Foram identificados no prédio manifestações em dois tipos de pintura, pintura em tinta PVA e textura de 
arenito. O arenito é um tipo de textura feita com grãos de minerais, como o microsseixo. Estão presentes 
no revestimento de pintura manifestações como fissuras e descascamento, e outros 4 tipos muito 
similares, bolor, lodo, manchas e mofo. As origens das anomalias foram identificadas tanto como 
funcionais, tanto como endógenas. Destacando as endógenas temos o descascamento e fissuramento das 
pinturas do teto da marquise (tinta PVA), e da textura de arenito nos pilares. Em comparação à correção 
dos problemas no concreto e nas peças metálicas, a pintura é mais simples de resolver, sendo necessária a 
remoção e limpeza da pintura antiga, e a aplicação correta de um novo revestimento. 

5.2.1 – Textura de arenito. 

Esse tipo de textura é composta por uma resina que tem função de aglomerar e aderir os grãos de minerais 
à superfície. Esse tipo de pintura está presente nas fachadas das entradas do bloco ambulatorial (fachada 
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norte) e na entrada da maternidade (fachada oeste), e também nos pilares da marquise. Sobre o 
descascamento nos pilares, foi observada a pouca aderência da textura ao substrato por falta de aplicação 
de selador, pois a mesma não apresentava resistência alguma ao processo de remoção. Outro fator que 
contribuiu para o aparecimento dessa manifestação foi a exposição à água, visto que a além da textura da 
parede da fachada ter descascado, somente o lado do pilar mais exposto à chuva foi danificado. Como 
pode ser observado na Figura 11, os pilares da marquise receberam em algum momento uma pintura por 
cima da textura, o que não impediu a entrada da água. Na Figura 12 também pode se identificar a falta de 
aderência dos grãos da textura e o seu descascamento. 

Figura 11 – Pintura sobre a textura 
Figura 12 – Descascamento da textura 

As paredes da fachada em arenito também apresentam a presença de lodo e bolor, tendo sua origem 
ligada a falta de limpeza da fachada. Na Figura 13 está um trecho da fachada principal com a presença 
dessas três manifestações. 

Figura 13: Algumas manifestações observadas 
na pintura da fachada 

5.2.2 – Pintura da marquise. 

O fundo da marquise pintado com tinta látex pva mostrado na Figura 12, apresenta muitos pontos 
próximos do seu bordo com descascamento provocado pelas infiltrações. Este processo é facilitado pela a 
ausência de pingadeira nos limites dos bordos, já que a água através de sua tensão superficial precipita
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próxima a estas localidades. Dessa forma ocorre o estufamento e enfraquecimento da pintura, resultando 
no seu descascamento além da formação das manchas de infiltração. 

Figura 14 - Infiltração na marquise, ausência de pingadeira nas bordas 

Na junção da marquise com a viga da fachada foi identificada a falta ou a falha de um serviço de 
impermeabilização, pois a água escorre exatamente nesse ponto, provocando também manchas de 
infiltração e o descascamento da pintura. 

5.3 Revestimento cerâmico. 

O revestimento cerâmico é predominantemente encontrado nas fachadas leste e oeste do prédio, e em um 
pequeno trecho na fachada principal. Na fachada leste se encontram os mais variados tipos de 
manifestações patológicas, formação de lodo, bolor, descolamento de pastilhas, gretamento e fissuras, na 
fachada oeste as mesmas manifestações foram observadas, porém em menor escala e na fachada principal 
só foi observável a sujeira. Além disso foi identificada a presença serviços mal executados e com falta de 
manutenção. No Quadro 3 estão expostas estes problemas e suas localidades além de regiões que 
sofreram danos pelos serviços mal executados.
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Quadro 3 – Problemas no revestimento cerâmico e suas localidades. 

Bolor – Fachada leste Lodo – Fachada leste 

Perfurações - Fachada 
leste 

Vegetação - Fachada oeste 

Fissuração – Fachada 
oeste 

Gretamento – Fachada leste 
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Com o seu traçado uniforme ao longo de onde se tem peças estruturais como vigas e pilares, as fissuras 
provavelmente foram causadas pelas tensões do encontro da alvenaria com a estrutura, solicitações a quais 
a cerâmica não suporta. Dois desses problemas apresentados foram causados por terceiros, vindos de 
serviços de adequação de infraestrutura. O vazamento que formou o lodo na fachada veio de uma instalação 
de água posterior à construção, podendo ter sua origem tanto na má execução da canalização ou por dano 
acidental. O excesso de perfurações para suportes metálicos torna-se porta entrada para a entrada de água, 
sujeira e outras substâncias, exemplificado pelo aparecimento de vegetação numa das fissuras. O 
gretamento e o bolor são originados naturalmente, uma vez que o revestimento por ser antigo, sofreu 
bastante as intempéries do meio. 

Pode-se afirmar que a recuperação da fachada se torna mais complexa tamanha é a quantidade de 
problemas identificados. Dessa maneira o mais correto a se fazer seria a completa substituição do 
revestimento cerâmico e a recuperação das fissuras, lembrando de ser realizar manutenções principalmente 
a limpeza. 

6. Proposta de intervenção

No Quadro 4 foram compiladas as informações sobre alguns dos elementos acometidos por manifestações 
patológicas, sinalizando para o seu tipo, sua possível causa e alternativa para correção do problema. 

Quadro 4 – Caracterização das principais manifestações identificadas (continua). 

Elementos da 
fachada 

Manifestações Possíveis causas Tipo Correção 

Brises Corrosão e desplacamento 
do concreto 

Causados pela 
agressividade do meio 

Funcional Tratamento da 
corrosão e 
recomposição do 
concreto danificado 

Coberta metálica Corrosão Causada pela 
agressividade do meio 

Funcional Substituição dos 
trechos mais 
corroídos e limpeza 
e pintura dos 
demais 

Suportes metálicos Corrosão Causada pela 
agressividade do meio 

Funcional Substituição total 

Marquise 
(armadura) 

Corrosão Falta/falha de 
impermeabilização 

Construtiva Exige ensaios 

Marquise (pintura) Estufamento, manchas e 
descascamento 

Ausência de pingadeira Construtiva Execução de 
pingadeiras e 
impermeabilização 

Pilares com textura Descascamento de pintura Falha de execução 
(selador) 

Exógena e Funcional Remoção do 
revestimento antigo 
e correta aplicação 
da nova textura 

Revestimento 
cerâmico 

Presença de bolor, 
vegetação, fissuras , etc 

Vida útil chegando ao 
fim, falta de 
manutenção e má 
execução de serviços 

Exógena e Funcional Remoção do 
revestimento atual 
e execução de novo 
revestimento 
cerâmico 

Revestimento de 
pintura 

Descascamento de pintura Agressividade do meio 
mais falha executiva 

Exógena e Funcional Remoção do 
revestimento antigo 
e correta aplicação 
de pintura para 
exterior 
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7. Conclusões

Pode-se afirmar que é algo natural o surgimento de manifestações patológicas em edificações, 
principalmente em elementos em contato direto com a agressividade do meio ambiente, como é o caso da 
fachada e de seus componentes. Pela inspeção visual da fachada do prédio foram identificados problemas 
dos mais variados tipos, funcionais, construtivos ou de projeto e causados por terceiros. Destacaram-se 
pela quantidade os que foram adquiridos de forma natural e gradativa ao longo do tempo, o que não muda 
o fato que os mesmos poderiam ter sido evitados, interrompendo o seu agravamento em idades iniciais
através de serviços de manutenção. Para isso, é necessário que haja um plano de inspeção para minimizar
em quantidade e qualidade os problemas que venham a surgir num prédio. Para saber a correta elaboração
das inspeções, o gestor da edificação deve consultar um profissional da área para que se faça esse
acompanhamento. O profissional irá buscar em normas e manuais a correta realização das inspeções. Por
exemplo, as normas da NBR 16747 (ABNT, 2020) e a do IBAPE (2012) dão diretrizes as inspeções prediais.
Equipamentos como elevadores, geradores, máquinas de sauna e bombas de poço tem sua periodicidade
de manutenção indicada em manuais ou pelos fornecedores do equipamento. Não havendo uma
constância das investigações da situação geral do edifício, o custo, o trabalho e o impacto para um serviço
de recuperação e manutenção será muito maior, ainda mais sendo um prédio que oferece serviço de
saúde. Tendo assim, que a recuperação desses problemas citados no trabalho terão que ser feito por
profissionais e empresas bem capacitadas, mantendo o nível de perturbação ao mínimo e garantindo a
qualidade do serviço.

No estudo não foi possível fazer análise visual de todos os elementos e trechos da fachada, considerando a 
incapacidade de se observar pontos mais distantes da fachada e o difícil acesso as suas instalações, 
principalmente com a pandemia do COVID-19. 
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Resumo: Os ensaios da combinação da fibra do babaçu como agregado, ocupando espaço e 
reduzindo o volume de gesso devem contribuir à redução sonora com o meio externo. Para 
Rezende, Filho, Nascimento (2014) a isolação sonora se refere à redução da transmissão sonora 
entre ambientes através de materiais ou sistemas construtivos que funcionem como barreiras 
físicas à propagação das ondas. Este estudo objetivou avaliar a aplicação sustentável das fibras do 
babaçu a partir das propriedades de isolamento acústico com o gesso. O estudo foi realizado com 
a produção de painéis de gesso agregando as fibras do babaçu, com os ensaios específicos e 
adaptações das normas da ABNT NBR 12129:2017 e ABNT NBR 12127:1991, caracterização física 
do pó e da fibra do babaçu, ensaios mecânicos e as propriedades acústicas dos painéis segundo a 
norma da ABNT NBR 15 575. Com os resultados dos ensaios da inserção da fibra, coletou-se na 
trituração dois tipos de amostras de fibras maior(A) e menor(B) e, após estufa obteve-se na amostra 
B com 106,0, o que pode contribuir para menor teor de umidade durante agregação do gesso. 
Revelou-se resultados significativos da fibra e, o ensaio da granulometria atendeu o esperado, 
destacando na dimensão máxima, a amostra B 4,74 foi obtido a 0,75, pois foi o primeiro valor maior 
que 5%, logo representado na peneira de 4,75%. Durante a produção, o tempo de cura dos painéis 
de gesso comprometeram a finalização da proposta dos ensaios acústicos. Dessa forma, o estudo 
propõe uma continuidade dos ensaios específicos a fim de atender facilmente os critérios 
estabelecidos na norma pertinente a ABNT NBR 12129:2017 e a norma ABNT NBR 12127:1991. 
Portanto, visando adequar as expectativas de ensaio acústico foi relevante a placa de gesso como 
alternativa sustentável de aproveitamento dos resíduos da fibra do babaçu.  

Palavras-chave: gesso, babaçu, sustentabilidade, ensaio acústico. 

Abstract: The tests of the combination of babassu fiber as aggregate, occupying space and reducing 
the volume of plaster must contribute to the sound reduction with the external environment. For 
Rezende, Filho, Nascimento (2014) sound insulation refers to the reduction of sound transmission 
between environments through materials or construction systems that function as physical barriers 
to the propagation of waves. This study aimed to evaluate the sustainable application of babassu 
fibers from the properties of acoustic insulation with plaster. The study was carried out with the 
production of plaster panels aggregating babassu fibers, with specific tests and adaptations of the 
standards of ABNT NBR 12129: 2017 and ABNT NBR 12127: 1991, physical characterization of 
babassu powder and fiber, mechanical tests and the acoustic properties of the panels according to 
ABNT NBR 15 575. With the results of the tests of the fiber insertion, two types of fiber samples 
were collected in the grinding (A) and smaller (B) and, after stove, it was obtained in the sample B 
with 106.0, which can contribute to lower moisture content during plaster aggregation. Significant 
results of the fiber were revealed and, the granulometry test met the expected, highlighting in the 
maximum dimension, the sample B 4.74 was obtained at 0.75, since it was the first value greater 
than 5%, soon represented in the sieve of 4.75%. During production, the curing time of the plaster 
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panels compromised the finalization of the acoustic testing proposal. Thus, the study proposes a 
continuity of specific tests in order to easily meet the criteria established in the relevant standard 
to ABNT NBR 12129: 2017 and the ABNT NBR 12127: 1991 standard. Therefore, in order to adjust 
the expectations of acoustic testing, plasterboard was relevant as a sustainable alternative to use 
babassu fiber residues. 

Keywords: plaster, babassu, sustainability, acoustic test 

1. Introdução

Com os demasiados avanços tecnológicos e ambientais, surge o desafio do ser humano se reinventar 
os modelos tradicionais. O uso de materiais combinados é uma prática antiga, que se protagonizou a 
medida que a imaginação humana foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. A fibra do babaçu é um 
material de propriedades singulares, assim como o gesso, que quando combinado com outro material, 
pode agregar-se a este conferindo uma melhor qualidade ao produto final.  

De acordo com o Oliveira (2013), o babaçu é o nome genérico de uma palmeira não cultivada e 
originária do Brasil classificada genericamente como Orbinya oleífera por botânicos, conhecida 
também como Orbinya speciosa, Orbinya mariana ou Orbinya phalerata. O autor ressalta que o 
mesocarpo ou poupa, massa que fica entre o epicarpo e endocarpo, representa 20% do peso do fruto, 
é rico em amido e fibras, é utilizado para fazer farinha, rações e biocombustíveis. Enquanto o epicarpo 
constitui 13% do peso do fruto, usado na biomassa para produção de biocombustível ou em queima 
direta em caldeiras. Em termos de valor da produção, até 2011, o babaçu era considerado o segundo 
produto florestal não madeireiro no país, após o açaí, alcançando naquele ano R$ 142 milhões (IBGE, 
2016). 

As três frações componentes da casca (epicarpo, mesocarpo e endocarpo) têm alternativas diversas de 
uso, para as quais já existem tecnologias definidas, outras em fase de pesquisa e algumas por 
pesquisar, principalmente, da fase de escala piloto atá a industrial (EMBRAPA, 1984). Com base nas 
características do epicarpo e mesocarpo, buscou-se para o presente estudo o aproveitamento 
sustentável das fibras do babaçu como agregado na produção de placa de gesso a fim de testar melhor 
qualidade acústica do material.   

Considerando a produção de gesso natural, segundo Rezende, Filho e Nascimento (2014) acontece 
basicamente em quatro etapas: extração do gipso; preparação para calcinação; calcinação e seleção. 
A gipsita é o mineral compacto de baixa dureza, pouco solúvel em água, que é a matéria prima para o 
gesso; sua fórmula química é CaSO4.2H2O.   

A escolha do o gesso para o estudo se deve a vantagosa  abundância, processo de fabricação e ao baixo 
custo, a capacidade do material agregar com maior ou menor valor a variados produtos utilizados nas 
atividades industriais e construção civil.  No entanto, a pesquisa objetiva agrega-lo a fibra do babaçú, 
de forma sustentável, como isolamento acústico em painéis de gesso.  Conforme Rezende, Filho e 
Nascimento (2014) o conceito de isolação sonora se refere à redução da transmissão sonora entre 
ambientes através de materiais ou sistemas construtivos que funcionem como barreiras físicas à 
propagação das ondas. Isolar acusticamente determinado recinto nada mais é que submetê-lo a um 
tratamento capaz de reduzir os ruídos externos a parâmetros compatíveis com a atividade nele 
desenvolvida (CARVALHO, 2010). Para o autor, a medição dos níveis de ruído, a unidade adotada é o 
decibel (dB), onde um decibel equivale a um décimo de um bel. 

Dentre as formas de isolamento acústico utilizando-se gesso, segundo Rezende, Filho e Nascimento 
(2014), há um método capaz de promover a isolação sonora entre áreas adjacentes é a utilização do 
sistema construtivo massa-mola-massa, representado na forma do drywall.  Como o próprio nome 
induz, a constituição do sistema massa-mola-massa se dá pela junção de duas chapas – de gesso, por 
exemplo – e um espaço preenchido por ar ou outro material de elevada absorção sonora entre ambas 
(REZENDE, FILHO, NASCIMENTO, 2014).  
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Com base nesse material, realizar os estudo sobre o isolamento sonoro faz-se necessário apresentar 
os requisitos, critérios e métodos de avaliação da ABNT NBR 15 575 quanto ao desempenho acústico 
de sistemas de vedações verticais internas em edificações habitacionais sob o aproveitamento 
sustentável das fibras do babaçú para formação da placa de gesso. 

A produção de placas de gesso sustentáveis se torna uma alternativa, com aproveitamento de resíduos 
de diferentes origens, como o babaçu, que pode contribuir para o atendimento da gestão de resíduos 
descartados nos espaços urbanos e industriais. A reutilização dos resíduos estimularia a produção de 
novos materiais de forma a atender as condições de sustentabilidade como alternativa econômica 
gerando placas ou painéis para uso arquitetônico ou na construção civil. O fato de que o uso de 
resíduos de babaçu venha a contribuir para minimizar os impactos ambientais. 

Seguindo essa linha de proposta, esta pesquisa estuda a aplicação e produção de placas de gesso 
agregando a utilização das fibras da casca do babaçu como componente alternativo complementar e 
sustentável.  A escolha do material para pesquisa é devido ao acesso de fabricação do gesso, facilidade 
de agregar a outros materiais segundo acompanhamento de ensaios laboratoriais, ainda que não 
exista uma norma específica para este estudo específico.   

As placas de gesso e o drywal são componentes de uso interno, de divisória de ambientes e possui 
propriedades térmicas e acústicas. Embasado nisso, inicia-se um estudo dessas combinações de 
materiais, criando a placa de gesso com fibra de babaçu, buscando agregar com eficiência as exigências 
da construção civil e do meio ambiente contribuindo para um melhor conforto ambiental. 

Com o estudo proposto, busca-se expandir as propriedades de isolamento acústico do gesso, 
combinando a fibra do babaçú como agregado, ocupando espaço e reduzindo o volume de gesso. 
Justifica-se dessa forma como o material ligante, tratando como uma malha a placa de gesso, 
diminuindo riscos de acidentes em eventuais rupturas.  
Neste contexto, o artigo tem como objetivo avaliar a aplicação sustentável das fibras do babaçu a partir 
das propriedades de isolamento acústico com o gesso. 

3. Material e Método

A sequência metodológica adotada na pesquisa foi desenvolvida em 04 (quatro) etapas. em seguida 
foi descrita a atividade realizada em cada uma das etapas: 
1ª etapa: Esta etapa consistiu em levantamento bibliográfico sobre composição e obtenção do gesso, 
origem e características de babaçu, placas de gesso e desempenho acústico a fim de subsidiar as 
informações tratadas nesse estudo. 
2ª etapa: Constitui a etapa de campo que envolveu a coleta dos 57 cocos de babaçu, frutos obtidos da 
Serra de Maranguape (Figuras 1).  

Figura 1 - Mapa da localização de Maranguape (Ceará) Fonte: maranguapefotos.blogspot 

Após coletados, os cocos de babaçu foram acondicionados em sacos plásticos e encaminhados para o 
processo de trituração da empresa a ENEL através de sua máquina de poda de árvores, cedidas para 
este fim, contribuindo na quebra dos cocos, como mostrado na Figura 2 abaixo. 
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Figura 2 – A. ENEL (Ceará) (à esquerda); B. Máquinas de poda de árvores da ENEL (à direita) Fonte: Autora 
(2019) 

3ª etapa: A parte experimental constitui a terceira etapa da pesquisa, a qual foi subdividida em duas 
partes. A primeira parte trata-se da obtenção de placa contendo os elementos de gesso e das fibras do 
babaçu, componente agregado e objeto de estudo para o ensaio acústico do sistema de placa, ambos 
seguindo normas correspondentes. Vale ressaltar, que não há norma vigente que regulamente um 
ensaio apropriado como para materiais alternativos como babaçu. Dessa forma, o ensaio com o babaçu 
constituiu em adaptações de procedimentos laboratoriais da própria norma ABNT correspondente ao 
gesso e realizando-se assim os ensaios pertinentes para as fibras do coco do babaçu. 
A segunda parte desta terceira etapa foi caracterizado pelos ensaios laboratoriais no Laboratório de 
Mecânica dos Solos e em sequência no Laboratório de Materiais da Construção Civil da mesma 
instituição. E conforme exposto, realizou-se adaptações da norma ABNT do gesso para as 
determinações da fibra do babaçu (Orbignya sp). Dessa forma, utilizou-se apenas a determinação das 
propriedades físicas do gesso na forma de pó, denominadas: a) granulometria; e um ensaio da 
temperatura na estufa, com dois tipos de amostras: fibra maior e fibra menor. 
4ª etapa: A organização dos procedimentos laboratoriais segundo a norma ABNT definiu a quarta 
etapa, contribuindo dessa forma, no desenvolvimento dos procedimentos seguintes resultando em 
valores a serem discutidos posteriormente. As etapas seguintes seguiram a seguinte sequência de 
ensaios: 1) Ensaio da Temperatura na Estufa (Figura 3); 2) Ensaio para determinação das propriedades 
físicas do gesso na forma de pó, denominadas de seguinte maneira: a) granulometria, b) massa 
unitária, segundo a norma especifica ABNT NBR 12127:1991; 3) Ensaio da produção da placa de gesso 
agregado ao babaçu, cujas dimensões da placa de madeira foi 40x40 (Figura 4); 4) Ensaio na 
determinação das propriedades mecânicas, que estabelece o método para determinação das 
propriedades mecânicas do gesso para construção, denominadas como: a) dureza, b) resistência à 
compressão, segundo a norma especifica ABNT NBR 12129:2017; 5) Ensaio acústico segundo a norma 
especifica ABNT NBR 15 575 (Figura 5). 

Figura 3 – A. Babaçu (Orbignya sp) (à esquerda); B. Máquinas de triturar do Laboratório de Física (na UECE) (à 
direita) Fonte: Autora (2019) 
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Figura 4 – A. Amostras da trituração do babaçu: fibra maior (A) e fibra menor (B) (à esquerda); Amostra nas cápsulas 
(no centro); B. Ensaio da Temperatura: amostras na Estufa (à direita).Fonte: Autora (2019) 

Figura 5 – Ensaio da produção da placa de gesso agregado ao babaçu. Fonte: Autora (2019) 

Em seguida apresenta-se o fluxograma das etapas da sequência metodológica utilizada na pesquisa 
(Figura 6). 

Figura 6 – Fluxograma das etapas metdológicas 

4. Resultados e Discussões

Os resultados mostraram a partir da trituração do babaçu dois tipos de amostras em fibras, em função 
das hélices de trituração, gerou uma fibra maior (amostra A) e uma fibra menor (amostra B), visto na 
figura 6 abaixo. A partir de ambas foram pesados inicialmente amostra A com 107,9 e amostra B com 
106,0,  ao ser submetido a estufa o peso final não variou tão significativamente amostra A com  107,2  
e amostra B com 106,0, no entanto, pode contribuir para menor teor de umidade durante agregação 
do gesso.  

1ª etapa

Levantamento 
bibliográfico

2ª etapa

Coleta de material 
em campo

3ª etapa

Experimentos 
laboratoriais

4ª etapa

Ensaios laboratoriais
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Figura 7 – Fibra maior (amostra A) e uma fibra menor (amostra B).Fonte: Autora (2019) 

 Figura 8 – Amostra A (á esquerda); amostra B (á direita) pós estufa Fonte: Autora (2019) 

Nos ensaios de granulometria obteve como resultado o módulo de finura da amostra A 5,47, onde 
neste valor obtido se deve a partir da soma de massa retida acumulada referente as peneiras 6,3 até 
0,15 além do fundo. Enquanto na amostra B 3,37 a partir da variação de peneiramento, visto na figura 
8. Já na dimensão máxima, cujas características  é em mm, a amostra A houve ausência deste valor
devido não haver dado maior que 5% no material obtido.
No entanto, na amostra B 4,74  foi obtido a 0,75, pois foi o primeiro valor maior que 5%. Logo a peneira
que representa será de 4,75%. Destacando não haver norma especifica para materiais alternativos,
sendo utilizado a norma de peneiramento agregado muido.
Os ensaios de acústica não foram viáveis no prazo devido ao tempo de cura do gesso com as fibras do
babaçu a temperatura ambiente observado na figura 8, e, portanto, não obtendo os dados esperados.
Os ensaios foram submetidos a norma correspondente, porém de forma parcial, visto que a presente
pesquisa está sob estudo e andamento.

Figura 9 – A. Tempo de cura do gesso com as fibras do babaçu (à esquerda). B. Ensaios de acústica Fonte: 
Autora (2019) 

5. Conclusões

Nos resultados foi possível notar nos ensaios da inserção da fibra que a amostra B pode contribuir na 
menor teor de umidade agregação do gesso. No entanto, ressalta-se a continuidade de ensaios 
específicos que venha atender a norma pertinente a ABNT NBR 12129:2017 e a norma ABNT NBR 
12127:1991, bem como, critérios e métodos de avaliação da ABNT NBR 15 575  que melhor adequa 
as expectativas de ensaio acústico com o aproveitamento sustentável de dos resíduos da fibra do 
babaçu. 
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Dessa forma, mesmo antes da realização da análise do sistema construtivo sustentável em 
comparação com os parâmetros de adaptação no espectro sonoro, em teste acústico e sua respectiva 
adequação a norma, foi perceptível um impacto significativo para um possível desempenho acústico. 
Concluiu -se que nos ensaios pertinentes a serem realizados: propriedade mecânica, ensaio da 
determinação de dimensão e propriedades físicas e ensaio da determinação de aderência a tração 
ambos estão previstos a serem realizados posteriormente a fim de obter dados mais precisos para 
melhor avaliar qualidade da matéria-prima e do gesso. 
No entanto, o estudo sugere continuidade a fim de melhor representar a viabilidade sustentável e na 
economia do reaproveitamento dos resíduos da fibra do coco do babaçu na forma de gesso e adequar 
as expectativas de ensaio acústico relevante a placa de gesso com o aproveitamento dos resíduos da 
fibra do babaçu. 
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Resumo: O programa “Minha Casa Minha Vida” (MCMV) teve início em 2009, com o intuito de diminuir a 
dificuldade habitacional da população brasileira e facilitar a aquisição da casa própria. O tempo de vida útil 
de uma edificação depende de vários fatores, como materiais utilizados, procedimentos executivos, projetos, 
modo de uso, entre outros. Alguns fatores contribuem para o surgimento de manifestações patológicas como 
a mão de obra que nem sempre é especializada, falhas na etapa de execução e uso de materiais de baixa 
qualidade. A presente pesquisa tem como objetivo verificar a influência do tempo nas manifestações 
patológicas de edificações do Programa MCMV. A metodologia utilizada consistiu em entrevistas com 
moradores e visitas in loco em condomínios habitacionais populares com diferentes idades de construção 
situados nos municípios de Cidade Ocidental-GO, Valparaíso de Goiás-GO e Recanto das Emas-DF para 
vistoria e relatórios fotográficos. Foi feito um tratamento de dados e montagem da matriz GUT para as áreas 
internas e externas dos condomínios inspecionados. A edificação mais jovem apresentou poucas 
manifestações patológicas em relação a edificação mais velha, mostrando que a idade da edificação contribui 
para o aparecimento de manifestações patológicas, tendo em vista que a edificação mais velha apresentou 
um número significativo de problemas. 

Palavras-chave: Manifestações patológicas; GUT; Residências populares. 

Abstract: The “Minha Casa Minha Vida” (MCMV) program started in 2009, with the aim of reducing the 
housing difficulties of the Brazilian population and facilitating the acquisition of a home. The lifespan of a 
building depends on several factors, such as materials used, executive procedures, projects, mode of use, 
among others. Some factors contribute to the emergence of pathological manifestations such as labor that 
is not always specialized, failures in the execution stage and the use of low-quality materials. This research 
aims to verify the influence of time on the pathological manifestations of buildings in the MCMV Program. 
The methodology used consists of identifying with locations and visits in loco in popular housing 
condominiums with different ages of construction located in the cities of Cidade Ocidental-GO, Valparaíso de 
Goiás-GO and Recanto das Emas-DF for inspection and photographic reports. Data processing and assembly 
of the GUT matrix was carried out for the internal and external areas of the inspected condominiums. The 
youngest building showing very few pathological manifestations in relation to the older building, showing 
that the age of the building contributes to the appearance of pathological manifestations, considering that 
the older building presented a significant number of problems. 

Keywords: Pathological manifestations; GUT; Popular residences. 
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1. Introdução

As manifestações patológicas são problemas encontrados em diversas edificações. São exemplos de 
manifestações patológicas as fissuras, deterioração das estruturas de concreto, manchas, eflorescência, 
corrosão de armadura, etc. Segundo Silveira Neto (2005), as manifestações podem aparecer por causa de 
materiais de baixa qualidade, mão de obra não qualificada, projetos com erros, mudança no uso dessas 
edificações depois da conclusão da obra, uso inadequado pelo dono do imóvel e falta de manutenção. 

Segundo Sena et al. (2020), as manifestações patológicas podem ser divididas em dois grupos: os simples e 
os complexos. Os simples podem ser analisados através de uma padronização, sendo mais evidentes a “olho 
nu” e não necessitando tanta experiência do profissional responsável. Um exemplo que pode ser dado é a 
corrosão de armaduras em um pilar, causado pela falta de cobrimento nas armaduras e/ou baixa qualidade 
do concreto utilizado. Os complexos são aqueles que necessitam de um profissional com conhecimentos 
aprofundados e uma investigação profunda do problema encontrado com a utilização de equipamentos que 
possam aferir e dizer a origem na manifestação. Pode-se citar como exemplo a umidade, pois o local onde se 
mostra a manifestação patológica nem sempre é o local de origem, sendo necessário uma investigação mais 
apurada. 

O programa “Minha Casa Minha Vida” (MCMV) foi criado para atender as necessidades básicas de habitação 
da população de baixa renda. O programa funciona por meio da concessão de financiamento ao beneficiário 
organizado de forma associativa por uma entidade organizadora e com recursos provenientes do Orçamento 
Geral da União - OGU, apontados ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS.  

De acordo com Silveira Neto (2005), uma edificação necessita de manutenção ao longo de sua vida útil. A 
cada manutenção é possível recuperar parte do desempenho perdido da edificação, podendo ser uma 
manutenção preventiva que visa corrigir o erro antes de acontecer e manutenção corretiva que é feita 
quando há o aparecimento da manifestação patológica. Apesar disso, grande parte dos moradores desses 
conjuntos habitacionais populares não tem condições de fazer reparos regulares, o que agrava o surgimento 
das manifestações patológicas.  

Os moradores de edificações do MCMV têm mostrado que essas casas apresentam manifestações 
patológicas dos mais diversos tipos. Segundo Queiroga e Aquino Filho (2018), dados obtidos através de 
modelagens estatísticas mostram que as manifestações presentes nessas edificações são originadas de erros 
na fase de projeto e execução, livrando os moradores da culpa pelo surgimento dessas manifestações 
patológicas. Isso reflete nas edificações, pois certamente haverá redução da vida útil da edificação. Hoje o 
número de reclamações em relação a essas casas e pessoas arrependidas de terem comprados são enormes, 
pois viver  em uma casa onde há presença de manifestação patológica reflete significativamente na qualidade 
de vida do proprietário. 

Segundo Costa et al. (2020), uma das metodologias utilizadas para analisar as manifestações patológicas é a 
Matriz GUT, que foi criada na década de 80 com o intuito de classificar problemas e, com isso, classificá-los 
de acordo com uma ordem de prioridade. Essa metodologia é simples de utilizar, basta construir uma tabela 
com os problemas e analisar os fatores de Gravidade, Urgência e Tendência atribuindo nota de 1 a 5. 
Posteriormente, os fatores são multiplicados e os resultados são ordenados em ordem decrescente, ou seja, 
a maior prioridade é o maior valor obtido. 

Diante do exposto, esta pesquisa visa verificar o efeito do tempo no surgimento de manifestações patológicas 
em residências do programa MCMV utilizando a matriz GUT. 

2. Metodologia

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa aplicada qualitativa que visar compreender o assunto 
através de coleta de dados. Uma pesquisa é aplicada quando envolve verdades e interesses locais, com o 
objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos (SILVA; 
MENEZES, 2005). 

Foram realizadas visitas em três condomínios, denominados de Condomínio A, Condomínio B e Condomínio 
C. O critério de escolha dos condomínios foi feito por meios de:
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• tempo da construção, com diferentes idades de construção;

• não havendo reformas recentes;

• obrigatoriamente fazendo parte do programa MCMV.

O condomínio A possui 2 anos de construído. Ele está localizado na Cidade Ocidental e possui 6 blocos, com 
16 apartamentos em cada bloco com 4 apartamentos em cada pavimento, totalizando 4 pavimentos por 
bloco. O condomínio conta com uma área de lazer com churrasqueira, estacionamento privativo e uma 
quadra de esportes. 

O condomínio B possui 5 anos de construído e está localizado na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Ele possui 
2 blocos, com 16 apartamentos em cada bloco, sendo 8 apartamentos em cada pavimento, totalizando 2 
pavimentos por bloco. O condomínio conta com uma área de lazer com churrasqueira, estacionamento 
privativo e uma quadra de esportes.  

O condomínio C foi construído há 7 anos e está localizado na cidade de Recanto das Emas. Ele possui 8 blocos, 
com 16 apartamentos em cada bloco. O condomínio tem uma área de lazer com churrasqueira, 
estacionamento privativo e uma brinquedoteca. 

Durante as inspeções foi aplicado aos moradores um questionário para coletar informações. Além disso, foi 
feito um registro fotográfico das manifestações patológicas, como mostrado nos Apêndices A, B e C. 
Posteriormente foram listados os problemas e foram conferidos a eles notas dos fatores Gravidade (G), 
Urgência (U) e Tendência (T). Com isso foi calculado o número GxUxT para saber identificar o grau de 
priorização para realização de terapia das manifestações patológicas encontradas.  

3. Resultados e Discussão

Nesta etapa são apresentadas e discutidas as manifestações patológicas encontradas nos condomínios 
durante as inspeções na parte interna e externa. A parte interna se refere aos apartamentos e a parte externa 
se refere às áreas não privativas como área de lazer e fachada. 

3.1 Condomínio A 

Durante a realização da inspeção nesse condomínio, com 2 anos de construído, foi mencionado pelos 
moradores que nenhum dos apartamentos foi entregue com cerâmica no piso, incluve em suas áreas 
molhadas, tendo que ser colocado pelos moradores posteriormente. Em entrevista com alguns moradores 
foi relatado que a construtura responsável utilizou materiais de baixa qualidade, como portas, torneiras e 
cerâmicas, sendo necessário realizar a troca após a mudança para os apartamentos. A Figura 1 apresenta 
alguma das manifestações patológicas encontradas. 

(A) (B) 

Figura 1 –  (A) Manchas na fachada do bloco A; (B) Trinca na sala de estar 

Algumas das manifestações patológicas encontradas foram a existência de manchas nas paredes do bloco A 
devido à falta de pingadeira, como pode-se ver na Figura 1(a). Observa-se na Figura 1(b) que foram 
encontradas trincas perto das extremidades da sala de um apartamento do segundo andar. Pode-se observar 
na Quadro 1 o grau de priorização da área interna do condomínio A. 
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Quadro 1 – Grau de priorização da área interna do condomínio A 

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de 
priorização 

Trincas e 
fissuras 

2 1 1 2 1 

Sujidade e 
Mancha de 

escorrimento 
de agua 

1 1 1 1 2 

No condomínio A, o pior caso interno apontado pelo GUT foi a presença de trincas e fissuras, com nota 2, 
sendo esta localizada na sala em um dos apartamentos. A apresentação dessa manifestação patológica 
chama a atenção por ser um condomínio recentemente construído. 

A área externa do condomínio conta com uma área de lazer equipada com uma área para eventos. Na 
inspeção foram encontradas fissuras, manchas nas fachadas, manchas escuras nos cantos das janelas 
expostas e manchas na laje de acesso à cobertura como mostrado na Figura 2.  

(A) (B) 

Figura 2 – (A) Fissuras no estacionamento; (B) Mancha por falha na impermeablização da manta da laje que da acesso 
à cobertura 

A Figura 2(a) se refere a fissuras encontradas no estacionamento desse condomínio. A Figura 2(b) se refere 
a existência de manchas causadas por falha na impermeabilização da manta da laje que da acesso a cobertura 
do prédio, ficando este problema evidente em períodos chuvosos, provocando essa mancha. Pode-se 
observar no Quadro 2 o grau de priorização da área externa do condomínio A. 

Quadro 2 – Grau de priorização da área externa do condomínio A 

Patologia G U T GxTxU Grau de Prioridade 

Fissuras 2 2 2 8 1 

Manchas nos cantos 
das janelas 

2 1 1 2 2 

Manhas da fachada 1 1 1 1 3 

O pior caso na área externa apontado pelo GUT são as fissuras, com nota 8. Na gravidade, foi realizado a 
classificação “pouco grave”, sendo atribuída nota 2, pois os danos são mínimos para o condomínio. No item 
urgência, a classificação foi “pouco urgente”, também sendo atribuída nota 2, pois o problema pode esperar 
um pouco. Na tendência, foi classificada como podendo o  caso piorar a longo prazo, sendo definida a nota 
2.
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3.2 Condomínio B 

O condomínio B com idade de 5 anos apresentou algumas manifestações patológicas, sendo que predominou 
em todos os apartamentos inspecionados a existência de fissuras. Embora apresenta-se um grau elevado de 
manifestações patológicas, segundo os moradores a construtora realiza manutenções corretivas quando 
solicitado. Este condomínio foi entregue com revestimento cerâmico em todos os apartamentos. Foram 
encontradas algumas manifestações patológicas na área interna, como mostrado na Figura 3.  

Figura 3 –Fissuras nas cerâmicas na cozinha 

A Figura 3 mostra fissuras nas cerâmicas com 37 cm de comprimento em uma das cozinhas do apartamentos 
visitados. Esse problema foi encontrado em 4 apartamentos, sendo necessária a sua troca. Pode-se observar 
no Quadro 3 o grau de priorização da área interna do condomínio B. 

Quadro 3 – Grau de priorização da área interna do condomínio B 

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de priorização 

Trincas nas cerâmicas 2 1 1 2 4 

Desplacamento das cerâmicas 2 2 2 8 2 

Fissuras 2 1 1 2 3 

Mofo na área de lazer 4 3 3 36 1 

No condomínio B, os piores casos da parte interna foram o mofo na área de lazer e o desplacamento das 
cerâmicas, com notas GUT 36 e 8, respetivamente. Dessa forma, deve ser feita a retirada da cerâmica e a 
colocação da mesma com material e mão de obra de qualidade, visto que o morador citou que esse problema 
é recorrente, já que houve a retirada, mas o problema voltou a aparecer. De acordo com a nota GUT, o mofo 
na área de lazer pode ser classificado como “muito grave”, pois pode causar sérios danos à edificação. No 
item urgência, a classificação foi “urgente”, pois o problema deve ser solucionado rapidamente. Na 
tendência, foi classificada como podendo o  caso piorar a médio prazo.   

Esse condomínio conta com uma área de lazer equipada com uma mini quadra de futebol, que foi concebida 
pelos próprios moradores há 1 ano, e uma área para eventos. A Figura 4(a) apresenta a única manifestação 
patológica encontrada. Na Figura 4(b) destaca-se um problema que pode resultar no surgimento de 
manifestações patológicas. 
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(A) (B) 

Figura 4 – (A) Fissuras na parede de entrada; (B) esgoto entupido no estacionamento 

A Figura 4(a) apresenta uma fissura presente no muro de entrada do condomínio e Figura 4(b) um esgoto 
entupido que pode resultar no surgimento de manifestações patológicas. Pode-se observar no Quadro 4 o 
grau de priorização da área externa do condomínio B. 

Quadro 4 – Grau de priorização da área externa do condomínio B 

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de priorização 

Fissuras 2 1 1 2 1 

A única manifestação patológica encontrada na área externa do condomínio B foi o aparecimento de fissuras. 
Apesar disso, ressalta-se que foi encontrado um esgoto entupido, como observado na Figura 4(b), que pode 
resultar no surgimento de manifestações patológicas no futuro, devendo este problema ser resolvido 
brevemente. 

3.3 Condomínio C 

Durante a inspeção foram constatados diversos tipos de manifestações patológicas no condomínio C, com 7 
anos de idade. Algumas queixas foram feitas pelos moradores como por exemplo o fato da construtora ter 
utilizado materias de baixa qualidade, sendo necessário refazer a pintura e trocar a cerâmica. A Figura 5 
apresenta as manifestações patológicas encontradas na área interna dos apartamentos. 

(A) (B) 

Figura 5 – (A) Eflorescência no banheiro do terceiro andar; (B) Parede mofada na parede do terreo na area de 
circulação 

Como pode-se observar na Figura 5(a) há existência de eflorescência nos banheiros inspecionados. Na Figura 
5(b) é possível verificar a existência de mofo na parede do térreo no bloco C desse condomínio ocasioanda 
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por falha na impermeabilização. Pode-se observar no Quadro 5 o grau de priorização da área interna do 
condomínio C. 

Quadro 5 – Grau de priorização da área interna do condomínio C 

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de priorização 

Descolamento das cerâmicas 1 2 2 4 6 

Mofo no banheiro 3 4 4 48 3 

Manchas nos cantos das janelas 2 2 2 8 4 

Infiltração nos banheiros 5 4 4 80 1 

Fissura nos quartos 4 4 4 64 2 

Eflorescência 2 3 2 12 5 

O pior caso na área interna apontado pelo GUT é a infiltração nos banheiros com nota 80, necessitando de 
reparo rápido e de maior atenção. Na gravidade, foi realizado a classificação “extremamente grave”, pois os 
danos podem ser irreversíveis. No item urgência, a classificação foi “urgente”, pois o problema deve ser 
selecionado rapidamente. Na tendência, foi classificada como podendo o caso piorar em curto prazo. 

Na parte externa foi possível constatar alguns problemas referentes à construção e ao projeto, visto que um 
dos blocos foi construído em um nível abaixo dos demais. Sendo assim, quando chove a parte mais baixa fica 
inundada e causa infiltração na parede desse bloco. Foi constatada uma tentativa de correção na parte 
inferior das paredes, porém segundos os próprios moradores o problema persiste. A Figura 6 apresenta as 
manifestações patológicas encontradas na área externa do condomínio C. 

(A) (B) 

Figura 6 – (A) Mancha no canto da janela da fachada; (B) Fissura na brinquedoteca 

Algumas das manifestações encontradas foram manchas dos cantos da janelas como pode ser visto na Figura 
6(a), causada por falta de pingadeira. Outra manifestação relatada na Figura 6(b) foi a existência de fissura 
na brinquedoteca construída pela construtora do condomínio. Outras manifestações econtradas foram a 
existência de mofo nas fachadas, trincas e fissuras em praticamente todo o condomínio, até mesmo na 
portaria e na entrada do condomínio. Na área da churrasqueira há manchas na parte inferior das paredes. 
Pode-se observar no Quadro 6 o grau de priorização da área externa do condomínio C. 

Quadro 6 – Grau de priorização da área externa do condomínio C 

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de priorização 

Manchas na fachada 1 1 1 1 4 

Infiltração nas paredes do 
pavimento superior 

5 5 4 100 1 

Mofo na área de lazer 5 4 4 80 2 
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O pior caso na área externa, apontado pelo GUT, é a infiltração nas paredes de pavimento superior, com nota 
100, necessitando de reparo rápido e de maior atenção. Os prejuízos são extremamente graves e o dano tem 
potencial para se tornar irreversível, sendo necessária uma ação imediata para correção. 

3.4 Influência do tempo nas manifestações patológicas 

Através dos resultados da matriz GUT, é possível confirmar que o tempo é um dos fatores que contribui no 
surgimento e agravamento das manifestações patológicas. As fissuras, por exemplo, foram observadas em 
todos os condomínios, mas com notas e gravidades diferentes. O condomínio C, de maior tempo de 
construção, apresentou maiores notas GUT e maior quantidade de manifestações patológicas, enquanto o 
condomínio A com menor tempo de construção apresentou menores notas GUT, consideradas com menores 
gravidades de manifestações.  Esse comportamento pode ser justificado, pois com o decorrer do tempo a 
construção está sujeita a variações térmicas, expansão dos blocos por umidade, repercutindo na dilatação e 
contração dos materiais, provocando o aparecimento de fissuras, por exemplo (THOMAZ, 2020). 

4. Conclusão

A metodologia da matriz GUT permitiu a determinação do grau de priorização das manifestações patológicas 
de três condomínios de diferentes idades: 2 anos, 5 anos e 7 anos. Tendo em vista os dados apresentados, é 
possível correlacionar o tempo com o surgimento de manifestações patológicas nas edificações, visto que o 
condomínio A com idade de 2 anos apresentou uma relação menor no quantitativo de manifestações 
patológicas, enquanto o condomínio C com idade de 7 anos apresentou diversas manifestações patológicas. 
Os tipos de manifestações observadas mudaram conforme o avançar da idade dos condomínios. Enquanto 
os de menor idade apresentaram problemas relativamentes não graves e com o número GUT menor, nos 
outros foram constatados problemas com gravidade urgente, apresentando valores de GUT maiores. 

Recomenda-se que esta pesquisa seja ampliada para um maior número de edificações e em diferentes 
cidades e estados para se obter maior precisão na investigação do surgimento de manifestações patológicas 
em residências populares em diferentes regiões. Dessa forma, a partir de um estudo mais amplo, será 
possível definir ações para mitigar a ocorrência de manifestações patológicas em habitações de interesse 
social. 
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Resumo: O estudo da nanotecnologia aplicada à construção civil é crescente nos últimos anos. Parte desses 
estudos investiga a utilização de nanossílica (NS) em compósitos cimentícios para aumento do desempenho 
mecânico e da durabilidade. De forma a contribuir com esses estudos, esta pesquisa teve como objetivo 
avaliar a influência do teor de NS em substituição ao cimento Portland no desempenho mecânico de 
microconcretos. Foram moldados seis traços de microconcreto, sendo uma referência com 100% cimento 
Portland e os demais substituindo parcialmente o cimento Portland por NS nos teores de 2%, 4%, 6%, 8% e 
10% em relação à massa de cimento. Foi avaliada a resistência à compressão dos microconcretos aos 1, 3, 7 
e 14 dias de hidratação. Observou-se que os microconcretos com 6%, 8% e 10% de NS resultaram em maiores 
resistências à compressão até os 3 dias de hidratação, porém após essa idade o microconcreto com 4% de 
NS resultou no maior desempenho mecânico dentre os microconcretos avaliados. Dessa forma, é 
recomendável a utilização de 4% de NS para o aumento no desempenho mecânico de compósitos 
cimentícios. 

Palavras-chave: Compósitos cimentícios; Resistência à compressão; Efeito pozolânico; Nanossílica. 

Abstract: The study of nanotechnology applied to civil construction has been growing in recent years. Part of 
these studies investigates the use of nanosilica (NS) in cementitious composites to increase mechanical 
performance and durability. In order to contribute to these studies, this research aimed to assess the 
influence of NS content in substitution of Portland cement on the mechanical performance of microconcrete. 
Six microconcretes were molded, one reference with 100% of Portland cement and the others partially 
replacing the Portland cement by NS in the contents of 2%, 4%, 6%, 8% and 10% in relation to the cement 
weight. The compressive strength of microconcrete was evaluated at 1, 3, 7 and 14 days of hydration. It was 
observed that the microconcrete with 6%, 8% and 10% of NS resulted in higher compressive strengths up to 
3 days of hydration, however after that age the microconcrete with 4% of NS resulted in higher mechanical 
performance among microconcretes evaluated. Thus, it is recommended to use 4% NS to increase the 
mechanical performance of cementitious composites. 

Keywords: Cementitious composites; Compressive strength; Pozzolanic effect; Nanosilica. 
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1. Introdução

O cimento é um dos materiais mais utilizados na construção civil. Tendo em vista o crescimento desenfreado 
dos centros urbanos, busca-se cada vez mais por produtos mais duráveis e seguros em questões de 
desempenho em uso. Desta forma, a adição da nanossílica (NS) vem ganhando espaço na utilização em 
conjunto com o cimento e a busca e compreensão do seu comportamento tornou-se de grande relevância 
para análise de compósitos cimentícios (FRAGA  et al., 2020).  

Por ser um material com elevado grau de amorfismo, com partículas na escala nanométrica e elevada 
superfície específica, a adição de NS acelera o processo de hidratação do cimento através da criação de 
pontos de nucleação. A NS é uma adição que proporciona alta resistência e durabilidade através da alteração 
da microestrutura da pasta do concreto (LI et al., 2017). 

No estudo realizado por Singh et al. (2012), a adição de 5% de NS proporcionou aumento de 64% no 
desempenho mecânico da pasta de cimento em relação ao traço referência sem adição com um dia de 
hidratação. Aos 28 dias de hidratação esse aumento foi de 35% em relação ao traço referência. De acordo 
com Fraga et al. (2020), esse aumento no desempenho mecânico é atribuído principalmente devido à reação 
pozolânica da NS com o hidróxido de cálcio (CH) proveniente das reações de hidratação do cimento Portland, 
formando C-S-H adicional. 

Na pesquisa realizada por Senff et al. (2010), a mesma tendência foi observada, ou seja, a adição de NS 
resultou no aumento da resistência inicial da pasta de cimento em relação ao traço referência. Observa-se 
que esse comportamento está associado com a formação de C-S-H adicional e refinamento da estrutura 
porosa, que contribuem para o aumento da durabilidade dos compósitos cimentícios (FRAGA et al., 2020). 

Como a adição de nanossílica ocasiona o refinamento da estrutura porosa do concreto, há uma melhora 
considerável nos resultados mecânicos. Com isso, pode-se alcançar maior esbeltez da estrutura. A baixa 
porosidade diminui os efeitos da lixiviação, obtendo maior durabilidade e segurança dos materiais 
cimentícios (FLORES et al., 2017).  

Apesar do comportamento benéfico no aumento do desempenho mecânico e da durabilidade dos 
compósitos cimentícios com a adição de NS, também existem comportamos não desejados oriundos da sua 
adição. Devido à elevada superfície específica da NS, há aumento da demanda de água ou de aditivos 
redutores de água para obter a mesma consistência de um concreto convencional (ABD.EL.ALEEM et. al., 
2014; VASKE  et al., 2010). 

Outro comportamento não desejado oriundo da utilização da NS em conjunto com o cimento Portland na 
fabricação de pastas, argamassas e concretos é o aumento da retração. Como a adição de NS acelera as 
reações de hidratação e a retração dos compósitos cimentícios, ocorre o aumento das tensões de tração, 
podendo resultar no surgimento de fissuras e contribuindo para a diminuição do desempenho mecânico 
(SILVA JÚNIOR, 2017). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo analisar o efeito do teor de NS na resistência à 
compressão do microconcreto nas idades iniciais, avaliando o desempenho mecânico ao longo do tempo, 
bem como avaliar se diferentes teores de NS possuem efeito significativo na resistência à compressão de 
concretos. 

2. Metodologia

2.1 Materiais 

Para o presente estudo, foi utilizado o cimento Portland CP V- ARI, nanossílica coloidal (NS) com 30% de teor 
de sólidos, agregado miúdo natural, aditivo plastificante (SP) à base de policarboxilato e água da Companhia 
de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). No Quadro 1 são mostradas as propriedades desses 
materiais.  
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Quadro 1 - Caracterização do cimento Portland, da nanossílica e do aditivo superplastificante 

Material Propriedade Valores 

Cimento Portland 

Tempo de início e fim de pega (min) 
115 

204 

Índice de finura na peneira 75 µm (%) 2 

Massa especifica (g/cm³) 3,15 

Nanossílica 

Massa especifica (g/cm³) 1,2 

pH 10,5 

Teor de sólidos (%) 30 

Diâmetro médio (nm) 22,75 

Aditivo 
superplastificante 

Cor Líquido alaranjado 

Massa específica (g/cm³) 
1,095 em relação à massa 

específica da água 

pH 3,9 

O agregado miúdo utilizado foi peneirado em quatro frações granulométricas estabelecidas na NBR 7215 
(ABNT, 2019), conforme mostrado na Quadro 2. 

Quadro 2- Composição da areia utilizada na pesquisa (ABNT, 2019). 

Denominação da fração 
Abertura nominal de malha 

das peneiras (mm) 

Porcentagem retida em 
massa de material nas 

peneiras (%) 

Grossa 2,4 e 1,2 25±5 

Média grossa 1,2 e 0,6 50±5 

Média fina 0,6 e 0,3 75±5 

Fina 0,3 e 0,15 97±3 

2.2 Preparação dos microconcretos 

Para verificar o efeito de diferentes teores de NS no desempenho mecânico do microconcreto, foram 
estududados seis traços, sendo um referência sem adições (REF) e outros cinco contendo 2%, 4%, 6%, 8% e 
10% de NS, conforme mostrado no Quadro 3. 

Quadro 3 - Nomenclaturas com suas respectivas descrições 

Nomenclaturas Descrição 

REF Microconcreto sem a incorporação da nanossílica 

2NS Microconcreto com incorporação de 2% nanossílica 

4NS Microconcreto com incorporação de 4% nanossílica 

6NS Microconcreto com incorporação de 6% nanossílica 

8NS Microconcreto com incorporação de 8% nanossílica 

10NS Microconcreto com incorporação de 10% nanossílica 

A quantidade de materiais utilizados para a moldagem de seis corpos de provas cilíndricos com 50 mm de 
diâmetro e 100 mm de altura pode ser observada no Quadro 4. Ao total, foram moldados doze corpos de 
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prova por traço. Para todos os microconcretos resultarem na mesma relação água/aglomerante, foi 
descontada a quantidade de água da NS coloidal. 

Quadro 4- Quantitativo de materiais utilizados para moldagem de seis corpos de prova cilíndricos 
50x100 mm de microconcreto 

MICROCON-
CRETO 

MATERIAL 

CP V-
ARI (g) 

Nanos
sílica 
(g) *

Areia (g) 
Aditivo 

superplastificant
e Água 

(g) 

Fina 
Média 

fina 
Média 
grossa 

Grossa (g) (%) 

REF 624,0 0,00 468,0 468,0 468,0 468,0 12,48 2 300,00 

2NS 611,5 12,23 468,0 468,0 468,0 468,0 12,23 2 291,43 

4NS 599,0 23,96 468,0 468,0 468,0 468,0 11,98 2 283,22 

6NS 586,6 35,19 468,0 468,0 468,0 468,0 11,73 2 275,37 

8NS 574,1 45,93 468,0 468,0 468,0 468,0 11,48 2 267,84 

10NS 561,6 56,16 468,0 468,0 468,0 468,0 11,23 2 260,69 

* A quantidade de NS adicionada à mistura refere-se a NS coloidal (70% líquido e 30% NS), resultando no teor efetivo
de NS desejado após descontar a quantidade de água na suspensão aquosa.

O procedimento de mistura dos microconcretos seguiu a metodologia descrita na NBR 7215 (ABNT, 2019). 
Primeiro, foi realizada a adição de água, NS e aditivo superplastificante em uma cuba de aço inox. Depois, foi 
acrescentado o cimento Portland. Com o auxílio de um cronômetro, foi iniciado a contagem a partir do 
momento que o cimento entrou em contato com a água. A mistura desses materiais foi feita na velocidade 
baixa por de 30 s. Logo após esse tempo, sem desligar o misturador planetário, foi adicionada a areia (quatro 
frações de 468 previamente misturadas) que foram sendo colocadas aos poucos durante os 30 s. Em seguida 
foi aumentada a velocidade para alta e manteve-se o misturador planetário ligado por mais 30s. 
Posteriormente, o misturador foi deslitado por 90s, sendo nos primeiros 30 s retirado o microconcreto que 
ficou aderido às paredes da cuba com o auxílio de uma espátula. Nos 60s restantes a mistura foi deixada em 
repouso e logo após esse intervalo o misturador foi ligado novamente em velocidade alta por 60s. 

Após o preparo dos microconcretos, foi realizada a moldagem dos corpos de prova. O microconcreto foi 
colocado nas formas com ajuda da espátula, em quatro camadas de alturas aproximadamente iguais, e com 
cada camada recebendo 30 golpes uniformes e homogeneamente distribuídos com o soquete normal. Logo 
após a moldagem, os corpos de prova foram cobertos com uma lona plástica por 24 horas para evitar a 
evaporação de água e posteriormente foram colocados em cura submersa de água saturada de cal até a 
idade de ensaio. 

2.3 Avaliação das propriedades dos microconcretos 

No concreto endurecido foram realizados ensaios de resistência à compressão conforme a NBR 7215 (ABNT, 
2019) aos 1, 3, 7 e 14 dias de hidratação. Foram feitos três corpos de prova por traço para cada idade. Após 
adquirir os resultados, foi efetuada uma análise de variância ANOVA para cada idade separadamente, com o 
propósito de avaliar se a substituição parcial do cimento Portland pela NS resultou em diferenças 
significativas de desempenho mecânico em cada idade. Para isso, foi utilizado o software Statistica v.10, 
considerando nível de significância 0,05. Logo após realizar esse teste estatístico, foi realizado o teste de 
Duncan no mesmo software, com intervalo de confiança de 95%, para agrupar os microconcretos em grupos 
homogêneos e heterogêneos de resistência à compressão levando em consideração a média e o desvio 
padrão das amostras ensaiadas. 
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3. Resultados e Discussão

3.1 Efeito do teor de NS nos microconcretos ao longo do tempo 

Os resultados de resistência à compressão dos microconcretos aos 1, 3, 7 e 14 dias são mostrados na Figura 
1. 

Figura 1 – Resistência à compressão dos microconcretos aos 1, 3, 7 e 14 dias de hidratação 

Através dos resultados de resistência à compressão mostrados na Figura 1, observa-se que houve diferença 
no desempenho mecânico com a utilização de diferentes teores de NS. Pode-se notar que houve semelhança 
na resistência à compressão dos traços REF e 2NS em todas as idades avaliadas. Apesar disso, os demais 
teores de NS resultaram no aumento do desempenho mecânico do microconcreto em relação ao REF até os 
três dias de hidratação. O comportamento observado está de acordo com a literatura, que justifica o 
aumento do desempenho mecânico de compósitos cimentícios com a adição de NS em função do aumento 
do teor de C-S-H e do refinamento da estrutura porosa. Apesar disso, o teor de 2% de NS resultou em 
resistência à compressão semelhante ao microconcreto sem adição de NS, divergindo da literatura que 
mostra que mesmo teores menores podem contribuir para o aumento da resistência à compressão nas 
idades iniciais (FRAGA et al., 2020; SENFF et al., 2010; SINGH et al., 2012).  

Outro comportamento que pode ser destacado na Figura 1 é que para teores maiores de NS (acima de 6%) 
houve tendência de estabilização da resistência à compressão a partir dos 3 dias de hidratação. Esse 
comportamento pode ser justificado devido ao aumento da retração com o aumento do teor de NS, que 
pode resultar no surgimento de fissuras e, consequentemente, na redução da resistência do compósito 
cimentício (SILVA JÚNIOR, 2017).  

3.2 Análise estatística da resistência à compressão dos microconcretos 

Os resultados da análise de variância são mostrados no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Análise de variância (one-way ANOVA) da resistência à compressão axial dos microconcretos 
aos 1, 3, 7 e 14 dias de hidratação  

Idade SQ MQ F p-valor Resultado 

1 dia 197,489 39,497 41,969 3,42E-7 Significativo 

3 dias 216,531 43,306 36,511 7,44E-7 Significativo 

7 dias 182,169 36,433 11,055 3,6E-4 Significativo 

14 dias 98,677 19,735 3,391 3,85E-2 Significativo 

Sendo: 
SQ= Soma dos quadrados; 
MQ= Média dos quadrados; 
F= Parâmetro de Fisher para o teste de significância; 
p-valor= probabilidade de significância.

Os resultados da análise de variância (one-way ANOVA) mostraram que houve diferença significativa na 
resistência à compressão do microconcreto em todas as idades analisadas, pois em cada idade o p-valor foi 
menor que o nível de significância de 0,05. Dessa forma, foi realizado o teste de Duncan, conforme mostrado 
no Quadro 6. 

Quadro 6 - Resultados do teste de Duncan para resistência à compressão dos microconcretos aos 1,3, 7 
e 14 dias de hidratação 

Idade Microconcreto 

Resistência 
média à 

compressão 
(MPa) 

Desvio 
padrão 
(MPa) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

1 dia 

REF 5,5 0,5 X 

2NS 7,0 0,1 X 

4NS 10,2 0,3 X 

6NS 15,4 0,4 X 

8NS 9,0 2,1 X 

10NS 12,3 0,9 X 

3 dias 

REF 16,5 1,3  X 

2NS 16,9 0,9 X 

4NS 22,1 0,4  X 

6NS 25,0 1,6 X 

8NS 23,2 0,9 X  X 

10NS 24,7 1,0 X 

7 dias 

REF 27,2 1,2 X X 

2NS 29,7 3,2 X X 

4NS 32,0 2,6 X 

6NS 26,2 0,6 X 

8NS 24,2 0,3 X X 

10NS 22,6 0,6 X 

14 dias 

REF 31,5 4,6 X 

2NS 30,6 2,0 X 

4NS 30,8 1,3 X 

6NS 28,8 1,1 X 

8NS 29,5 0,7 X 

10NS 24,4 2,4 X 

Observação: Os grupos são independentes entre as idades. Dessa forma, os grupos de uma idade não estão 
relacionados com os grupos das demais idades. 
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Com 1 dia de hidratação, foram formados 4 grupos de resistência, sendo o grupo 1 de menor resistência e o 
grupo 4 de maior resistência. Nessa idade, não houve diferença significativa no desempenho mecânico entre 
os microconcretos REF e 2NS, que resultaram na menor resistência à compressão entre todos os traços 
avaliados. Os microconcretos 4NS e 8NS foram englobados no grupo 2, o 10NS no grupo 3 e o 6NS no grupo 
4, sendo este o de maior desempenho mecânico nesta idade.  

Aos 3 dias de hidratação foram formados 3 grupos de resistência, sendo o grupo 1 de menor resistência e o 
grupo 3 de maior resistência. Assim como com 1 dia de hidratação, aos 3 dias os microconcretos REF e 2NS 
resultaram no mesmo desempenho mecânico e os demais teores de NS contribuíram para o aumento do 
desempenho mecânico dos microconcretos 4NS, 6NS, 8NS e 10NS em relação ao microconcreto REF. 

Aos 7 dias de hidratação, foram formados 4 grupos de resistência. Nessa idade, observa-se que os teores de 
8% e 10% de NS foram prejudiciais ao desempenho mecânico do concreto devido à retração que superou o 
efeito benéfico da reação pozolânica. Nessa idade, destacou-se o teor de 4% de NS que resultou no maior 
desempenho mecânico. 

Aos 14 dias de hidratação foram formados apenas 2 grupos, sendo o grupo 1 de menor resistência e o grupo 
2 de maior resistência. Todos os microconcretos foram encaixados no grupo 2, exceto o microconcreto 10NS 
que foi classificado no grupo 1. Dessa forma, nessa idade não houve diferença no desempenho mecânico do 
microconcreto REF e dos microconcretos com 2%, 4%, 6% e 8% de NS, porém quando foi utilizado o teor de 
10% de NS houve diminuição do desempenho mecânico em relação aos demais traços. 

Ressalta-se que mesmo com menor quantidade de cimento os microconcretos contendo NS, em geral, 
resultaram no aumento do desempenho mecânico dos microconcretos. Esse comportamento é justificado 
pela reação pozolânica da NS com o CH oriundo das reações de hidratação do cimento Portland, formando 
C-S-H adicional, que preenche os vazios capilares, densificando a microestrutura do compósito cimentício e
refinando a estrutura porosa (LI et al., 2017; NOLI, 2015). A redução do desempenho mecânico com maiores
teores de NS é justificado pelo efeito negativo que a NS possui no aumento da retração (SILVA JÚNIOR, 2017).

4. Conclusões

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a influência da substituição parcial do cimento Portland por 
diferentes teores de nanossílica no desempenho mecânico do microconcreto. Foi constatado que não houve 
efeito significativo ao utilizar 2% de NS na resistência à compressão do microconcreto nas idades estudadas. 

Além disso, foi observado que conforme houve um aumento no teor de NS, o microconcreto teve aumento 
do desempenho mecânico nas idades iniciais e sua redução em idades maiores, fatos que podem ser 
atribuídos à reação pozolânica e à retração, respectivamente. 

Dentre os teores estudados, o teor de 4% de NS mostrou-se bastante promissor. A curva de resistência em 
função do tempo do traço 4NS, apresentou crescimento gradual e equilibrado, com resistências superiores 
aos demais traços aos 7 dias de hidratação e estabilização aos 14 dias. Ao decorrer do tempo, as resistências 
de todos os traços foram coincidindo com a curva da referência, ou seja, o efeito pozolânico ao decorrer do 
tempo foi sendo compensado com as altas retrações neles obtidos. A partir dos resultados obtidos nesta 
pesquisa, sugere-se para estudos futuros: 

• analisar a influência de diferentes tipos de NS nas propriedades de compósitos cimentícios;

• verificar o efeito de diferentes teores de NS no consumo de CH e formação de C-S-H adicional em
pastas de cimento;

• estudar o efeito de diferentes teores de NS na retração de microconcretos;

• avaliar a durabilidade do concreto produzido com diferentes teores de NS.
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Resumo: A utilização da cinza pesada em seu estado bruto em substituição à areia natural em argamassas 
pode trazer benefícios ambientais e econômicos para os usuários, uma vez que não é necessário realizar 
processos como queima ou moagem e proporcionar uma destinação para o rejeito. Sendo assim, este artigo 
visa analisar as propriedades do estado fresco e endurecido de argamassas produzidas com a substituição 
parcial de areia natural por cinza pesada não beneficiada. A utilização da cinza pesada foi feita em 
substituição em massa ao agregado miúdo natural nos teores de 0, 20%, 40% e 60%, utilizando uma faixa 
granulométrica entre 75 µm e 600 µm. Os resultados para o estado fresco mostraram que a com o aumento 
da porcentagem de utilização da cinza pesada aumentou a demanda por aditivo dispersante para obtenção 
de argamassas de mesma consistência. No estado endurecido infere-se que a cinza pesada possa ser utilizada 
em substituição parcial ao agregado natural sem gerar perda no desempenho da matriz cimentícia. 

Palavra-Chave: Cinza pesada, argamassa, estado fresco e estado endurecido 

Abstract: The use of heavy ash in its raw state as a substitute for natural sand in mortars can bring 
environmental and economic benefits to users, since it is not necessary to perform processes such as burning 
or grinding and provide a destination for the waste. Therefore, this article aims to analyze the properties of 
the fresh and hardened state of mortar produced with the partial replacement of natural sand with heavy 
ash not benefited. The use of heavy ash was made in mass substitution to the natural fine aggregate in the 
contents of 0, 20%, 40% and 60%, using a size range between 75 µm and 600 µm. The results for the fresh 
state showed that the increase in the percentage of use of heavy ash increased the demand for dispersing 
additives to obtain mortars of the same consistency. In the hardened state, it is inferred that the heavy ash 
can be used in partial replacement to the natural aggregate without generating loss in the performance of 
the cementitious matrix. 

Keyword: Heavy ash, mortar, fresh state and hardened state 
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1 Introdução 

A utilização de materiais que, geralmente, não têm uma destinação adequada, e que não comprometem as 
propriedades de matrizes cimentícias, têm sido objetos de pesquisas na área da construção civil. Esses 
materiais normalmente são utilizados conforme suas características, podendo ser utilizados em substituição 
ao ligante hidráulico e/ou aos agregados. Atualmente insumos como a cinza volante, escória granulada de 
alto-forno e fíler, são empregados em substituição ao clínquer de cimento Portland para produção de 
cimentos com menor consumo de clínquer.  

Entretanto um subproduto proveniente de usinas termelétricas que não tem uma destinação adequada, o 
qual é nocivo ao meio ambiente, é a cinza pesada. Essa cinza é resultado da queima a seco de carvão mineral. 
Este material tem características por ser um resíduo inorgânico grosso, poroso, com uma coloração cinza 
escura e com uma granulometria predominantemente de agregado miúdo (FEDERAL HIGHWAY 
ADMINISTRATION, 1998).  

A indústria da construção civil gera muitos impactos ambientais negativos, como por exemplo, a produção 
do clínquer que gera gases poluentes ao meio ambiente. Estima-se que para cada tonelada produzida de 
cimento Portland seja emitida uma tonelada de gases poluentes (MEYER, 2009). Entretanto, não é só a 
produção de clínquer que gera impactos ambientais negativos, a retirada de areia natural de leitos de rios 
também contribui para esse processo de degradação. Assim, um subproduto disponível no meio ambiente 
que possa substituir um agregado natural, o qual sua disponibilidade depende de ações prejudiciais ao meio 
ambiente, é de grande relevância.  

Jaturakitakkul e Cheerarot (2003) Singh e Siddique (2014), relatam em seus estudos que a granulometria da 
cinza pesada é semelhante a granulometria de agregados miúdos naturais (como a areia). Além disso Singh 
(2018), mostra que o material passante da peneira 600 µm é cerca de 10% a 60% do total, e ainda que o 
material passante da peneira de 75 µm seria menos do que 15% do total. 

Dessa forma, verifica-se que a utilização de um material que em substituição ao agregado natural que possa 
mitigar e/ou diminuir os impactos ambientais negativos ocasionados pelo processo de extração do agregado 
natural é ambientalmente relevante. Nesse contexto, justifica-se a importância e relevância dessa pesquisa 
que se propõe ao estudo das propriedades no estado fresco e endurecido de argamassas confeccionadas 
com cinza pesadas não beneficiadas em substituição da areia natural. 

2 Materiais e métodos 

Os materiais utilizados no presente estudo foram: ligante hidráulico: cimento Portland CP V – ARI; areia fina 
natural; aditivo dispersante de terceira geração; água, proveniente do sistema de abastecimento de 
Florianópolis, Santa Catarina. O cimento Portland CP V – ARI (Alta Resistência Inicial) foi utilizado pois ele é o 
cimento com maior grau de pureza encontrado na região. A sua caracterização química e física está descrita 
na tabela 1. 

Tabela 1 - Caracterização Física e Química do cimento 

Análise Física 

Massa específica (Kg/dm³) 3,09 

Superfície específica de Blaine (cm²/g) 4698 

Início de Pega (min) 217 

Fim de Pega (min) 277 

Análise Química 

Perda ao Fogo (%) 4,8 

Resíduo insolúvel (%) 1,6 

SiO2 (%) 17,5 

Al2O3 (%) 4,4 
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Fe2O3 (%) 2,9 

CaO (%) 59,9 

C3S (%) 55,8 

C2S (%) 9,96 

C3A (%) 3,1 

C4AF (%) 9,59 

Os insumos foram obtidos através da colaboração de empresas da região de Florianópolis - Santa Catarina.  
Para a caracterização desses materiais foram feitos ensaios de granulometria e massa específica conforme a 
ABNT NBR NM 248 (2003) e ABNT NBR 6508 (1984). A massa específica da areia natural foi de 2,623 Kg/dm³ 
e a da cinza pesada foi de 1,779 Kg/dm³. A granulometria da areia utilizada está ilustrada na Figura 1. 

Figura 1 - Granulometria da areia natural 

O agregado miúdo utilizado no presente estudo é um agregado comumente utilizado pelas empresas da 
região da Grande Florianópolis - Santa Catarina. Geralmente ela é utilizada combinada com uma areia de 
britagem (areia artificial), entretanto decidiu-se utilizar somente a areia natural pois seu percentual de 
utilização é maior do que a de britagem. Assim, para melhor verificar a influência da substituição da cinza 
pesada em relação a areia natural utilizou-se somente a areia natural como agregado miúdo. 

O aditivo utilizado no estudo foi o dispersante de terceira geração MC Powerflow 4000  obtido por meio de 
uma empresa que fabrica aditivos para misturas cimentícias. 

O programa experimental foi planejado com o intuito de estudar as propriedades de argamassas cimentícias 
produzidas com cinza pesada não beneficiada em substituição a areia natural, tanto no estado fresco quanto 
endurecido. Para tal, foram produzidas argamassas com relação ligante/agregado miúdo 1:2 e 1:3, com 
substituições de cinza pesada (em massa) ao agregado miúdo nos teores de 20%, 40% e 60%. A figura 2, 
apresenta o resumo dos ensaios realizados nas argamassas produzidas com cinza pesada não beneficiada. 
Os procedimentos e detalhes de cada ensaio serão discutidos posteriormente. 

As misturas foram realizadas em uma argamassadeira planetária de eixo vertical com o volume de mistura 
variando entre 1 e 1,5 litros. Após o procedimento de mistura, foram realizados os ensaios no estado fresco 
e, posteriormente, moldados corpos de prova (50x100mm) para os ensaios no estado endurecido na idade 
de 28 dias. 

Em seguida, os CPs foram acondicionados em tanques contendo água e cal até a idade de execução dos 
ensaios no estado endurecido. Ainda, os exemplares foram capeados a fim de promover uma superfície de 
contato plana entre os corpos de prova e os pratos da prensa. 
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Figura 2 - Ensaios adotados para a determinação das propriedades no estado fresco e endurecido das argamassas 

No que tange a avaliação das propriedades no estado fresco das argamassas foi realizado o ensaio do índice 
de consistência conforme ABNT NBR 13276 (2016). O objetivo foi verificar a influência da substituição na 
consistência e trabalhabilidade da argamassa. Em relação aos ensaios no estado endurecido, foram 
realizados ensaios de resistência à compressão seguindo as diretrizes da ABNT NBR 13279 (2005). 

3 Resultados e discussões 

1. 3.1 Estado fresco
Como a substituição de cinza pesada em relação ao agregado natural foi realizada em massa, e a massa
específica da cinza pesada é menor do que a da areia natural, foi necessário realizar a correção dos traços
para produção de 1 metro cúbico de argamassa. Os novos traços das argamassas estão apresentados na
tabela 3.

Conforme pode ser verificado na tabela 2, as argamassas que tiveram substituição do agregado miúdo natural 
por cinza pesada, tiveram uma redução de consumo de cimento Portland em relação à argamassa de 
referência. Nota-se também que, o volume adicionado de cinza pesada é maior do que o volume retirado de 
areia natural, portanto o volume de mistura é modificado e consequentemente, a quantidade dos insumos 
para a sua produção. Os resultados para o ensaio de consistência das argamassas estão ilustrados nas Figuras 
3 e 4. 

Tabela 2 - Traço das argamassas estudadas 

Volume produzido real para 1000 litros Volume produzido real para 1000 litros 

1;2 
Composição em massa 

1;3 
Composição em massa 

Referência 20% 40% Referência 20% 40% 

cimento (kg) 638,4 614,4 592,1 cimento (kg) 529,1 504,5 482,2 

areia natural (kg) 1083,5 834,1 602,9 areia natural (kg) 1346,9 1027,5 736,4 

cinza pesada (kg) 0 208,5 401,9 cinza pesada (kg) 0 256,9 491 

água (kg) 380,2 365,8 352,6 água (kg) 315,1 300,4 287,1 

Massa total (kg) 2102,1 2022,8 1949,4 Massa total (kg) 2191,1 2089,4 1996,7 

volune produzido 
(l) 

1000 1000 1000 
volune produzido 

(l) 
1000 1000 1000 
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Figura 3 - Ensaio de consistência das argamassas com 0 quedas 

Figura 4 - Ensaio de consistência das argamassas com 20 quedas 

O índice de consistência da argamassa foi medido no sem queda (consistência 0) e após 20 quedas 
(consistência 20). Pode ser verificado que há um padrão no comportamento das argamassas, esse padrão 
indica que quanto maior a substituição em massa de areia natural por cinza pesada (CZ) menor será o 
espalhamento da argamassa. Esse comportamento pode ser explicado devido a massa específica da cinza 
pesada ser menor do que a massa específica da areia natural. Assim, quando se faz a substituição em massa 
de areia natural por cinza pesada coloca-se maior volume de sólidos para uma mesma mistura e assim 
diminui a fluidez do sistema, acarretando menores índices de consistências. 

Ainda, ressalta-se que uma diminuição no espalhamento das argamassas com relação ligante:agregado 
miúdo 1:3 comparadas com as argamassas com relação 1:2, com mesmas relações água/cimento. Isso é 
esperado já que com a relação 1:3 se tem menor quantidade de água disponível no sistema em relação às 
argamassas com relação 1:2. Com menor quantidade de água disponível para lubrificar as partículas no 
sistema, deve haver uma diminuição no índice de consistência das argamassas. 

Além disso, com os resultados do estado fresco pode-se traçar um gráfico relacionando a quantidade de ar 
incorporado pelas misturas com o teor de aditivo utilizado. Esse gráfico é ilustrado na Figura 5. 

A figura 5 apresenta que a maior substituição de areia natural por cinza pesada exigiu maior quantidade de 
aditivo para atingir o espalhamento desejado. Isso pode ser explicado devido ao aumento do volume de 
sólidos da mistura gerado pela substituição. Além de que, sabe-se que a cinza pesada é um material poroso, 
portanto absorve maior quantidade de água do sistema e demanda maior quantidade de aditivo para atingir 
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a mesma consistência. Mangi et al. (2019) indica que a superfície irregular e porosa do material contribui 
para o maior consumo de água para que a mistura atinja a mesma consistência. 

Figura 5 - Correlação entre teor de ar incorporado e quantidade de aditivo utilizado em cada argamassa 

Observa-se que o aumento da relação ligante:agregado miúdo acarretou em um aumento no consumo de 
aditivo. Isso se explica pela diminuição da água livre para lubrificar a mistura, já que para maiores relações 
ligante:agregado, com mesma relação água/cimento, ocorre a diminuição do ligante e água para um mesmo 
volume de mistura. 

Verifica-se também que, o aumento do consumo de aditivo nas misturas causou uma tendência de aumento 
da incorporação de ar. Verifica-se que devido à demanda de grandes teores de aditivo superplastificantes as 
argamassas incorporaram grandes quantidades de ar. Collepardi (1976), Ramachandram e Malhotra (1998), 
afirmam que superdosagens de aditivos superplastificantes em matrizes cimentícias podem resultar em altos 
valores de ar incorporado. Segundo Raabe (1991) e Gjorv (1992), aditivos redutores de água de alta eficiência, 
como os superplastificantes, tendem a gerar maior incorporação de ar em concretos de alto desempenho. 
Sabe-se que uma maior incorporação de ar em uma matriz cimentícia pode resultar em redução nas suas 
propriedades mecânicas. 

2. 3.2 Estado endurecido
A seguir serão discutidos os ensaios de resistência à compressão das argamassas produzidas com e sem a
substituição de cinza pesada. Os resultados do ensaio aos 28 dias são ilustrados na Figura 6.

Conforme pode ser verificado pelos resultados de resistência à compressão aos 28 dias na figura 6, houve 
uma tendência da argamassa produzida com a substituição de areia natural por cinza pesada no teor de 20% 
resultando em menor resistência à compressão do que as demais argamassas estudadas. Isso pode ser 
explicado pela diferença de massa específica entre os agregados, que suscita em um traço mais pobre quando 
há a substituição de areia natural por cinza pesada. Sendo a substituição da areia por cinza pesada realizada 
em massa, e sendo a massa específica da cinza pesada menor em comparação à da areia, o volume de sólidos 
é maior na argamassa com cinza pesada em sua composição. Além disso, ensaios à compressão para idades 
mais avançadas podem resultar na diminuição da diferença da resistência à compressão das argamassas de 
referência e as com cinza pesada, isso porque, pode ocorrer atividade pozolânica com o passar do tempo 
para as argamassas com cinza pesada (CHERIAF, et al. 1999). 

Assim, fez-se o desempenho de quilograma utilizado para produção de cada argamassa para atingir 1 Mpa 
de resistência à compressão. Esse índice de desempenho ajuda a identificar a mistura que apresenta os 
melhores resultados no quesito de resistência à compressão.  Esses resultados são ilustrados na Figura 7. 
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Figura 6 - Resultados de resistência à compressão das argamassas aos 28 dias 

Figura 7 - Índice de desempenho da quantidade de cimento Portland utilizado para o ganho de 1 Mpa na resistência à 
compressão das argamassas aos 28 dias. 

Como apresentado no gráfico da figura 7, após comparação entre a argamassa de referência e as argamassas 
com substituição do agregado miúdo natural por cinza pesada, nota-se que os maiores índices de 
desempenho entre as misturas foram resultado da substituição de 20% de areia natural por cinza pesada. 
Percebe-se também que o traço de 1:3 (ligante:agregado miúdo) apresentou maiores índices de desempenho 
se comparados individualmente com o traço 1:2 (ligante:agregado miúdo).  

Quanto maior o valor do índice de desempenho da matriz cimentícia indica que a mistura necessita de maior 
quantidade de ligante hidráulico para atingir a mesma resistência à compressão aos 28 dias. Assim, verifica-
se que, independente da relação ligante:agregado miúdo, a utilização de cinza pesada em argamassa em 
substituição em relação a massa de agregado miúdo resultou em aumento na demanda de cimento Portland 
para a substituição de 20% para atingir mesma resistência à compressão em relação à argamassa de 
referência. Ainda, pode-se verificar que para a substituição de 40% o desempenho da mistura foi o mesmo 
que a mistura de referência, independente da relação água/ligante utilizada. Segundo Abdulmatin et al. 
(2018) os finos da cinza pesada podem preencher poros menores que não eram preenchidos anteriormente 
e assim promovendo uma ação de refinamento de poros na matriz, o que pode acarretar em melhorias nas 
propriedades mecânicas e na durabilidade da mistura.  
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4 Conclusões 

Com os materiais e os métodos utilizados no presente estudo, os resultados da pesquisa em questão 
inferiram que: 

● A utilização cinza pesada em susbstituição parcial em massa ao agregado miúdo natural demandou
maior quantidade de aditivo dispesante para obter mesma consistência do que a argamassa de
referência;

● A argamassa produzida com 60% de susbstituição de agregado miúdo natural por cinza pesada não
obteve mesma consistência das demais argamassas independentemente da quantidade de aditivo
dispersante utilizado;

● O maior consumo de aditivo resultou em maior teor de ar incorporado pelas misturas;
● A substituição com 40% de susbstituição de agregado miúdo natural por cinza pesada obteve mesmo

desempenho de resistência à compressão aos 28 dias para o mesmo consumo de cimento Portland.
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Resumo: 

Diante da importância da manutenção das edificações e da preservação de patrimônios históricos, o trabalho 
teve por objetivo realizar uma inspeção visual na estrutura metálica da ponte localizada na cidade de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES, denominada Ponte de Ferro. 

A ponte foi construída no ramal da Estrada de Ferro Leopoldina que faz a ligação entre os municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim e Vitória. Fabricada pela empresa inglesa Patent Shaft & Axletree, a obra foi 
inaugurada em 27 de junho de 1910 e transformou a cidade de Cachoeiro do Itapemirim em um importante 
centro comercial e econômico do Estado. Quando este trecho da linha ferroviária foi desativado, em 1999, a 
ponte passou a compor o sistema de transporte urbano de Cachoeiro do Itapemirim, utilizada na circulação 
de veículos leves e de pedestres. 

Como metodologia de trabalho, realizou-se, inicialmente, o levantamento da geometria, dos perfis e dos 
materiais utilizados na treliça longitudinal da ponte e a montagem de um modelo estrutural simplificado que 
permitiu, por meio de uma análise qualitativa, a identificação dos pontos com solicitações críticas. A seguir 
foi feito um estudo de manifestações patológicas relacionadas com a utilização da Ponte de Ferro e a 
aplicação de uma metodologia de avaliação do grau de deterioração, denominada GDE/UnB, modificada para 
a inspeção visual de estruturas metálicas. 

A metodologia apontou para um estado global Crítico (𝐺𝑑 = 157), determinando ações a serem adotadas de 
“Inspeção especial emergencial. Planejar intervenção imediata”. Espera-se, como objetivo principal, que esse 
trabalho colabore para a compreensão da importância de se manter o projeto da Ponte de Ferro, por sua 
história, como instrumento de preservação da memória coletiva, e como um elemento importante de 
conexão do sistema de transporte urbano da cidade. 

Palavras-chave: Construções históricas; Pontes; Estruturas metálica; Inspeção de estruturas. Heritage 
construcitions, Bridges; Steel structures; Inspection of structures. 

1. Introdução

Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade localizada no sul do estado do Espírito Santo, com uma população 
estimada (2019) de 208.972 habitantes e uma área territorial (2018) de 864,583 km² (IBGE). A princípio, foi 
criado um distrito com a designação de São Pedro de Cachoeiro de Itapemirim que, pelo Decreto Providencial 
nº 11 de 16/7/1856, era subordinado ao município de Itapemirim. Foi elevado à categoria de Vila com a 
intitulação de São Pedro do Cachoeiro de Itapemirim por meio do Decreto Providencial nº 11, de 23/11/1864, 
sendo desmembrado de Itapemirim. Em 26 de dezembro de 1889, a Vila foi elevada à condição de cidade 
com a denominação de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Decreto Estadual nº 04 (IBGE, 2019). 
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As décadas de 1870 e 1880 se apresentaram como um período de grande progresso de Cachoeiro de 
Itapemirim, foram estipuladas regras de urbanização e foi alcançada uma perceptível evolução econômica. 
A cultura original era a cana-de-açúcar, porém, desfrutando das diversidades de seu clima, Cachoeiro já 
realizava uma diversificação com o plantio de café, algodão, tabaco, banana, laranja, entre outros. Em pouco 
tempo o café se tornou a principal cultura da região, na qual a partir da década de 1880 já empregava 11 mil 
pessoas, com uma produção anual de 9 milhões de quilos, sendo a exportação realizada pelo porto de 
Itapemirim (MOREIRA, 2014). 

1.1 Histórico da Ponte de Ferro 

Em 1872, o deputado Basílio Carvalho Daemon apresentou um projeto para a construção de uma estrada de 
ferro. No entanto, somente dez anos depois o capitão Henrique Deslandes conseguiu a concessão para 
construir uma via férrea interligando a região de Cachoeiro de Itapemirim aos seus distritos de Alegre e 
Castelo, sendo os mais importantes por conta da produção cafeeira. 

Por ser um empreendimento oneroso, Henrique concedeu os direitos ao Visconde de São Salvador de 
Matozinhos, presidente, na época, da Cia. de Navegação Espírito Santo Caravelas. Em 17 de janeiro de 1886, 
o desembargador Antonio Joaquim Rodrigues, Presidente da Província, bateu a estaca inicial com a presença
do presidente da Câmara Gil Gourlart. O primeiro trecho, do Porto até a Estação, foi concluído em um mês e
a primeira locomotiva foi montada pelo engenheiro Pedro Scherrer. Os trabalhos foram empreitados a J.
Praxedes e Antonio Figueiredo, tendo a participação direta dos engenheiros Herman Schindler e Rodolfo
Henrique Batista. Em oito meses concluíram 71 quilômetros de linha, interligando Cachoeiro de Itapemirim
às estações de Matosinhos e Pombal (MOREIRA, 2014).

Em 16 de setembro de 1887, a Estrada de Ferro Cachoeiro, com a estação localizada na praça Jerônimo 
Monteiro, foi inaugurada, recebendo, também, a denominação vulgar de Estrada de Ferro Caravelas, uma 
vez que pertencia, na época, à The Espírito Santo and Caravellas Railway C. L. (MACIEL, 2003). 

Segundo Moreira (2014), o sistema ferroviário foi de grande importância para o progresso de Cachoeiro e 
também de outras vilas da região. Após determinado tempo, o controle da ferrovia foi transferido ao Lóide 
Brasileiro e, em 1907, para a Leopoldina. Esta, por sua vez, já providenciava a ligação ferroviária da cidade 
de Cachoeiro de Itapemirim com o estado do Rio de Janeiro, inaugurando a estação em 25 de julho de 1903. 
Os trilhos chegaram ao perímetro urbano de Alegre em 1912 e à Espera Feliz em 1913 (MOREIRA, 2014). 

Em 4 de junho de 1893, autorizado pelo Presidente Moniz Freire, iniciaram-se o estudo e orçamento de uma 
via férrea entre Cachoeiro de Itapemirim e Matilde, com entroncamento no ramal de Vitória – Rio Pardo. Em 
outubro do mesmo ano começou a chegar o material para o início do trecho, denominado, Estrada de Ferro 
Sul do Espírito Santo, vindo de navio. Em 1895, para empreitar o ramal de Cachoeiro de Itapemirim a Rio 
Novo e de Viana a Matilde, o estado contratou os engenheiros Henrique Reeve e João Feliciano, e o Visconde 
César Ferreira Pinto (MOREIRA, 2014).  

Com o intuito de realizar a ligação entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e de Vitória, foi construída 
uma ponte sobre o rio Itapemirim no ramal da E.F. Leopoldina de Cachoeiro de Itapemirim a Matilde. A obra 
teve início em 1908, tendo a contribuição de Álvaro Ramos com sua arte de marcenaria para definir o molde 
(MOREIRA, 2004). 

A ponte foi fabricada pela empresa inglesa Patent Shaft & Axletree, localizada em Wednesbury, transportada 
em navios a vapor (FERROVIA, s.d.) e construída sob a responsabilidade técnica do engenheiro José Bento 
Vidal (MOREIRA, 2004). A obra construída na cidade de Cachoeiro de Itapemirim passou a ser denominada 
como Ponte de Ferro (Figura 1). 

Durante dois anos de trabalho fez-se a Ponte de Ferro sobre o rio Itapemirim e outras menores, dois grandes 
viadutos, cinco túneis e vários pontilhões (MOREIRA, 2014). No dia 27 de junho de 1910 inaugurou-se, então, 
a Ponte de Ferro, com a presença do Presidente da República Nilo Peçanha, do Ministro da Viação Francisco 
de Sá, dos generais Bento Ribeiro e Dantas Barreto, do deputado Pereira Nunes e dos senadores Bernadinho 
de Souza Monteiro, Moniz Freire e João Luiz Alves. Contou também com a presença da população e de demais 
figuras importantes, tornando-se uma grande festa cívica. No dia 18 de julho partiu o primeiro trem, 
iniciando, oficialmente, o tráfego da Leopoldina, de Cachoeiro de Itapemirim a Vitória (MOREIRA, 2004). 
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Figura 1 – Ponte de Ferro no dia em que trafegou o trem inaugural (Arquivo Público Municipal de Cultura de 
Cachoeiro de Itapemirim – ES (1910) 

A inauguração da Ponte de Ferro transformou a cidade de Cachoeiro de Itapemirim em um importante centro 
comercial do Espírito Santo, sendo interligado diretamente com as capitais do estado, Vitória, e do país, na 
época, a cidade do Rio de Janeiro. A linha ferroviária passou a conectar a região de influência de Cachoeiro 
de Itapemirim com o sul do Brasil. 

Acidentes nos trechos em que a linha ferroviária cortava a área urbana de Cachoeiro, contudo, também se 
tornaram comuns. Um dos casos mais conhecidos é o do cantor Roberto Carlos, que foi vítima do acidente 
quando ainda criança, precisando ter sua perna amputada (MOREIRA, 2004). 

A linha ferroviária utilizou a Ponte de Ferro até o final da década de 1990, após o seu desuso, a ponte passou 
a servir para a passagem de veículos leves e pedestres (FERROVIA, s.d.). 

Em 21 de outubro de 2003, através da Lei Municipal nº 5484, ficaram reconhecidas como Patrimônio 
Histórico e Cultural de Cachoeiro de Itapemirim a Antiga Estação Ferroviária e a Ponte de Ferro, justificadas 
por compor um conjunto arquitetônico que marca a influência inglesa nos métodos construtivos em 
infraestrutura ferroviária e que marcou a história do desenvolvimento de transporte de cargas e de 
passageiros no Município e na Região Sul do Estado do Espírito Santo. 

1.2 O Modelo Estrutural da Ponte de Ferro 

A treliça plana é um modelo estrutural constituído por barras que se unem em nós, localizados nos centros 
geométricos das peças, para compor triângulos. Isso garante que, quando as cargas atuarem nos nós, serão 
desenvolvidos, predominantemente, esforços axiais de tração e compressão simples.  

As barras que compõe a treliça recebem as denominações especiais de banzos, superiores e inferiores, 
diagonais e montantes. As treliças planas com configurações geométricas mais comuns são designadas pelos 
nomes dos engenheiros que as desenvolveram, como Pratt, Howe e Warren.  

O tipo adotado na Ponte de Ferro é a treliça Pratt com montante extremo inclinado. A Ponte de Ferro possui 
um comprimento total de 127,2 m, largura de 3,94 m e está situada a uma altura média de 7,1 m do rio. A 
sua estrutura é formada por 4 trechos iguais com 31,6 m de comprimento cada (Figura 2). 
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Figura 2 - Modulação da estrutura da Ponte Ferro, vista Lateral e Frontal, com cotas em "mm" (Autor, 2019) 

Cada módulo da Ponte de Ferro é composto por banzos, diagonais, montantes, contraventamentos, arcos 
transversais, vigas longitudinais e transversais, elementos executados com perfis fabricados pela composição 
de chapas conectadas com rebites. A estrutura é vinculada ao pilares da ponte por aparelhos de apoio do 
segundo gênero, fabricados com chapas de aço, que impedem as translações verticais e horizontais do 
conjunto, mas liberam a rotação no plano da treliça.  

As ligações entre os diversos elementos estruturais foram feitas com rebites de cabeça arredondada, 
conector de uso comum na fabricação de estruturas metálicas executadas na época da construção da Ponte 
de Ferro (Figura 3). 

Figura 3 – Vista latera e inferior da estrutura da Ponte de Ferro e dos aparelhos de apoio (Autor, 2019) 
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1.3 A conservação de pontes metálicas 

Os principais danos que ocorrem em estruturas metálicas, em função da sua utilização e contato com o 
ambiente construído, alvos de inspeção deste trabalho, são: a) corrosão visível dos elementos de aço; b) falha 
na camada de proteção; c) falha de concordância em emendas; d) deslocamentos excessivos; e) desvio de 
geometria; f) falha no gabarito de furação; g) mau posicionamento de conectores. 

Quando se propõe a modificação ou reabilitação de uma estrutura, verifica-se a existência da memória da 
sua construção, que inclui, desenhos de fabricação, de montagem e relatos da execução, coletando 
informações importantes que permitam avaliar a sua capacidade de atender os requisitos do projeto. 
Contudo, quando não há documentação disponível, torna-se necessário investigações de campo para 
compreender o modelo estrutural proposto, medições da geometria dos perfis utilizados, retirada de 
amostras para testes e obtenção das propriedades dos materiais utilizados.  

Mas percebe-se, também, que conceitos estruturais bem-sucedidos em uma determinada época foram 
repetidos em outras obras. Isso permite que avaliações em documentação de edificações construídas em 
uma mesmo período, orientem as características dos materiais utilizados em obras similares. 

2. O Comportamento Estrutural da Ponte de Ferro

2.1 Análise qualitativa da estrutura da Ponte 

Com o auxílio do Sistema Trame, Software Educacional para Análise Linear e Não Linear de Estruturas Planas 
de Aço, realizou-se uma análise qualitativa de um trecho da estrutura da ponte, com o intuito de estudar o 
comportamento simplificado da treliça longitudinal plana utilizada na obra. Para tal, tomou-se como base o 
trecho da ponte que se repete ao longo de sua estrutura. Utilizou-se perfis com a geometria correspondente 
aos elementos da ponte, levantada no local da obra e o aço padrão ASTM A36, material com características 
mecânicas semelhantes ao utilizado na época. Para a análise do comportamento estrutural, considerou-se o 
peso próprio dos elementos e uma carga unitária vertical de 10 kN nos nós da estrutura (Figura 4). 

Figura 4 – Modelo estrutural da treliça da Ponte de Ferro no sistema Trame, a) cotas entre os eixos dos elementos 
estruturais, indicação das cargas e numeração dos nós, b) diagrama dos esforços de tração (positivos) e de 

compressão (negativos), c) Linha elástica da treliça (Autor, 2019). 

As ações atuantes no tabuleiro da Ponte de Ferro são transferidas para as vigas transversais e delas para os 
nós das treliças longitudinais, fazendo com que os seus componentes fiquem submetidos, 
predominantemente, a esforços axiais de compressão e tração. As diagonais externas, o banzo superior e os 
montantes próximos aos apoios ficaram comprimidos. As diagonais internas e os elementos de 
contraventamento apresentaram esforços de tração (Figura 4). 
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O banzo inferior encontrou-se tracionado na região central de seu vão. Pelo uso de apoio do 2º gênero nos 
dois vínculos da estrutura, indeslocáveis para translações, o banzo inferior ficou submetido à esforços de 
compressão nos trechos extremos. Os elementos mais solicitados da treliça são as diagonais externas e o 
banzo superior, os quais estão sujeitos apenas ao esforço de compressão. Por serem mais críticos, esses 
elementos possuem maior responsabilidade estrutural, requerendo, portanto, maior atenção nos 
procedimentos de inspeção (Figura 4). 

O nós centrais do vão da ponte, no trecho inspecionado, numerados por 8, 9, 10, 11 e 18, considerando a 
aplicação de um carregamento simétrico e uniforme, apresentaram, por consequência,  os maiores valores 
de deslocamentos verticais (Figura 4).  

2.2 Grau de Deterioração da Estrutura – Metodologia GDE/UnB 

Com base em Klein (apud CASTRO, 1994), Castro (1994) desenvolveu uma metodologia denominada 
GDE/UnB para avaliação quantitativa do grau de deterioração de estruturas. Essa metodologia foi 
reformulada por Boldo (2002) e Fonseca (2007) para avaliação de importantes construções com uso de 
concreto armado na cidade de Brasília e adaptada por Azambuja (2012) para aplicação em estruturas 
metálicas (apud JUNIOR, 2019). 

Na metodologia de inspeção GDE/UnB, os elementos estruturais são, primeiramente, agrupados em famílias, 
especificando um Fator de Relevância (𝐹𝑟) para cada uma delas, variando de 1 a 5.  Em seguida, é necessário 
identificar os principais danos que a estrutura pode apresentar e atribuir um Fator de Ponderação (𝐹𝑝) para 

cada um deles, conforme a relevância desse dano, em uma escala de 1 a 5 (sendo 5 a situação mais 
desfavorável). Após esta etapa, é estabelecido o Fator de Intensidade (𝐹𝑖), que quantifica o grau do dano que 
o elemento apresenta, variando de 0 a 4, sendo: 0 – sem lesões; 1 – lesões leves; 2 – lesões toleráveis; 3 –
lesões graves; e 4 – estado crítico. Dispondo dos dois fatores, é possível calcular o Grau do Dano (D) do
elemento, o Grau de Deterioração do elemento (𝐺𝑑𝑒) e o de sua família (𝐺𝑑𝑓).

A formulação do cálculo do grau de dano apresentada por CASTRO (1994), foi baseada no modelo de 
evolução da corrosão de armadura proposto por TUUTTI (1982). Este modelo foi desenvolvido para descrever 
o mecanismo de corrosão nas armaduras de reforço do concreto, fornecendo uma possível descrição geral
de como o processo de deterioração pode se desenvolver na estrutura.

O Grau de Deterioração da Estrutura (𝐺𝑑), por fim, será obtido com base no grau de deterioração de cada 
família de elementos inspecionados, ponderado por um Fator de Relevância Estrutural (𝐹𝑟), sendo este 
definido de acordo com a importância da família na deterioração da estrutura. Obtido o valor de 𝐺𝑑, verifica-
se em qual nível de deterioração a estrutura é classificada e as ações que deverão ser adotadas. 

2.3 Grau de Deterioração da Estrutura – Metodologia GDE/UnB Adaptada 

A Ponte de Ferro está localizada em uma área predominantemente urbana, classificada em uma categoria 
de média corrosividade, do tipo C3, conforme apresentado pela ABNT NBR 8800:2008 (Figura 5). 

Figura 5 – Trecho inspecionado da Ponte de Ferro (AUTOR, 2019) 
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De acordo com a etapa inicial da metodologia de inspeção GDE/UnB, seguindo as adaptações propostas por 
Azambuja (2012) para aplicação em estruturas metálicas (apud JUNIOR, 2019), seguindo o modelo de TUUTI 
(1982), foram criadas as seguintes famílias para a estrutura da Ponte de Ferro e adotados os respectivos 
fatores de relevância (𝐹𝑟): Apoios (𝐹𝑟 = 5), Banzos (𝐹𝑟 = 5), Montantes (𝐹𝑟 = 3) e Diagonais (𝐹𝑟 = 4). 

Os elementos estruturais da ponte foram inspecionados levando em consideração os seguintes danos 
patológicos e seus respectivos fatores de ponderação (𝐹𝑝): corrosão visível (𝐹𝑝 = 5), falha de concordância 

em emendas (𝐹𝑝 = 3), falha no gabarito de furação (𝐹𝑝 = 3), mau posicionamento de conector (𝐹𝑝 = 3), desvio 

de geometria (𝐹𝑝 = 3), deslocamentos excessivos (𝐹𝑝 = 4) e falha na camada de proteção (𝐹𝑝 = 5). Por se tratar 

de uma ponte de grande extensão e com elevada quantidade de elementos, optou-se por realizar a inspeção 
visual em apenas um dos quatro trechos da Ponte de Ferro. Para complementar, inspecionou-se também os 
demais apoios que se encontram nos pilares centrais (Figura 5). 

Os danos mais frequentes observados no trecho vistoriado estão relacionados com áreas visíveis de corrosão 
no aço estrutural ou com falhas na camada de proteção dos elementos. O banzo inferior localizado ao lado 
da passarela de pedestres (BZ4) foi o elemento com maior grau de deterioração inspecionado, tendo 
alcançado o valor 𝐺𝑑𝑒 de 163, que correspondente a um nível crítico, afetado pela corrosão verificada do 
material, por desvios da sua geometria original e por falhas na sua camada de proteção (Tabela 1). 

Tabela 1 - Grau de Deterioração do Elemento (G_de) da família Banzos, identificado como BZ4 na estrutura da treliça 
longitudinal do trecho inspecionado da Ponte de Ferro (AUTOR, 2019) 

A metodologia GDE/UnB Adaptada, aplicada na Ponte de Ferro, desenvolvida de maneira simplificada na 
inspeção visual da estrutura metálica, apresentou Grau de Deterioração (𝐺𝑑) igual a 157, representando um 
estado crítico (> 100) com ações a serem adotadas de “Inspeção especial emergencial. Planejar intervenção 
imediata” (Tabela 2). 

Tabela 2 – Resultados da metodologia GDE/UnB Adaptada, aplicada no trecho vistoriado da estrutura da Ponte de 
Ferro de Cachoeiro do Itapemirim (AUTOR, 2019) 

A prefeitura da cidade de Cachoeiro de Itapemirim relatou não ter informações, desde a sua inauguração, de 
manutenções realizadas na Ponte de Ferro e a inspeção não detectou danos pontuais em elementos 
componentes da estrutura, provocado, por exemplo, por choques ou por usos indevidos. 
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3. Conclusão

O levantamento do modelo estrutural da Ponte de Ferro foi relevante no desenvolvimento da inspeção da 
Ponte de Ferro. Por meio dele, de uma maneira qualitativa, foi possível efetuar o mapeamento dos elementos 
mais solicitados quanto a esforços e deslocamentos, determinando os pontos mais importantes para a 
aplicação da metodologia GDE/UnB. 

A análise qualitativa da treliça longitudinal da ponte teve por finalidade verificar o comportamento da 
estrutura, demonstrar quais são as peças mais solicitadas e os nós com maiores deslocamentos.  Isso permitiu 
focar a inspeção nos elementos estruturais mais críticos da Ponte de Ferro e consequentemente, tornar mais 
assertiva a inspeção visual. Considera-se essa etapa uma importante atividade no fluxo dos trabalhos de 
vistoria estrutural. A metodologia utilizada para avaliação das condições da estrutura da Ponte de Ferro, 
denominada, GDE/UnB, adaptada para a inspeção de elementos metálicos, apontou para um estado global 
Crítico (𝐺𝑑 = 157), determinando ações a serem adotadas de “Inspeção especial emergencial. Planejar 
intervenção imediata”. O estado crítico pode acontecer por um eventual dano pontual em elementos 
componentes, provocado, por exemplo, por choques ou por usos indevidos, fatos que não foram observados 
durante a inspeção. Portanto, entende-se que o grau de deterioração detectado surgiu da aparente 
deficiência de manutenções preventivas na estrutura da ponte. 

A Ponte de Ferro, tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural em 2003, faz parte da identidade cultural de 
Cachoeiro do Itapemirim, está entre as construções mais antigas do município, representa um marco 
importante na formação do sociedade. E, por sua funcionalidade, a ponte ainda é um importante elemento 
de conexão urbana, utilizada no fluxo de veículos leves, bicicletas e pedestres, interligando o centro da cidade 
com o bairro dos Ferroviários, torna-se importante o investimento na sua manutenção. 

Assim, propõe-se, de maneira imediata, conforme resultado do estudo, a inspeção detalhada de toda a 
extensão da estrutura da ponte para a obtenção de resultados mais acurados. Sugere-se ainda, após a 
recuperação de suas condições de projeto, um trabalho contínuo de monitoramento da Ponte de Ferro, 
atrelado a um plano adequado de manutenções preventivas. 
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Resumo: A sustentabilidade atual se atrela com temas diversos, patologia das edificações é um destes uma 
vez que o melhoramento de propriedades dos materiais e otimização de sua utilização traz um decréscimo 
significativo no aparecimento destas. Assim, esse artigo tem como objetivo analisar a resistência à 
compressão axial, tração por compressão diametral e tração na flexão dos corpos de prova com diferentes 
teores de adição da fibra do coco, nas seguintes proporções: 0,0%; 0,1%; 0,2% e 0,3%. Foram também 
realizados ensaios para a caracterização do agregado miúdo, do aglomerante e da fibra do coco.Verificou- se 
que o acréscimo da fibra na argamassa resultou em um melhor desempenho na resistência dos corpos de 
prova de 0,1% nos ensaios de tração por compressão diametral e compressão axial. No ensaio de tração na 
flexão, a resistência dos corpos de prova aumentou conforme aumentou a concentração de fibra, nos corpos 
com adição de fibra de coco. Pôde-se observar que não houve alteração significativa da consistência da 
argamassa, o que é bastante requerido nesse material. Sendo assim, a utilização de fibras de coco em 
argamassa implicou na melhora de propriedades mecânicas interessantes para diversas aplicações na 
construção. 

Palavras-chave: Fibra de Coco, Argamassas, Ensaios Mecânicos, Resíduos Locais. 

Abstract: Current sustainability is linked to different themes. The pathology of buildings is one of these since 
the improvement of material properties, and its use optimization brings a significant decrease in its 
appearance. Thus, this article aims to analyze the resistance to axial compression, Brazilian test, and flexural 
tests of samples with different levels of addition of coconut fiber. The addition teors was 0.0%, 0.1%, 0.2% 
and 0.3%. Tests were also carried out to characterize fine aggregate, agglomerate, and coconut fiber. The 
fiber in the mortar resulted in a better performance in the resistance of the 0.1% specimens 0.1% in the 
brazilian tests and axial compression test. In the flexural tensile test, the strength of the models increased as 
the fiber concentration increased in the bodies with coconut fiber. It was observed that there was no 
significant change in the mortar's consistency, which is reasonably required in this material. Therefore, the 
use of coconut fibers in mortar has improved interesting mechanical properties for several construction 
applications.  

Keywords: Coconut fiber, Mortars, Mechanical tests, Local waste. 
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1. Introdução

Sustentabilidade é um dos temas mais discutidos no ramo da construção civil atualmente, visto que tal setor 
é uma das áreas que mais impactam no meio ambiente, desde o processo de extração e produção dos 
materiais, estendendo para seu transporte e processamento (CALDAS & FILHO, 2019). Com isso, busca-se a 
implementação de novas técnicas e materiais que possam ser inseridos no meio produtivo de modo a atenuar 
seus efeitos negativos, uma vez que a construção civil é grande catalizador da economia do país, havendo a 
necessidade de sua conciliação com o desenvolvimento sustentável. 

Junior & Matsumoto explicam que um dos materiais mais utilizados na construção civil é a argamassa, sendo 
aplicada nos assentamentos de alvenarias, contrapiso, impermeabilização de superfície entre outras 
finalidades. Ainda segundo os autores, a utilização de argamassas como material de revestimento apresenta 
diversos aspectos positivos, tais como: facilidade do preparo e aplicação na obra, aderência, endurecimento 
e resistência. 

Tendo em vista as aplicações para as quais a argamassa é destinada, e com isso as propriedades requeridas, 
Picanço (2005) afirma a importância de incorporar dosagens com materiais que auxiliem na obtenção de tais 
propriedades; sejam fibras naturais (fibras vegetais) ou mesmo sintéticas, a exemplo de polímeros 
industrializados. 

Diante desse quadro, o estudo de materiais que atinjam o melhoramento de propriedades, e que estejam 
alinhados com o desenvolvimento sustentável, como o aproveitamento de resíduos locais tem ganhado 
espaço nos últimos anos, já que, segundo Conde, Stachiw e Ferreira (2014), a produção de resíduos é algo 
inevitável, restando ao homem minimizar os impactos causados pelos mesmos e dar uma destinação 
adequada a esses materiais.  

Nesse contexto, o emprego de fibras naturais, a exemplo da fibra do coco, como reforço relaciona-se tanto 
a aspectos econômicos, como ambientais, por ser de baixo custo e ter grande disponibilidade (PICANÇO, 
2005). Com isso, pretende-se analisar o desempenho mecânico das argamassas com e sem o emprego da 
fibra, utilizando-se de diferentes proporções, buscando, pois possível otimização de dosagem, e assim 
correlaciona-los com os seus usos na construção civil. 

2. Fundamentação Teórica

2.1 Argamassa: 

Segundo a NBR 13281:2005, argamassa é “uma mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) 
inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou adições, com propriedades de aderência e 
endurecimento”. 

Argamassa é um componente de destaque na construção civil, considerada como um componente de um 
conjunto e não separadamente como um material, sendo utilizado em funções fundamentais, tais como 
assentamento de alvenaria, contrapiso, garantindo também um bom acabamento onde é aplicada, 
impermeabilidade das alvenarias. Para tais são de grande importância algumas propriedades, como a 
trabalhabilidade de acordo com cada função, a capacidade de retenção de água, o equilíbrio químico e físico, 
a durabilidade, a capacidade de absorver deformação, resistência mecânica (RECENA, 2011).  

De acordo com Recena (2011), a trabalhabilidade de uma argamassa vai depender de qual função irá realizar, 
logo não comprometendo o bom andamento da obra, e executando adequadamente o determinado 
objetivo. A quantidade de água na preparação da argamassa é o fator que mais influência na alteração da 
trabalhabilidade, ou seja, uma argamassa bastante fluida, sem coesão e com pouca consistência, não se torna 
trabalhável. Já uma argamassa com grande consistência e alta coesão comprometerá sua trabalhabilidade, 
uma vez que tornará dificultoso o trabalho. 

2.2 Fibra de coco: 

O coco (Cocus nucifera) é formado basicamente por quatro partes principais, sendo a fibra encontrada na 
região do mesocarpo, que é bastante espesso. As demais partes são: endosperma (ou polpa), endocarpo 
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(parte rígida que protege a polpa) e epicarpo (casca externa), estando o mesocarpo entre o endocarpo e o 
epicarpo (BRAINER, 2018). Nesse sentido, a fibra de coco apresenta incontáveis vantagens que são desejáveis 
no meio da construção civil, principalmente no que diz respeito à durabilidade, como: inodora, resistente à 
umidade, não apodrece e não produz fungos (SENHORAS, 2003).  

Com relação a composição das fibras, a celulose, que faz parte da estrutura básica de toda planta ou 
polímero, possui fortes ligações de hidrogênio, portanto considerada hidrofílica. Sendo assim, todas as fibras 
vegetais são hidrofílicas (AGRAWAL et al, 2000). 

As propriedades da fibra do coco variam segundo vários fatores, “tais como o local de origem, composição 
química, maturação, espécie e método de extração” (TOMCZAK, 2010). Ainda assim, suas propriedades 
possuem alto grau de cristalinidade e polimerização, além de  grandes moléculas, fazendo com que esse 
material tenha maior estabilidade aos efeitos de degradação, conferindo maior resistência mecânica, 
térmica, biológica e química do que os compostos formados por moléculas de pequeno porte (AGRAWAL et 
al, 2000). 

Assim, por meio de resultados obtidos, Tomczac (2010) detectou que a tensão e a deformação na ruptura 
média tendem a diminuir conforme aumenta o comprimento da fibra; o efeito contrário ocorre com o 
módulo plástico, que aumenta à medida que o valor de seu comprimento cresce. Com relação à sua 
disponibilidade, Brainer (2018) afirma que a obtenção desse material é facilitada devido à sua 
disponibilidade, pois, para o coco, seja ele verde ou seco, não existe uma estação definitiva para o seu cultivo, 
que ocorre normalmente em dois períodos de maturação. 

3. Metodologia

Essa pesquisa teve caráter experimental e teor descritivo, realizando uma abordagem quantitativa sobre as 
propriedades mecânicas da argamassa com e sem as fibras do coco. Foi realizada uma revisão bibliográfica 
sobre outros trabalhos que já trataram do tema e estudo das normas conforme foram sendo feitos os 
ensaios. Os testes foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção Civil e no de Geotecnia do 
IFPB – Campus Cajazeiras. 

No que diz respeito ao beneficiamento do material, foram extraídas as fibras do coco da região do 
mesocarpo. Logo após, as fibras passaram por um tratamento em meio ácido (Vinagre) por um período de 
24 horas, objetivando remover a oleosidade do material, procedida de uma lavagem das fibras com água 
corrente, sendo posteriormente colocadas para a secagem na estufa a uma temperatura de 110 °C por um 
período de 4 horas. Procedimento semelhante é preconizado por Arsène (2013). 

As fibras empregadas para a produção da argamassa tiveram um comprimento de 2 cm a 3 cm, baseado em 
valores aproximados empregados por Soares et al (2012) e conforme valores ótimos encontrados por Silva 
et al (2014). Após isso, as mesmas passaram por ensaios de massa específica real e aparente, e teor de 
umidade inicial, seguindo os critérios utilizados por Izquierdo (2011). 

O agregado miúdo a ser utilizado passou por um processo de caracterização por meio dos seguintes ensaios: 
Estudo granulométrico (NM 248 (ABNT, 2003)), Massa Unitária (NM 45 (ABNT, 2006)), Massa Específica Real 
e Aparente (NM 52 (ABNT, 2009)). 

O aglomerante utilizado foi o cimento do tipo CP II Z – 32, cuja caracterização contemplou: 

Quadro 1 – Caracterização do cimento (CP II Z – 32) 

ENSAIO NORMAS 

MÓDULO DE FINURA NBR 11579/2012 

CONSISTÊNCIA NBR 16606/2018 

TEMPO DE PEGA NBR 16607/2018 

MASSA ESPECÍFICA NM 23/2000 

Foram produzidos corpos de prova cilíndricos com 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura para esse ensaio. Em 
sua pesquisa, Soares et al (2012) utilizou teores de fibra de 0,25% em adição à à massa total da argamassa. 
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Sendo assim, visando obter teor otimizado de adição de fibra, confeccionou-se corpos de referência 
(aglomerante + agregado miúdo + água) e com concentrações de fibra (aglomerante + agregado miúdo + 
fibra de coco + água) em: 0,1%, 0,2% e 0,3%. Para esse estudo, utilizou-se um traço convencional para 
contrapiso de 1:3 (cimento: areia). A quantidade de fibra foi calculada com base na massa do agregado e 
empregada em adição na mistura.  

A confecção dos corpos de prova seguiu os requisitos indicados pela NBR 7215/2019, assim também como a 
preparação da argamassa e dos moldes. O ensaio de consistência da argamassa foi realizado na flowtable, 
conforme a NBR 13276/2016. 

Os testes de compressão axial, compressão diametral e tração na flexão foram realizados, respectivamente, 
segundo as normas NBR 12041/2013, NBR 7222/2011 e  NBR 13279/2005, no período de 14 e 28 dias após 
sua produção os dois primeiros, e após os 28 dias para tração na flexão, não sendo realizado o ensaio com 
todos no mesmo tempo por falta de equipamento. 

Conforme prevê a NBR 13279/2005, as partes resultantes do ensaio de tração na flexão foram submetidas 
ao ensaio de compressão simples. 

4. Resultados

4.1 Agregado 

O estudo granulométrico do agregado miúdo resultou em diâmetro máximo de 4,8 mm, e um módulo de 
finura de 2,51, o que caracteriza a areia como sendo média. A massa unitária do agregado é de 1,623 g/cm3; 
a massa específica aparente do agregado seco de 2,36 g/cm3, massa específica do agregado saturado 
superfície seca de 2,41 g/cm3 e massa específica do agregado de 2,49 g/cm3. 

4.2 Cimento 

Na caracterização do aglomerante foi obtido um módulo de finura de 3,66 % e uma massa específica de 3,05 
g/cm3, conforme esperado para o cimento CP II Z – 32. Para a medição do tempo de pega, foi necessário, 
inicialmente, realizar seu teste de consistência, que resultou numa relação água-cimento de 0,273. Seu 
tempo de início de pega foi 1 hora e 48 minutos; para o fim de pega, 2 horas e 4 minutos. 

4.3 Fibra de coco 

Nos ensaios de caraterização da fibra do coco, obteve-se que a mesma apresenta uma massa específica de 
0,3165 g/cm3 e um teor de umidade de 3,61 %, denotando uma densidade baixa relacionada à da água, que 
é de, aproximadamente, 1 g/cm3. Ao realizar a comparação entre propriedades físicas e mecânicas das fibras 
mais utilizadas em materiais compósitos de matriz polimérica, Leão (2012) destaca que as fibras de coco 
possuem a menor massa específica comparada às fibras de vidro e demais fibras analisadas. 

4.4 Consistência de Argamassa 

No processo de produção da argamassa para a confecção dos corpos de prova, foi realizado, na mesa 
flowtable, o ensaio que mede a consistência de cada traço, que objetiva medir a trabalhabilidade da 
argamassa para os diferentes índices de fibra de coco usados, os quais tem relação direta com o seu uso. 

Nesse sentido, segue o Figura 1 que apresenta esse comportamento: 
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Figura 1 – Consistência média da argamassa 

A partir da análise da Figura 1, nota-se que, para os teores de fibra analisados, não houve um padrão de 
decréscimo (ou acréscimo) da consistência conforme o aumento do teor de fibra, como fora esperado, 
entretanto nota-se que os valores são muito próximos, apresentando pequena variabilidade. Ainda assim, 
apesar do resultado presente para o teor de 0,2% de fibra, percebe-se uma diminuição pouco expressiva da 
consistência. 

Com isso, para esses valores, o emprego da fibra pouco interfere na fluidez da argamassa, e, portanto, pouco 
influi na trabalhabilidade do material, o que é bastante requisitado, uma vez que a trabalhabilidade é uma 
característica requisitada na aplicação das argamassas. 

Silva et al (2014), em sua pesquisa, concluiu que houve interferência da fibra nessa consistência, o que 
permite questionar a necessidade de investigar influência de fatores diversos, como tamanho das fibras, teor, 
traço, e outros, no que diz respeito à consistência. 

4.5 Compressão axial 

O ensaio de compressão axial diz respeito à aplicação de uma força centrada no eixo longitudinal dos corpos 
de prova cilíndricos, a qual é crescente e vai até a ruptura do material. Para a compressão axial, segue o 
Quadro 2 sobre seu comportamento: 

Quadro 2 – Resistência à compressão axial – 14 e 28 dias 

Teor de fibra F14(N) R14(MPa) F28(N) R28(MPa) 
R 23978 12,22 25302 12,89 

0,10% 21804 11,11 27133 13,99 

0,20% 20595 10,49 20595 9,99 

0,30% 20987 10,26 21314 10,86 

Assim, conforme mostra o Quadros 2, nota-se os corpos de prova com teores de 0,20 e 0,30% apresentaram 
uma baixa na resistência com relação ao teor de 0,1% e de referência. Os corpos de prova com 0,10% de fibra 
apresentaram desempenho um pouco melhor que os corpos de referência a partir dos 28 dias, sendo para 
os 14 dias os valores de referência foram superiores. Tal resultado demonstra a melhora no comportamento 
da resistência à compressão, entretanto abre ressalvas para a relação que o teor de fibra apresenta, uma vez 
que maiores percentuais comprometeram sua resistência. 

4.6 Tração por compressão diametral 

A resistência à tração diz respeito de importante característica mecânica em argamassas com utilizações em 
assentamento de placas verticais, muitas vezes necessitando das elevadas espessuras que precisam de 
adição de malhas de aço galvanizado para garantir um melhor comportamento a tração. 

No ensaio de tração por compressão diametral, a argamassa apresentou o comportamento descrito no 
Quadro 3 abaixo: 
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Quadro 3 – Resistência à tração por compressão diametral – 14 dias e 28 dias 

Teor de fibra F(N) R(MPa) F(N) R(MPa) 
R 10987 1,40 13996 1,78 

0,10% 14911 1,90 14911 1,90 

0,20% 8240 1,05 12164 1,55 

0,30% 10987 1,40 11314 1,44 

O Primeiro ponto de destaque no Quadro 3 diz respeito à melhoria significativa dos resultados aos 28 dias, 
quando comparados aos 14 dias, o que é um resultado esperado. Tal ponto indica que a adição de fibras 
possui maior efetividade quando a matriz cimentícia apresenta maiores resistências uma vez que são maiores 
as tensões de confinamento sobre as fibras. 

Observa-se que o teor de fibra de coco de 0,10% alcançou melhores resultados que os demais teores, tendo 
0,20 e 0,30% uma baixa na sua resistência, tal como para os ensaios de compressão axial. Tal resultado mais 
uma vez mostra uma melhora nas propriedades ocasionadas por uma adição pequena de fibra de coco na 
matriz cimentícia de argamassas, entretanto outros fatores encontram-se presentes nessa dinâmica, e são 
determinantes para que a adição de maiores teores implique na perda de propriedades. 

Um desses fatores pode ser relacionado ao nível de empacotamento da mistura, uma vez que maiores 
concentrações de fibra tornam-se mais difíceis de homogeneizar, gerando assim zonas com fibras muito 
próximas não envolvidas pela matriz cimentícia, e portanto que não irão absorver os esforços. Outro ponto 
de destaque é que o tamanho das fibras utilizadas pode ter tido relação, dado que a efetividade da adição 
de fibras diz respeito à “ancoragem” que estas sofrem por entre os grãos de agregados, que no caso de 
argamassas possuem baixas granulometrias. 

A adição de fibras confere certo nível de ductilidade à argamassa, diminuindo o efeito de ruptura busca, mas 
não o exaurindo, o que torna-se especialmente importante para aplicações em assentamentos verticais e 
para maiores níveis de solicitação das argamassas, uma vez que diminui o nível de fissuração. 

4.7 Tração na flexão 

O ensaio de tração na flexão corresponde a um ensaio normatizado, em que os corpos de prova, não mais 
cilíndricos, são prismáticos e retangulares, e simulam o comportamento de uma viga, cujo carregamento é 
aplicado transversalmente a seção da peça, sendo possível de observar na Figura 2 abaixo. Foi realizado o 
ensaio de tração flexão por três pontos, em que a carga é aplicada no meio do vão, e confere a viga um estado 
de flexão simples, porém com a definição do plano de ruptura no meio do vão. 

Figura 2 – Ensaio de Tração na Flexão – 3 Pontos 

A realização desse ensaio baseia-se no fato que os esforços de flexão vão gerar uma esforços de tração (zona 
inferior) e compressão (zona superior) em cada seção do corpo de prova, e, com isso, ao aplicarmos pequenos 
carregamentos já é possível realizar o rompimento dos corpos de prova, uma vez que surge tração que pouco 
é resistida pelos materiais compostos por matriz cimentícia, como argamassa e concretos. 
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Os resultados para a resistência a tração na flexão, encontram-se dispostos padronizados para a data de 28 
dias, conforme a curva de crescimento destacada na NBR6118 (2014). 

Quadro 4 – Ensaio de tração na flexão 

Teor de fibra R(Mpa) 
0,10% 4,569 

0,20% 4,904 

0,30% 4,946 

Conforme é destacado no Quadro 6, dentre as concentrações de fibras estudadas, a resistência da argamassa 
melhorou conforme foi aumentando o teor de fibra, tendo um melhor resultado os corpos de prova com 0,3 
%, padrão esse que não foi observado no ensaio de tração por compressão diametral. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à ordem de grandeza dos resultados, já que os resultados de 
tração na flexão são maiores do que os de tração por compressão diametral. Tal fato é esperado pois a forma 
como é gerado o esforço de tração é diferente para tais casos, e com isso a maneira como a fibra é solicitada 
pode ser mais ou menos evidente. 

Dessa forma, os resultados indicam que para solicitações de tração o aproveitamento da fibra é mais efetivo 
do que as trações obtidas por compressão diametral. 

Figura 3 – Corpos de prova de referência e com fibra de coco após o ensaio de tração na flexão 

Ao analisar a Figura 3, nota-se que tal como no ensaio de tração por compressão diametral a adição de fibras 
confere certa ductilidade a argamassa, de forma que esse passa a deformar um pouco mais antes que atinja 
a ruptura. A relação Força x Deformação do ensaio de tração na flexão deu-se conforme o gráfico a Figura 4. 

Figura 4 – Relação Força x Deslocamento CP com 0.3% fibra 

4.8 Compressão simples 

Tal ensaio é realizado com os corpos de prova rompidos durante o ensaio de tração na flexão, e também 
fornecem a ideia do comportamento a compressão do material. 

O ensaio de compressão a partir das partes restantes do ensaio de tração na flexão em que os corpos de 
prova de 0,1%, 0,2% e 0,3% ensaiados são padronizados com relação à idade de 28 dias, por meio da curva 
de crescimento de resistência disposto na NBR 6118 (2014). 

Os valores encontrados nesse ensaio constam no Quadro 5 a seguir: 
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Quadro 5 – Ensaio de compressão simples 

Teor de fibra Fméd (N): fct,sc (Mpa) 

0,10% 21183 12,106 

0,20% 21641 12,668 

0,30% 26087 15,149 

Conforme mostra no Quadro 5, vê-se que o melhor desempenho foi para os corpos com teor de 0,3 % de 
fibra, e nota-se um padrão de elevação da resistência conforme o aumento da porcentagem de fibra. Nota-
se que este padrão não segue o comportamento descrito durante os ensaios de compressão axial, entretanto 
ressalva-se que nesse ensaio a relação entre altura e comprimento é diferente do presente nos corpos de 
prova cilíndricos. 

5. Conclusão

Ao final, tem-se que foram atingidos o objetivo deste trabalho, em que pontualmente destacam-se as 
seguintes contribuições: 

a) A partir dos ensaios realizados, obteve-se a caracterização do material, com destaque a
caracterização da fibra de coco local, que pode indicar um panorama inicial para caracterizações mais
abrangentes em trabalhos futuros.Os ensaios de consistência indicaram que a argamassa com adição
de fibra não teve sua trabalhabilidade afetada de forma significativa, visto que a variação estatística
não foi significativa para os teores estudados;

b) Nos ensaios de tração por compressão diametral e compressão axial, constatou-se que, no geral, o
melhor desempenho foi para os corpos de prova com 0,1 % de fibra, sendo esse fato mais evidente
na tração por compressão diametral. Os demais teores utilizados ficaram abaixo da resistência
alcançada pelos corpos de referência;

c) No ensaio de tração na flexão e compressão simples, para os corpos com presença de fibra, notou-
se que quanto maior foi o teor de fibra, melhor os seus resultados, tendo o melhor desempenho,
assim, os corpos de 0,3 %;

d) Contenção de fissuras e a conferência de certa ductilidade podem ser observados pela adição da
fibra, o que é importante para argamassas utilizadas em assentamentos verticais e com maiores
níveis de solicitação;

e) A utilização de fibras de coco em argamassa implicou na melhora de propriedades mecânicas
relevantes para algumas aplicações, o que aliado com o apelo ambiental diz respeito a um
importante destino para resíduos locais.

1014



Reap. de f. de coco como alternativa de ad. ecol. para o melhoramento de prop. mec. em argamassas 

Referências Bibliográficas 

Agrawal, R.; Saxena, N. S.; Sharma, K. B.; Thomas, S.; Sreekala, M. S (2000). Activation energy and 
crystallization kinetics of untreated and treat oil palm fibre reinforced phenol formaldehyde composites. 
Materials Science & Engineering, v. 277, p. 78-82. 

Arsène, M. A., Bilba, K., Savastano Junior, H (2013). Treatments of Non-wood Plant Fibres Used as 
Reinforcement in Composite Materials, Materials Research, v.16, n.4, pp. 903-923. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2000).  NM 23 – Cimento Portland e outros materiais em 
pó - Determinação da massa específica. Rio de Janeiro.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2003).  NM 248 – Agregados – Determinação da 
composição granulométrica. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2005). NBR 13279 – Argamassa para assentamento e 
revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2005).  NBR 13281 – Argamassa para assentamento e 
revestimento de paredes e tetos. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2006).  NM 45 – Agregados – Determinação da massa 
unitária e volumes vazios. Rio de Janeiro.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2009).  NM 52 – Agregado miúdo – Determinação da 
massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2012).  NBR 11579 – Cimento Portland – Determinação 
do índice de finura por meio da peneira 75 µm (nº 200). Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2013).  NBR 12041 – Argamassa de alta resistência 
mecânica para pisos – Determinação da resistência à compressão simples e tração por compressão 
diametral. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2011). NBR 7222 – Concreto e armagassa – Determinação 
da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2014). NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – 
Procedimento. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2016).  NBR 13276 – Argamassa para assentamento e 
revestimento de paredes e teto – Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2018).  NBR 16606 – Cimento Portland – Determinação da 
pasta da consistência normal. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2018).  NBR 16607 – Cimento Portland – Determinação 
dos tempos de pega. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2019).  NBR 7215 – Cimento Portland - Determinação da 
resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro. 

Brainer, M. S. C. P (2018). Produção de coco: o Nordeste é destaque nacional. Caderno Setorial ETENE 
(Banco do Nordeste), Ano 3, Nº 61. Disponível em: 
<https://www.bnb.gov.br/documents/80223/4296541/61_coco.pdf/c172dd8f-3044-f1db-5d0c-
a94c5eb735e0>. Acesso em: 26 novembro 2019. 

1015



Reap. de f. de coco como alternativa de ad. ecol. para o melhoramento de prop. mec. em argamassas 

Caldas, L. R.; Filho, R. D. T (2019). Avaliação ambiental de diferentes tipos e combinações de argamassas de 
revestimento utilizadas no Brasil. XII SBTA (Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas), Goiânia-
GO, p. 15-24. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1Sc0DhDKIdxMRuf6YWE7s2bOaVkdtEgnK/view>. Acesso em: 26 
novembro 2019. 

Conde, T. T; Stachiw, R.; Ferreia, E (2014). Aterro sanitário como alternativa para a preservação ambiental. 
Revista Brasileira de Ciências da Amazônia, Rondônia, v.3, n.1, p. 69-80. Disponível em: 
<http://www.periodicos.unir.br/index.php/rolimdemoura/article/view/1183>. Acesso em: 26 novembro 
2019. 

Izquierdo, I. S. (2011). Uso de fibra natural de sisal em blocos de concreto para alvenaria estrutural. 
Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

Junior, Luiz Carlos Gonçalves; Matsumoto, Marcio. Argamassa - como e onde devo usar ?. Disponível em : 
<https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/argamassas--como-e-onde-usar_11323_10_0>. Acessado 
em: 19 de novembro de 2018. 

Leão, R. M (2012). Tratamento superficial de fibra de coco e aplicação em materiais compósitos como 
reforço do polipropileno. Tese (Doutorado) - Universidade de Brasília, Brasília. 

Picanço, M. D. S (2005). Compósitos cimentícios reforçados com fibras de carauá. 2005. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Civil). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

Recena, F. (2011). Conhecendo argamassa: 1 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS. 

Senhoras, E. M. (2003). Estratégias de uma agenda para a cadeia agroindustrial do coco: transformando a 
ameaça dos resíduos em oportunidades eco-eficientes; Monografia, Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Economia, Campinas. 

Silva, E. J. et al. (2014). Resistência à compressão de argamassas em função da adição de fibra de coco. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 18, n. 12. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200010&lang=pt. Acesso 
em: 02 de dezembro 2019. 

Soares, Elvis Andrade; et al. Determinação de propriedades mecânicas e físicas de argamassa reforçada 
com fibras de coco e sisal. 2012. Disponível em: 
<http://www.infohab.org.br/entac2014/2012/docs/1554.pdf>. Acessado em: 18 de novembro de 2018. 

Tomczac, F. Estudos sobre a estrutura e propriedades de fibras de coco e curauá do Brasil. (2010). Tese 
(doutorado em Engenharia e Ciência dos Materiais) - Universidade Federal do Paraná (UFPA), Curitiba. 

1016



Desempenho Mecânico do Concreto com Misturas Binárias e Ternárias de Cimento 
Portland, Sílica Ativa e Nanossílica 

Mechanical Performance of Concrete with Binary and Ternary Mixtures of Portland 
Cement, Silica Fume and Nanosilica 

João Paulo Fernandes dos SANTOS1, Ivan Dias Marques MACEDO2, Yuri Sotero Bomfim FRAGA3 

1 Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO), Brasília, Brasil, joaopaulofs31@gmail.com 
2 Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO), Brasília, Brasil, ivanmacedo697@gmail.com 

3 Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO), Brasília, Brasil, yurisotero.engcivil@gmail.com 

Resumo: Com a evolução da construção civil, aumentou-se também a necessidade de concretos com maiores 
resistências, incentivando o estudo de novos materiais que possam melhorar o desempenho do concreto. 
Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo analisar a influência da utilização de sílica ativa (SA) e 
nanossílica (NS) no desempenho mecânico de concretos. Foram estudados quatro concretos, sendo um 
referência com 100% cimento Portland CP V-ARI, um com adição de 10% de SA, um com adição de 2% de NS 
e um com adição conjunta de 8% de SA e 2% de NS, sendo todas as adições em relação à massa de cimento. 
No estado fresco foi avaliada como a incorporação desses materiais influenciou na consistência dos 
concretos. No estado endurecido, foi realizado o ensaio de resistência à compressão dos concretos aos 1, 3, 
7 e 21 dias de hidratação. Verificou-se que a adição de SA e/ou NS reduziu a fluidez dos concretos em relação 
ao concreto referência. No estado endurecido, observou-se aumento no desempenho mecânico do concreto 
com adição de SA, porém a adição de NS não resultou em diferenças significativas comparado com o concreto 
referência. Dessa forma, foi possível concluir que a utilização de SA foi mais eficaz para o aumento das 
propriedades mecânicas do concreto do que a utilização de NS.  

Palavras-chave: Concreto, Nanossílica, Resistência à compressão, Sílica ativa. 

Abstract: With the evolution of civil construction, it was increased also the need for concrete with higher 
strengths, encouraging the study of new materials that can improve concrete performance. Thus, this 
research aims to analyze the influence of the use of silica fume (SF) and nanosilica (NS) on the mechanical 
performance of concrete. Four concretes were studied, one reference with 100% Portland cement CP V-ARI, 
one with the addition of 10% of SF, one with the addition of 2% of NS and one with a combined addition of 
8% of SF and 2% of NS, with all additions in relation to the cement weight. In the fresh state it was evaluated 
how the incorporation of these materials influenced the consistency of the concretes. In the hardened state, 
the concrete compressive strength test was performed at 1, 3, 7 and 21 days of hydration. It was found that 
the addition of SF and/or NS reduced the fluidity of the concretes in relation to the reference concrete. In 
the hardened state, there was an increase in the mechanical performance of the concrete with the addition 
of SF, however the addition of NS did not result in significant differences compared to the reference concrete. 
Thus, it was possible to conclude that the use of SF was more effective for increasing the mechanical 
properties of concrete than the use of NS. 

Keywords: Concrete, Nanosilica, Compressive strength, Silica fume. 
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Desempenho Mecânico do Concreto com Misturas Binárias e Ternárias de Cimento Portland, SA e NS 

1. INTRODUÇÃO

A construção civil vem evoluindo, cada vez mais, ao longo da história. Grande parte dessa evolução é 
consequência dos diversos estudos relacionados ao comportamento dos materiais utilizados nas edificações. 
O concreto, por exemplo, é o material mais utilizado nas construções e com isso ganha uma grande 
notoriedade nas pesquisas atuais (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

A resistência mecânica é uma das principais características do concreto. É notória a necessidade de 
desenvolvimento de concretos com maior desempenho mecânico, conhecido como concreto de alto 
desempenho (CAD), para atender à demanda de estruturas com maior índice de esbeltez e com maiores 
vãos. Para isso, são realizados estudos que utilizam materiais cimentícios suplementares (MCSs) e 
nanomateriais que reagem com o hidróxido de cálcio (CH) proveniente das reações de hidratação do cimento 
para formar silicato de cálcio hidratado (C-S-H) adicional, que é um dos responsáveis pelo aumento da 
resistência à compressão do concreto, processo conhecido como reação pozolânica (ANDRADE et al., 2018; 
FRAGA et al., 2020a). 

Dentre os MCSs altamente reativos mais investigados para a produção do CAD destaca-se a sílica ativa (SA), 
enquanto como nanomaterial a nanossílica (NS) é bastante estudada. A SA é um material amorfo decorrente 
do processo de fabricação do silício metálico ou ferro silício através de processos metalúrgicos, apresentando 
dimensões micrométricas, tendo cerca de 94% da sua composição de SiO2. Este material contribui para o 
consumo de CH e formação de C-S-H adicional, bem como para o refinamento da estrutura porosa de 
compósitos cimentícios, resultando, consequentemente, no aumento do desempenho mecânico desses 
materiais (HERMANN et al., 2016; ROMANO et al., 2008; VASKE; CAMPAGNOLO; DAL MOLIN, 2010). 

A nanossílica também é um material amorfo, que é composto por materiais granulares com tamanhos na 
escala nanométrica, também possuindo teor de SiO2 superior a 90%. Assim como a SA, este material 
proporciona formação de C-S-H adicional e refinamento da estrutura porosa dos compósitos cimentícios. A 
NS difere da SA não apenas pela sua escala de tamanho, como também pelo seu efeito em pastas, argamassas 
e concretos. Em geral, a NS proporciona aumento no desempenho mecânico a partir de 1 dia de hidratação 
devido à sua elevada reatividade, enquanto na SA esse aumento no desempenho mecânico é mais lento, 
geralmente a partir dos 3 dias, sendo observados efeitos também em idades posteriores como 28 dias de 
hidratação (ANDRADE et al., 2018; CAI et al., 2017; FRAGA et al., 2020b). 

Esses materiais podem ser utilizados isoladamente ou de maneira simultânea em compósitos cimentícios. Na 
pesquisa realizada por Fraga et al. (2020b) foram estudadas pastas binárias e ternárias de cimento Portland, 
sílica ativa e nanossílica. Foram investigados os teores de 10% de sílica ativa, 2% de nanossílica e 8% de sílica 
ativa em conjunto com 2% de nanossílica. Os autores relataram um efeito sinérgico quando a sílica ativa foi 
utilizada em conjunto com a nanossílica, resultando no refinamento da estrutura porosa e em maior 
desempenho mecânico em comparação com as misturas binárias aos 28 dias de hidratação. 

Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo analisar o efeito incorporação de sílica ativa e 
nanossílica em misturas binárias e ternárias na consistência e no desempenho mecânico do concreto aos 1, 
3, 7 e 21 dias de hidratação. 

2. METODOLOGIA

2.1. Preparação dos Concretos 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados cimento Portland CP V-ARI, SA, NS, agregado miúdo, 
agregado graúdo e aditivo superplastificante à base de policarboxilato. Foram estudados quatro diferentes 
concretos, sendo um referência e outros três com adição de 10% de adição de sílica ativa (10SA), 2% de 
nanossílica (2NS) e adição conjunta de 8% de SA e 2% de NS (8SA2NS). Estes teores foram escolhidos com 
base na literatura (ANDRADE et al., 2019; FRAGA et al., 2020a; FRAGA et al., 2020b). A nomenclatura e 
composição dos concretos estão descritos no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Nomenclatura e composição dos concretos 

Concreto Composição 

REF Concreto com 100% CP V-ARI 

10SA Concreto com 100% CP V-ARI + 10% de sílica ativa 

2NS Concreto com 100% CP V-ARI + 2% de nanossílica 

8SA2NS Concreto com 100% CP V-ARI + 2% de nanossílica + 8% de sílica ativa 

O traço de referência (REF) utilizado foi de 1:1,57:1,93 com relação água/cimento de 0,45 e teor de aditivo 
superplastificante de 0,4%, obtido a partir da metodologia de dosagem descrita por Helene e Terzian (1992). 
A partir do traço do concreto REF foram preparados os outros concretos, mantendo o traço e a relação 
água/cimento, variando apenas o teor de aditivo superplastificante para obter o abatimento de 100±20 mm 
no ensaio de slump test de acordo com a NBR NM 67 (ABNT, 1998) e acrescentando SA e/ou NS. 

Foram produzidos 48 corpos de prova cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura. Após a 
moldagem, os corpos de prova foram cobertos com uma lona plástica durante 24 horas para evitar a perda 
de água do concreto por evaporação. Em seguida, os corpos de prova foram desmoldados e colocados 
totalmente submersos em água saturada de cal até a realização dos ensaios para verificação do desempenho 
mecânico. 

2.2. Ensaio de Resistência a Compressão 

O ensaio de resistência a compressão em corpos de prova cilíndricos é normatizado pela NBR 5739 (ABNT, 
2018). Para esse ensaio, foram utilizados três corpos de prova cilíndricos para cada traço por idade avaliada, 
sendo estes preparados conforme a NBR 5738 (ABNT, 2018). Os corpos de prova foram rompidos para 
verificação da resistência à compressão aos 1, 3, 7 e 21 dias de hidratação, obedecendo o tempo de tolerância 
para ruptura estabelecido pela NBR 5739 (ABNT, 2018). Como o cimento utilizado foi de alta resistência 
inicial, a resistência à compressão aos 21 dias é equivalente aos valores que seriam encontrados aos 28 dias 
de hidratação. Além disso, a NS possui maior efeito nos compósitos cimentícios até os 3 dias de hidratação e 
a SA promove a reação pozolânica a partir dos 7 dias de hidratação (FRAGA et al., 2020b; HARUEHANSAPONG 
et al., 2014; KHALOO et al., 2016; LI et al., 2017). Dessa forma, o efeito desses dois materiais pode ser 
observado nas idades mencionadas anteriormente. 

Após a obtenção da resistência à compressão dos corpos de prova, foi realizada uma análise de variância 
ANOVA considerando nível de significância 0,05, tendo-se como objetivo verificar se as adições de SA, NS 
influenciam de forma significativa na resistência à compressão do concreto. Constatada influência 
significativa, foi realizado o teste de Duncan com auxílio do software Statistica v.10, com intervalo de 
confiança de 95%. O objetivo deste teste foi classificar os traços de concreto em grupos homogêneos e 
heterogêneos de resistência à compressão, levando em consideração a média e o desvio padrão. 

3. RESULTADOS

3.1. Teor de Aditivo Superplastificante 

Na Figura 1, estão apresentados os teores de aditivo superplastificante necessários para se obter o 
abatimento de 100±20 mm no ensaio de slump test. 
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Figura 1- Teor de aditivo superplastificante necessário para se obter o abatimento de 100±20 mm dos 
concretos 

Após realizada a determinação do teor de aditivo superplastificante pode-se observar que os traços contendo 
os SA e/ou NS necessitaram de um teor maior de aditivo SP quando comparado ao referência, pois na hora 
da realização do ensaio apresentaram uma consistência maior. Este fato foi explicado por Abd.El.Aleem et 
al. (2014), Mehta; Monteiro (2014) e Singh  et al. (2012), que justificaram o aumento da demanda de água 
ou aditivo superplastificante devido à grande área superficial que materiais finos como SA e NS apresentam. 

3.2. Resistência à Compressão 

Os resultados obtidos com o ensaio resistência à compressão dos concretos aos 1, 3, 7 e 21 dias estão 
apresentados na Figura 2. 

Figura 2- Resistência à compressão dos concretos aos 1, 3, 7 e 21 dias de hidratação 

Com 1 dia de hidratação o concreto 8SA2NS obteve a maior resistência média à compressão, resultando no 
valor de 20,6 MPa, ou seja, resistência de um concreto estrutural. Nesta idade, os concretos 10SA, REF e 2NS 
resultaram em resistências médias à compressão de 18,7 MPa, 14,4 MPA e 13,8 MPa, respectivamente. Com 
3 dias de hidratação todos os concretos apresentam ganhos de resistências, sendo o 10SA com a maior 
resistência (29,5 MPa) e o 2NS a menor com 23,5 MPa. Aos 7 dias os concretos continuaram tendo ganhos 
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de resistência, sendo mais acentuado no 10SA com 35,1 MPa, seguido de 8SA2NS com 32,4 MPa, e os 
concreto REF e 2NS apresentaram a mesma resistência de 28,7 MPa. Na última idade o 2NS apresentou pouco 
ganho de resistência em ralação a idade anterior com 29,5 MPa, os demais apresentaram ganhos mais 
relevantes com o 10SA chegando a 42,1 MPa e o 8SA2NS a 41,3 MPa. 

Como observado no ensaio de resistência à compressão, alguns concretos resultaram em desempenhos 
mecânicos semelhantes. Para verificar se as diferenças de resistência foram significativas, foi realizada a 
análise de variância one-way ANOVA, conforme mostrado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Análise de variância (one-way ANOVA) da resistência à compressão axial dos concretos aos 1, 3, 7 e 
21 dias de hidratação 

Idade SQ MQ F p-valor Resultado 

1 dia 96,4 32,1 23,1 0,000271 Significativo 

3 dias 76,4 25,5 9,1 0,005967 Significativo 

7 dias 90,4 30,1 13,0 0,001908 Significativo 

21 dias 322,2 107,4 4,2 0,045695 Significativo 

Sendo:  
SQ= Soma dos quadrados; 
MQ= Média dos quadrados; 
F= Parâmetro de Fisher para o teste de significância; 
p-valor= probabilidade de significância.

Na análise de variância ANOVA, apresentada no Quadro 2, foi constatado um p-valor menor que o nível de 
significância de 0,05 para todas as idades de hidratação. Dessa forma, foi constatado que houve diferença 
significativa em todas as idades. Para refinar a análise, foi realizado o teste de Duncan, para observar quais 
concretos apresentaram resistências homogêneas e heterogêneas, conforme apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3 - Resultados do teste de Duncan para resistência à compressão dos concretos aos 1,3, 7 e 21 dias de 
hidratação 

Idade Concreto 
Resistência média à 
compressão (MPa) 

Desvio padrão 
(MPa) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1 dia 

REF 14,4 0,7 X 

2NS 13,8 2,0 X 

10SA 18,7 0,7 X 

8SF2NS 20,6 0,1 X 

3 dias 

REF 24,1 1,1 X 

2NS 23,5 0,4 X 

10SA 29,5 2,8 X 

8SA 2NS 27,7 1,4 X 

7 dias 

REF 28,7 1,4 X 

2NS 28,7 0,2 X 

10SA 35,1 0,1 X 

8SA2NS 32,4 2,7 X 

21 dias 

REF 34,4 4,7 X X 

2NS 29,5 2,0 X 

10SA 42,1 5,0 X 

8SA2NS 41,3 7,1 X 

Observação: Os grupos são independentes entre as idades. Dessa forma, os grupos de uma idade não estão 
relacionados com os grupos das demais idades. 

Para as idades de 1, 3 e 21 dias de hidratação, foram formados apenas 2 grupos de resistência à compressão, 
sendo o grupo 1 de menor resistência e o grupo 2 de maior resistência. Aos 7 dias de hidratação foram 
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formados 3 grupos, sendo o grupo 1 classificado como de menor resistência, o grupo 2 de resistência 
intermediária e o grupo 3 de maior resistência à compressão. 

Ao analisar os resultados obtidos, foi observado que as resistências com um dia dos traços REF e 2NS foram 
classificas no grupo 1, ou seja, são iguais. Esse resutado diverge do que é apresentado na literatura, em que 
era esperado para o 2NS altas resistências iniciais devido à sua alta reatividade pozolânica, como apresentado 
nos estudos de Noli, (2015); Qing et al. (2007). Nesta idade, os traços 8SA2NS e 10SA foram classificados no 
grupo 2, ou seja, apresentaram maiores resistências inicias em relação ao traço referência, confirmando o 
que já é visto na literatura, que justifica esse aumento no desempenho mecânico com 1 dia ao efeito fíler, 
no qual grãos menores de sílica ativa preenchem os vazios entre os grãos maiores de cimento Portland 
(HERMANN et al.¸2016; MEDEIROS et al., 2017; SOUSA, 2017; FRAGA et al., 2020b).  

Aos três dias de hidratação o traço 2NS continuou ganhando resistência de forma semelhante ao traço 
referência, permanecendo os mesmos no grupo 1. Nesta idade, devido à formação de C-S-H adicional oriundo 
da reação pozolânica da NS com o CH proveniente da hidratação do cimento Portland, esperava-se que o 
concreto 2NS resultasse em maior desempenho mecânico que o concreto REF, o que não foi observado, 
sendo necessário estudos complementares para justificar esse comportamento que pode ser devido ao 
aumento da retração provocado pela NS. Os traços 10SA e 8SA2NS continuaram tendo ganho de resistência 
superiores ao traço REF e permanecendo no grupo 2, o que pode ser justificado pela ação combinada do 
efeito fíler com a reação pozolânica da SA com o CH (NOLI, 2015; QING et al., 2007; FRAGA et al., 2020b).  

Aos sete dias de hidratação, observou-se que os traços REF e 2NS resultaram em resistências semelhantes 
entre si e menores do que os traços 10SA e 8SA2NS. Ao comparar os resultados dos traços 10SA e 8SA2NS, 
observou-se que o concreto 10SA resultou em maior resistência à compressão em relação ao traço 8SA2NS. 
Esse comportamento não era esperado, tendo em vista que a literatura aborda um efeito sinérgico ao utilizar 
a SA em conjunto com a NS, resultando na formação de um maior teor de C-S-H, redução da porosidade e 
maior refinamento da estrutura porosa em comparação com a utilização apenas da SA (ANDRADE et al., 
2019; FRAGA et al., 2020b; GHAFOORI et al., 2018; GHODDOUSI et al., 2018; LI et al., 2017). 

Assim como nas demais idades, aos 21 dias de hidratação os concretos resultaram no mesmo 
comportamento. Os concretos REF e 2NS resultaram nas menores resistências à compressão, sendo 
classificados no grupo 1, enquanto os concretos 10SA e 8SA2NS resultaram nas maiores resistências, sendo 
classificados no grupo 2. Conforme descrito anteriormente, a adição de NS nos concretos divergiu dos 
resultados encontrados na literatura, sendo esperado grande aumento de resistência à compressão nas 
idades iniciais. Dentre as hipóteses para justificar esse resultado estão o efeito negativo que a NS causa na 
retração do concreto ou que o teor da NS utilizada não foi efetivo para promover a reação pozolânica 
(ARAÚJO; VIANA, 2020). 

Dessa forma, a utilização de nanossílica não fez com que os traços 2NS e 8SA2NS, atingissem resultados 
semelhantes ao que é encontrado na literatura. Para o 2NS eram esperadas altas resistências iniciais e para 
o traço 8SA2NS tinha-se como objetivo ganho de resistência nas idades iniciais devido a presença de
nanossílica e que a resistência continuasse aumentando ao longo do tempo por conta da presença da sílica
ativa, que proporciona uma reação pozolânica mais lenta (FRAGA et al., 2020b).

4. CONCLUSÕES

Esta pesquisa objetivou avaliar a influência da adição de SA e NS em misturas binárias e ternárias com 
cimento Portland no estado fresco e no estado endurecido de concretos. No estado fresco, a adição de SA 
e/ou NS resultou na diminuição da fluidez do concreto, sendo necessário adicionar maior teor de aditivo 
superplastificante para os concretos apresentarem a mesma consistência que o concreto somente com 
cimento Portland. 

No estado endurecido, a SA mostrou-se bastante eficaz no aumento do desempenho mecânico de concretos 
a partir de 1 dia de hidratação, devido ao efeito fíler, até 21 dias de hidratação, idade na qual esse efeito é 
atribuído principalmente à reação pozolânica. Esperava-se que a adição de NS resultasse no aumento do 
desempenho mecânico principalmente entre 1 e 3 dias, porém não houve diferença significativa da 
incorporação desse material no desempenho mecânico do concreto comparado com o concreto referência.  
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Diante do exposto, pode-se concluir que para os resultados encontrados nesta pesquisa a adição de SA foi 
mais eficiente do que a utilização de NS para a produção de concretos com maiores resistências. Apesar 
disso, como os resultados da incorporação de NS não seguiram o mesmo padrão de aumento da resistência 
à compressão encontrado na literatura, recomenda-se que em pesquisas futuras sejam realizadas novas 
investigações sobre o desempenho desse material no concreto, como por exemplo: 

• Investigar o efeito de diferentes teores de NS no desempenho mecânico do concreto;

• Analisar a influência da NS na retração do concreto;

• Avaliar o desempenho mecânico de concretos com diferentes tipos de NS;

• Verificar o efeito da incorporação de SA e NS em misturas binárias e ternárias quanto à durabilidade
do concreto.
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Resumo: O presente artigo expõe as parcialidades das intervenções de reabilitação estrutural em edificações, 
centrando-se no caso de estudo de uma habitação antiga típica do Porto, Portugal, constituída por paredes 
exteriores de alvenaria de pedra e paredes interiores, pavimento e cobertura de madeira. Este tipo de 
intervenção exige a análise prévia do estado real da edificação, a fim de identificar os elementos que 
necessitam de dações de reabilitação, reforço ou substituição. Assim o trabalho teve por base os dados 
recolhidos em ações prévias de inspeção do edifício que permitiram realizar o diagnostico do estado de 
conservação e das condições de segurança e de serviço dos elementos estruturais. Em seguida, empregando 
a metodologia BIM (Building Information Modeling), foram estudadas soluções para colmatar as debilidades 
encontradas, em particular na estrutura de madeira dos pavimento e cobertura. Foram adotadas soluções 
em estrutura metálicas e de madeira. No caso dos pavimentos, o uso de perfis metálicos se secção H mostrou 
ser uma boa opção, impactando de forma reduzida com a arquitetura, nomeadamente preservando os pés-
direitos da edificação e permitindo atender todos os requisitos dos Estados Limites Últimos (segurança) e de 
Serviço (conforto – vibração e deformação). Tratando-se de uma construção edificada num país de 
Comunidade Europeia, o processo de verificação e dimensionamento obedeceu às normas vigentes neste 
espaço comunitário: Eurocódigos. Por fim, o artigo ressalta quês, apesar de existem inúmeras técnicas e 
soluções na área de reabilitação de edificações, a sua seleção tem de se apoiar numa boa caracterização 
prévia dos seus elementos construtivos originais: arquitetónicas, materiais, estruturais… de modo que a 
intervenção se possa adequar da melhor forma a essas características, garantindo a sua valorização como 
património histórico local. 

Palavras-chave: Reabilitação estrutural, edificado antigo, BIM, eurocódigos 

1. Introdução

Prática comum em vários países do mundo, a reabilitação de edifícios tem como objetivo a intervenção em 
imóveis com vista à sua preservação como elemento com valor histórico, arquitetónico, material, estrutural, 
garantindo, simultaneamente, as condições de segurança e conforto exigidas nos dias de hoje. Em Portugal, 
essa prática tem vindo a assumir uma relevância crescente, com uma maior aposta neste mercado por parte 
de projetistas e construtores e que acompanha uma maior consciencialização sobre o valor do edificado 
como elemento cultural identitário dos lugares. 

As intervenções de reabilitação de edifícios antigos compreendem um grande número de especificidades e 
um nível de complexidade superior ao das construções correntes, exigindo conscientização e formação dos 
diversos agentes envolvidos. É indispensável um maior rigor na definição ao nível metodológico, estratégico, 
operacional e tecnológico. 
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Neste contexto, o presente artigo expõe o caso de estudo de uma intervenção de reabilitação numa 
edificação situada na cidade do Porto. Descreve, de forma sucinta, as principais características materiais e 
estruturais do edifício, o seu estado de conservação e danos que afetam os seus diferentes elementos 
construtivos. Esta análise prévia é fundamental e é o elemento principal de suporte da proposta de soluções 
estruturais a desenhar e dimensionar no âmbito do projeto de arquitetura do edifício e dos quesitos 
regulamentares estipulados em Portugal, e que serão discutidas e apresentados no artigo. 

2. Caracterização do edifício em estudo

Antes de qualquer tomada de decisão em relação à intervenção arquitetónica e estrutural, deverá ser feito 
o levantamento das características arquitetónicas, materiais estruturais e do estado de conservação do
edifício de forma a poder fazer-se um diagnóstico prévio da situação existente. Esta informação, recolhida
no local através de visitas técnicas e de documentação existente em arquivos, ou noutras fontes de
informação, e tratada dá lugar à construção de um Relatório de Inspeção e Diagnóstico Estrutural (RIDE), que
proporciona o conhecimento necessário à definição das estratégias de intervenção a propor, ou
implementar. No presente caso, o RIDE foi realizado pelo gabinete de projeto NCREP, Consultoria em
Reabilitação do Edificado e Património, Lda. (www.ncrep.pt), e que disponibilizou esta informação.

2.1 Levantamento das caraterísticas construtivas 

A ação de inspeção ao edifício, realizada em fase prévia ao projeto de intervenção, permitiu constatar que 
se tratava de um imóvel de construção tradicional de alvenaria de pedra e madeira, possuindo uma área de 
aproximadamente 300 m², distribuída por quatro pisos: rés-do-chão, 1º, 2º e 3º pisos, este último recuado 
em relação à fachada principal, e duas coberturas: uma sobre parte do 2º piso e outra sobre o 3º piso (ver 
Figura 1).  

Por se tratar de um edifício típico do Porto, Norte de Portugal, é constituído por paredes em alvenaria 
granítica, de folhas simples ou dupla, com espessuras médias variando, respectivamente, entre os 30 cm e 
60 cm. As paredes internas da edificação são de tabique simples, formadas por tábuas costaneiras, com 
espessura total média de 10 cm, que têm como função fulcral compartimentar os espaços e auxiliar no 
suporte da estrutura das escadas.  

Os pavimentos são materializados por vigas de madeira dispostas paralelamente entre si e às fachadas 
principal e de tardoz, apoiadas nas paredes de alvenaria de pedra das empenas. O assoalho, composto por 
tábuas de madeira, é pregado transversalmente à direção das vigas. 

Figura 1 - Tipologia das paredes existentes no edifício 

2.2 Diagnóstico do estado de segurança e conservação 

De acordo com o RIDE, o imóvel em estudo apresentava um razoável estado de conservação estrutural e a 
maioria dos elementos estruturais poderiam ser mantidos através de intervenções pontuais de reabilitação 
e(ou) reforço. Indica ainda que os vigamentos em madeira estavam sujeitos a deformações acentuadas, 
empenos e pequenas degradações, mas que a maioria destes elementos estruturais poderiam ser mantidos, 
embora com substituições pontuais do vigamento. 
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Em relação aos elementos estruturais de alvenaria de pedra, o RIDE conclui que não apresentavam danos 
relevantes, não considerando necessário proceder, com exceção de algumas zonas pontuais, à reabilitação 
e(ou) reforço estrutural da generalidade das paredes de alvenaria de pedra do edifício. Indica ainda que a 
cobertura apresentava um razoável estado de conservação, ainda que com falhas no sistema estrutural que 
tornariam necessário, na fase de projeto, conceber uma nova solução estrutural para as asnas. 

Neste artigo, procedeu-se à análise exclusiva dos pavimentos em madeira e das paredes de alvenaria de 
pedra. A cobertura não foi abordada neste trabalho. 

3. Proposta arquitetónica

A intervenção de reabilitação proposta pela arquitetura compreende a remodelação dos pisos elevados (1º 
ao 3º piso), visando a alteração do edifício inicialmente com carácter unifamiliar para multifamiliar. No 2º e 
3º piso (recuado), a intervenção foi mais profunda, envolvendo a criação de mezaninos. A cobertura proposta 
apresenta alguns ajustes de forma a permitir integrar o espaço do desvão do telhado como área/volume útil 
da habitação nestes dois últimos pisos. Nos restantes pisos, o projeto de arquitetura propõe o 
reposicionamento de paredes interiores, dotando-se os espaços de compartimentação adequada ao uso 
requerido. A estrutura das escadas é mantida pela arquitetura (Figura 2). 

Com a nova arquitetura, criaram-se as seguintes tipologias para a habitação: 

– 3 T1 (no piso 0 e piso 2);

– 2 T0 (no piso 1).

Figura 2 – Cortes longitudinais e transversal do edifício, retirados dos elementos da arquitetura: elementos a construir 
(em vermelho) e a demolir (em amarelo) 

4. Conceção e projeto de reabilitação

4.1 Ações consideradas 

As ações atuantes nos elementos estruturais dos pavimentos (vigas e assoalho) foram consideradas de 
acordo com o Eurocódigo 0, sendo: 

– Peso próprio dos elementos de madeira;

– Paredes de gesso cartonado: carga de 0,50 KN/m2 uniformemente distribuída sobre o assoalho;

– Forro de gesso: carga de 0,12 KN/m2 uniformemente distribuída sobre o assoalho;

– Sobrecarga de 2,0 KN/m2, para o caso de edificações residenciais, uniformemente distribuída sobre o
assoalho.

As vigas de madeira, que servem de suporte às tábuas do assoalho, foram consideradas como sendo 
elementos lineares simplesmente apoiados. Na realidade, a conexão às alvenarias, mesmo no caso em que 
não existem ferrolhos na ligação às paredes, materializa um apoio que se encontra entre uma ligação 
perfeitamente encastrada (sem rotações) e um apoio de rotação livre. Assim, considerando-se uma 
abordagem conservadora, optou-se pelo último cenário, pois este resulta em deslocamentos e momentos 
atuantes maiores. Note-se que no caso das vigas de madeira, a resistência aos momentos negativos é igual à 
dos momentos positivos.  
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4.2 Verificação de segurança 

A verificação de segurança, foi realizada majoritariamente nos elementos estruturais de madeira, uma vez 
que são os que apresentam o maior número de condicionantes. Conforme mencionado previamente, os 
pavimentos são constituídos por vigamento de madeira, mais especificamente castanho (Castânea sativa 
Mil.) de seção retangular. A madeira encontrada enquadrava-se na classe de resistência D30, de acordo com 
classificações da norma UNI EN 338 – Structural Timber.  

A verificação face à ELU passa por garantir a segurança das vigas ao esmagamento na zona dos apoios, aos 
esforços de corte nas extremidades e aos momentos fletores a meio vão. No caso dos ELS, será necessário 
garantir que as peças não apresentem flechas instantânea e a tempo infinito e períodos naturais de vibração 
superiores aos limites regulamentares. 

4.2.1 Estado Limite Últimos: ELU 

A análise perante esforços de corte e flexão, além do esmagamento da seção transversal na região dos 
apoios, segue os critérios presentes no Eurocódigo 5. 

4.2.1.1 Esforço de corte 

A tensão tangencial máxima 𝜏𝑚𝑎𝑥 para um elemento linear de secção transversal retangular é determinado 
pela expressão: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 1,5 
𝑉

𝑏 ℎ
(1) 

Sendo 𝑉 o esforço cortante máximo atuante, 𝑏 e ℎ correspondem, respectivamente, à largura e à altura da 
seção transversal considerada. O critério de verificação de segurança ao corte de elementos de madeira 
consiste em limitar o valor de cálculo da tensão tangencial atuante ao valor de cálculo da resistência ao corte 
da madeira, 𝑓𝑣,𝑑, ou seja: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑓𝑣,𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑣,𝑘

𝛾𝑚
 (2) 

Em que 𝑓𝑣,𝑘 é a tensão resistente característica da madeira, 𝛾𝑚 representa o coeficiente de minoração, igual 
a 1,3, para o caso de madeira maciça, e 𝐾𝑚𝑜𝑑 é um fator de modificação da resistência, que tem em conta o 
efeito da duração das ações e o teor de água da madeira. Para este caso, a norma recomenda que 𝐾𝑚𝑜𝑑 
assuma o valor de 0,6. 

4.2.1.2 Momento fletor 

Deve-se verificar a resistência dos elementos lineares ao momento fletor, considerando-se o efeito da 
flambagem lateral com torção. Para o caso de secções retangulares de madeira maciça, o Eurocódigo 5 
determina que a tensão atuante na madeira seja limitada a: 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =
0,78 𝑏2

ℎ ∙ 𝑙𝑒𝑓
 𝐸0,05 (3) 

𝐸0,05 diz respeito ao percentil de 5% do módulo de elasticidade paralelo à fibra da madeira. O comprimento 

efetivo é representado pela variável 𝑙𝑒𝑓 que, para o caso de vigas simplesmente apoiadas com carregamento 

uniformemente distribuído, é definido como sendo 90% do comprimento real do elemento analisado. 

O critério de segurança genérico consiste em limitar o valor máximo (em módulo) de cálculo da tensão 
atuante de flexão ao valor de cálculo da resistência à flexão. 

𝜎𝑚,𝑑 ≤ 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝐾𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑚,𝑘

𝛾𝑚
(4) 

𝜎𝑚,𝑑 é a tensão atuante de cálculo, igual a 6 𝑀𝑑 (𝑏 ∙ ℎ2)⁄  para o caso de seções retangulares, 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 é um

coeficiente que expressa a redução da resistência ao momento fletor devido a flambagem lateral com torção 
e é função o índice de esbeltez (𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ) do elemento analisado. 

4.2.1.3 Esmagamento nos apoios 
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A verificação da compressão perpendicular ao fio é definida pela imposição de um limite superior de cálculo 
da tensão atuante de compressão: 

𝜎𝑐,90,𝑑 ≤ 𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑 (7) 

𝜎𝑐,90,𝑑 é o valor de cálculo da tensão atuante de compressão perpendicular ao fio, 𝑓𝑐,90,𝑑 é o valor de cálculo 
da tensão resistente de compressão perpendicular ao fio e 𝑘𝑐,90 é um coeficiente que traduz o efeito da 

variação da resistência da peça com a geometria e com a extensão da zona carregada. 

Por via de regra, o fator 𝑘𝑐,90 deve ser tomado como unitário, embora em vigas sobre apoios discretos com 
ℎ ≤  𝐼1 2⁄  (Figura 7), os valores de 𝑘𝑐,90 a adotar são de 1,50. O uso de valores elevados de 𝑘𝑐,90 pode dar 
origem a deformações transversais de compressão de até 10%. Tais deformações podem vir a causar 
problemas relacionados sobretudo com a utilização, mas também com as ligações que forem afetadas. 

4.2.2 Estado Limite de Serviço: ELS 

Os valores informados nos subcapítulos seguintes para verificação em ELS (deformações e vibrações) foram 
retirados do Eurocódigo 5. 

4.2.2.1 Deformações 

Para o caso das deformações instantâneas, calcula-se considerando-se uma combinação característica de 
ações e utilizando-se parâmetros de resistência médios dos módulos de elasticidade e de distorção do 
material. A flecha a tempo infinito é determinada para a combinação quase permanente de ações e utiliza 
parâmetros de resistência médios corrigidos por um coeficiente 𝑘𝑑𝑒𝑓, que tem em conta os efeitos da 

fluência. Tal coeficiente depende do tipo de madeira utilizada (sólida ou lamelada colada) e da Classe de 
Serviço (ambiente interior, protegido ou não protegido, ou ambiente exterior). 

Os limites estabelecidos pelo Eurocódigo 5 para as flechas instantâneas 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 e a tempo infinito 𝑤𝑓𝑖𝑛 no caso 

de vigas simplesmente apoiadas de comprimento 𝑙, são: 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 ≤ 𝑙 300⁄  a 𝑙 500⁄     e    𝑤𝑖𝑛𝑓 ≤ 𝑙 150⁄  a 𝑙 300⁄  (8) 

4.2.2.2 Vibrações 

O Eurocódigo 5 aconselha que, para que o caso de pavimentos em madeira de edifícios residenciais, a 
frequência do primeiro modo natural de vibração vertical seja superior a 8 Hz, a fim de evitar qualquer 
desconforto aos utilizadores. Além disso, estabelece um procedimento simplificado para o cálculo da 
frequência do primeiro modo de vibração a partir da relação seguinte: 

𝑓1 =
𝜋

2 𝑙2
 √

(𝐸𝐼)𝑙

𝑚
(9) 

Sendo 𝑙 a maior dimensão do pavimento, 𝑚 a massa uniformemente distribuída sobre o assoalho 
(considerando apenas o peso próprio do mesmo e das vigas de madeira que o apoiam) e (𝐸𝐼)𝑙  representa 
uma rigidez equivalente do pavimento na direção perpendicular às vigas de madeira. 

4.2.3 Resumo das verificações 

4.2.3.1 Pavimentos 

Foi escolhido um pavimento do piso 1 junto à fachada principal, de geometria mais ou menos retangular, 
com dimensões de 4,68 x 6,34 m², que se considerou como sendo representativo deste estudo. O pavimento 
apresenta nove vigas retangulares com seções distintas (base variando entre 11 e 18 cm e altura variando 
entre 12 e 22 cm). Note-se que o assoalho, quando bem fixo às vigas (num pavimento construído de acordo 
com as boas regras da arte, todas as tábuas do assoalho pregam em todos as vigas que encontram), exerce 
a função de conectar as vigas entre si, a fim de permitir com que toda a estrutura do pavimento trabalhe de 
forma conjunta. Em particular, ao aplicarem-se cargas sobre o pavimento, estas são direcionadas 
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preferencialmente para as vigas que apresentam maior rigidez/secção/resistência, reduzindo os esforços nas 
vigas de menor resistência, ou seja, uniformiza o comportamento do pavimento, em particular a sua 
deformação. Tal comportamento permite adotar uma simplificação na modelação estrutural a partir da 
adoção de uma seção única com propriedades geométricas (área e inércia) médias. 

Tendo como base as seções utilizadas, adotou-se uma seção transversal de área e inércia médias igual a 
média simples das áreas e inércias das vigas que sustentam o assoalho, obtendo-se 𝐴𝑚é𝑑𝑖𝑎 de 228 cm² e 
𝐼𝑚é𝑑𝑖𝑎 de 5427 cm², o que corresponde a uma seção de largura 𝑏 igual a 13,5 cm e altura ℎ de 16,9 cm. 

As vigas foram modeladas com elementos lineares. Para o assoalho de madeira, utilizaram-se elementos 
finitos de casca com quatro nós, definindo-se para este caso um material ortotrópico, com a rigidez principal 
perpendicular à direção das vigas de madeira e igual à do assoalho, e 10% do valor da rigidez principal na 
direção paralela às vigas. Esta condição visa simular com maior precisão o comportamento das tábuas que 
compõem o assoalho e que se dispõem transversalmente às vigas de apoio do pavimento. 

Constata-se, de um modo geral, que em edifícios com esta tipologia, o fator que mais condiciona a verificação 
dos pavimentos é o ELS de vibração do pavimento. No caso do pavimento em análise, a frequência do 
primeiro modo de vibração determinada pelo modelo em elementos finitos é de 6,46 Hz, valor que é idêntico 
ao calculado através da metodologia simplificada do Eurocódigo 5 (Equação 9), 6,50 Hz, sendo ambos 
inferiores ao limite de 8 Hz definido por esta Norma Europeia. 

Para além disso, o pavimento somente verifica a segurança ao esforço de corte e ao esmagamento nos 
apoios, ocorrendo violações nas verificações de segurança com relação ao momento fletor (considerando-se 
o efeito da flambagem lateral com torção) e às deformações instantâneas e a tempo infinito.

Quadro 1 – Verificações das vigas de madeira do pavimento não reforçado 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 547 𝑘𝑃𝑎 < 1385 𝑘𝑃𝑎 = 𝑓𝑣,𝑑 ✓

𝜎𝑚,𝑑 = 16,42 𝑀𝑃𝑎 > 13,85 𝑀𝑃𝑎 = 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑑 

𝜎𝑐,90,𝑑 = 0,62 𝑀𝑃𝑎 < 3,69 𝑀𝑃𝑎 = 𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑 ✓ 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 27,0 𝑚𝑚 > 15,6 𝑚𝑚 = 𝑙 300⁄  

𝑤𝑓𝑖𝑛 = 35,2 𝑚𝑚 > 31,2 𝑚𝑚 = 𝑙 150⁄  

𝑓1 = 6,46 𝐻𝑧 < 8,0 𝐻𝑧 

4.2.3.2 Paredes de alvenaria 

A verificação das paredes de alvenaria de granito passou por cumprir dois requisitos: 

– Tensões de compressão de cálculo máximas instaladas em ELU de 1,5 MPa (tensão resistente de cálculo).
A resistência característica à compressão de paredes de alvenaria granítica pode ser considerada, de
acordo com a norma italiana NTC 2018, igual a 3,0 MPa. Considerando-se um material de maior
heterogeneidade de suas propriedades físicas, assume-se um coeficiente de redução da resistência igual
a 2,0.

– Inexistência de zonas tracionadas (trações de baixa magnitude devido a cargas pontuais aplicadas pelas
vigas do assoalho ou causadas por aberturas são permitidas).

Deve-se dar uma atenção especial às cargas horizontais, como são as ações devidas ao vento e ao sismo, pois 
tendem a fletir as paredes de alvenaria e com isso tracioná-las. O peso próprio das paredes influencia de 
maneira positiva à estabilidade das paredes, enquanto a existência de grandes aberturas provoca 
descompressões e promove a ocorrência de zonas tracionadas.  

Após a modelagem em elementos finitos da edificação, constatou-se que a tensão máxima de compressão é 
de 1,32 MPa, valor abaixo da tensão resistente de cálculo. Observaram-se somente tensões de tração 
reduzidas localizadas junto das aberturas dos vãos das fachadas.  

Por atender as verificações regulamentares, não houve necessidade de intervenção ao nível das alvenarias. 
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Figura 2 - À esquerda, mapa de tensões de compressão; à direita, mapa de tensões de tração 

5. Soluções de intervenção

Após a verificação de segurança de todos os elementos existentes, os que verificaram os requisitos 
regulamentares foram mantidos sem necessidade de implementar qualquer solução de intervenção. Em 
contrapartida, para os elementos que não cumpriram as verificações de segurança, foram propostas medidas 
de intervenção. 

5.1 Pavimentos 

No caso dos pavimentos que não cumpriram os requisitos regulamentares, como foi o caso do pavimento 
detalhado anteriormente, a solução adotada passou pelo reforço dos pavimentos com a instalação de novas 
vigas metálicas entre as vigas existentes. 

É aconselhável o emprego de perfis que possuam rigidez flexional próxima das dos elementos existentes, de 
maneira a permitir uma deformação conjunta do pavimento mais harmoniosa e garantir um melhor equilíbrio 
na distribuição de esforços pelas várias vigas. O perfil escolhido, HE100A de aço do tipo S275, veio a atender 
os requisitos de segurança e os aspetos agora referidos, garantindo ainda a altura do pé direito existente. 

Observa-se que, após reforço, os esforços de corte 𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 e flexão 𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 máximos e as deformações 
instantâneas 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑥 e a tempo infinito 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥 reduziram-se consideravelmente. Além disso, a 

frequência do primeiro modo de vibração 𝑓1 do pavimento encontra-se acima do valor limite indicado pelo 
Eurocódigo 5. 

– 𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 4,24 𝐾𝑁

– 𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 5,27 𝐾𝑁. 𝑚

– 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 13,6 𝑚𝑚

– 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 17,9 𝑚𝑚

– 𝑓1 = 8,69 𝐻𝑧

Em ELU, garantiu-se um fator de segurança 𝐹𝑆 (rácio entre esforços resistente e atuante) igual a 5,0 para 
tensões tangenciais e igual a 1,7 para tensões de flexão. 

O perfil HE100A apresenta resistência ao corte de 120,03 KN para tensões tangenciais paralelas à alma e 
resistência ao momento fletor, considerando-se o efeito de flambagem lateral com torção para uma viga 
simplesmente apoiada de 4,68 m de comprimento, de 9,06 kN.m. Estes valores foram calculados levando-se 
em consideração os preceitos presentes no Eurocódigo 3. Os esforços atuantes máximos nas vigas metálicas 
do pavimento analisado, em ELU, foram de 5,16 KN para o esforço de corte e 6,50 KN.m para o momento 
fletor. Tais valores encontram-se abaixo dos valores limites indicados acima, verificando-se a segurança. 

A configuração final para o pavimento analisado encontra-se representado na Figuras 13 indicada abaixo: 
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Figura 3 - Representação do pavimento reforçado 

5. Conclusões

A reabilitação de edifícios é uma ação que se vê cada vez mais necessária, devido a crescente consciência da 
necessidade de proteger os bens imóveis com valor identitário cultural dos lugares. A decisão de realizar um 
projeto de reabilitação ou reforço em edifícios desta tipologia deve ter como propósito melhorar o seu 
comportamento, garantindo o respeito dos requisitos regulamentares e, simultaneamente, deve envolver 
técnicas pouco invasivas e que minimizem as alterações à estrutura original. Este duplo objetivo obriga a 
pensar em soluções caso a caso, preferindo as que melhor se adaptem às características arquitetónicas, 
estruturais e materiais de cada edifício, mas também ao seu estado de conservação e alterações 
arquitetónicas propostas.  

O presente artigo procurou exemplificar a conceção de modelos numéricos de elementos finitos de forma a 
simplificar as estratégias de implementação, reformulação e adaptações necessárias a nível de projeto. 
Através destes modelos foram realizadas verificações de segurança, de acordo com as normas vigentes, e 
propôs-se uma solução de reforço para a melhoria do comportamento estrutural dos pavimentos. A adoção 
de perfis metálicos intercalados com as vigas de madeira dos pavimentos pode ser uma opção interessante, 
se for desenhada de forma a garantir a sua boa integração na arquitetura dos espaços e um bom 
comportamento estrutural, ou seja, uma redistribuição de esforços equilibrada entre vigas e uma 
deformação harmoniosa do pavimento. 

Neste estudo não se analisaram as ligações entre os novos elementos metálicos e as paredes de alvenaria 
existentes. Estas ligações devem ser bem ponderadas de forma a garantir uma boa transmissão de esforços 
entre os elementos e a não introdução de esforços anómalos nos elementos existentes. 
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O tema sobre conservação, reabilitação e manutenção de estruturas já edificadas vem criando força e 
destaque, seja devido à ideia de sustentabilidade que está cada vez mais em alta, seja por pressão da 
sociedade que hoje já reconhece maior valor em seus patrimônios. Neste contexto, é reconhecida a 
necessidade e pertinência de métodos de avaliação de estruturas existentes. No entanto, estes métodos 
devem ser calibrados e validados. O grande número de variáveis envolvidas e a suas incertezas, como as 
diferentes tipologias estruturais, as condições dos materiais, as cargas atuantes, as condições de 
agressividade ambiental, entre outros, devem ser considerados com rigor, por forma que o modelo descreva 
adequadamente o funcionamento correto e preveja o nível de segurança da estrutura existente. 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o Método MAIS, nova metodologia probabilística que 
acopla uma análise de confiabilidade com um processo de inspeção e avaliação das condições estruturais de 
edificações existentes em concreto armado e suas patologias. O Método MAIS possibilita a identificação dos 
mecanismos de degradação ativos e a determinação do nível de segurança da estrutura, resultando num 
prognóstico estimado do funcionamento e segurança atual e futuro do sistema estrutural em análise.  Ele 
consiste em descompor a estrutura em classes e em elementos para avaliá-los individualmente e como um 
todo. Esse método tem os resultados comparados com a Metodologia GDE. Neste artigo o foco é no Dano 
do elemento (��).   

 A comparação foi realizada em um mezanino presente na Universidade de Brasília (UnB) e, como resultado, 
verificou-se que o Método MAIS é menos conservador e mais ressonante com a realidade em comparação 
com a Metodologia GDE, que tem a tendência de supervalorizar os danos.  

Palavras-chave: Avaliação estrutural; Método MAIS; Inspeção sensorial; Concreto armado. 
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1. Introdução

O tema conservação de patrimônios nunca foi tão presente na mídia, na sociedade e nas empresas quanto 
atualmente. A atual propagação da ideia de desenvolvimento sustentável, que considera a necessidade do 
presente sem comprometer as gerações futuras, incentiva o espalhamento desse tópico. Ser sustentável é 
bem visto e bem quisto e, e essa é uma realidade mundial. Tal fato abriram os olhos para a necessidade da 
manutenção e conservação das edificações já construídas, não apenas pela edificação em si, mas também 
porque as dimensões de um prédio e todo o material já aplicado nele torna inviável sua demolição e 
reconstrução em larga escala. Outro ponto é a lotação das cidades. Os centros urbanos encontram-se 
preenchidos, sendo difícil até mesmo encontrar terrenos baldios disponíveis para para construir algo do zero, 
o que deixa como opção a reabilitação dos já que já estão edificados. O abandono de edificações é uma
realidade que pode e deve ser revertida, adaptando os prédios antigos às necessidades atuais.

Outro fator que intensificou a tendência do tema é a globalização. A modernidade, a tecnologia, a aceleração 
do estilo de vida, a globalização, o neoliberalismo e a exclusão social advinda dele produziram uma reação 
que, de certa forma, fortaleceu reinvindicações e formas de expressão regionais e locais. É como se a 
sociedade procurasse algo duradouro, constante, forte e representativo para olhar e se lembrar de quem 
são, que reforce a própria identidade, em meio a esse turbilhão. Isso intensificou o estudo sobre a 
conservação de patrimônios. O objetivo da conservação do patrimônio não é perpetuar o passado, mas sim 
representar o patamar de referência, o conjunto de fatores por meio das quais as sociedades se reconhecem, 
se identificam, constroem e reconstroem seus valores e trajetória, mantendo o caráter social da população. 
Ele vai muito além de ser um prédio ou monumento que é útil ao ser humano, sendo mais valorizado pelo 
seu valor histórico e cultural.  

Um exemplo que comprova essa constatação é o incêndio que atingiu a catedral de Notre-Dâme, em Paris, 
em abril de 2019, já que tal infortúnio gerou grandes comoções ao redor do mundo, e não pelo fato de ser 
uma edificação usada para celebrar eventos religiosos, mas pelo que ela provoca e representa ao coletivo. 
Questiona-se então se tamanha preocupação com a conservação dos patrimônios do passado não enrijeceria 
a criação e a inovação, que é também necessária para sobrevivermos aos tempos modernos. De acordo com 
Choay (2006), tal constatação não é verdadeira uma vez que a não preservação privaria a sociedade de 
memórias e raízes essenciais à inovação e à evolução.  

2. Metodologias para a Avaliação de Estruturas em Concreto Armado

Para o correto dimensionamento de estruturas, duas são as perspectivas que devem ser levadas em 
consideração: a segurança estrutural, ligada à necessidade de reduzir o risco de colapso inerente à qualquer 
obra feita pelo homem e exposta à natureza, e o adequado comportamento da estrutura em serviço, ligado 
à necessidade de atender às demandas dos usuários com conforto e, concomitantemente, reduzir os custos 
de manutenção.  

Ainda que bem projetadas e executadas, os mecanismos de degradação de uma edificação são complexos e 
patologias podem surgir, diminuindo o seu desempenho. Sendo assim, metodologias fundamentadas devem 
ser aplicadas para projetá-las, de modo que durem com desempenho satisfatório por sua vida útil, e também 
para avaliá-las e mantê-las. Projetar uma nova estrutura e avaliar uma já existente implicam no uso de 
metodologias diferentes. Enquanto a primeira, fundamentada nos vários estados limites, pode ser 
considerada um processo de decisão, a segunda deve levar em conta as diversas incertezas presentes, possui 
um número de variáveis mais elevado, e objetiva assegurar que há um nível adequado de segurança com 
relação às cargas existentes e potenciais (CEB, 1998).  

Depois de anos de avanço científico, algumas metodologias já aceite pelos profissionais da área são 
conhecidas e já foram aplicadas. Uma delas é a metodologia Condition Rating, divulgada pelo Comité 
Européen du Béton (1998) proposta para ser aplicada em populações extensas de avaliação no qual, através 
de um índice de dano e um fator de deterioração, identifica os elementos que estão mais danificados. Em 
resumo, ele é composto de três etapas: primeiramente é feita a inspeção visual junto com a avaliação 
preliminar da condição da estrutura, observando as forças aplicadas, as ações estruturais, a hierarquia de 
importância de seus componentes e identifica-se as regiões mais danificadas; em seguida a intensidade da 
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patologia e sua extensão são constatadas para determinar o índice numérico do nível de dano; enfim, faz-se 
a avaliação da segurança com o cálculo da força residual dos elementos. 

Proposta recentemente por uma conjunção de pesquisadores italianos, portugueses e brasileiros, outra 
metodologia é o Alert-D (Sangiorgio et. Al., 2018). Seu diferencial é que integra ferramentas de inteligência 
artificial e informações tecnológicas a um Sistema de Apoio à Decisão (SSD). Primeiramente é realizado um 
Processo Analítico Hierárquico (AHP-Analytic Hierarchy Process) dos elementos da construção. Nele, quatro 
são os fatores aplicados a cada um dos danos encontrados: severidade da patologia, extensão da patologia, 
componente danificado e posição do componente. Como cada peso é associado a apenas um critério e 
alternativa, e já que a gama de alternativas é conhecida, os pesos são atribuídos automaticamente. Então 
esse Processo Analítico Hierárquico é aplicado à nova formulação dos Indicadores-Chaves de Desempenho 
(KPI-Key Performance Indicator), que objetiva destacar a presença de diversas patologias em um único 
componente. Então o resultado é aplicado ao Modelo de Dano para corrosão de armaduras de Tuutti (1982) 
para que se encontre o grau de deterioração da estrutura.  

Outra metodologia existente é a GDE, que é uma das utilizadas no presente trabalho. Ela foi criada por Castro 
(1994), e procura estabelecer critérios para quantificar o nível de degradação dos elementos isolados e da 
estrutura globalmente, tornando possível criar um programa de manutenção periódica estabelecendo as 
ações que devem ter prioridade de acordo com o nível de criticidade de cada elemento. Baseia-se no modelo 
de dano de Tuutti (1982), mostrado no item 3.2. 

Desde então, a metodologia evoluiu e foi refinada por Fonseca em 2007, sendo essa a versão utilizada nessa 
comparação. A sua metodologia consiste em dividir a estrutura global elementos, que formam famílias. Em 
vistoria in loco, cada patologia existente recebe um Fator de dano (��),  e um Fator de intensidade (��),. 
Deste modo, calcula-se o Grau de deterioração do elemento (���), conforme Equação 1.  

��� = ��á�. ∙ �1 +
∑ �����á�.

�
���

∑ ��
�
���

�    (1) 

3. Método MAIS

O Método MAIS – Método Acoplado Integridade e Segurança – apresentado em Oliveira et al. (2020) destaca-
se por considerar tanto a integridade, ou seja, o estado de conservação da edificação, quanto a segurança da 
estrutura. Por levar em conta as incertezas presentes no processo de avaliação através do uso da 
probabilidade, permitindo um resultado mais assertivo, e por usar a parametrização na inserção dos dados, 
a velocidade da inspeção é impulsionada. A Figura 1Error! Reference source not found.  apresenta o 
Fluxograma da Metodologia MAIS, que é explicado neste tópico.  

O primeiro passo é essencial receber a devida atenção para o sucesso da avaliação. Deve-se saber claramente 
qual a sessão da edificação será avaliada e obter o máximo de informações possíveis sobre suas 
características construtivas como idade, história, projetos, técnicas construtivas, tipologia, materiais 
utilizados, etc. Em seguida, com o auxílio do projeto, ou se necessário deve-se fazer o levantamento 
estrutural in loco, separar a estrutura em classes. Sugere-se dividi-las em: cortinas, pilares, vigas, 
rampas/escadas, elementos arquitetônicos, fundação, juntas de dilatação, lajes e reservatórios. Cabe ao 
profissional responsável avaliar quais dessas classes se adequam à estrutura. Separa-se então a classe em 
elementos, no qual cada um deles deve ser nomeado. Exemplificando: cada componente pertencente à 
classe de pilares deve receber uma identificação (pilar 1, pilar 2, pilar 3, etc.) de vigas (viga 1, viga 2, viga 3, 
etc.) e assim sucessivamente.   

Após essa preparação iniciação, partimos para a avaliação in loco. É necessário ter em porte do caderno de 
instruções já com as tabelas a serem preenchidas. Esse caderno apresenta as informações básicas para uma 
vistoria, além de matrizes de desempenho a serem preenchidas pelo profissional ou equipe especializada 
responsável que são necessárias para seguir o fluxograma. Cada elemento deve ser fotografado.  
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Figura 1 - Fluxograma Método MAIS 

Fonte: autora 

Para cada patologia encontrada em cada elemento, atribui-se três fatores: 

 Fator de Dano (��): usado para projetar o nível de relevância daquele dano na funcionalidade

daquele elemento. Isso porque uma patologia, por exemplo, umidade, pode ter maior impacto em

pilares que em lajes. É previamente definido, ou seja, é tabelado;

 Fator de Intensidade (��): atribui o grau de severidade e a evolução da manifestação patológica

naquele determinado componente. É definido no momento da inspeção pelo profissional e fazê-lo

não é simples, uma vez que o ambiente e o contexto devem ser considerados;

 Fator de Extensão (��): busca traduzir o grau de espalhamento do dano no elemento, afinal, uma

avaria pequena em um elemento representa um desgaste menor que em grande parte do

componente. É uma tarefa que depende da patologia envolvida. É determinado in loco pelo

inspetor.
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Cada dano tem comportamento e evolução diferente, que varia de acordo com diversos fatores como 
utilização, manutenção e ambiente em que se encontra. Por isso é um desafio parametrizar corretamente o 
Dano (�) individual de cada patologia, que busca traduzir o grau de deterioração que ela causa. Tal discussão 
foi apresentada em Oliveira (2020) onde concluiu-se que o modelo de dano de Heidecke era o mais 
adequado. Sendo assim, sabendo os Fatores de dano, intensidade e extensão de cada patologia presente em 
cada elemento, calcula-se o Dano (�), conforme apresentado no tópico 3.2. 

O Dano do Elemento (��) é calculado conforme Equação 2. Na sua formulação, sobre o maior dano existente 
é acrescido uma média ponderada que representa as outras patologias presentes. Já a segunda parte da 
equação (� 2� − 1⁄ ) compara esse valor da primeira parte da equação com o maior valor de Dano possível 
para aquelas anomalias presentes, ou seja, o valor do dano caso todos esses fatores fossem igual a 1.  

�� =  ��á�  �1 +
∑ �����á�

�
���

∑ ��
�
���

� �
�

����
 (2) 

Onde:  

��: dano do elemento; 

��á�: Maior dano presente no elemento; 

��: danos presentes no elemento; 

m: número de patologias presentes no elemento. 

O Fator de Integridade do Elemento (����.�), que estima a porcentagem do elemento que se encontra em 
boas condições, é calculado através da Equação 3. 

����.� = 1 − ��    (3) 

O Dano da classe (��) é a média direta do dano de cada elemento com um coeficiente de segurança de 15%, 

conforme Equação 4. O Fator de integridade da classe (����.�) segue o mesmo critério do Fator de integridade 

do elemento e é apresentado na Equação 5.  

�� =  ��� � 1,15  (4) 

����.� = 1 − ��             (5) 

Atribui-se então o Fator de Relevância de cada classe, que considera a sua importância em função da sua 
responsabilidade no comportamento estrutural global e no bom desempenho da mesma. Isso permite o 
cálculo do Fator de Integridade da Estrutura globalmente, sua Confiabilidade e, por fim, sua Probabilidade 
de Falha. O presente trabalho focará apenas nos Danos do elemento e da classe, logo essas últimas etapas, 
bem como os Fatores de integridade, não serão abordados.  

3.1. Escalas 

A correta parametrização permite resultados mais coerentes e dá velocidade à inspeção, à programação e 
ao resultado. Tendo isso em vista, essa é uma fase que requer olhar atento durante o desenvolvimento da 
metodologia, por isso aqui é exposto a escala utilizada em ambos os métodos utilizados para o Fator de dano 
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(��) no método MAIS, correspondente ao Fator de ponderação (��) na metodologia GDE, e para o Fator de 

intensidade (��).  

Quadro 1 - Parametrização Fatores de Dano e de Integridade para os métodos MAIS e GDE 

O Fator de extensão (Fe) está incluso apenas no Método MAIS e é distribuído conforme o Quadro 2. 

Quadro 2 - Parametrização do Fator de Extensão (Fe) 

Tão relevante quanto a correta parametrização dos dados de entrada para o cálculo final é o ajuste adequado 
da classificação dos resultados encontrados. Assim a classificação do Dano do elemento (��), 
correspondente ao Grau de dano do elemento (���) e também da estrutura ocorre conforme o Quadro 3, 
fundamentado em Fonseca (2007).  

Quadro 3 - Classificação dos níveis de deterioração do elemento 

3.2. Modelo de Dano 

Encontrar o modelo de dano mais adequado para a avaliação é fundamental, e os dois modelos usados, o de 
Tuutti (1982) e o de Heidecke, são explorados aqui.   

O modelo de Tuutti apresenta duas fases de comportamento linear: a iniciação, que envolve a lenta 
penetração de susbtâncias deletérias (carbonatação e/ou penetração de cloretos) na microestrutura do 
concreto até que atinjam um limite em que o seu comportamento muda. Nessa fase então o problema ainda 
não é visível. E a propagação, período no qual há um aumento na velocidade do processo de degradação. 
Quando o pH do concreto desce a valores inferiores a 9-10, ou o teor de cloretos ultrapassa o valor crítico, 
inicia-se o processo de corrosão após a despassivação das armaduras até níveis inaceitáveis de deterioração 

Fator Lesões Letreiro MAIS GDE

Muito pouca --- --- 1

Pouca A 0,4226 2

Intermediária B 0,6265 3

Importante C 0,87 4

Muito importante D 1 5

Sem lesões --- 0 0

Lesões leves A 0,4226 1

Lesões toleráveis B 0,6265 2

Lesões graves C 0,87 3

Lesões críticas D 1 4

Fator de 

Intensidade (Fi)

Fator de Dano 

(Fd)

Fator
Extensão da 

patologia (%)
Letreiro MAIS

< 2 --- ---

02 - 10 A 0,4226

10 - 30 B 0,6265

30 - 70 C 0,87

≥ 70 D 1

Fator de 

Extensão (Fe)

Grau de 

Dano
AÇÕES A SEREM ADOTADAS

Baixo 0 a 0,14 0 a 14 Estado aceitável. Manutenção preventiva.

Médio 0,15 a 0,49 15 a 50
Definir prazo/natureza para nova inspeção. Planejar intervenção 

em longo prazo (máx. 2 anos).

Alto 0,5 a 0,74 50 a 80
Definir prazo/natureza para inspeção especializada detalhada. 

Planejar intervenção em médio prazo (máx. 1 ano)

Sofrível 0,75 a 0,89 80 a 100
Definir prazo/natureza para inspeção especializada detalhada. 

Planejar intervenção em curto prazo (máx. 6 meses).

Crítico 0,9 a 1 Inspeção especial emergencial. Planejar intervenção imediata.

MAIS GDE

> 100
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que levam ao colapso. Castro (1994) observou que o processo de iniciação leva cerca de 60% do tempo, 
ocorrendo a maior parte do dano durante a segunda fase, que representa menos da metade do tempo, cerca 
de 40% do processo.  

O modelo de Heidecke considera a idade efetiva do imóvel, a vida útil e o coeficiente de depreciação e 
composto por uma única linha curva. Isso é uma vantagem ao modelo, pois por ser uma única equação, 
facilita sua programação e acelera a análise. Uma análise mais profunda dos modelos foi realizada para 
decidir qual é o mais adequado e, ao compará-los através da sobreposição de um gráfico ao outro, nota-se 
que seus comportamentos são similares e que o modelo de Heidecke se adaptou bem ao observado por 
Castro (1994).  

Figura 2 - Modelo de Dano de Tuutti e Heidecke. 

Fundamentado no Modelo de Tuutti, Fonseca (2007) encontrou a Equação 5, que representa a fase da 
iniciação, e a Equação 6, que representa a propagação. 

�� �� ≤ 2,0 → � = 0,8 � �� � ��     (5) 

�� �� ≥ 3,0 →  � = (12 �� − 28)� ��    (6) 

Já fundamentado no Modelo de Heidecke, tem-se a Equação 7, que representa a parábola do modelo. 

� = (1,9738 ��� − 1,1187 �� + 0,1513) �� ∗ ��       (7) 

Sendo assim, essas foram as equações utilizadas no estudo de caso para determinar qual o modelo de 

dano que mais se adapta. A parametrização escolhida no Método MAIS, conforme item Error! Reference 

source not found., valoriza os pontos presentes quando o processo de corrosão já superou os 60%, uma 

vez que três dos seus quatro pontos (Letreiros B, C e D do Quadro 1) encontram-se nessa fase de 

propagação, e apenas um dos pontos (Letreiro A do Quadro 1) está na fase de iniciação.  Isso porque 

diversos autores concordam que nessa primeira fase, as patologias são praticamente inexistentes, não 

sendo possível detectá-las via inspeção sensorial. A distribuição linear da escala resultaria numa 

supervalorização das patologias ainda em estado inicial.  
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4. Estudo de Caso – Mezanino do Instituto Central de Ciências da UnB

O Método MAIS visa contribuir para a humanidade com uma organização sistemática de avaliação de 
edificações em concreto armado já existentes, com foco em patrimônios que representam a identidade de 
um povo. Em geral, as universidades são prédios imponentes que representam uma cidade, e o mesmo 
ocorre com a Universidade de Brasília, que está localizada no Plano Piloto de Brasília, patrimônio cultural da 
humanidade tombado em 1987 pela UNESCO, por ser considerada um marco na história do planejamento 
urbano.  

Tendo isso em vista, o valor imaterial da Universidade de Brasília (UnB) é inestimável e o método MAIS foi 
aplicado no mezanino da sua entrada norte, mais conhecida como ceubinho, presente no Instituto Central 
de Ciências (ICC). Sua construção teve início em 1962 e foi finalizada em 1975. É uma edificação que comporta 
vários departamentos, faculdades, laboratórios e anfiteatros, representando a interdisciplinaridade entre os 
cursos. É uma obra que certamente marca todo estudante e professor da universidade. A Figura 3 mostra 
uma vista aérea do ICC, com a entrada norte destacada, e é como mostra a Figura 4.  

Figura 3 - Vista aérea do ICC 

Fonte: Artchist1 

Figura 4 - Mezanino entrada sul 

Fonte: Walter Vilhena (1992) apud FONSECA (2007). 

1 Fonte: https://artchist.blogspot.com/2015/04/universidad-de-brasilia-instituto.html. Acesso em fevereiro de 2021.  
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4.1. Sistema Construtivo 

O mezanino do ICC foi construído em concreto armado e, diferente do resto da edificação que usou o 
concreto pré-moldado, aqui optou-se pelo protendido. A laje possui formato trapezoidal e, em levantamento 
in loco, constatou-se que a base menor possui 13,75 m e a maior 24,60 m, totalizando 872 m² de área. Ligada 
à extremidade da laje A do mezanino há uma rampa com 2 m de largura e 12 m de comprimento em formato 
de ferradura. 

Assim como todo o ICC, as lajes dos mezaninos também são em concreto armado, entretanto neste caso ele 
não é pré-moldado, mas sim protendido.  A laje é dupla com um caixão perdido de 60 cm de espessura com 
formato é trapezoidal, através de um levantamento in loco, constatou-se que sua base menor é de 13,75 m 
e a base maior 24,60 m, totalizando 872,46 m² de área. Divida por uma junta de dilatação, a laje foi delimitada 
em Lado A e Lado B. A Laje A possui um balanço de 12,85 m a contar do eixo do pilar, sendo que a outra 
extremidade da laje está apoiada na Laje B, formando um dente de Gerber. A Figura 5 e a Figura 7 apresentam 
respectivamente um desenho da planta baixa e o corte do mezanino. 

Figura 5 - Planta baixa do mezanino da entrada norte do ICC (UnB) 

Fonte: autora. 

Figura 6 - Corte do mezanino da entrada norte do ICC (UnB) 

Fonte: autora. 

4.2. Ensaios Técnicos 

Ensaios técnicos foram realizados para melhor entendimento da estrutura, e eles serão expostos a seguir. 

 Monitoramento de Fissuras

A fissura é um sinal de que a estrutura se mexeu. É necessário saber se as fissuras ainda estão ativas, ou seja, 
se ainda se movimentam, ou se estão inativas, mostrando que a estrutura se acomodou. Para tal faz-se um 
ensaio de monitoramento das fissuras na qual placas de gesso são aplicadas sobre elas. Caso estejam inativas, 
o gesso continuará contínuo e liso, caso estejam ativas o gesso mostrará claramente essa movimentação
através de uma fissura. O ensaio constatou que sim, havia a presença de fissuras ativas no mezanino, ou seja,
a estrutura ainda se movimenta.
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Figura 7 - Monitoramento fissuras com placas de gesso. 

Fonte: autora. 

 Mapeamento de Fissuras

Fazer o mapeamento de danos é uma ótima ferramenta para visualizar globalmente o estado da estrutura 
quando avaliada a olho nu por uma inspeção visual. Neste estudo de caso foi realizado o mapeamento das 
fissuras presentes que é apresentado na Figura 8. O resultado mostrou que o elemento se encontra 
comprometido com a presença de fissuras. O ensaio de monitoramento com gesso auxiliou nesse processo. 

Figura 8: Mapeamento de fissuras mezaninos ICC Norte e Sul, respectivamente. 

Fonte: autora. 
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 Imagens Termográficas

Um obstáculo dos profissionais da área da engenharia diagnóstica é a impossibilidade de ver e saber o que 
há dentro das estruturas e quais foram as técnicas construtivas e tipologia do local. Como alternativa surge 
a termografia, ferramenta não destrutiva que, com o auxílio de uma câmera específica, capta as diferenças 
de temperatura de um corpo.  
No mezanino, permitiu-nos saber a tipologia da laje, que é constituída por vigotas entre as lajes, no caixão 
perdido, como mostra a Figura 9 - Imagens termográficas mezanino ICC Norte..  

Figura 9 - Imagens termográficas mezanino ICC Norte. 

Fonte: autora 

 Vistoria

Para aplicar a metodologia de avaliação da estrutura, uma vistoria em junho de 2019 foi realizada e o

levantamento das patologias feito. A estrutura foi decomposta duas classes: pilares e lajes. Elas foram

divididas e nomeadas em elementos, separados em Lado A e Lado B pela junta de dilatação. A classe de

pilares foi desmembrada em doze elementos e foram nomeados de acordo com a sua locação; já a classe de

lajes foi dividida em dezoito elementos, como mostra a Figura 10.

Com o auxílio do caderno de inspeção, cada patologia foi avaliada e atribuída a uma Fator de Dano (��),

Fator de Intensidade (��),  e Fator de Extensão (��), para encontrar o Dano (�) e dar procedimento ao

Método MAIS e à Metodologia GDE.

 Registro Fotográfico

Convém fazer o registro fotográfico de todos os elementos, até mesmo para tirar dúvidas em algum 
momento posterior. Alguns desses registros estão nas  

Figura 12, Figura 13 e Figura 13. Em análise superficial, nota-se que essa classe apresentou cobrimento 
deficiente e corrosão de armaduras espalhadas por todo o elemento, algumas já em estado avançado, além 
de desplacamento, eflorescência, o que evidencia vazamentos, falhas de concretagem, manchas, além do 
desnível que a laje apresenta. 

Já os pilares encontravam-se, de modo geral, em boas condições, apresentando algumas falhas de 
concretagem, desplacamentos e fissuras.  
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Figura 10 - Nomeação dos elementos de pilares e lajes 

Fonte: autora 

Figura 11: Registro fotográfico da laje do mezanino do ICC Norte (UnB) 

Fonte: autora 
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Figura 12 - Registro fotográfico: Laje do mezanino do ICC Norte (UnB) 

Fonte: autora 

Figura 13 - Registro fotográfico: Pilar do mezanino do ICC Norte (UnB) 

Fonte: autora 

5. RESULTADOS

Após os ensaios e a vistoria, os cálculos foram realizados. No Quadro 4 - Danos do elemento (De) serão 
apresentados os resultados da aplicação do Método MAIS no mezanino da entrada norte do ICC da UnB, 
contraposto com a metodologia GDE. Para além do quadro, gráficos são uma excelente maneira de comparar 
os resultados de modo visual e mais intuitivo e foram criados, sendo apresentados a seguir.  
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Quadro 4 - Danos do elemento (De) 

Os gráficos a seguir apresentam análises percentual dos graus de dano. 

Gráfico 1 - Dano do elemento (��) - Pilares A 

Ambas as avaliações mostram que os pilares do Lado A estão em boas condições, sendo classificados com 
grau de dano baixo, necessitando apenas de manutenção preventiva.  

PA1 0,00 Baixo 0,00 Baixo PB1 0,01 Baixo 0,00 Baixo

PA2 0,01 Baixo 1,60 Baixo PB2 0,01 Baixo 0,00 Baixo

PA3 0,00 Baixo 13,04 Baixo PB3 0,01 Baixo 0,00 Baixo

PA4 0,00 Baixo 2,40 Baixo PB4 0,24 Médio 0,00 Alto

PA5 0,00 Baixo 8,08 Baixo PB5 0,00 Baixo 0,00 Baixo

LA1 0,58 Alto 157,04 Crítico LA8 0,59 Alto 163,24 Crítico

LA2 0,57 Alto 149,39 Crítico LA9 0,82 Sofrível 169,14 Crítico

LA3 0,62 Alto 154,21 Crítico LA10 0,37 Médio 38,00 Médio

LA4 0,78 Sofrível 163,87 Crítico LA11 0,86 Sofrível 159,55 Crítico

LA5 0,55 Alto 145,41 Crítico LA12 0,91 Crítico 171,00 Crítico

LA6 0,60 Alto 168,03 Crítico LA13 0,76 Sofrível 165,85 Crítico

LA7 0,58 Alto 159,15 Crítico LA14 0,60 Alto 165,37 Crítico

LB1 0,82 Sofrível 169,14 Crítico LB3 0,84 Sofrível 169,14 Crítico

LB2 0,74 Alto 140,76 Crítico LB4 0,83 Sofrível 169,14 Crítico

De -  GDE

De -  MAIS De -  GDE Elemento Dano (D) MAIS De -  GDE

LAJES A

Elemento De -  MAIS De -  GDE Elemento De -  MAIS De -  GDE

LAJES B

Elemento

Elemento

PILARES A

Elemento De -  MAIS De -  GDE

PILARES B

De -  MAIS

100%

Pilares A - MAIS

100%

Pilares A - GDE
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Gráfico 2 - Dano do elemento (��) - Pilares B 

De modo geral os pilares do Lado B encontram-se em boas condições, apenas o PB4 que apresenta 
cobrimento deficiente, corrosão de armaduras e falha de concretagem, porém em uma extensão pequena, 
menos de 10%  do elemento, sendo classificado com grau de dano médio pelo método MAIS, e alto pelo GDE. 

Gráfico 3: Dano do elemento (De) – Lajes A 

Na metodologia GDE 93% da laje foi condenada, considerada em estado crítico. Já no MAIS, apenas 7% foi 
classificada como crítica, tendo a maior parte com grau de dano alto.  

Gráfico 4 - Dano do elemento (De) - Lajes B 

No caso das Lajes B, pelo Método MAIS 75% foi considerada com grau de dano sofrível e 25% alto, enquanto 
o GDE condenou severamente todo o elemento.  

Método Acoplado Integridade e Segurança – Método MAIS.                                                      

80%

20%

Pilares B - MAIS

80%

20%

Pilares B - GDE

7%

57%

29%

7%

Lajes A - MAIS

7%

93%

Lajes A - GDE

25%

75%

Lajes B - MAIS

100%

Lajes B - GDE
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Figura 14 - Dano do elemento (De) – Todos os elementos 

Aqui nota-se que enquanto na metodologia GDE 62% dos elementos foram classificados como em estado 
crítico, no método esse valor é de apenas 7%, com 54% atribuídos o grau alto ou sofrível de deterioração. 
Em ambos os métodos 35% apresentam baixo estado de dano.    

Os Danos da classe (��) são apresentados no Quadro 5 e no . 

Quadro 5 - Danos da classe (Dc) 

Gráfico 5 - Dano da classe 

Ambas as metodologias indicam que a classe de pilares está com um bom estado de conservação, e que as 
Lajes B estão críticas, precisando de intervenção imediata. Já a classe Lajes A foi considerada com grau sofrível 
de dano, e crítico, pelo GDE.  

35%

8%35%

19%

4%

Todos os elementos - MAIS

35%

4%

62%

Todos os elementos - GDE

0,04 14,69

0,06 14,69

0,76 233,90

Lajes B 0,93 Crítico 222,55 Crítico

Pilares A Baixo Baixo

Dano da Classe (Dc)

Classe MAIS GDE 

BaixoPilares B Baixo

Lajes A CríticoSofrível

50%

25%

25%

Grau de dano classes - MAIS

50%50%

Grau de dano classes - GDE
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6. Conclusões

Neste estudo foi feita a avaliação da integridade de uma edificação em concreto armado, o mezanino da 
entrada norte do minhocão da UnB. O objetivo é apresentar o Método MAIS e compará-lo com a Metodologia 
GDE. Vale acentuar que, para isso, os dados de entrada, ou seja, os inputs, são equivalentes e sempre seguem 
o Quadro 1. Após a coleta de dados, programação e análise dos resultados, chegou-se a algumas conclusões,
que são apresentadas a seguir:

 Em todos os casos a Metodologia GDE foi mais conservadora e apresentou danos maiores. De fato
há situações em que ela supervaloriza o estado de dano real da estrutura;

 O fato de o Método MAIS utilizar pontos que estão presentes na fase de propagação, ou seja, a fase
em que de o dano evolui mais rapidamente e as patologia são visíveis, fazem com que o ele seja mais
preciso. O fato de a avaliação ter sido em junho de 2019 e não ter colapsado evidencia esse fato,
evidencia esse fato.

 Outra vantagem do Método MAIS é que a classificação dos graus de dano do elemento em baixo,
médio, alto, sofrível e crítico são mais fiáveis, também devido à essa escolha dos pontos na fase da
propagação;

 Por ser parametrizado de 0 a 1, o resultado do Método MAIS é mais palpável, mais compreensível à
racionalidade humana, já que os resultados são dados em porcentagem. Na metodologia GDE não
há uma escala tão clara, uma vez que o ela tem valor mínimo, mas não um valor máximo, conforme
mostra o Quadro 1.

 Quando o dano está ainda em fase inicial (não visível) o Modelo de Tuutti é o mais conservador; Já

na fase final, o Modelo de Heidecke apresenta os resultados mais conservadores; Sendo assim,

 O fato de ser utilizada uma única expressão no Modelo de Heidecke simplifica o processo da

metodologia, o que é vantajoso para o método;
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The importance of the design of facades with ceramic tiles, to prevent pathological 
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Resumo: As fachadas das edificações estão expostas às mais variadas condições ambientais, nesse contexto 
a busca por materiais de alta resistência vem ganhado espaço na construção civil. Dentre os materiais mais 
utilizados no revestimento de fachadas destacam-se os materiais cerâmicos. O uso do sistema de 
revestimento cerâmico é bastante utilizado no Brasil e se destaca principalmente, por tratar-se de um 
material que apresenta características adequadas para o seu clima tropical e chuvoso. Diante dessas 
características, o revestimento cerâmico torna-se, um sistema altamente indicado para as fachadas, devido 
a sua resistência as intemperes. As fachadas não atuam de forma isolada aos demais sistemas prediais, 
encontram-se relacionadas principalmente ao sistema estrutural e de vedação. Além dos sistemas, o 
desempenho das fachadas também se relaciona às camadas que a compõem, que são a camada de 
regularização, a camada de fixação, o acabamento decorativo. Nesse contexto, é possível definir a 
importância do projeto de revestimento, pois o conhecimento a respeito de cada camada é primordial para 
saber o comportamento e até mesmo a influência delas para o sistema como um todo. Com isso, objetiva-se 
evitar o aparecimento de patologias, que também podem ser evitadas por projetos com especificações 
criteriosas, no que tange a escolha dos materiais a serem usados, levando em consideração as condições 
climáticas e atmosféricas, detalhamento, bem como a fase de execução do sistema. Para tanto, o presente 
trabalho apresenta um estudo realizado a partir de entrevistas com arquitetos projetistas, e visitas feitas a 
edificações por eles projetadas, na busca de identificar o quão influentes são os aspectos de projeto utilizados 
por esses profissionais, na prevenção de manifestações patológicas.  

Palavras-chave: Fachadas. Sistema de Revestimento Cerâmico. Projeto de Revestimento. Manifestações 
Patológicas. 

Abstract: The façades of the buildings are exposed to the most varied environmental conditions, in this 
context the search for high resistance materials has been gaining space in civil construction. Among the 
materials most used in façade cladding, ceramic materials stand out. The use of the ceramic coating system 
is widely used in Brazil and stands out mainly because it is a material that has characteristics suitable for its 
tropical and rainy climate. In view of these characteristics, the ceramic coating becomes a highly 
recommended system for facades, due to its resistance to weathering. The facades do not act in isolation 
from other building systems, they are mainly related to the structural and sealing system. In addition to the 
systems, the performance of the facades is also related to the layers that compose it, which are the 
regularization layer, the fixation layer, the decorative finish. In this context, it is possible to define the 
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importance of the coating design, as knowledge about each layer is essential to know their behavior and even 
their influence for the system as a whole. Thus, the objective is to avoid the appearance of pathologies, which 
can also be avoided by projects with judicious specifications, with regard to the choice of materials to be 
used, taking into account the climatic and atmospheric conditions, detailing, as well as the system execution. 
For this purpose, the present work presents a study carried out through interviews with architect architects, 
and visits made to buildings they designed, in an attempt to identify how influential the design aspects used 
by these professionals are in the prevention of pathological manifestations. 

Keywords: Facades. Ceramic Coating System. Coating Project. Pathological Manifestations. 

1. Introdução

O uso de cerâmica em fachadas vem aumentando gradativamente, principalmente pelas características 
positivas normalmente associadas a esse material, como a durabilidade, facilidade de limpeza e manutenção 
e um acabamento estético agradável. Os fabricantes estão cada vez mais agregando tecnologia e 
aumentando a qualidade dos produtos, porém essas medidas não garantem que a ocorrência de 
manifestações patológicas diminua. Pelo contrário, com o aumento do uso dos revestimentos, a incidência 
de manifestações patológicas vem aumentando (BORTOLINI, 2015). 

Esses sistemas de fachadas estão ganhando cada dia mais destaque, uma vez que se apresentam como cartão 
de visita para os usuários. Em meio ao crescimento acelerado na construção civil e o surgimento de novas 
técnicas os materiais de construção foram desenvolvidos para se obter um melhor desempenho das 
edificações. É fundamental aprofundar os conhecimentos dos quesitos de projeto, no que diz respeito ao 
entendimento dos principais detalhes construtivos de revestimento cerâmicos, pois, quando mal utilizados 
podem gerar manifestações patológicas.  

Levando em consideração que atualmente as exigências com relação as obras são maiores, visando 
edificações mais arrojadas e diferenciadas. E para atender essas exigências, os projetos e uso de diversos 
materiais são fundamentais para a estética e proteção das fachadas. Pensando nisso, os projetos de 
revestimento cerâmicos de fachadas, devem se tornar ferramentas imprescindíveis para se alcançar não 
somente uma boa aparência da edificação, mas também conseguir as funções desejadas. 

Os pojetos de fachadas podem contribuir para uma diminuição da incidência de manifestações patológicas 
que, atualmente, é um dos problemas mais temidos pelas construtoras, pois além de comprometerem a 
estética e a vedação, acabam colocando em risco a vida dos usuários (BORTOLINI, 2015). Neste sentido, o 
presente trabalho consiste no estudo dos projetos de fachadas com revestimentos cerâmicos, como forma 
de prevenir o surgimento de manifestações patológicas, de modo a identificar os tipos de manifestações 
patológicas encontradas nos revestimentos cerâmicos de fachadas, nos quais os arquitetos entrevistados 
foram os responsáveis pela elaboração dos projetos, bem como relacionar as ocorrências das manifestações 
patológicas com os critérios especificados pelos projetistas. 

2. Fundamentação Teórica

2.1 Revestimento de Fachadas 

Segundo Toledo (2007), as edificações não pertencem apenas aos seus proprietários, mas a toda sociedade, 
uma vez que o autor define fachada como sendo a “interface entre o ambiente interno e externo” e que 
apesar de estar “incorporada ao edifício, está exposto ao meio ambiente construído”. Sendo assim, de acordo 
com Luz (2004), essas edificações estão sujeitas à variação térmica, movimentação estrutural, umidade e 
agentes degradantes. 

Os revestimentos são elementos que, quando aliados aos vedos e esquadrias, complementam as funções da 
vedação vertical. Desempenham a função de proteção contra agentes agressivos, que tendem deteriorar as 
edificações, além de promover estanqueidade ao ambiente interno proporcionando conforto aos usuários 
(RIBEIRO, 2006). 
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Conforme Gripp (2008), os revestimentos das fachadas, por estarem em condições de exposições 
desfavoráveis, necessitam de maiores cuidados, o que não ocorre na prática em geral. A falta de 
planejamento e atenção quanto aos detalhes construtivos das fachadas e os poucos critérios de seleção e 
especificações técnicas, afetam diretamente na qualidade e desempenho das fachadas. 

Tais fatores atribuem ao revestimento, o papel de proteção do substrato, regularidade das superfícies, 
higiene, como também o conforto tátil e visual dos usuários e da sociedade como um todo, uma vez que os 
revestimentos de fachadas contribuem com a paisagem do ambiente no qual está inserida (GRIPP, 2008).  

Segundo Roscoe (2008), os mais variados tipos de revestimentos são classificados de acordo com sua forma 
de fixação ao substrato, isto é, eles podem ser não aderidos ou aderidos (argamassados ou não 
argamassados), conforme estão elencados nos sub tópicos a seguir. 

O sistema de revestimento não aderido (RNA) é uma tecnologia caracterizada pela inexistência de aderência 
entre as camadas que o compõe, fixado com o auxílio de equipamentos especiais (MACHADO; OLIVEIRA, 
2012; ROSCOE, 2008). 

Segundo Luz (2004), essa técnica construtiva possibilita o surgimento de outras camadas, que podem ser 
compostas por material isolante térmico, acústico, impermeabilizante e/ou simplesmente pelo ar (Figura 1). 
Justificando-se, portanto, o fato dela ser denominada, por fabricantes internacionais, como ‘Fachada 
Ventilada’, conforme disse Machado e Oliveira (2012). 

Figura 1 – Camadas constituintes do revestimento não aderido. 

Já os revestimentos aderidos são aqueles que trabalham em conjunto com a base e o substrato, que lhe 
servem de suporte para seu desempenho global, isto é, os elementos passarão a interagir por meio da 
aderência. Sua classificação dependerá da forma como esse revestimento é finalizado, se com camadas de 
argamassa ou qualquer outro elemento natural ou artificial (ROSCOE, 2008; REBELO, 2010). 

2.2 Sistema de Revestimento cerâmico de Fachadas 

Os sistemas de revestimentos cerâmicos tradicionais são classificados como revestimentos aderidos e são 
definidos por Medeiros e Sabbatini (1999), como um conjunto monolítico constituído de placas cerâmicas, 
em geral aderidas à base de suporte, que são as fachadas das edificações, assentadas e rejuntadas com 
argamassa ou material adesivo.  

Houaiss (1995) define o termo sistema, como sendo a combinação ou conjunto de partes agrupadas para 
uma mesma finalidade. Em vista disso, embora alguns autores utilizem termos como subsistema ou 
simplesmente revestimento cerâmico, para se referir a essa etapa construtiva, este trabalho utilizará a 
nomenclatura de sistema de revestimento cerâmico. Essa é a nomenclatura avaliada como mais apropriada 
e abrangente para se estabelecer a ideia de revestimento cerâmico como um conjunto de elementos. 
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Visando o conforto, durabilidade e economia, e sabendo que cada camada constituinte do sistema de 
revestimento cerâmico possui sua singularidade, sente-se cada vez mais a necessidade de conhecer essa 
técnica de forma mais profunda. Sabendo disso, é imprescindível a compreensão do comportamento e 
propriedades das placas cerâmicas segundo escrevem Gorini e Corrêa (1999), bem como dos demais 
elementos que com elas se se associam, conforme especifica Roscoe (2008). 

A Figura 2 apresenta um esquema do SRCF, que segundo Medeiros e Sabbatini (1999) e Piscitelli Mansur et. 
al. (2012), é tradicionalmente empregado no Brasil e amplamente difundido pelo mundo. 

Figura 2 – Materiais e camadas constituintes mostrando os principais componentes do SRCF. 

As manifestações patológicas são as situações em que o sistema, além de não atender os quesitos estéticos, 
deixa de oferecer o desempenho esperado em algum momento de sua vida útil, isto é, não cumprem os 
requisitos a que foram projetadas, passando a não responder de maneira satisfatória aos usuários. 

O reconhecimento dos problemas acontece com a identificação de mudanças de funcionalidade e/ou da 
estrutura ou em alguma parte afetada da edificação, que, por sua vez, são considerados sinais de avisos dos 
defeitos surgidos. Nesse caso, nos tópicos a seguir serão apresentadas e analisadas as ocorrências patológicas 
sob o ponto de vista das suas origens e frequência com que se manifestam, Barros e Sabbatini (2001). 

3. Materiais e Métodos

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada revisão de literatura, além de levantamento das 
principais patologias, levantamento dos agentes causadores de patologias. Foi realizado também um estudo 
sobre as fases e critérios de projeto, bem como uma pesquisa de campo e análises das patologias 
encontradas nos seis prédios. 

A pesquisa de campo aconteceu sob duas vertentes. A primeira delas foi baseada em entrevistas realizadas 
com arquitetos projetistas de fachadas, a outra se baseou em observações realizadas, in loco, em obras 
projetadas por esses profissionais. Foram realizadas entrevistas com um total de três projetistas 
arquitetônicos. O objetivo desse procedimento era avaliar se as recomendações técnicas, presentes na 
literatura, estavam sendo seguidas e qual o critério utilizado para executar o revestimento de fachada com 
placas cerâmicas. 

4. Apresentação e Análise das Edificações

Foram observadas cinco obras públicas e uma particular, com diferentes idades. Independente disso, todas 
as edificações possuem falhas decorrentes da falta de previsão em projeto, o que pode levar a problemas 
futuros, ou ainda, devido à deficiência dessa prévia análise, já é observada a presença de manifestações 
patológicas nos prédios analisados. 
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Nesse sentido, o Quadro 1 apresenta outras características importantes para a definição das edificações em 
estudo. 

Quadro 1 – Caracterização dos prédios observados 

Denominação Localização Pavimentos 
Ano aproximado de término da 

construção 

Prédio A PROPPG, UFERSA, Mossoró 1 2009 

Prédio B 
Central de Aulas V, UFERSA, 

Mossoró 
1 2009 

Prédio C DCEN, UFERSA, Mossoró 1 2009 

Prédio D DACS, UFERSA, Mossoró 1 2008 

Prédio E IIF, UFRN, Natal 3+subsolo 2015 

Prédio F Centro, Assú 1 2015 

A seguir estão descritos os problemas constatados nos prédios visitados, que já foram nomeados conforme 
o Quadro 1. Serão destacadas as possíveis causas das manifestações observadas, além do que serão tratados
aspectos da edificação que merecem atenção na etapa de elaboração do projeto, com o intuito de evitar
manifestações patológicas. A Figura 3, apresenta as fachadas dos prédios visitados e a Figura 4 manifestações
patológicas encontradas.

Figura 3 – Fachadas dos prédios visitados. 
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Figura 4 – Manifestações Patológicas encontradas nas fachadas dos prédios visitados. Prédio A: Falhas e 
manchamento da junta de preenchimento; Prédio B: Deterioração do chapim; Prédio C: Situação de mancha d’água; 
Prédio D: Identificação de trinca; Prédio E: Ausência de juntas de dessolidarização; Prédio F: Residência com fachada 

projetada. 

Os defeitos identificados no Prédio A, referem-se às falhas e manchamento das juntas de preenchimento da 
platibanda da cobertura, percebe-se que tal fato podem ter sidos geradas pela falha na escolha do material, 
mão de obra pouco especializada, dentre outros capazes de envolver outras etapas de projeto. Dessa forma, 
observam-se orifícios que servem de portas de entrada para agentes degradantes, inclusive a água da chuva, 
que poderá infiltrar nessas brechas. Uma vez em contato com a água, as placas e/ou as camadas subjacentes 
podem ter sua aderência prejudicada, além do que a água pode provocar manchamento, desenvolvimento 
de fungos (bolor) e eflorescências (VALIATI, 2009). 

No Prédio B, observaram-se falhas no detalhe construtivo do prédio, também conhecido como chapim, na 
qual se percebe que a degradação do mesmo vem ocorrendo ao longo do tempo. Dessa forma, as causas 
para o surgimento desse defeito podem ser resumidas em basicamente uma: a inexistência de um projeto 
devidamente elaborado e especificado. Entende-se por projeto elaborado e especificado, aquele em que o 
projetista analisou as condições do ambiente e a utilização de materiais, levando em consideração a função 
desse detalhe construtivo, sem deixar de especificar, também, a forma de execução, bem como os tipos de 
materiais utilizados nesses elementos. 

O Prédio C apresenta uma situação de grave deterioração, que impacta os usuários principalmente em seus 
aspectos estéticos. Trata-se de um caso de mancha d’água, já que é ocasionado pelo elevado índice de 
umidade na região. Nesse caso, infere-se que os aparelhos condicionadores de ar foram instalados depois da 
conclusão do prédio. Logo, nem a instalação dos mesmos, tampouco as consequências dessa instalação 
geradas para as fachadas estavam previstas em projeto. Portanto, assim como no Prédio A, a presença 
constante de umidade pode contribuir para o descolamento dos revestimentos, uma vez que a água 
apresenta sulfatos, que reagem com o cimento presente na argamassa, provocando uma reação expansiva 
e, consequentemente, o descolamento da placa (TERRA, 2001).Além disso, conforme visto no Prédio A, 
Valiati (2009) ainda acrescenta que tal umidade pode ocasionar em eflorescências, desenvolvimento de 
fungos (bolor) e manchamento, além dos efeitos estéticos. 

Já no Prédio D, foram encontradas trincas em regiões específicas, mas que se repete ao longo de toda 
fachada. Esse problema pode estar intimamente relacionado à instalação de condicionadores de ar e pode-
se atribuir à várias possíveis causas, como: excesso ou distribuição inadequada de sobrecarga; erro de 
dimensionamento de projeto; ausência de detalhes construtivos, em especial as vergas, contravergas e 
juntas de dilatação; acidentes ou má execução; absorção das deformações da estrutura; envelhecimento; ou 
ainda retração da argamassa convencional, que após a secagem aperta a cerâmica, podendo torná-la convexa 
e tracionada.  
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O Prédio E ainda encontra-se na fase de acabamento, porém já se mostra uma porta de entrada para o 
surgimento de patologias, no que tange a ausência de detalhes construtivos. A parte inferior do revestimento 
da fachada encontra-se em contato direto com o solo, além disso, as camadas do sistema de revestimento 
cerâmico encontram-se também em contato direto com plantas. As plantas, por sua vez, adentram no 
sistema da fachada possibilitando a entrada de fungos e aumento da umidade, dificultando assim a aderência 
entre as camadas no decorrer do tempo. 

Nesse mesmo contexto justifica mais uma vez a importância da elaboração de um projeto cheio de critérios 
e detalhamentos, aliando sempre outros tipos de projetos existentes na construção, com o projeto de 
fachadas. 

O Prédio F tratar-se de uma construção recente não foi identificada nenhuma manifestação patológica nessa 
edificação. Contudo, observou-se no prédio, que se faz necessário o uso de detalhes construtivos, como 
pingadeiras ou rufos capazes de favorecer o desvio do fluxo de água e assim, evitar ou minimizar 
descolamentos das placas, desagregações, dentre outras manifestações patológicas, conforme Thomaz 
(2001), já que nesse caso, a água cai diretamente na interface entre o substrato e a placa cerâmica. 

5. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo geral o estudo sobre os projetos de fachadas com revestimentos cerâmicos, 
com a finalidade de verificar se o mesmo abrange as recomendações técnicas necessárias para prevenir 
manifestações patológicas. Diante das observações feitas e dentro das condições de realização do trabalho, 
conclui-se que: 

• Apesar das fachadas serem um dos elementos que mais agrega valor ao imóvel e, portanto,
um dos que mais merece atenção tanto para a manutenção da relação compra/venda, como para o 
desempenho e qualidade da edificação, não é dada tanta importância para a elaboração dos seus projetos, 
que por sua vez, não possuem tantos critérios para a escolha do tipo de revestimento, bem como não são 
tidas como relevantes às condições ambientais e atmosféricas; 

• Os projetistas são pouco criteriosos quanto às especificações e detalhes construtivos e por
vezes desconhecem certos aspectos construtivos, o que sugere um respaldo técnico por parte de outros 
profissionais como engenheiros, por exemplo. Os projetos não contam com as descrições de como as 
atividades devem ser executadas, nem dos materiais utilizados, condizentes com as condições de uso, 
tampouco há um controle efetivo do projetista na obra. Além disso, não há interação dos projetos de 
revestimento com os demais projetos e elementos (esquadrias, pisos, instalações, etc.) do edifício; 

• As manifestações patológicas encontradas estão claramente relacionadas com as falhas de
projeto ou as falhas de execução, possibilitada pela não especificação devida nos projetos, permitindo ainda 
o surgimento de situações que servirão de portas de entrada para o aparecimento de outros defeitos.

Diante dos pontos acima discriminados, pode-se concluir que as falhas existentes estão ligadas a elaboração 
do projeto, isto é, seja na etapa de elaboração, seja na etapa de execução, uma vez que essa também precisa 
de acompanhamento. Sendo assim, percebe-se que as manifestações patológicas encontradas nas obras 
visitadas poderiam ser reduzidas consideravelmente, ou até mesmo eliminadas, se existisse maior rigor na 
elaboração dos projetos de fachadas com revestimentos cerâmicos ou ainda existisse uma equipe de 
profissionais multidisciplinares para a execução das fachadas, sempre atrelando à relevância e necessidade 
da manutenção. 
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Resumo: A corrosão das armaduras é uma das principais fontes de deterioração do concreto armado. Dentre 
as causas mais comuns, tem-se o ingresso de íons cloreto, elemento comumente presente em ambientes 
marinhos e suas proximidades. Uma vez na matriz cimentícia, esses íons podem se apresentar na forma de 
cloretos livres, quimicamente combinados ou fixados fisicamente em estruturas hidratadas. Visto que 
somente os cloretos livres se movimentam na matriz cimentícia, a fixação de cloretos reduz a velocidade de 
deslocamento dos íons e, por sua vez, a capacidade de fixação de cloretos depende principalmente da 
composição da matriz cimentícia. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo investigar a 
influência da capacidade de fixação de cloretos de diferentes tipos de cimento Portland na corrosão das 
armaduras de aço-carbono. Para tanto, armaduras de aço-carbono foram postas em corpos de prova cúbicos 
de argamassas com diferentes tipos de cimento – com adição de escória de alto forno (CP III), pozolânico (CP 
IV) e de alta resistência inicial (CP V) – e com diferentes concentrações de cloretos adicionados à mistura (0%,
0.15%, 0.40%, 0.80% e 1.20% em relação à massa de cimento). O monitoramento das amostras foi executado
através de medidas de potencial de circuito aberto e de resistência de polarização linear em idades
preliminares (menores que 30 dias) e mais avançadas (aproximadamente 11 meses). Por fim, realizou-se a
análise dos resultados, considerando os diferentes tipos de cimento utilizados, e comparou-se os dados
obtidos com valores referência da literatura.

Palavras-chave: corrosão; cloretos; argamassa; adições minerais. 

Abstract: Reinforcement corrosion is a major source of deterioration in reinforced concrete structures. 
Among the most common causes, there is the ingress of chloride ions, an element commonly present in and 
nearby marine environments. Once in the cementitious matrix, these ions can be presented as free chlorides, 
chemically combined or physically fixed in hydrated structures. Since only the free chlorides move in the 
cementitious matrix, the chloride fixation reduces the mobility of these ions and, in turn, the chloride fixation 
capacity depends mainly on the composition of the cementitious matrix. In this context, the present work 
aims to investigate the influence of the chloride-binding capacity of different types of Portland cement on 
the corrosion of carbon steel reinforcement. For this purpose, carbon steel reinforcements were placed in 
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cubic mortar specimens with different types of cement – with addition of blast furnace slag (CP III), pozzolanic 
(CP IV) and high initial strength (CP V) - and with different concentrations of chlorides added to the mixture 
(0%, 0.15%, 0.40%, 0.80% and 1.20% by weight of cement). The monitoring of the samples was performed 
through measurements of open circuit potential and linear polarization resistance at preliminary ages (less 
than 30 days) and at a later period (approximately 11 months). Finally, the results were analyzed, considering 
the different types of cement used, and the data obtained was compared with reference values from the 
literature. 

Keywords: corrosion; chlorides; mortar; mineral additions. 

1. Introdução

A corrosão das armaduras é considerada umas das principais causas de deterioração das estruturas de 
concreto armado (Mehta & Monteiro, 2006). Segundo Meira (2017), a corrosão no concreto armado é uma 
problemática que afeta a construção civil de forma global, tendo em vista o volume de casos registrados e a 
precocidade com que essas reações ocorrem nas estruturas. Os danos causados ao concreto apresentam-se 
sob a forma de expansão, fissuração e fragmentação do cobrimento, além dos danos estruturais devido à 
perda da área transversal do aço e da ligação entre a armadura e o concreto (Mehta & Monteiro, 2006). 

Dentre as causas de corrosão das armaduras, a presença dos cloretos no concreto armado é considerada 
uma das principais. Os íons cloreto podem estar presentes no concreto pelo uso de agregados de antigas 
regiões marinhas, água contaminada, aditivos aceleradores de pega, ou podem penetrar nas estruturas de 
concreto pelo contato com água do mar, atmosfera marinha, poluentes industriais e sais de degelo (Ribeiro 
et al., 2013). 

De modo geral, no ataque por cloretos, o início da corrosão ocorre através da ação conjunta dos íons cloreto, 
das moléculas de água e de oxigênio que penetram nos poros do concreto armado e, ao alcançarem a 
armadura, causam a ruptura pontual da película passivadora do aço, caracterizando uma corrosão por pites 
(Figueiredo & Meira, 2013). 

Os métodos utilizados para introdução dos íons cloreto no concreto são variados, podendo os cloretos serem 
adicionados ao concreto durante sua mistura ou introduzidos em amostras curadas através de diversos 
mecanismos de transporte (absorção capilar, difusão iônica, permeabilidade e migração iônica). 

Segundo Meira (2017), uma vez presentes na matriz cimentícia, os cloretos podem estar na forma de cloretos 
livres, quimicamente combinados ou fixados fisicamente em estruturas hidratadas. Para cloretos adicionados 
na mistura do concreto, a capacidade de fixação química e/ou física dos cloretos na matriz cimentícia 
depende essencialmente do material cimentício e do teor de cloretos totais (Arya et al., 1990). Sabendo-se 
que os cloretos livres são os que se movem no concreto e que podem posteriormente desencadear um 
processo corrosivo no aço, os concretos que possuem a capacidade de fixar altos teores de cloretos podem 
proporcionar uma maior proteção com relação à corrosão da armadura. 

Diante do cenário exposto, o presente trabalho apresenta uma análise de parâmetros eletroquímicos 
(potencial de circuito aberto e densidade de corrente de corrosão) de barras de aço-carbono inseridas em 
argamassas cimentícias, com diferentes tipos de cimento e variados teores de cloretos (adicionados à 
mistura). 

2. Materiais e métodos

2.1 Materiais 

Para produzir as argamassas, foram utilizados três diferentes tipos de cimento: cimento Portland com adição 
de escória de alto forno (CP III), cimento Portland pozolânico (CP IV) e cimento Portland de alta resistência 
inicial (CP V). Esses foram escolhidos por representarem extremos quanto à composição química dos 
cimentos comercialmente disponíveis no Brasil. 
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O agregado miúdo utilizado foi uma areia média de rio. Suas propriedades físicas estão apresentadas no 
Quadro 1 e na Figura 1, as quais apresentam resultados satisfatórios para uso em concretos segundo os 
requisitos da norma NBR 7211 (2019). 

Quadro 1 - Propriedades físicas da areia 

Areia Média Resultados 

Dmáx 2.36 mm 

Modulo de finura (Obtido após 
granulometria NBR 248) 

2.54 

Massa Unitária (NBR NM 45) 1.52 g/cm³ 

Massa Específica (NBR NM 52) 2.59 g/cm³ 

Torrões de argila (NBR 7218) 0.99% 

Material Pulverulento (NBR NM 46) 
Material passante na peneira 75 μm não 

expressivo (apenas 1.5%) 

Figura 1 - Granulometria da areia 

Utilizou-se água potável comumente fornecida pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) para 
a produção das argamassas, a mesma água utilizada em obras de construções locais. 

As armaduras foram barras de aço-carbono, tipo CA-50, nervuradas e com diâmetro nominal de 6.3 mm. 

2.2 Produção dos corpos de prova 

2.2.1 – Tratamento das barras de aço 

Inicialmente as barras apresentavam produtos de corrosão superficiais decorrentes do contato com ar e 
umidade ambiente. Como as condições superficiais do aço têm efeito significativo no seu comportamento 
eletroquímico e na sua resistência à corrosão, as armaduras foram tratadas antes da exposição aos cloretos. 

Dessa maneira, foi realizada uma decapagem mecânica inicial utilizando uma escova rotatória de palha de 
aço. A duração dessa etapa foi até que a superficialmente não fosse notado produtos de corrosão visíveis. 
Em seguida, as barras passaram por uma limpeza química baseada nas recomendações da ASTM G1-03 
(2011). Nesta limpeza, as barras foram lavadas em ácido clorídrico com hexametilenotetramina por uma 
lavadora ultrassónica durante 15 minutos para remoção de produtos de corrosão residuais. Após isso, as 
barras foram escovadas manualmente em água corrente durante 2 minutos a fim de remover qualquer 
vestígio do ácido. Depois, as barras foram imersas em acetona durante 2 minutos para facilitar a remoção da 
umidade residual nas suas superfícies. Por fim, as barras foram secas com papel toalha e a área de exposição 
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do aço foi delimitada nos últimos 3.0 cm de uma das extremidades. As barras então foram cobertas com 
resina epóxi e, após 24 horas, com a epóxi endurecida, o procedimento da limpeza química foi repetido. Após 
isso, as barras foram secas e cobertas com papel filme a fim de impedir o contato com oxigênio e umidade 
ambiente. 

2.2.2 – Moldagem das amostras 

Foram produzidas diferentes amostras de argamassas variando o tipo de cimento (CP III, CP IV e CP V) e os 
teores de cloretos adicionados à água de amassamento da mistura (0%, 0.15%, 0.40%, 0.80% e 1.20% em 
relação à massa de cimento). O sal utilizado nesse estudo foi o cloreto de sódio. 

A moldagem foi realizada em moldes cúbicos de dimensões de 8 x 8 x 8 cm, sobre uma mesa vibratória. Para 
cada cubo, duas barras de aço foram posicionadas de forma que o cobrimento mínimo fosse de 2.0 cm. As 
argamassas foram produzidas com traço 1:2 (cimento:areia) e fator água/cimento de 0.5, sendo estas 
proporções iguais para todas as misturas. 

Para cada tipo de cimento foram moldadas 10 amostras cúbicas, sendo 2 amostras para cada uma das 5 
concentrações de cloretos. Ou seja, no total foram 30 corpos de prova e 60 barras para todas as situações. 

A desmoldagem ocorreu 24 horas após a produção das argamassas e a cura foi realizada em uma câmara 
úmida com umidade relativa ≥ 90% por um período 7 dias. 

2.3 Monitoramento eletroquímico 

As medidas eletroquímicas obtidas ao longo do monitoramento foram potencial de corrosão medido em 
circuito aberto (Ecorr) e resistência de polarização linear (Rp) para todas as amostras. Os equipamentos 
utilizados para obtenção de tais dados foram: um potenciostato de bancada ACM - GillAC com compensação 
de queda ôhmica, uma Gaiola de Faraday e software específico para aquisição e tratamento dos dados. 

2.3.1 – Potencial de corrosão em circuito aberto 

Para as medidas de potencial de corrosão, foi utilizado como eletrodo de referência o eletrodo de calomelano 
saturado (SCE) e o contra eletrodo emepregado foi uma chapa de aço inox, conforme mostrado na Figura 2. 

Figura 2 - Arranjo para as medidas eletroquímicas 

2.3.2 – Resistência de polarização linear 

A técnica de resistência de polarização linear é utilizada para determinar a velocidade instantânea da 
corrente de corrosão na barra de aço. A equação de Stern-Geary (Eq. 1) foi utilizada para obter os valores de 
corrente de corrosão (icorr), considerando-se o valor de B igual à 26 mV. Por fim, para obter a densidade de 
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corrente de corrosão (Icorr) foi utilizado a Eq. 2, que relaciona a corrente de corrosão e a área polarizada da 
armadura. 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =  (
𝐵

𝑅𝑝

) 
(1) 

Onde B é uma constante de corrosão (mV); e 𝑅𝑝 é a resistência de polarização linear (Ω∙cm²); 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = (
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

A
) 

(2) 

Onde 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 é a corrente de corrosão (µA); e A é a área de exposição da armadura (cm²). 

3. Resultados e discussões

3.1 Potenciais de corrosão em circuito aberto 

As Figuras 3, 4 e 5 mostram os resultados das medidas de potencial de corrosão em circuito aberto das 
armaduras de aço-carbono embutidas em argamassas de CP III, CP IV, e CP V. Os limites de probabilidade de 
ocorrência de corrosão ativa em cada gráfico são provenientes da norma ASTM C876 (2015). Como se pode 
notar, em todas as figuras há uma tendência dos potenciais se deslocarem para valores menos 
eletronegativos com o tempo. Para interpretar tal situação, é necessário considerar os processos simultâneos 
que ocorrem nos corpos de prova: a perda de eletrólito durante e após a cura, a formação progressiva da 
capa passivadora nas barras e a hidratação dos cimentos. 

Figura 3 - Potenciais de circuito aberto das argamassas de CP III nas primeiras idades (esquerda) e com 
idades de ≈ 11 meses (direita) 

Figura 4 - Potenciais de circuito aberto das argamassas de CP IV nas primeiras idades (esquerda) e com 
idades de ≈ 11 meses (direita) 
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Figura 5 - Potenciais de circuito aberto das argamassas de CP V nas primeiras idades (esquerda) e com 
idades de ≈ 11 meses (direita) 

Primeiramente, ocorre uma perda de eletrólito nas amostras quando elas são retiradas da cura, pois a 
umidade relativa ambiente cai de 90% para condições ambiente de laboratório. Isso dificulta a mobilidade 
iônica e, consequentemente, a ocorrência das reações de corrosão nas amostras. Segundo Medeiros et al. 
(2017), maiores teores de umidade tendem a resultar em potenciais de corrosão mais eletronegativos, pois 
há um aumento na condutividade elétrica do sistema. Entretanto, Michel et al. (2013) afirmam que, tanto 
para as barras em condição passiva quanto para as barras em corrosão ativa, as variações de temperatura e 
umidade relativa não influenciam os valores de potencial de corrosão. Essa discrepância pode ser devido às 
faixas de umidade testadas, com variações maiores (de 95% para 65 – 75%) no primeiro estudo e menores 
(entre 75%, 85% e 96%) no segundo estudo. 

Adicionalmente, após o tratamento das armaduras, o aço-carbono estava em sua condição pura quando 
entrou em contato com as argamassas na moldagem, ou seja, desde esse momento houve uma ocorrência 
gradual de reações de oxidação para formar as capas passivadoras. Essas capas servem como barreiras físicas 
que mitigam ocorrência de reações de corrosão adicionais, sendo essa mitigação mais ou menos efetiva 
dependendo da agressividade do ambiente. Entretanto, para formação e estabilização dessas capas é 
necessário um tempo mais prolongado. No estudo de Koga et al. (2018), amostras levaram até 60 dias para 
formação da capa passiva, com acréscimo do potencial (valores menos negativos) nos dias seguintes. Ainda 
nesse estudo, as barras de aço em argamassas com cimento Portland comum levaram pouco mais de 120 
dias para estabilizarem seus potenciais de circuito aberto. 

Por último, as diferentes composições dos cimentos indicam influência na resistência à corrosão das 
armaduras. No CP IV há ocorrência de reações pozolânicas que consomem parte da reserva alcalina do 
cimento. Essas reações reduzem o pH da matriz o que, por sua vez, diminui a resistência à corrosão por 
cloretos das armaduras. No caso do CP V, não há ocorrência de reações pozolânicas e sua reserva alcalina é 
constante. Por fim, no caso da escória de alto forno presente no CP III, sua hidratação ocorre independente 
da presença do hidróxido de cálcio, mas quando em contato com o hidróxido de cálcio e gesso do cimento 
Portland, essa reação é acelerada (Mehta & Monteiro, 2006). Nesse estudo, na idade de 11 meses, apenas 
as amostras de CP IV com 0.8% e 1.2% de cloretos apresentaram alta probabilidade de ocorrência de corrosão 
ativa. 

3.2 Densidade de corrente de corrosão 

As Figuras 6, 7 e 8 apresentam os valores das densidades de corrente das armaduras nas diferentes 
argamassas ao longo do tempo. Pode-se notar que, no geral, há uma tendência de decréscimo ao longo do 
tempo dos valores de densidade de corrente. Os valores limites que classificam a intensidade de corrosão 
nos gráficos são provenientes do estudo de Andrade et al. (2004). Os valores de densidade de corrente 
obtidos corroboram com os de potencial, pois ambos indicam que, nas primeiras idades, a situação de 
passivação não foi alcançada e as barras estão em corrosão ativa. Já para a idade de 11 meses, apenas as 
amostras de CP IV com 0.80% e 1.20% de cloretos apresentam taxa de corrosão consideráveis.  Para corrosão 

1065



Monit. eletroquím. de aço-carbono em argamassas com dif. tipos de cimento e concentrações de cloretos 

ativa, a umidade influencia a taxa de ocorrência de reações de corrosão (Michel et al., 2013), ou seja, após 
retirar as amostras da cura, o decréscimo da umidade nas amostras contribuiu para redução da densidade 
de corrente. Além disso, em conformidade com os resultados dos potenciais de corrosão nas primeiras 
idades, à medida que a concentração de cloretos nas amostras aumenta, a densidade de corrente também 
aumenta. 

Figura 6 – Densidades de corrente das argamassas de CP III nas primeiras idades (esquerda) e com 
idades de ≈ 11 meses (direita) 

Figura 7 - Densidades de corrente das argamassas de CP IV nas primeiras idades (esquerda) e com 
idades de ≈ 11 meses (direita) 

Figura 8 - Densidades de corrente das argamassas de CP V nas primeiras idades (esquerda) e com idades 
de ≈ 11 meses (direita) 

4. Conclusões

Diante do conteúdo exposto no presente trabalho, é possível concluir que: 

• Os resultados de potencial de circuito aberto deslocaram-se para valores mais positivos com o passar
do tempo, devido principalmente à perda de eletrólito pós cura, a formação progressiva da película
de passivação nas barras e a hidratação dos cimentos. Além disso, nas idades preliminares, com o
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aumento da concentração de cloretos adicionados às amostras, tem-se potenciais de circuito aberto 
mais eletronegativos. 

• Em relação aos resultados de densidade de corrente de corrosão, nota-se um decréscimo dos valores
ao longo do tempo. Nas idades preliminares, conforme houve o acréscimo das concentrações de
cloretos nas argamassas, a densidade de corrente aumentou, em concordância com os resultados
dos potenciais de corrosão.

• Por fim, os valores finais de potencial de circuito aberto e de densidade de corrente de corrosão
demonstram que apenas as barras do CP IV 0.80% e 1.20% não atingiram a situação de passivação e
por isso, estão em corrosão ativa. Uma possível explicação é que a redução da alcalinidade pelas
reações pozolânicas em conjunto com as altas concentrações de cloretos nessas amostras não
permitiram a estabilização das capas passivas.

Agradecimentos 

Os autores são gratos às empresas Mizu Cimentos Especiais e Polimix Concreto pelo fornecimento de um dos 
cimentos utilizados nesse estudo. 

Referências Bibliográficas 

ABNT NBR 7211. (2019). Agregados para concreto - Especificação. 

Andrade, C., Alonso, C., Gulikers, J., Polder, R., Cigna, R., Vennesland, Salta, M., Raharinaivo, A., & Elsener, B. 
(2004). Recommendations of RILEM TC-154-EMC: “Electrochemical techniques for measuring metallic 
corrosion” Test methods for on-site corrosion rate measurement of steel reinforcement in concrete by 
means of the polarization resistance method. Materials and Structures, 37(273), 623–643. 
https://doi.org/10.1617/13952 

Arya, C., Buenfeld, N. R., & Newman, J. B. (1990). Factors influencing chloride-binding in concrete. Cement 
and Concrete Research, 20(2), 291–300. https://doi.org/10.1016/0008-8846(90)90083-A 

ASTM C876. (2015). Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete. 
https://doi.org/10.1520/C0876-15.2 

ASTM G1-03. (2011). Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens. 

Figueiredo, E. P., & Meira, G. (2013). Corrosión de armadura de estructuras de hormigón. In Boletín Técnico 
06. 

Koga, G. Y., Albert, B., Roche, V., & Nogueira, R. P. (2018). A comparative study of mild steel passivation 
embedded in Belite-Ye’elimite-Ferrite and Porland cement mortars. Electrochimica Acta, 261(January), 
66–77. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.12.128 

Medeiros, M. H. F., Rocha, F. C., Medeiros-JUNIOR, R. A., & Helene, P. (2017). Corrosion potential: influence 
of moisture, water-cement ratio, chloride content and concrete cover. Revista IBRACON de Estruturas 
e Materiais, 10(4), 864–885. https://doi.org/10.1590/s1983-41952017000400005 

Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2006). Concrete: Microstructure, Properties, and Materials (3rd ed.). The 
McGraw-Hill Companies, Inc. https://doi.org/10.1036/0071462899 

Meira, G. R. (2017). Corrosão de armaduras em estruturas de concreto: Fundamentos, diagnóstico e 
prevenção. Editora IFPB. 

Michel, A., Nygaard, P. V., & Geiker, M. R. (2013). Experimental investigation on the short-term impact of 
temperature and moisture on reinforcement corrosion. Corrosion Science, 72, 26–34. 
https://doi.org/10.1016/j.corsci.2013.02.006 

Ribeiro, D. V., Sales, A., Sousa, C. A. C., Almeida, F. C. R., Cunha, M. P. T., Lourenço, M. Z., & Helene, P. (2013). 
Corrosão em Estruturas de Concreto Armado (1st Ed.). Elsevier. 

1067



Evaluation of degradation agents on facades of buildings located in Brasília (DF), 
and their relationship with degradation 

Andréia de PAULA1 
1 Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, paula_adp@yahoo.com.br 

Resumo: Os revestimentos de fachada têm como função principal a proteção da envoltória da edificação 
contra a ação dos agentes externos causadores de degradação. O presente trabalho buscou mensurar a ação 
dos agentes de degradação sobre a fachada com revestimento em argamassa e relacionar tais agentes com 
as condições de degradação da fachada de um edifício em Brasília – DF. Para esta análise foi utilizado o 
software de simulação higrotérmica WUFI® Pro 5.3, onde foram quantificados os resultados referentes à 
chuva dirigida, radiação, temperatura e teor de umidade para as fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste. A análise 
da chuva dirigida identificou dois períodos bem distintos, denominados de seco e chuvoso. Em se tratando 
da radiação a maior parcela de radiação global que a fachada sul recebe durante o ano não advém da 
incidência direta e sim da difusa. Com relação ao índice de impacto, nota-se que há um incremento 
significativo do teor de umidade na camada superficial externa composta por argamassa de revestimento, 
nos primeiros 10 l/m² de chuva, após esse volume não há alterações significativas. Uma análise sobre o índice 
de secagem mostrou que não houve diferença significativa do índice de secagem em relação a mudança de 
absortância, o comportamento foi semelhante para as duas cores analisadas. Os maiores valores de 
temperatura externa máxima ocorreram no período chuvoso. Na análise da temperatura superficial ficou 
evidenciado que a absortância influenciou na temperatura e na variação de temperatura na argamassa de 
fachada. De posse dos resultados de amplitude térmica diária (ΔT) foi elaborado o Índice de Intensidade da 
Temperatura (Iit), que foi relacionado com os resultados de degradação e quantificados por meio do índice 
Fator Geral de Danos Adaptado (FGDA). A quantificação dos agentes e relação com a degradação permitiu 
observar que os agentes climáticos exercem grande influência na degradação das fachadas. 

Palavras-chave: Degradação, fachadas, FGD 

Abstract: Facade coverings have the main function of protecting the building envelope from the action of 
external agents that cause degradation. The present work sought to measure the action of degradation 
agents on the lfacade with mortar coating and to relate these agents to the degradation conditions of the 
facade of a building in Brasília - DF. For this analysis, the WUFI® Pro 5.3 hygrothermal simulation software 
was used, where the results related to directed rain, radiation, temperature and moisture content for the 
North, South, East and West facades were quantified. The analysis of directed rain identified two very distinct 
periods, called dry and rainy. In the case of radiation, the largest portion of global radiation that the south 
facade receives during the year is not due to direct incidence, but diffuse. Regarding the impact index, it is 
noted that there is a significant increase in the moisture content in the external surface layer composed of 
plastering mortar, in the first 10 l / m² of rain, after this volume there are no significant changes. An analysis 
on the drying index showed that there was no significant difference in the drying index in relation to the 
change in absorbance, the behavior was similar for the two colors analyzed. The highest values of maximum 
external temperature occurred in the rainy season. In the analysis of the surface temperature it was 
evidenced that the absorption influenced the temperature and the temperature variation in the facade 
mortar. With the results of daily thermal amplitude (ΔT), the Temperature Intensity Index (Iit) was 
elaborated, which was related to the degradation results and quantified by means of the Adapted General 
Damage Factor (FGDA) index. The quantification of the agents and the relationship with the degradation 
allowed us to observe that the climatic agents have a great influence on the degradation of the facades. 

Keywords: Degradation, facades, FGD 1068
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Evaluation of degradation agents on facades of buildings located in Brasília (DF), and their relationship with degradation  

1. Introdução

A envoltória externa da edificação, é a parcela que mais sofre com os efeitos de degradação oriundos do 
contato com as condições ambientais e através deles sofre aceleração dos processos de degradação. As 
fachadas têm um papel importante quanto a estanqueidade, sendo protagonistas na promoção de conforto 
térmico na medida em que sofrem diretamente trocas de calor com o meio externo. A ABNT NBR 
15.575/2013, é um exemplo de marco normativo no que tange às questões de durabilidade. Ela traz em seu 
escopo a temática da Vida Útil de Projeto, a VUP. Através desse mecanismo busca-se incentivar que 
projetistas, bem como toda a cadeia se voltem para as questões de previsão de durabilidade e possam 
conhecer os processos de degradação dos materiais e sistemas que vêm sendo especificados. Entende-se 
que a durabilidade, passou a partir de 2013 com a promulgação da norma, a ser uma exigência dos usuários. 
(Zanoni, 2015). Considerando que o Brasil é um país de clima tropical, os sistemas de fachada são submetidos 
às ações ambientais como altas temperaturas, radiação solar, ação das chuvas e umidade. O estudo dos 
fatores climáticos e do comportamento dos sistemas diante dessas ações é significativo para a compreensão 
dos processos de degradação que acometem os edifícios nessa região, visto que as fachadas são 
continuamente aquecidas pela ação da temperatura e radiação e resfriadas pela ação da chuva e oscilações 
na temperatura ambiental. (Oliveira et al, 2014). Os elementos de vedação vertical estão submetidos a 
gradientes de umidade e temperatura sendo que “os fenômenos de transporte de calor e umidade ocorrem 
simultaneamente e são interdependentes.” (Mendes, 1997). Sendo assim, as simulações higrotérmicas são 
uma importante ferramenta para analisar as diferentes condições de exposição dos edifícios e suas fachadas 
bem como o comportamento das superfícies mediante diferentes tipos materiais. O presente estudo busca 
inserir-se nesse contexto através da investigação e quantificação de agentes de degradação ambiental como 
precipitação, chuva dirigida, umidade, radiação, temperatura e amplitude térmica em relação a sistemas de 
fachada na cidade de Brasília, por meio de simulação higrotérmica no software Wufi utilizando como base 
de dados a análise do edifício objeto de estudo e o arquivo climático. A avaliação dos fatores de degradação 
ambientais mediante simulação de comportamento higrotérmico depende de banco de dados previamente 
elaborado que apresente características dos materiais a serem simulados, bem como as informações 
climáticas do local avaliado. Essas informações sobre o clima são avaliadas através de arquivos climáticos que 
por sua vez são um conjunto de dados obtidos por estações meteorológicas, métodos semi-empíricos e 
modelos numéricos. Para as simulações computacionais, em geral, é necessário que o arquivo climático seja 
representativo do local e contenha um ano completo de 365 dias com 8760 dados horários. No caso dos anos 
bissextos, o dia 29 de fevereiro deve ser descartado.  

2. Metodologia

O recorte de análise foram as fachadas consideradas em quatro orientações, cujo sistema construtivo foi 
pintura, argamassa de revestimento e bloco cerâmico. A apresentação da metodologia será determinada a 
partir da identificação do estudo de caso e suas características, a discriminação dos dados de entrada para a 
simulação no Wufi, e a descrição dos dados obtidos. 

2.1 Avaliação do estudo de caso e dados de simulação 

O edifício avaliado está localizado na cidade de Brasília (DF) pertencente a zona bioclimática 04, conforme o 
zoneamento definido pela NBR 15.220/2005. A implantação dá-se na SQN 306, Asa Norte, Bloco C. Trata-se 
se um edifício com geometria prismática. A edifício foi construído em em concreto armado, dispondo de 7 
pavimentos, com altura considerada para fins de análise de 20 metros, cuja fachada apresenta poucos 
elementos salientes. A idade da edificação é 43 anos. 

2.1.1 Avaliação da absortância 

A coloração é um fator determinante na identificação do coeficiente de absortância. Dorneles (2008), 
realizou um estudo identificando a absortância solar de superfícies opacas para diversos tipos de pintura. 
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Com base nos dados gerados nesta pesquisa, foi avaliada a cor e consequentemente a absortância das 
fachadas do edifício objeto de estudo. 

A fachada apresenta duas cores com diferença significativa, que conforme a comparação com as 
determinações de Dornelles et al (2008), são branco médio e amarelo escuro. A absortância é 
significativamente diferente para as duas cores o que levou a decisão de abordar nesse estudo as análises 
para as quatro orientações de fachada, norte, sul, leste e oeste e para as duas cores observadas. A 
absortância identificada para a cor amarelo escuro foi de 55,5, e para a cor branco médio foi de 37,5. 

2.1.2 Análise da incidência solar 

A análise da incidência solar, pode ser realizada através da verificação da implantação do edifício referente 
as cartas solares que são compiladas para cada cidade. A princípio esta análise prescritiva foi realizada a fim 
de identificar os pontos de fragilidade em relação ao agente de degradação radiação e posteriormente 
possibilitar um comparativo com os dados obtidos através da análise por simulação. Considerou-se na 
avaliação da carta solar o azimute de 80°.  

2.1.3 Simulação higrotérmica através do Wufi 

A simulação higrotérmica no software Wufi foi realizada para o sistema de bloco cerâmico, argamassa de 
revestimento e pintura. A altura do edifício considerada foi de 20 metros e as simulações foram feitas para 
as quatro as fachadas nos dois casos de absortância: amarelo escuro com 55,5 e branco médio com 37,1. 

O arquivo climático utilizado foi o TMY da base EPW-ANTAC (RORIZ, 2012) que contempla precipitação 
utilizada para a quantificação de chuva dirigida. A simulação foi realizada no período de 02 anos, 04 de abril 
de 2017 a 03 de março de 2019. Sendo que o primeiro ano simulado foi descartado, para a análise dos dados. 

O FGD (fator geral de danos), foi calculado através do Método de Mensuração da Degradação (MMD). O 
MMD se aplica as fachadas dos edifícios, sendo baseado em inspeções de campo e mapeamento dos danos. 
Após o mapeamento dos danos, passou-se a fase de quantificação dos mesmos para posterior análise através 
da utilização da termografia e da ortogonalização de imagens. Após as análises e tratamento dos dados pode-
se prever a vida útil da fachada. Multiplicando o valor do FGD encontrado pela idade do edifício em análise, 
obtém-se a curva de degradação para o edifício em estudo. Se a curva de degradação do edifício analisado 
estiver acima da curva padrão de degradação para a cidade de Brasília significa que a degradação está 
ocorrendo de forma mais lenta, caso contrário, significa que a degradação está ocorrendo de forma mais 
acelerada.   

A composição do sistema, bem como a espessura das camadas e posicionamento das câmeras de análise 
podem ser observadas na Figura 1 que ilustra a interface do software de simulação higrotérmica utilizado. 

Figura 1 - Interface do Wufi apresentando o sistema construtivo analisado 
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3. Resultados

3.1 Avaliação dos Parâmetros 

3.1.1 - Radiação Solar 

O primeiro item avaliado em relação a radiação solar foi a média de radiação solar global mensal por fachada 
ao longo do ano climático. Observou-se que nos meses de abril a setembro há uma maior incidência na 
fachada norte e nos meses de outubro a março ela acontece na fachada leste seguida da fachada oeste. A 
fachada que menos recebe incidência de radiação ao longo do ano é a sul. Em relação a radiação solar direta 
nota-se o mesmo comportamento de incidência observado na radiação global. No entanto esta avaliação 
permite identificar que a maior parcela de radiação global que a fachada sul recebe durante o ano não advém 
da incidência direta e sim da difusa. Visto que a mesma recebe radiação direta em pequena quantidade e 
somente nos meses de outubro a fevereiro. A análise do demonstrativo acumulativo de radiação direta 
mensal demonstrou que os meses de maior quantidade de radiação são junho e janeiro. Em junho têm-se a 
maior incidência acumulativa do ano e a maior parte se dá na fachada norte sendo o máximo anual, e nota-
se praticamente a ausência de radiação direta na fachada sul. O acumulativo apresenta-se praticamente 
equivalente para as fachadas leste e oeste, exceto no mês de agosto onde há uma preponderância de 
incidência na fachada oeste. A fachada sul apresenta o acumulativo zerado de abril a setembro. 

3.1.2 - Chuva Dirigida 

A chuva dirigida foi primeiramente avaliada em relação ao seu quantitativo mensal ao longo do ano. Notou-
se que nos meses de abril a setembro há um quantitativo menor de chuvas, indo ao encontro do observado 
para as análises do clima de Brasília, onde os períodos seco e chuvoso são claramente determinados. (Zanoni, 
2015). A chuva dirigida é mais incidente na fachada norte nos meses de novembro a abril. Percebeu-se que 
o período seco coincidiu com o período de maior percentual de radiação direta acumulada durante o ano,
sendo que no mês de junho quando ocorre o pico de radiação direta acumulada, não há chuvas. Em relação
aos picos de chuva dirigida, apesar da quantidade de chuva ser maior na fachada norte ao longo do período
chuvoso, os picos são variados e não se pode observar preponderância em uma determinada fachada. No
entanto no período seco os picos são maiores nas fachadas leste e sul.

3.1.3 - Índice de Impacto 

Na fachada norte, nota-se que há um incremento significativo do teor de umidade na camada superficial 
externa composta por argamassa de revestimento, nos primeiros 10 l/m² de chuva, sendo que após esse 
volume não há alterações significativas do teor. Na fachada sul, o índice de impacto é mais elevado se 
comparado a fachada norte e continua a aumentar após os 10 l/m² de volume de chuvas. A camada 
intermediária composta por tijolo cerâmico apresenta maior incremento do teor de umidade se comparado 
a fachada norte. A fachada leste apresenta um comportamento semelhante a fachada sul e a fachada oeste 
apresenta um comportamento semelhante ao da fachada norte. A anáilise do índice de impacto foi feita com 
dados diários.  

3.1.4 - Índice de Secagem 

O índice de secagem é um fator que indica a resistência a secagem das camadas que compõe o sistema de 
revestimento e pode ser associado diretamente com a porosidade do material. Os índices de secagem em 
todas as fachadas e ambas as cores de análise são observadas no intervalo de 350 l/m² a 375 l/m². Não houve 
diferença significativa do índice de secagem em relação a mudança de absortância, sendo o comportamento 
semelhante. A fachada com os maiores índices de secagem é a fachada norte. E por fim numa escala menos 
acentuada a fachada oeste apresenta um comportamento semelhante a fachada norte. 

3.1.5 - Temperatura 
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Os maiores valores de temperatura externa máxima ocorreram nos meses de setembro e fevereiro, ambos 
no período chuvoso. A maior ocorrência de valores máximos de temperatura externa se deu no intervalo de 
26° a 30°C. A análise realizada em um dia típico identificou que as temperaturas máximas se encontram em 
sua maior parte no intervalo de 25° a 30° e as mínimas de 15° a 20°C.  

Analisando as médias de temperaturas máximas mensais nas fachadas com coloração branca, tem-se que a 
orientação oeste apresenta as maiores máximas ao longo do ano exceto nos meses maio, junho, julho e 
agosto, em que elas ocorrem na fachada sul. Na avaliação referente a cor amarelo escuro, o comportamento 
é semelhante em relação as máximas, no entanto o intervalo tem temperaturas foi superior. A diferença que 
pode ser notada se dá principalmente em relação a fachada oeste que apresenta um incremento nas médias 
de temperaturas máximas significativo aproximando-se do comportamento observado na fachada oeste. 

3.1.6 - Amplitude Térmica 

A amplitude térmica é um importante fator a ser analisado pois através dele pode-se identificar quais 
fachadas estão mais suscetíveis a ocorrências do fenômeno de choques-térmicos. Para a fachada branco 
médio, nos meses de abril a agosto a média de amplitude maior se dá na fachada norte, e varia de 15°C a 
20°C, nos demais a fachada oeste se destaca, seguida da fachada leste num intervalo de 12°C a 16°C 
aproximadamente. No caso da análise para a cor amarelo escuro, o comportamento é semelhante ao descrito 
para a cor branco médio sendo que o intervalo de valores tem um acréscimo de aproximadamente 5°C, sendo 
que para a fachada sul nota-se o intervalo de 18° a 26°C e para a fachada oeste de 15° a 24° C. Ao observar 
os picos de temperaturas mensais nas fachadas, observa-se o comportamento é semelhante ao descrito para 
as médias de amplitude. 

3.1.7 - Choque térmico 

Para a cor branco médio, observou-se que o choque térmico pleno ocorreu somente na fachada oeste e em 
maior quantidade no mês de agosto, com um total de 8 eventos. Já na análise realizada para o amarelo escuro 
nota-se que o fenômeno passa a acontecer em todos os meses do ano e de maneira mais significativa nas 
fachadas leste e oeste. A maior quantidade de eventos também ocorre no mês de agosto para a fachada 
oeste, mas com o quantitativo de 25 eventos, o triplo do observado na cor branco médio. 

Os eventos de choque térmico atenuado ocorrem com mais frequência em ambas as absortâncias analisadas. 
Para o branco médio têm-se que a fachada norte apresenta o maior número de eventos nos meses junho e 
julho com mais de 80 ocorrências, seguida da fachada oeste. Já em relação a cor amarelo escuro os eventos 
de choque térmico também acontecem em maior número na fachada norte, com quantitativos mais 
expressivos em abril e agosto, se comparado a fachada sul e com número de eventos máximo de quase o 
dobro. No período seco a ocorrência se dá em maior parte na fachada leste, ressaltando que as ocorrências 
passam a se dar também na fachada sul. 

3.1.8 - Perfis de Temperatura 

Os perfis foram elaborados para as 04 fachadas considerando os dias mais críticos do ano para cada fachada 
em relação a temperatura externa. A elevação da temperatura externa a ponto de superar a temperatura 
das camadas internas ocorreu entre o intervalo de 9h às 20h em todas as fachadas.  

Em todos os casos a temperatura das camadas 02 (bloco cerâmico) e 03 (argamassa de revestimento interna) 
se mantiveram relativamente estáveis sem grandes alterações. As alterações significativas de temperatura 
ocorrem na camada superficial da fachada e na camada de revestimento externo em argamassa. 

Na fachada norte esse aumento ocorreu de forma mais acelerada do que na fachada sul, onde houve um 
aumento mais lento da temperatura. As fachadas leste e oeste tiveram comportamentos semelhantes e 
apresentaram uma elevação de temperatura com os picos de temperatura ocorrendo em horários distintos. 

3.2 Índice de Incidência de Temperatura (ITT) 

O IIT foi elaborado com o objetivo de caracterizar à incidência do clima sobre os edifícios, levando em 
consideração a representação de forma ponderada dos efeitos dos ciclos (frequências) e valores alcançados 
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de temperaturas no sistema. Este índice foi elaborado utilizando também os valores de variação de 
temperatura ΔT. A escolha do parâmetro variação de temperatura foi baseada na sua capacidade de 
representar as mudanças devido aos ciclos de variação climática. Para o cálculo do índice, a faixa de variação 
da amplitude de temperatura foi dividida em quatro intervalos iguais. Para as fachadas analisadas, o ΔT 
máximo encontrado foi de 29,32°C e o mínimo de 13,19°C. Porém para o cálculo do IIT, foram utilizadas as 
faixas de temperatura definidas por Nascimento (2016), sendo as faixas: 3,4 – 11,5°C; 11,5 – 19,6°C; 19,6 – 
27,7°C e 27,7 – 35,8°C. 

Foi feita a quantificação das faixas de ΔT (°C) e analisada a frequência de ocorrência de ΔT (°C) para cada faixa 
de temperatura para posterior cálculo do IIT. Multiplicando o ΔT da Faixa pela frequência de ocorrência e 
dividindo o resultado por 365, encontramos o valor de IIT para cada orientação de fachada, levando em 
consideração às duas cores estudadas. De posse do IIT, para encontrarmos o valor de IITTotal, bastou 
multiplicar o valor de IIT encontrado por 43 anos (idade do edifício em estudo). 

3.3 Correlação entre o FGD e a umidade 

A amplitude de umidade da camada superficial não apresentou uma relação com o FGD para todas as 
fachadas. O mesmo ocorreu com o teor de umidade máximo da camada, que também não apresentou 
relação com o FGD. 

3.4 Correlação entre o Índice de Incidência de Temperatura (ITT) e o Fator Geral de Danos (FGD) 

Com base nos valores de FGD obtidos para as quatro fachadas estudadas elaborou-se o gráfico Figura 2, para 
as quatro fachadas analisadas nas idades de 10, 20, 30, 40 e 43 anos, que compara a curva de envelhecimento 
da cidade de Brasília com a curva de envelhecimento de cada uma das fachadas estudadas, permitindo assim, 
uma análise da vida útil de cada uma das fachadas, bem como uma avaliação da degradação, permitindo 
detectar se a fachada em estudo apresenta uma degradação mais ou menos acelerada do que o previsto em 
projeto. 

Figura 2: Gráfico do FGD para as quatro fachadas estudadas, nas idades de 10, 20, 30, 40 e 43 anos 
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Ao observar a curva de envelhecimento obtida para Brasília e a curva de envelhecimento encontrada para a 
fachada norte, nota-se que aproximadamente nos primeiros 20 anos de exposição elas são coincidentes, a 
partir desta idade há uma desassociação não muito sensível, que se acentua na idade atual do edifício que é 
43 anos, indicando que a fachada analisada degradou menos que o esperado. Nota-se que a vida útil manteve 
o desempenho esperado nos primeiros 30 anos. No caso da fachada sul, foi encontrado uma identificação
com a curva dose-resposta encontrada para Brasília, inclusive nos períodos mais avançados de degradação.
No caso da fachada leste, a degradação foi sensivelmente maior que o esperado conforme a curva dose-
resposta de Brasília. O distanciamento aumenta com o tempo de exposição aos fatores de degradação. No
caso da fachada oeste o comportamento foi semelhante ao da fachada leste, no entanto a vida útil dessa
fachada foi a menor, dentre todas as fachadas estudadas.

3.5 Correlação entre o FGD e a ocorrência de choque térmico pleno e atenuado 

Assim como na correlação com o IIT nota-se que o choque térmico se mostra com maiores valores na fachada 
oeste das duas cores analisadas, isto pode ser explicado pelo acúmulo de fatores de degradação como a 
radiação direta e temperaturas superficiais maiores por causa da orientação do edifício. 

O choque térmico pleno ocorre somente para a fachada oeste e a frequência de ocorrência é proporcional 
ao aumento do FGD e o tempo de exposição aos fatores de degradação, ou seja, a idade. 

Observou-se também que a ocorrência de eventos de choque térmico atenuado aumenta com a idade para 
todas as fachadas, no entanto a degradação é maior nas fachadas norte e leste, visto que com menos tempo 
de vida, elas apresentam maior ocorrência de eventos e maior FGD. Para os fenômenos de choque térmico 
atenuado a degradação se deu mais intensamente nas fachadas oeste e norte. 

4. Conclusões

A análise da média de radiação solar global mensal por fachada ao longo do ano climático e a radiação solar 
direta, evidenciou que nos meses de abril a setembro há uma maior incidência na fachada norte e nos meses 
de outubro a março ela acontece na fachada leste seguida da fachada oeste, sendo a fachada sul, a que 
menos recebe incidência de radiação ao longo do ano. Pode-se também constatar que a maior parcela de 
radiação global que a fachada sul recebe durante o ano não advém da incidência direta e sim da difusa.  

Da análise da chuva dirigida, constatou-se que nos meses de abril a setembro há um quantitativo menor de 
chuvas, indo ao encontro do observado para as análises do clima de Brasília, onde os períodos seco e chuvoso 
são claramente determinados. O períoso seco coincidiu com o período de maior percentual de radiação 
direta acumulada durante o ano. A quantidade de chuva dirigida é maior na fachada norte ao longo do 
período chuvoso. Notou-se que ocorreu um incremento do percentual de umidade na fachada norte quando 
se analisou a camada superficial externa composta por argamassa de revestimento nos primeiros 10 l/m² de 
chuva. Na fachada sul, o índice de impacto é mais elevado se comparado a fachada norte e continua a 
aumentar após os 10 l/m² de volume de chuvas. O índice de sacagem, não apresentou diferença significativa 
em relação a mudança de absortância, sendo o comportamento semelhante para ambas as cores da fachada. 
A fachada norte apresentou os maiores índices de secagem. Em se tratando da temperatura, observou-se 
que os maiores valores de temperatura externa máxima ocorreram nos meses de setembro e fevereiro, 
ambos no período chuvoso. Analisando as médias de temperaturas máximas mensais nas fachadas com 
coloração branca e coloração amarelo escuro, tem-se que a orientação oeste apresenta as maiores máximas 
ao longo do ano, exceto em alguns meses, em que elas ocorrem na fachada sul. Para a fachada branco médio, 
nos meses de abril a agosto a média de amplitude térmica maior se dá na fachada norte. No caso da análise 
para a cor amarelo escuro, o comportamento é semelhante ao descrito para a cor branco médio sendo que 
o intervalo de valores tem um acréscimo de aproximadamente 5°C. Com relação ao choque térmico pleno,
observou-se que para a fachada de cor branco médio ele só ocorreu na fachada oeste com a maior incidência
no mês de agosto. Em se tratando da fachada de cor amarelo escuro nota-se que o fenômeno passa a
acontecer em todos os meses do ano e de maneira mais significativa nas fachadas leste e oeste, sendo que a
maior quantidade de eventos também ocorre no mês de agosto. A absortância não influenciou no choque
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térmico atenuado, pois estes ocorrem com maior frequência em ambas as cores de fachada analisadas. 
Ocorrendo com maior frequência na fachada norte. Dos perfis de temperatura estudados, pôde-se observar 
que as alterações significativas de temperatura ocorrem na camada superficial da fachada e na camada de 
revestimento externo em argamassa. Na fachada norte esse aumento ocorreu de forma mais acelerada e na 
fachada sul, observou-se um aumento mais lento. A verificação da relação entre a quantificação do índice de 
incidência de temperatura e a quantidade da degradação se deu através da verificação do Fator Geral de 
Danos (FGD). Ao avaliar os valores de FGD para as quatro fachadas analisadas nas idades de 10, 20, 30, 40 e 
43 anos e comparar com a curva de envelhecimento obtida para a cidade de Brasília, constatou-se que para 
a fachada norte, nos 20 primeiros anos de exposição, as duas curvas estão praticamente sobrepostas, sendo 
que a partir dessa idade há uma desassociação não muito sensível, indicando que a fachada analisada 
degradou menos que o esperado. As curvas para a fachada sul também estão praticamente sobrepostas, 
inclusive nos períodos mais avançados de degradação. Para a fachadas leste e oeste, a degradação foi maior 
que o esperado, sendo que o distanciamento das curvas aumenta com o tempo de exposição aos fatores de 
degradação.  Tal fato, pode ser explicado pela relação entre o fator geral de danos e a ocorrência de choque 
térmico nas fachadas. Notou-se que os maiores valores de choque térmico se deram na fachada oeste para 
as duas cores analisadas, o que pode ser explicado pelo acúmulo de fatores de degradação como a radiação 
direta e temperaturas superficiais maiores por causa da orientação do edifício. Prova disso, é que o choque 
térmico pleno ocorre somente para a fachada oeste. Embora a fachada norte tenha recebido maior incidência 
de radiação e de chuva dirigida como pode ser verificado nesse estudo, sua degradação ficou dentro do 
esperado em projeto. Mostrando que estes fatores não foram decisivos para a degradação. 

A amplitude de umidade da camada superficial e o teor de umidade máxima da camada, não apresentaram 
relação com o fator geral de danos (FGD). 
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Resumo: Quando os edifícios falham no desempenho exigido, eles dão origem a patologias que podem ser 
originadas pela falta de experiência ou desconhecimento sobre o assunto. Devido ao conjunto de fatores, 
podem ocorrer descolamentos, fissuras, eflorescências, deterioração das juntas, falha de vedação, entre 
outros nos revestimentos cerâmicos. Nesse sentido, o presente trabalho visa à quantificação dos 
percentuais totais e de cada patologia em relação à área total de cada fachada de edifícios localizados em 
Brasília, Brasil. Na metodologia proposta por Silva (2014), são mapeadas as áreas de ocorrência das 
patologias, classificando por idade, orientação da fachada, prumada e empena, divisão por região e andar, 
em seguida, a sobreposição de uma malha para contar as patologias usando o software PHOTO SCAN para 
ajustar as imagens dos edifícios. Posteriormente, três modelos de cálculos são usados para obtenção das 
curvas de degradação, gerando uma estimativa de vida útil. Em relação aos resultados, observou-se que as 
patologias de maior incidência são os descolamentos, aberturas e manchas. Com tudo isso, é possível 
determinar o grau de urgência que o edifício estudado necessita para providenciar medidas de 
manutenção, para atender os requisitos determinados por uma norma em relação à vida útil. 

Palavras-chave: Patologia, Durabilidade, Vida útil, Degradação, Cerâmica. 

Abstract: When buildings fail the required performance, they give rise to the anomalies that can be 
originated by the lack of experience or lack of knowledge on the subject. Due to the set of factors, 
detachments, cracks, efflorescence, deterioration of the joints and failure of sealing, among others in the 
ceramic tile coatings can occur. In this sense, this paper aims the quantification of the percentages of the 
total and each pathology in relation to the total area of the façade of a building located in Brasília, Brazil. In 
the methodology proposed by Silva (2014), it is mapped the areas of occurrence of the pathologies 
classifying by age, orientation of the façade, shaft and gable, division by region and floor, then the overlap 
of a mesh for counting the anomalies using the PHOTO SCAN software to adjust the images of the buildings. 
Subsequently, three models of calculations are used to obtain the degradation curves, acquiring an 
estimate of the useful life. Regarding the results, it was observed that the anomalies of higher incidence are 
detachments, openings, and stains. With all this, it is possible to determine the degree of urgency that the 
studied building needs in providing maintenance measures in order to attend the requirements determined 
by a standard in relation to service life. 

Keyword: Pathology, Durability, Service life, Degradation, Ceramic 
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1. Introdução

Os cuidados a serem tomados com as edificações não acabam com o fim de suas construções, pois as 
mesmas estão sujeitas a vários agentes que influenciam diretamente na existência de manifestações 
patológicas. Em especial as fachadas por receberem ações diretas do clima, devem receber uma atenção 
mais especial em relação à manutenção.  

Tendo em vista uma melhor compreensão das principais manifestações patológicas presentes em fachadas, 
foram escolhidos edifícios localizados no Lúcio Costa e Guará 1, Brasília-DF, Brasil, nos quais apresentam 
alguns destes problemas patológicos. Para que o estudo não agregasse somente informações teóricas, foi 
realizado também investigação em campo. 

Em um edifício podem existir várias manifestações patológicas, porém neste trabalho foram analisadas as 
que mais ocorrem em fachadas com revestimento cerâmico, sendo elas: descolamento, abertura e 
eflorescência (mancha). 

Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo estudar as principais manifestações patológicas 
apresentadas nas fachadas de revestimento cerâmico, e realizar a estimativa da vida útil através dos 
percentuais totais de cada patologia em relação à área total da fachada. 

2. Agentes Causadores

Há variadas razões quando se trata de manifestações patológicas, isso ocorre quando o edifício ou suas 
partes perdem a capacidade de apresentar desempenho mínimo pré-estabelecido, tendo origem nas fases 
de elaboração do projeto e na execução do serviço, que podem ocorrer pela falta de experiência ou falta de 
conhecimento sobre o assunto. 

As fachadas, por estarem mais expostas aos efeitos do meio ambiente e ações climáticas, têm maior 
probabilidade de apresentar deterioração durante sua vida. Entre os fatores externos com maior influência 
na deterioração da fachada estão às variações térmicas, ação da chuva e umidade.  

As variações térmicas podem ser físicas e químicas nos materiais, gerando fissuras, descolamentos e 
rupturas. A ação da chuva dirigida depende da orientação em relação à incidência de chuva carregada por 
um vento pluvial dominante. Dessa maneira ocorre também umidade pela entrada de água em forma de 
vapor, fluindo através de corpos porosos, por infiltração, condensação, e umidade eventual, podendo 
resultar em eflorescências, manchas e bolor.  

Outras razões para essas degradações estão relacionadas à má execução dos processos construtivos, o seu 
uso, manutenções, por incompatibilidades físicas e químicas, por cargas excessivas, entre outros. 

3. Metodologia

Para realização do estudo das manifestações patológicas incidentes nas fachadas com revestimento 
cerâmico, onde as imagens das fachadas são alinhadas através do programa PhotoScan. Logo após, ocorre 
o mapeamento das manifestações patológicas com auxílio do programa AutoCad, onde são inseridas as
malhas de 0,5m x 0,5m sobre a fachada. Mediante a análise por um modelo de cálculo utilizando o método
de Fator de Danos, proposta por Silva (2014), onde é possível chegar à variação desses eventos por meio
das áreas que apresentam esses danos em relação à área da amostra.

Esse método fundamenta-se, basicamente, em quatro fases como apresenta o fluxograma (Figura 1) que 
considera as etapas de: levantamento dos dados, tratamento dos dados, análise preliminar, análise final 
com proposta de modelo de cálculo de degradação e estimativa de vida útil.  
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Figura 1 – Fluxograma da metodologia 

4. Análise dos Resultados

Para uma melhor caracterização das fachadas foi feita uma identificação por prumadas, sendo essas as 
fachadas de área de maior dimensão do edifício. Para maior compreensão das manifestações patológicas é 
realizada uma contagem à medida que são identificados em uma malha sobre a amostra. Desta forma as 
degradações caracterizadas no trabalho foram o descolamento de peças cerâmicas, aberturas e manchas. 

Para o mapeamento foi utilizado uma malha sobreposta à amostra (Figura 2), com aberturas de dimensões 
0,50 m X 0,50 m, com área igual a 0,25 m², para facilitar a quantificação das degradações contidas na 
fachada. Cada abertura da malha é uma unidade correspondente a uma patologia, portanto para 
transformar essas unidades de dano em metro quadrado é necessário multiplicar cada unidade de dano 
pela área da abertura que corresponde a 0,25 m². Sendo que esses valores serão os utilizados nos cálculos 
dos fatores de degradação. (SILVA, 2014). 

Figura 2 – Mapeamento de danos e Sobreposição de malha nos mapeamentos 

4.1 Cálculo do Fator de Danos 

O fator de danos demonstra através da Equação 1 mostrada abaixo, o primeiro nível do estado de 
degradação das fachadas, relacionando a área de patologias em função da área total de fachada. Permite 
definir um parâmetro inicial de estudo de degradação, servindo como base para investigações mais 
complexas das patologias e consequente estimativa do estado geral de degradação dos sistemas de 
revestimentos cerâmicos de fachadas (SILVA, 2014). 

Levantamento 
de Dados 

•Coleta de dados (classificação das amostras) 
•Caracterização e classificação de danos
•Mapeamento de danos

Tratamento de 
Dados 

•Quantificação da ocorrência de danos
•Cálculo do Fator de Danos (FD)

Análise final  

•Proposta de modelos de análise
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FD =  
Ad

A
x100 (1) 

Sendo, 

FD – Fator de Dano da fachada (%); Ad – Área de manifestação patológica observada na amostra de 
fachada (m²); A – Área total da amostra de fachada (m²). 

No presente estudo serão utilizados dois modelos de cálculos de degradação nas fachadas com 
revestimento cerâmico (SILVA, 2014): 

– Modelo baseado no Fator Geral de Danos (FGD);

– Modelo baseado no Fator de Danos Combinado (FDC);

Baseando-se nos 2 modelos de cálculo, será obtida uma representação do avanço da degradação das 
fachadas. 

4.1.1 – Modelo Baseado no Fator Geral de Danos (FGD) 

A partir da Equação 2 mostrada a seguir, é feita a determinação do valor do FGD das amostras. Desta forma 
o modelo proposto no presente estudo estabelece uma relação cumulativa ponderada por variáveis
(condição da degradação e custo de reparo) condicionantes do processo de degradação (SILVA, 2014).

FGD = ∑[
(An .  Kn .  Kc,n)

(A .  K)
] (2) 

Onde: 

FGD – Fator Geral de Danos (%); An – Área de uma fachada afetada por n tipos de anomalias (m²); 
kn – Nível de condição de n anomalias representando o nível de dano (varia de 0,00 (sem danos) a 4,00 
(estado grave de degradação), em escala exponencial); k – Constante, equivalente ao nível da pior condição 
(k = 4,00); kc,n – Custo relativo de reparação das anomalias observadas; A – Área da amostra de fachada 
(m²).  n – Referência do tipo de anomalia (n=1 - descolamento cerâmico, n=2 - aberturas e n=3 - mancha).  

Para os níveis de condição sua classificação foi feita da seguinte forma, nível 0 – melhor condição, 
nível 1 - boa condição, nível 2 - degradação suave, nível 3 – degradação elevada e nível 4 - degradação 
grave (extrema) (SILVA, 2014). 

A constante k estabelece o padrão máximo de degradação. Desta forma o estágio mais acentuado ou ainda 
o referencial máximo da degradação analisada para todos os dados amostrais. Neste estudo em particular,
esta constante possui o valor 4,0, para o prédio 2 ou seja, o maior nível associado aos danos, e para o
prédio 1 o valor de 2,00 (SILVA, 2014).

A ponderação dos fatores estabelece a ordem de cada tipo de dano em função da extensão de ocorrência 
(SILVA, 2014). O Quadro 1 abaixo demonstra os valores dos fatores de ponderação usados para os 
diferentes tipos de degradação, sendo identificados o edifício 1 como o que se encontra no Lúcio Costa e o 
2 no Guará 2.  

Quadro 1 – Determinação do estágio de cada dano 

Edifício 
Tipo de dano 

(n) 

Nível de 
condição 

(k) 

Nível de 
ponderação do 

dano (Kn) 

Custo de 
reparo 

(R$/m²) 

Fator relativo de 
custo de reparo 

(Kc,n) 

1 

Descolamento 3 2.00 113.00 1.00 

Aberturas 0 0.00 136.70 1.21 

Mancha 1 0.02 16.00 0.14 

2 

Descolamento 4 4.00 113 0.83 

Aberturas 1 0.02 136.7 1.00 

Mancha 0 0.00 16 0.12 
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A variável kc,n (Quadro 1) é adimensional e obtida em função da proporção pelo custo de reparo mais 
elevado, sendo que para o edifício 1 foi utilizado o valor do custo de reparo do descolamento – R$ 113/m², 
e para o edifício 2 o custo de reparo de fissura – R$ 136,70/m². Os valores associados à essa variável foram 
calculados através da composição de custo unitário para serviços de reparos em Brasília (SILVA, 2014).   

Para o presente estudo, a partir do método FGD foi obtido os seguintes valores (Quadro 2), sabendo que os 
cálculos são efetuados para cada amostra e seus respectivos danos. 

Quadro 2 – Análise da área de dano 

Edifício Tipo de dano (n) As (m²) A (m²) FD (%) Kn K Kc,n 

1 

Descolamentos 79.00 

210.76 

37% 2.00 

2.00 

1.00 

Aberturas 0 0% 0.00 0.00 

Manchas 11.50 5% 0.02 0.14 

2 

Descolamentos 103.50 

155.35 

67% 4.00 

4.00 

0.83 

Aberturas 0.50 0.32% 0.02 1.00 

Manchas 0.00 0% 0.00 0.00 

Para o presente estudo, a partir do método FGD, utilizando a Equação 2, foi obtido o seguinte valor de 
degradação total das fachadas para os edifícios 1 e 2 respectivamente. 

FGD 1 = [ 
(79,00 .  2,00 .  1,00 + 0,00 .  0,00 .  0,00 + 11,50 .  0,02 .  0,14)

210,76 .  2,00
 . 100] 

FGD 1 = 37 % 

FGD 2 = [ 
(103,50 .  4,00 .  0,83 + 0,50 .  0,02 .  1,00 + 0,00 .  0,00 .  0,00)

155,35 .  4,00
 . 100] 

FGD 2 = 55 % 

4.1.2 – Modelo baseado no Fator de Danos Combinado (FDC) 

O modelo retrata uma interpretação simples do nível de degradação das fachadas, levando em 
consideração o fator de danos (FD). Este pondera a extensão dos danos diretamente em relação ao custo 
de reparação das patologias no processo de degradação, utilizando a Equação 3 a seguir (SILVA, 2014).  

FDC = ∑ (FDn x Kc,n)n
1  

(3) 

Onde: 

n = tipo de dano (descolamento cerâmico, aberturas e manchas); FD = Fator de Dano; Kc,n = custo relativo 
de reparo do dano (Quadro 1); 

Com o uso do método FDC, utilizando a Equação 3 , foi encontrado os seguintes valores para os edifícios 1 e 
2 respectivamente. 

FDC 1 = [ 
(79,00 .  1,00 + 0,00 .  0,00 + 11,50 .  0,14)

210,76
 . 100] 

FDC 1 = 38 % 

FDC 2 = [ 
(103,50 .  0,83 + 0,50 .  1,00 + 0,00 .  0,00)

155,35
 . 100] 

FDC 2 = 56 % 
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5. Conclusão

Efetuado o mapeamento das fachadas dos edifícios por meio da malha sobreposta nas imagens que foram 
previamente ortogonalizadas no software PHOTO SCAN, pode-se identificar e classificar as manifestações 
patológicas presentes, com isso foi possível a obtenção da área danificada em relação à extensão total do 
edifício. 

A partir desses dados foi obtido o FD, onde foi viável observar que as manifestações presentes no edifício 1 
do Lúcio Costa foram o descolamento das placas cerâmicas com 37% , manchas com 5% e aberturas com 
0%, e para o edifício 2 do Guará I foram descolamento das placas cerâmicas com 67%, aberturas com 0,32% 
e manchas 0%, diante disso a maior incidência nos edifícios foi o descolamento das placas cerâmicas. Com 
o FD que foi aplicado nos modelos para se obter os valores de FGD e FDC, foi identificado o edifício 2 do
Guará I com o que tem as maiores porcentagens de manifestações patológicas com FGD de 55%, sendo
assim terá um custo maior nos reparos.

A metodologia proposta identifica as patologias e informa uma ordem de quais problemas estão mais 
avançadas o que pode ajudar na manutenção da fachada, pois poderá determinar qual patologia necessita 
da manutenção primeiro. Com base no que foi observado pode se concluir que esse método é bastante 
visual, o que depende da observação do profissional podendo aparentar uma variação nos resultados, se, 
por exemplo, duas pessoas aplicarem os métodos na mesma fachada. 
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Resumo: A degradação do edifício é inevitável devido a ações prejudiciais de uso impróprio, fatores externos 
como clima, desgaste e manutenção inadequada. Além disso, os defeitos de construção aceleram a 
deterioração das condições do edifício, levando a reparos mais frequentes com aumento dos custos de 
operação e manutenção. Deste modo, através da inspeção predial a avaliação das condições do imóvel são 
realizadas a fim de identificar defeitos e/ou irregularidades associados ao estado atual de conservação e 
funcionamento da edificação. As inspeções prediais visam auxiliar na gestão da edificação com o intuito de 
contribuir com a mitigação de riscos técnicos e econômicos, além de serem realizadas com a presença de 
inspetores treinados que avaliam diretamente a condição estrutural com base em critérios específicos de 
tomada de decisão. Em função disso, o presente artigo tem por objetivo apresentar as principais etapas da 
inspeção predial (anamnese, diagnóstico, prognóstico e responsabilidades). Para a realização deste trabalho 
foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica, através de consultas em livros, normas, revistas e artigos 
científicos atuais que discorrem sobre a temática abordada. Entre as descobertas desta pesquisa, a inspeção 
predial possibilita a constatação das anomalias, falhas e irregularidades na edificação. No ato de recebimento 
da edificação por parte do proprietário, é responsabilidade das construtoras e incorporadoras entregar o 
imóvel em consonância a todas as normas técnicas vigentes. Todavia, após a elaboração do Laudo Técnico 
pode ser identificado se a responsabilidade construtiva será atribuída aos ocupantes por falhas de uso, 
operação ou manutenção. Portanto, as inspeções prediais atuam no monitoramento sistematico do 
comportamento de utilização da edificação ao longo da vida útil, de forma a manter as condições mínimas 
exigidas à sua segurança, habitabilidade, durabilidade e sustentabilidade, bem como a preservação do 
imóvel. 

Palavras-chave: Inspeção Predial. Manifestações Patológicas. Manutenção Predial. NBR 16747. 

Abstract: Building degradation is inevitable due to the detrimental actions of improper use, external factors 
such as weather, wear and tear, and inadequate maintenance. In addition, construction defects accelerate 
the deterioration of the building's condition, leading to more frequent repairs with increased operation and 
maintenance costs. Thus, through building inspection, the evaluation of the building's conditions is carried 
out in order to identify defects and/or irregularities associated with the current state of conservation and 
operation of the building. The building inspections aim to assist in the management of the building in order 
to contribute to the mitigation of technical and economic risks, and are performed with the presence of 
trained inspectors who directly evaluate the structural condition based on specific decision-making criteria. 
Therefore, this paper aims to present the main stages of building inspection (anamnesis, diagnosis, prognosis 
and responsibilities). To carry out this work, the method used was bibliographic research, through 
consultations in books, norms, magazines and current scientific articles that discuss the theme. Among the 
findings of this research, building inspection enables the verification of anomalies, flaws and irregularities in 
the building. When the owner receives the building, it is the responsibility of the constructors and developers 
to deliver the building in accordance with all current technical standards. However, after the preparation of 
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the Technical Report it can be identified whether the constructive responsibility will be attributed to the 
occupants for failures of use, operation or maintenance. Therefore, building inspections act in the systematic 
monitoring of the building's use behavior throughout its useful life, in order to maintain the minimum 
conditions required for its safety, habitability, durability and sustainability, as well as the preservation of the 
property. 

Keywords: Building Inspection. Pathological Manifestations. Building Maintenance. NBR 16747. 

1. Introdução
De acordo com a NBR 16747 (ABNT, 2020) a inspeção predial baseia-se na avaliação das condições técnicas, 
de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos, 
de forma sistêmica e predominantemente sensorial (na data da vistoria), considerando os requisitos dos 
usuários. A avaliação consiste na constatação da situação da edificação quanto à sua capacidade de atender 
à suas funções segundo os requisitos dos usuários, com registro das anomalias, falhas de manutenção, uso e 
operação e manifestações patológicas identificadas nos diversos componentes de uma edificação.

De acordo com Deutsch (2016), qualquer problema detectado em sua fase inicial fica mais fácil de ser 
resolvido, além de ser muito mais econômico. Aprender a reconhecer os sintomas da deterioração na 
estrutura ou no acabamento torna possível evitar ou minimizar problemas futuros. O ideal é executar 
inspeções de rotina, de modo a monitorar as manifestações patológicas dos diversos componentes da 
edificação em análise. 

A falta de inspeção, e consequentemente de manutenção, geram graves problemas nas edificações, que vão 
se tornando obsoletas gerando deficiências construtivas. O descaso e desconhecimento da importância da 
elaboração de uma inspeção predial na edificação tornam os reparos identificados mais trabalhosos e 
onerosos (DEUTSCH, 2016).  

A manutenção de qualquer edificação é feita não só com o intuito de conservação do patrimônio, mas 
também objetiva evitar que níveis de desempenho inferiores impeçam seu uso ou causem desconforto aos 
usuários. Por meio dela pode-se garantir a extensão da vida útil da edificação. Portanto, a inspeção e a 
manutenção são essenciais para garantir a segurança e vida útil do empreendimento, além de evitar custos 
com reparos desnecessários (SARTOR, 2020).  

Nesse contexto, a inspeção em edificações com manifestações patológicas vem sendo um tema bastante 
estudado nos dias atuais, em virtude da crescente atenção dedicada às questões relativas à segurança e ao 
desempenho das edificações nos últimos anos (SENA, et al., 2020). Marinho e Mesquita (2020) afirmam que 
os problemas provenientes de manifestações patológicas vão desde pequenos danos até o 
comprometimento da segurança das edificações, podendo culminar com o colapso das estruturas. Segundo 
Sartor (2020), as manifestações patológicas estão cada vez mais presentes nas edificações, gerando riscos, 
desconforto aos usuários, custos elevados de reparo, além de causarem a desvalorização do imóvel. 

Sob essas circunstâncias, a avaliação das condições do edifício é geralmente realizada para avaliar o estado 
atual de conservação do imóvel e estimar a extensão de sua deterioração (BRITO e SILVA, 2019). É importante 
interpretar os defeitos do edifício com precisão e com objetividade adequada para obter uma avaliação 
precisa das suas condições. A deterioração de edifícios tem consequências negativas do ponto de vista 
econômico e ambiental. Há uma necessidade crescente de estender a vida útil dos edifícios existentes do 
ponto de vista econômico e de sustentabilidade. 

Dito isso, este trabalho justifica-se, primeiramente, em virtude dos graves problemas que acometem as 
edificações devido a falta de inspeção, e consequentemente de manutenção, que ao longo dos anos geram 
deficiências construtivas e patologias generealizadas. Assim, esta pesquisa se justifica também pela 
relevância do tema que vêm sendo bastante discutido na atualidade devido aos vários episódios de 
incidentes estruturais ocorridos em âmbito nacional que poderiam ser evitados em um cenário de adequada 
aplicação da inspeção predial.  Nesse âmbito, o tema a ser estudado é relevante na avaliação sistêmica das 
edificações através das prescrições técnicas que favorecem a boa gestão predial durante sua vida útil visando 
à boa qualidade predial e também a boa saúde de seus usuários. Além disso, o problema de pesquisa a ser 
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analisado interfere também no processo de informações a respeito de ações corretivas e preventivas, dados 
que auxiliam na escolha da manutenção classificando as inconformidades e priorizando aquelas que precisam 
de maior reparo. Posto isso, a originalidade do presente trabalho de revisão reside em apresentar as 
principais etapas das inspeções prediais de edificações relacionadas às obras de construção civil (anamnese, 
diagnóstico, prognóstico e responsabilidades). 

2. Método para Inspeção Predial

De acordo com o item 5.2 da NBR 16747 (2020) o processo de inspeção predial envolve as seguintes etapas: 
levantamento de dados e documentação; análise dos dados e documentação solicitados e disponibilizados; 
anamnese para a identificação de características construtivas da edificação, como idade, histórico de 
manutenção, intervenções, reformas e alterações de uso ocorridas; vistoria da edificação de forma sistêmica, 
considerando a complexidade das instalações existentes; classificação das irregularidades constatadas; 
recomendação das ações necessárias para restaurar ou preservar o desempenho dos sistemas, subsistemas 
e elementos construtivos da edificação afetados por falhas de uso operação ou manutenção, anomalias ou 
manifestações patológicas constatadas e/ou não conformidade com a documentação analisada; organização 
das prioridades, em patamares de urgência, tendo em conta as recomendações apresentadas pelo inspetor 
predial; avaliação da manutenção, conforme a ABNT NBR 5674, dentre outras ações mais específicas. 
Neste trabalho vamos atender às seguintes seções e subseções:  
2.1 Anamnese 

Uma etapa muito importante dentro do processo de inspeção é a anamnese, ou seja, o conhecimento da 
história da edificação desde seu nascimento, que engloba as modificações, manutenções, falhas e qualquer 
acontecimento ocorrido na estrutura. Na anamnese descobrem-se muitas coisas que não estão em projetos, 
documentações ou oficializados. Sendo assim, esta etapa assume grande importância, podendo ser um fator 
facilitador da identificação da causa e solução da manifestação patológica. As perguntas são individuais a 
cada edifício (SENA et al., 2020). O Quadro 1 apresenta um modelo simplificado da anamnese. 

Quadro 1 – Lista de perguntas para fase da anamnese 

Lista de perguntas para fase da anamnese 

Dados do edifício 1) Qual a idade do edifício?

Atividade de inspeção 
2) Qual o principal objetivo da inspeção a ser realizada?

3) Já foi realizada alguma inspeção no edifício? Quando?

Documentações 

4) As documentações estão em dia? Em relação ao alvará de construção, autos de vistoria do
Corpo de Bombeiros, Habite-se? 

5) O edifício possui manual de uso, operação e manutenção?

6) O edifício tem os projetos disponíveis (elétrico, estrutural, arquitetônico, hidrossanitário, entre
outros? 

7) O edifício possui as notas fiscais das manutenções realizadas?

Correções/Manutenções 

8) Há um acompanhamento de manutenção?

9) Tem alguma reclamação de moradores quanto a problemas internos?

10) Já foi feita alguma correção no prédio? Quais motivos? Foi acompanhada por um profissional
qualificado? 

Reforma/Modificações 

11) Quais foram as últimas modificações feitas no edifício? Quando ocorreram? Foram
acompanhadas por algum técnico/engenheiro? 

12) Quando foi feita a última pintura do prédio? Quais locais foram feitos?

13) Os revestimentos cerâmicos foram trocados alguma vez? Quando? Os rejuntes foram
refeitos? 

Fonte: SENA et al., 2020 
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Portanto, a  anamnese da edificação consiste na análise de seu histórico, o dialógo com os proprietários sobre 
os diferentes  usos  e  operação  da  edificação  e  registro  de possíveis  danos,  como  a  ocorrência  de  
acidentes,  colapsos,  manutenções,  reformas, materiais  empregados  em  sua composição,  intervenções 
ao  longo  do  tempo,  possíveis  agentes  de  deterioração, entre  outros.  Assim  sendo,  com  o intuito de 
melhor conhecer-se a edificação em questão (GIL et al., 2015). 

De acordo com a NBR 16747 (2020), nesta etapa da anamnese é realizado o levantamento de subsídios com 
os envolvidos do imóvel a ser estudado. Essa coleta de dados pode ser realizada por meio de entrevista,  
auxiliando o profissional durante a inspeção predial. Corroborando com esse entendimento, Gomide, 
Fagundes Neto e Gullo (2013) afirmam que é neste momento que a equipe de inspeção registra as 
reclamações e faz perguntas para que os envolvidos  relatem quando os danos foram identificados, se há 
relação com as estações do ano ou outra ação. 

2.2 Diagnóstico da Inspeção 

Na engenharia, o Diagnóstico corresponde à fase de identificação e descrição da origem e causa dos 
problemas na edificação. Tutikan e Pacheco 2013 afirmam que o diagnóstico do problema patológico consiste 
no processo de compreensão e explicação científica das manifestações ocorridas e seus desenvolvimentos 
em uma edificação onde ocorre problemas patológicos. Os sintomas são dinâmicos, ou seja, o diagnóstico de 
uma manifestação patológica  não  é  algo  imediato,  mas  uma  análise  que  compreenda  e  leve  em  conta 
todo o procedimento de evolução do caso, uma vez que a aparência de uma anomalia pode ser de uma forma 
por um período, e depois pode ser totalmente diferente. 

Ao  confirmar que a edificação apresenta problemas patológicos, se faz necessário executar uma vistoria  
detalhada e cautelosamente planejada para que se possa definir o real estado da estrutura, a fim de analisar 
as anomalias presentes, suas origens, medidas a serem tomadas, e os métodos a serem aplicados para a 
recuperação ou reforço da estrutura. As atitudes a serem tomadas, e os limites a seguir em relação a 
avaliação  da  periculosidade de alguns processos de deterioração, devem analisar a relevância da estrutura 
em termos de durabilidade e resistência, como também a agressividade ambiental. A metodologia genérica 
para inspeção das  estruturas  convencionais  pode  ser  dividida  em  três  etapas  principais:  levantamento 
de dados, análise e diagnóstico (SOUZA; RIPPER, 2009). 

Souza e Ripper (2009) afirmam que a etapa de levantamento de dados é extremamente importante e 
delicada, sendo que ela fornecerá os auxílios necessários para que a análise seja feita corretamente, e 
apresenta os seguintes passos: 

a) classificação analítica do meio ambiente principalmente da agressividade à estrutura analisada;

b) levantamento visual e medições da estrutura;

c) avaliação das prováveis consequências das falhas e, se for o caso, tomada de providencias de emergência,
como por exemplo o escoramento de parte ou de toda a estrutura, alivio do carregamento, medidas de
deformações e recalque da estrutura;

d) levantamento minucioso das manifestações patológicas, incluindo fotos e medidas de deformações,
analise da presença de cloretos ou outros agentes agressivos, de carbonatação, medidas de fissuras (posição,
extensão abertura), medidas de perda de seção em barras de aço, entre outros;

e) reconhecimento  de falhas  quanto a concepção de projeto, execução, ou ainda em relação à utilização e
manutenção;

f) análise do projeto original e dos projetos de ampliação, se for o caso, de modo a determinar prováveis
deficiências na concepção ou no dimensionamento dos componentes estruturais danificados;

g) estudos e ensaios de averiguação da dimensão dos elementos  (seção transversal do concreto, armaduras,
cobrimento, entre outros), verificação geotécnica, analise da resistência do concreto e das características do
aço, entre outros.

A segunda etapa, de análise de dados, deve guiar o analista a um apurado entendimento da conduta da 
estrutura e de  como  ocorreram  e  evoluíram  as  manifestações  patológicas. Tal avaliação deve ser 
realizada 
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de forma detalhada, a fim de evitar que as falhas mais graves não sejam constatadas por estarem envolvidas 
por anomalias superficiais, bem como deve-se averiguar cuidadosamente se não houve mais do que um fator 
originador da manifestação patológica que está sendo avaliada (SOUZA; RIPPER, 2009). 

Já a fase do diagnostico só pode ser efetuada após o término das etapas de levantamento e análise. 
Constantemente acontece de precisar retornar à  primeira etapa, porque só depois de algumas tentativas  de 
diagnóstico é que se pode saber a necessidade de coleta e análise de novos componentes. Dependendo de 
um conjunto de fatores (técnicos, econômicos, de conforto e de segurança), o diagnóstico pode levar o  
analista  a  várias  conclusões,  incluindo,  em  casos extremos, indicar a utilização condicionada ou até mesmo 
a demolição da estrutura, se o custo benefício inviabilizar o reforço ou recuperação, devido à dimensão dos 
danos e do alto culto envolvido (SOUZA; RIPPER, 2009). 

2.3 Prognóstico da Inspeção 

No  que  diz  respeito  ao  prognóstico,  será  feita  somente  a  análise  dos  problemas patológicos encontrados 
com a finalidade de determinar as prioridades de intervenção  na  edificação  estudada.  Não  serão,  portanto, 
realizados projetos, memoriais e demais documentos para recuperação ou adequação das não 
conformidades. 

Para Tutikan  e  Pacheco  (2013)  após  estabelecer o diagnóstico da  patologia em questão, deve-se definir a 
escolha da medida de correção admitida para o caso. Entretanto, antes de tomar qualquer providência, é 
fundamental que seja realizado um levantamento das possibilidades de evolução do problema, ou seja,  
prognóstico da situação. Para elaborar o prognóstico, o responsável técnico deve analisar e estudar o  
problema, fundamentando-se em certos critérios, no decorrer do tempo, para a definição de eventuais 
alternativas de evolução das anomalias. São estes: 

a) Situação de evolução natural do problema;

b) Circunstancias de exposição a que a edificação de encontra;

c) Tipo de terreno em que está inserida;

d)Tipo do problema.

A urgência de reparar ou reforçar uma edificação restaurando sua segurança e aumentando sua vida útil,  
vem sendo cada vez mais comum por diversas razões: estruturam mais  esbeltas,  ambientes  mais  agressivos, 
solicitações mais intensas, entendimento e maior consciência dos responsáveis pela manutenção das 
estruturas, recuperação ou aumento do valor do  imóvel, mudanças de uso da edificação, inviabilidade de 
demolição e reconstrução, entre outros (HELENE, 1992). 

Em alguns casos, a  partir do prognostico pode-se perceber que a intervenção não será satisfatória  e/ou  não 
possui um bom custo-benefício, pois o avanço negativo do caso é um elemento  indispensável, sendo assim  
um prognóstico pessimista. Após determinado o prognóstico, inicia-se a tomada de decisão sobre o 
procedimento a ser adotado, avaliando as alternativas de intervenção diante dos problemas patológicos 
encontrados (TUTIKAN; PACHECO, 2013). 

3. Responsabilidades

Ordinariamente, os problemas construtivos de uma edificação nova são de responsabilidade dos 
construtores e incorporadores, consoante estabelece o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, que 
determina a reparação pelos danos causados aos consumidores por defeitos de projeto, fabricação, 
construção e montagem de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
sua utilização e riscos. Assim sendo, as anomalias de origem endógena devem ser reparadas pelos 
construtores e incorporadores, observados os prazos legais e de garantia.  

As anomalias de origem exógena devem ser reparadas pelos causadores desses danos, consoante está 
preconizado pelo art. 186 do Código Civil, ou seja: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
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Em geral, a responsabilidade pela periclitação e acidentes construtivos, decorrentes de fatores funcionais, 
com destaque para os descuidos com a manutenção das edificações, é atribuída ao proprietário ou síndico, 
conforme estabelecido em lei (IBAPE, 2005). O inciso V do art. 1.348 do Código Civil consigna que compete 
ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que 
interessem aos possuidores, ou seja, é sua a responsabilidade em conservar o condomínio em boas condições 
de segurança, proteção, salubridade e conforto, cuja principal diligência para tanto é a manutenção. 

O inciso VIII do art. 39 do Código de defesa do consumidor, por seu lado, veda os serviços em desacordo com 
as normas da ABNT, lembrando-se que o cumprimento da norma técnica NBR 16636/2017 da ABNT, quanto 
à manutenção de edificações, é outra medida a ser diligenciada pelo síndico. 

Quanto à responsabilidade criminal, no capítulo das lesões Corporais, o art. 129 do Código Penal é muito 
claro quanto a ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, com pena variando de três meses a 
doze anos de detenção; no capítulo da Periclitação da Vida e da Saúde, o art. 132 do mesmo dispositivo legal 
dispõe que: “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente pode gerar pena de três meses a 
um ano de detenção”. 

Tais exigências legais não deixam qualquer dúvida quanto ao ônus, responsabilidades e sansões passíveis de 
serem atribuídas aos responsáveis pelas anomalias construtivas e falhas na manutenção. Destaque-se que 
os síndicos e proprietários de imóveis são os agentes mais vulneráveis com a negligência na manutenção 
predial, por colocar pessoas em condições de risco ou mesmo causando vítimas pelos acidentes prediais 
(IBAPE, 2005). Ciente dos riscos e responsabilidades decorrentes da negligência com as condições técnicas 
das edificações, os proprietários, síndicos, gestores prediais e também autoridades públicas não podem 
prescindir da obrigatoriedade da realização das inspeções prediais, periodicamente, visando à boa 
manutenção e consequentemente à segurança e proteção de nossa população (IBAPE, 2005). 

3.1 Responsabilidade Civil 

A responsabilidade civil é ligada à ciência do direito e está totalmente relacionada à patologia das edificações, 
visto que se relaciona a obrigação da reparação de um dano causado a alguém (DEUTSCH, 2016). Para a 
autora supracitada, o conceito de solidez está intrinsicamente ligado ao desempenho, durabilidade e vida 
útil da edificação. A vida útil da edificação está totalmente atrelada à segurança, trazendo responsabilidades 
à construtora e também ao usuário, que deverá realizar manutenção preventiva e corretiva quando 
necessário.  

Nos laudos de inspeção com identificação de manifestações patológicas normalmente ocorre um evento com 
dano e com responsabilidade civil e obrigação de se indenizar. Dessa forma, nesse tipo de laudo, é 
importantíssimo o correto levantamento da extensão dos danos existentes que repercutirão, provavelmente 
no custo da indenização (DEUTSCH, 2016). 

A responsabilidade do construtor pode ser observada no Código Civil no capítulo VIII, artigos 610 a 626, que 
descrevem sobre os serviços de empreitada; especificamente, o artigo 618 fala sobre a responsabilidade do 
empreiteiro que deverá responder pelos possíveis vícios por um prazo de cinco anos. 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) 
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como solo. 

Este prazo de cinco anos é de garantia, sendo a prescrição de dez anos conforme artigo 205 do Código Civil. 

Art. 205. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo 
menor. 

Dessa forma, se forem detectados problemas estruturais no prazo de cinco anos, a reclamação poderá ser 
proposta num prazo de até dez anos, para tal é indispensável a elaboração de um laudo de patologia que 
comprove que o dano ocorreu no prazo de garantia dos cinco anos iniciais. O prazo de cinco anos não se 
refere apenas às questões estruturais, mas a todos os problemas que impeçam a boa habitabilidade da 
edificação, incluindo-se problemas de infiltração, vícios ocultos e redibitórios (DEUTSCH, 2016). 

No Código Civil, seção V, relaciona-se nos artigos 441 a 446 as regras estabelecidas para os vícios redibitórios. 
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Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios 
ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o 
valor. 
Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. 
Art. 442 Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente 
reclamar abatimento no preço. 
Art. 443 Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com 
perdas e danos; se não o conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as 
despesas do contrato. 
Art. 444 A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do 
alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. 
Art. 445 O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo 
de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; 
se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. 
§ Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á
do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se
tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

3.2 Responsabilidade civil do condomínio 

A cada condômino é assegurada uma fração ideal do bem, assim todos os participantes do condomínio têm 
direito sobre as áreas comuns e a responsabilidade sobre a manutenção dos bens comuns. 

No Código Civil, artigo 938, fica claro que a responsabilidade do condomínio será objetiva, como por exemplo, 
em casos de quedas de objeto da edificação em transeuntes, quando não se detecta a responsabilidade 
individual, o condomínio terá que responder pelo acidente. 

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das 
coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. 

Nos casos de patologias em marquises, elemento estrutural que raramente recebe manutenção, ou queda 
de revestimentos da fachada, tais como peças cerâmicas, queda de esquadrias decorrentes da falta de 
reparos, conforme o artigo 937, o condomínio ou o proprietário da unidade isolada, responderá pelo dano. 

Compete ao síndico do condomínio diligenciar a conservação e manutenção das partes comuns da edificação, 
mantendo-se as características de segurança, salubridade e conforto. No artigo 1.348 do Código Civil, inciso 
v, tal fato é claro: “Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços 
que interessarem aos possuidores”. 

4. Considerações Finais

O presente estudo apresentou as principais etapas da inspeção predial em edificações (anamnese, 
diagnóstico, prognóstico e responsabilidades), buscando proporcionar um maior subsídio ao inspetor, 
construtores e demais profissionais da área civil, que a inspeção predial é uma ferramenta de avaliação de 
desempenho que analisa o efeito dos fatores de risco para a segurança de edifícios, desde o levantamento 
de dados e documentação até as responsabilidades oriundas da atividade da construção civil.  

Nesta contribuição teórica, ficou evidente que a segurança dos edifícios é uma questão importante para 
todos que participam do seu processo construtivo desde a concepção dos projetos, sobretudo após os 
recentes acidentes ocorridos com edificações no País. Dessa forma, conservar as edificações é um dos meios 
para assegurar o seu bom funcionamento e evitar falhas traumatizantes, pois a segurança de construção é a 
prática de projetar, construir, operar e manter edifícios de forma que ninguém tenha deteriorado a saúde, 
sofrido ferimentos ou morrido devido ao uso do edifício.  

Destarte, a principal contribuição deste trabalho reside no esclarecimento do quão é importante para os 
ocupantes/usuários das edificações conhecerem os diferentes defeitos que influenciam as condições da 
construção após a realização das principais etapas da inspeção predial, a fim de avaliar o diagnóstico correto 
da construção. Pequenos defeitos podem se tornar defeitos graves se não forem corrigidos imediatamente, 
o que pode levar a falhas que são mais difíceis de remediar. Ademais, a inspeção predial se mostra de grande
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interesse para as construtoras, ocupantes/usuários dos imóveis e síndicos, pois todos estarão cientes dos 
riscos e responsabilidades decorrentes das condições técnicas/funcionais da edificação. 

Para além do exposto, as contribuições aqui esboçadas devem contemplar também a esfera gerencial, 
incitando a observação as construtoras em fornecerem aos proprietários na entrega das unidades 
residênciais, o Manual de Uso, Operação e Manutenção das edificações em conformidade com a NBR 5674 
da ABNT, estando, portanto, em acordo com o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990). O referido manual é uma ferramenta importante para garantir a utilização adequada 
do edifício, bem como auxiliar na elaboração do Plano de Manutenção. Nesse sentido, é possível observar a 
importância das inspeções periódicas na verificação e identificação das manifestações patológicas, pois 
através destas ações o real estado das construções pode ser identificado, e com isso ser realizado o correto 
diagnóstico. Portanto, a manutenção das estruturas é economicamente mais vantajosa que a recuperação, 
de forma a minorar a deterioração precoce dos edifícios. 
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Resumo: A indústria da Construção no Brasil ainda é caracterizada pela utilização de sistemas 
construtivos predominantemente artesanais, tendo como característica a baixa produtividade e o 
grande desperdício de materiais. Nesse contexto, a fim de reduzir perdas e atender à crescente demanda 
do mercado, a busca por métodos construtivos alternativos é uma das questões centrais na construção 
civil, no âmbito econômico, sustentável e social. Em função disso, a flexibilidade e agilidade do uso do 
sistema Light Steel Frame (LSF) está sendo uma grande vantagem quando comparado aos métodos 
tradicionais da construção civil, pois sua aplicabilidade é feita através de materiais sustentáveis 
diminuindo a geração de resíduos, obtendo assim o menor impacto possível no meio ambiente e a 
diminuição do desperdício de materiais. Nesse âmbito, o objetivo deste trabalho foi realizar o 
levantamento das possíveis manifestações patológicas no sistema construtivo LSF na cidade de Juazeiro 
do Norte/CE, analisando sua implantação na referida cidade. Para a realização deste trabalho foi 
utilizado como método a pesquisa bibliográfica, além de incluir a pesquisa de campo em edificações 
construídas com o sistema LSF. Destaca-se como resultado que a única manifestação patológica 
encontrada e relacionada pelo sistema LSF foi a existência de fissuras nas juntas de dilatação dos painéis 
de vedação. Dessa forma, com base na agregação de valores sustentáveis e benéficos, a aplicação do LSF 
tem muito a contribuir no setor da construção civil, pois apresenta  inúmeras  vantagens com 
construções cada vez mais rápidas, economicamente viáveis, maior garantia das especificações e 
ambientalmente menos impactantes. 

Palavras-chave: Light Steel Framing. Inovação Tecnológica. Racionalização. Construção Sustentável. 
Manifestações Patológicas. 

Abstract: The construction industry in Brazil is still characterized by the use of predominantly 
handmade construction systems, characterized by low productivity and great waste of materials. In this 
context, in order to reduce losses and meet the growing market demand, the search for alternative 
construction methods is one of the central issues in civil construction, in the economic, sustainable and 
social spheres. Because of this, the flexibility and agility of the Light Steel Frame (LSF) system is being a 
great advantage when compared to traditional methods of construction, because its applicability is 
made through sustainable materials reducing the generation of waste, thus obtaining the lowest 
possible impact on the environment and reducing the waste of materials. In this context, the objective 
of this work was to conduct a survey of possible pathological manifestations in the LSF building system 
in the city of Juazeiro do Norte/CE, analyzing its implementation in the city. To carry out this work, the 
bibliographical research was used as a method, besides including field research in buildings built with 
the LSF system. As a result, the only pathological manifestation found and related to the SPS system was 
the existence of cracks in the expansion joints of the sealing panels. Thus, based on the aggregation of 
sustainable and beneficial values, the application of LSF has much to contribute in the construction 
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sector, as it presents numerous advantages with increasingly faster constructions, economically 
feasible, greater guarantee of specifications and environmentally less impactful. 

Keywords: Light Steel Framing. Technological Innovation. Rationalization. Sustainable Construction. 
Pathological Manifestations. 

1. Introdução

Marinho (2017) afirma que a incorporação de práticas de sustentabilidade tem sido uma tendência 
crescente na indústria da construção civil, cujos profissionais e empresas já estão mudando a forma de 
produzir e gerir os empreendimentos. De acordo com o autor supracitado, preocupações com a 
utilização racional de energia e de matérias-primas, com a menor geração de resíduos, com a 
preservação do ambiente natural e com a melhoria da qualidade do ambiente construído, têm induzido 
as organizações a incorporarem novas técnicas construtivas. 

O crescimento acelerado da construção civil e a busca constante por inovação tecnológica tem tornado 
o mercado cada vez mais exigente, buscando sempre qualidade e menor custo. Por outro lado, isso tem
colocado em dúvidas o desempenho das edificações e chamado a atenção de pesquisadores para
investigar as diversas manifestações patológicas que tem afetado seriamente as edificações. Para os
autores supracitados, os problemas provenientes de manifestações patológicas vão desde pequenos
danos até o comprometimento da segurança das edificações, podendo culminar com o colapso das
estruturas (MARINHO e MESQUITA, 2020).

Estruturas de forma geral, sejam em concreto armado, metálicas, madeira ou outros materiais, possuem 
em comum o fato de resistirem a esforços mecânicos. Contudo, além de resistir a essas solicitações, 
sofrem também a influência de intemperismos, variações térmicas e higroscópicas, dentre outras, que 
ao longo do tempo, a depender do tipo empregado, resultará em um determinado grau de deterioração, 
seja conforme o tempo de vida útil da edificação, ou precocemente devido à fatores patológicos 
(TARGINO et al., 2020). Para os autores, é possível observar uma tendência crescente na ocorrência de 
manifestações patológicas ligadas a erros executivos, falta de capacitação para incorporação de novos 
processos e tecnologias não consolidadas. 

Schafirstein e D´ávila (2018) declaram que as manifestações patológicas se configuram como um 
problema antigo de grande importância, tanto do posto de vista econômico quanto do ponto de vista 
social. Para os autores supracitados, há uma série de fatores que interferem na vida útil de um sistema 
construído e que ocorrem durante todas as suas fases, sendo elas: o projeto, a execução e a posterior 
manutenção. Em se tendo tudo em conformidade às especificações e aos parâmetros testados, há uma 
probabilidade real de que a vida desse sistema seja bastante duradoura. 

Santos et al. (2018) corroboram com esse entendimento afirmando que as condições que envolvem as 
variáveis ambientais específicas do meio em que cada edificação está inserida, as condições de uso, as 
características construtivas, a frequência de manutenção, entre outros fatores, favorece o surgimento 
de mecanismos de degradação bastante peculiares. 

Dito isso, o conhecimento e o tratamento das falhas de uma edificação colaboram com o aumento de sua 
vida útil, além é claro, de trazer notável segurança aos usuários e contribuir para melhorar a estética da 
cidade (ARAUJO e SALES, 2020). 

Em função disso, a indústria da construção civil tem buscado sistemas construtivos mais eficientes no 
intuito de aumentar a produtividade, diminuir o desperdício e atender a uma demanda crescente. Entre 
as opções, o sistema estrutural de aço tem se destacado, pois é um material resistente e que atende às 
solicitações de uma construção ágil, limpa, sustentável e de qualidade. 

Nesse sentido, o sistema construtivo Steel Frame, também conhecido como construção LSF (Light Steel 
Framing) ou estrutura em aço, é reconhecido internacionalmente para definir o material construtivo 
que utiliza o aço galvanizado como principal elemento estrutural, gerando edificações de baixo peso. 
Com isso, pode-se entender que o aço será utilizado na construção no lugar do concreto, fazendo com 
que a edificação em si tenha o seu peso diminuído de forma tão significativa que suas fundações também 
são forçadamente menores (TEIXEIRA e SIMPLICIO, 2018). 
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Na  grande  maioria  dos  casos,  a  escolha  pelo  LSF  é  feita  também  devido  à  sua  grande  capacidade  
de  resolver  diferentes  exigências  de  premissas  e  programas  cada  vez  mais  variáveis  nos  projetos  
atuais. A versatilidade e flexibilidade do material e de suas articulações referem-se à grandes 
capacidades de adaptação em  relação a  inúmeras  tipologias,  escolhas  de  acabamento,  resistência  a  
climas  adversos,  abalos  sísmicos, riscos de incêndios e também distintas atemporalidades.  

Outra característica que faz dele algo cada vez mais popular na atualidade é a sua ótima relação com a  
questão da sustentabilidade, grande tendência em várias esferas da vida contemporânea e um fator cada 
vez mais discutido e levado em conta nas premissas de projeto. Ele é ecologicamente correto na medida  
em que é pouco agressivo ao ambiente; a utilização de água é praticamente nula durante o processo de 
execução e não há grandes desperdícios em relação a nenhuma outra matéria-prima da natureza. Sendo 
um sistema construtivo a seco, a água empregada é limitada à fundação da edificação e ao assentamento 
de revestimentos cerâmicos (CHAN e FONTANINI, 2017). 

Além disso, a especialização da mão de obra, em conjunto com a montagem em série, diminui 
consideravelmente o desperdício de matéria prima. Com isso, um dos grandes impactos ambientais 
causados pela construção civil é reduzido. Deste modo, o LSF apresenta eficiência de materiais, uma das 
características da sustentabilidade (DEGANI, 2017). 

Dito isso, este trabalho justifica-se, primeiramente, em virtude do sistema construtivo LSF gerar 
impactos no custo e tempo de execução da construção de forma que, mesmo que o custo direto com 
estes insumos seja maior por se tratarem de tecnologias pouco difundidas, os custos pela diminuição 
do tempo de obra e fatores administrativos podem tornar esta tecnologia viável. Nesse âmbito, o tema 
a ser estudado é relevante na minimização dos impactos ambientais, sociais e econômicos na 
construção civil. Posto isto, a originalidade do presente trabalho reside em realizar o levantamento 
das possíveis manifestações patológicas no sistema construtivo LSF na cidade de Juazeiro do 
Norte/CE, analisando sua implantação na referida cidade. 

2. Material e Métodos

Nesta seção será apresentado o método empregado aplicado aos estudos realizados (Fluxograma 1). 
Para tanto foi subdividido em cinco etapas essenciais: i) Revisão bibliográfica; ii) Visitas in loco às 
edificações construídas no sistema em LSF; iii) Coleta de dados através de entrevistas; iv) Classificação 
e quantificação das possíveis manifestações patológicas encontradas no sistema LSF; v) Avaliação dos 
possíveis tipos de manifestações patológicas encontradas cuja as especificidades serão detalhadas 
posteriormente. 

Figura 1 - Estrutura do programa metodológico 

Fonte: Autores (2021) 

Conforme  a Figura 1, inicialmente foi realizado uma revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos, cujo 
o tema pudesse servir como base de conhecimento sobre o assunto na procura de informações
qualificadas. As consultas aconteceram em pesquisas de artigos publicados recentemente em eventos
científicos, dissertações e livros relacionados aos temas de: patologias, manifestações patológicas,
custos para as construções em LSF, vantagens e desvantagens do sistema construtivo LSF,
financiamentos bancários de obras construídas com LSF e minimização dos impactos ambientais na
implantação do LSF, além de consultas em revistas e Normas Técnicas. Nas etapas posteriores, foram
realizadas visitas técnicas nas obras construídas no sistema construtivo LSF na área de estudo da cidade
de Juazeiro do Norte/CE, que está descrita na seção logo abaixo. Através dessas visitas foram coletados
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dados, sobretudo a respeito dos seguintes tópicos sobre o LSF: quantificação de obras construídas na 
área de estudo juntamente com sua vida útil, incidência de manifestações patológicas, dificuldades de 
implantação do LSF na região do Cariri, vantagens e desvantagens, financiamento habitacional, relação 
custo/benefício das edificações, sustentabilidade, entre outros temas relevantes acerca do LSF para a 
elaboração do trabalho. 

2.1 Área de estudo 

O município de Juazeiro do Norte-CE, situado no Sul do estado do Ceará, distante 491 km da capital 
Fortaleza e pertencente à Região Metropolitana do Cariri (RMC) tem uma população estimada em 
276.264 habitantes, distribuídos em uma área de 258,788 Km², no qual, aproximadamente 96% residem 
em zona urbana (IBGE, 2020). Está localizado na região Nordeste ao Sul do estado do Ceará, 
precisamente entre 7° 12’ 47” de latitude Sul (S) e 39° 18’ 55” de longitude Oeste (W), e limita-se ao 
Norte com o município de Caririaçu, ao Sul com o município de Crato, Barbalha e Missão Velha, ao leste 
com o município de Missão velha e Caririaçu e ao Oeste com o município de Crato (IBGE/IPECE, 2017). 
A Figura 1 abaixo apresenta o mapa de localização da área de estudo, precisamente situada entre 7° 15’ 
57.53” de latitude Sul (S) e 39° 18’ 30.32” de longitude Oeste (W). 

Figura 1 – Mapa de localização da região de estudo 

Fonte: Autores (2021) 

3. Resultados e Discussão

Em relação à área de estudo existem três edificações construídas através do LSF, sendo que duas delas 
são residenciais com quatro anos de concluídas, e a outra é uma edificação comercial, com tem três anos 
de concluída. Vale destacar, ainda, que no referido local de estudo existe uma construção em andamento 
que também utiliza o sistema em LSF. Para a classificação das manifestações patológicas encontradas 
nas edificações que estavam finalizadas, foram utilizadas as informações oriundas de visitas técnicas e 
obtidas através das entrevistas realizadas. Vale enfatizar que as entrevistas foram realizadas com o 
engenheiro responsável pelas construções das edificações em LSF na área de estudo. 

Com base nas visitas técnicas realizadas e analisando o quantitativo de quatro edificações construídas 
em LSF, a única manifestação patológica encontrada em uma das edificações foi a existência de fissuras 
nas juntas de dilatação que une os painéis de vedação. As causas estão associadas às movimentações 
térmicas e/ou dilatações, tanto da estrutura do LSF como  da  placa cimentícia. Vale destacar que essas 
fissuras comprometem a estanqueidade dessa região estrutural, podendo haver infiltrações. 

Vale ressaltar ainda que nos casos em que as fissuras apresentaram danos aparentemente só estéticos, 
cabe uma análise mais aprofundada uma vez que podem se tornar anomalias estruturais.  Por  isso,  deve 
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ser estudado e armazenado em bancos de dados para facilitar  ao  longo  do  tempo  a resolução de 
problemas de manifestações patológicas, além de prevenir futuros danos que comprometam a 
segurança dos seus ocupantes e do imóvel, e consequentemente ocasione também sua desvalorização 
imobiliária. 

A edificação na qual continha essa manifestação patológica supracitada tem quatro anos de concluída. 
Nesse viés, a obrigação que todo construtor tem, por lei, é de proporcionar quanto à estabilidade e 
solidez uma garantia mínima de 5 anos, de acordo com Código Civil (Art. 618). Destaca-se ainda que as 
fissuras foram as únicas manifestações patológicas que ocorreram no sistema construtivo LSF das 
edificações construídas da área de estudo. Com a progressividade das fissuras, o resultado ao longo dos 
anos pode ser o aparecimento de infiltrações. A infiltração que pode ser iniciada com uma microfissura, 
pode acarretar uma infiltração localizada, e se não for tratada devidamente, pode ocasionar sérios 
problemas em todo o sistema construtivo. 

Handa (2019) realizou um estudo em Campinas/SP sobre a identificação das principais Manifestações 
Patológicas em Fachadas em chapas delgadas estruturadas em LSF, e identificou que as principais 
manifestações patológicas nos seis estudos de casos realizados foram: fissuras e trincas, infiltração, 
desplacamento, falha nas interfaces, falha nas juntas, falha na ancoragem, oxidação e corrosão. Para a 
autora, apesar  da  existência  de  outras  manifestações  patológicas  ficou  evidente que as fissuras estão 
entre as maiores vilãs nas edificações utilizando o sistema LSF.  

Zuehl (2019) fez a análise das Manifestações Patológicas em estruturas de aço, e concluiu que as fissuras 
também estavam entre as manifestações patológicas mais recorrentes no LSF. Segundo a autora, as 
principais causas das manifestações  patológicas referentes às edificações estudadas estão relacionadas  
à concepção inadequada dos projetos, irregularidades na execução e uso incorreto de materiais.  

Além de estudar e identificar a aparição das manifestações patológicas que afetam a vida útil do LSF, é 
essencial entender que a realização de manutenções periódicas nas edificações contribuem para o bom 
desempenho e efetivamente garantem a vida útil da edificação. Nesse âmbito, Villanueva (2015) defende 
que a falta de uma cultura de prevenção em nosso país é clara quando observa-se que que a maioria dos 
usuários dos empreendimentos só empregam a devida importância da manutenção, quando o problema 
já é existente. Esta demora em iniciar a manutenção torna os reparos mais trabalhosos e onerosos.  

Além de promover a valorização do bem no mercado imobiliário, a manutenção de resguardo vai 
acarretar em um aumento da vida útil da edificação, melhoria no desempenho de equipamentos e 
instalações em geral, além de garantir a segurança, o conforto e a economia para o proprietário e para 
todos os usuários do edifício (VILLANUEVA, 2015). Nessa perpectiva conceitual, Araujo e Sales (2020) 
afirmam que a manutenção busca maximizar o desempenho quanto à segurança e habitabilidade dos 
edifícios e minimizar os custos dos serviços e as intervenções a serem efetuadas no mesmo. 

Sacchi (2016) aborda em seu trabalho sobre Desempenho Estrutural e Manifestações Patológicas em 
Estruturas Metálicas, que para se evitar  danos  maiores  nas  estruturas  metálicas,  a  implantação  de 
manutenções preventivas associadas às manutenções corretivas devem ser executadas  
frequentemente, por profissionais  com  experiência  neste  tipo  de  avaliação  e  inspeção,  utilizando  
os ensaios não destrutivos como uma ferramenta de grande importância, sendo possível avaliar a 
integridade e o atual estado de uso das edificações em estruturas metálicas. 

Partindo do presuposto de implantação do LSF na cidade de Juazeiro do Norte, especificamente em 
relação à questão financeira, um dos principais obstáculos constatados nas construções em LSF nos 
locais de estudo foram os materiais estruturais, sobretudo os perfis de aço galvanizado, que vêm dos 
estados de São Paulo - SP e Paraná, devido não serem produzidos no estado do Ceará. Logo, esse fator 
torna o custo da obra mais caro e consequentemente influencia negativamente na escolha deste sistema 
construtivo para a região do Cariri. Todavia, alguns materiais são possíveis de encontrar na RMC, a 
exemplo das Placas OSB (Oriented Strand Board), Placas cimentícias, Gesso acartonado, Lã de Pet e 
Parafusos.  

Foi identificado também que durante o revestimento interno da construção em LSF é utilizado Drywall, 
sendo que há em Juazeiro do Norte - CE  uma empresa que fabrica esse material. O fato de existir apenas 
uma única empresa local que fabrica e vender esse material, está implicando no que se chama de 
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monopólio e que acarreta o aumento de custo quando comparado com outras filiais da empresa 
existentes em outros estados do Brasil.  

Outro entrave identificado na implantação do LSF é que na maioria das vezes os bancos financiadores 
das construções demoram a fazer o repasse do dinheiro aos clientes, por questões meramente 
burocráticas, o que acarreta atrasos no tempo de execução da edificação. Nesse sentido, muitos dos 
clientes que têm melhores condições financeiras e querem sua edificação construída de forma mais 
rápida, arcam com as despesas da obra para receberem posteriormente do agente financeiro.  

Vale destacar que durante a execução da construção em LSF, as atividades não são subordinadas, pois 
enquanto os funcionários estão realizando a fundação de uma edificação, outros já estão montando os 
painéis, por exemplo. Em função disso, quanto mais rápido for feito o repasse financeiro aos clientes, 
mais rápida será a execução da obra evitando possíveis atrasos, pois esse entrave financeiro dificulta a 
compra dos materiais que vem de outros estados do País.  

Um outro fator relevante identificado nas construções em LSF da área de estudo é que o desperdício de 
materiais chega em torno de 2% a 3% (FRANCISCO, 2019), o que representa um fator positivo em 
relação aos impactos ambientais negativos no ambiente, comparado às construções em alvenaria 
convencional. Portanto, o quesito sustentabilidade vem cada vez mais sendo valorizado para as 
edificações que utilizam esse sistema construtivo industrializado. 

4. Considerações Finais

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das possíveis manifestações patológicas 
identificadas no sistema construtivo LSF na cidade de Juazeiro do Norte/CE. Através dos resultados, 
ficou notório que as edificações analisadas tinham pouco tempo de construção, mas que já apresentaram 
incidências patológicas.  

Dentre os principais resultados, destaca-se que o sistema construtivo industrializado LSF possui muitas 
vantagens no mercado atual em alguns estados do país, e aos poucos vem sendo adotado também no 
estado do Ceará. No estudo em questão foi encontrado entraves na implantação do LSF na RMC, 
sobretudo acerca de alguns materiais necessários para a construção das edificações que vêm de outros 
estados, que consequentemente, acaba tornando o custo final da obra mais caro. 

Nesta contribuição científica, ficou evidente também que as iniciativas como palestras em 
universidades/faculdades da região vem despertando o interesse dos alunos e profissionais da área que 
almejam ingressar ou se aprofundar nesse sistema, além de cursos e/ou treinamentos ofertados por 
profissionais que trabalham com o LSF, pois são imprescidíveis para o meio técnico uma vez que o 
sistema LSF exige, durante sua execução, mão de obra qualificada, sendo indispensável o conhecimento 
técnico e científico do sistema construtivo, tanto para quem está projetando quanto para a equipe que 
vai executar a construção. Ações como essas além de difundir o sistema construtivo na região, 
incentivam  o uso do LSF pelos profissionais do mercado da construção civil. 

Dessa maneira, o sistema construtivo industrializado LSF proporciona vantagens e benefícios para a 
construção civil, sendo o sistema mais avançado e seguro utilizado mundialmente. Por ser um sistema 
de construção seca, possibilita uma obra limpa, isenta de desperdícios e entulhos, entre outras 
características. Porém, como em qualquer outro método construtivo, o sistema possui desvantagens e 
barreiras, sendo que entre os principais impedimentos para sua aplicação no Brasil, destaca-se a 
ausência de informações necessárias, fator que aumenta o receio e a insegurança da população em 
adotar novos sistemas de construção. 

Ademais, é necessário padronizar o uso de sistemas industrializados através de uma norma técnica para 
melhorar os padrões de eficiência, pois sem a norma efetiva do LSF é impossível estabelecer regras, 
critérios e características relacionadas ao desempenho, projeto e execução de todo o sistema. Dessa 
forma, com base na agregação de valores sustentáveis e benéficos, a aplicação desse sistema tem muito 
a contribuir no setor da construção civil, pois surge como contraponto aos sistemas construtivos 
convencionais que geram desperdícios, retrabalhos e são não sustentáveis. 

Ainda que este trabalho vise despertar pesquisadores para uma nova forma de estudar as manifestações 
patológicas no sistema contrutivo LSF, algumas limitações foram vivenciadas em sua elaboração. A 
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questão de existir poucas obras na área de estudo, e todas com poucos anos de construção, além dos 
entraves no registro fotográfico das edificações e das manifestações patológicas identificadas, por conta 
da não autorização por parte dos proprietários e a falta de registro fotográfico dos construtores durante 
a execução, ao mesmo tempo que configura uma limitação, engendra uma sugestão para futuras 
investigações: aumento  das pesquisas  sobre as manifestações  patológicas no sistema construtivo LSF, 
pois através da elaboração de um banco de dados referente às estruturas é possível criar um sistema de 
gerenciamento com intuito de identificar todo seu processo construtivo, realizando análises e 
diagnósticos mais detalhados, a fim de planejar e priorizar as atividades de recuperação, restauração, 
dentre outras que garantam tomadas de decisões adequadas. 
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Resumo: Na engenharia, tão importante quanto o estudo do correto dimensionamento e execução das 
obras, é fundamental garantir que as edificações permaneçam desempenhando corretamente a finalidade 
para o qual foram projetadas, para isso é necessário compreender a condição de cada estrutura. Dessa forma, 
o trabalho em questão busca identificar as principais manifestações patológicas de um edifício em concreto
armado em Brasília-DF. O estudo foi conduzido a partir da inspeção predial, in loco, por meio da vistoria visual
e registros fotográficos, de acordo com as diretrizes da Norma de Inspeção Predial do Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE (2012), no seu Nível de inspeção 01, as especificações da ABNT
NBR 5674 (1999) – Manutenção de edificações – Procedimento e da ABNT NBR 16747 (2020) – Inspeção
predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimentos. O trabalho foi desenvolvido expondo as
manifestações patológicas identificadas por prioridade, as quais foram divididas em grau de risco mínimo,
regular e crítico. Além disso, para cada manifestação apresentada foram identificadas as possíveis causas,
possíveis complicações e propostas de intervenção. Dentre as manifestações apresentadas, com destaque
maior e que necessitam de intervenções em função do nível crítico são aquelas presentes nas vigas e lajes da
garagem, devido a ação da umidade.

Palavras-chave: Patologia; corrosão; umidade; edifícios. 

Abstract:  In engineering, as important as the study of the correct design and execution of works, it is essential 
to ensure that buildings remain performing correctly the purpose for which they were designed, so it is 
necessary to understand the condition of each structure. In this way, this work seeks to identify the main 
pathological manifestations of a reinforced concrete building in Brasília-DF. The study was conducted from 
the building inspection, in loco, through visual inspection and photographic records, according to the 
guidelines of the Standard Building Inspection of the Brazilian Institute of Evaluations and Expertise of 
Engineering - IBAPE (2012), in its Inspection Level 01, the specifications of ABNT NBR 5674 (1999) - 
Maintenance of buildings - Procedure and ABNT NBR 16747 (2020) - Building Inspection - Guidelines, 
concepts, terminology and procedures. The work was developed exposing the pathological manifestations 
identified by priority, which were divided into minimum, regular and critical risk levels. Moreover, for each 
manifestation presented, the possible causes, possible complications and intervention proposals were 
identified. Among the manifestations presented, the ones that stand out the most and that require 
interventions due to the critical level are those present in the beams and slabs of the garage, due to the 
action of humidity. 

Keywords: Pathology; corrosion; humidity; building. 
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1. Introdução

Segundo Rocha (2015), durante anos as normas técnicas e regulamentos que regiam o processo de projeto 
e execução de estruturas de concreto armado focaram apenas nos critérios de estabilidade e desempenho 
em serviço das estruturas de concreto armado. Tal fato ocorria principalmente para garantir a resistência 
mecânica dos carregamentos atuantes nas estruturas, garantindo conforto e segurança aos usuários. 

Entretanto, ao observar que ao longo de sua vida útil a edificação apresentava sintomas físicos característicos 
de deterioração, reconheceu-se o concreto como um material sensível à degradação devido ao tempo e à 
utilização. Com isso, compreendeu-se a necessidade de avaliação das condições reais da estrutura, 
mapeando os danos existentes com o objetivo de implementar soluções de reparo e manutenção. (FERREIRA, 
2016). 

Perante tais problemáticas, surge a ciência das patologias nas construções com o objetivo de analisar e 
propor soluções cabíveis para tais anomalias, visto que, por se tratar de elementos estruturais, há o eminente 
risco de vida aos seus usuários. (MORAIS, 2017). 

De acordo com Morais et al. (2020), cujo os estudos investigaram qualitativamente quinze publicações 
científicas em base de dados, datadas entre janeiro de 2009 e janeiro de 2020, onde observou-se a presença 
de patologias que acometem as estruturas de concreto armado, a manifestação patológica mais frequente é 
a corrosão da armadura, presente em 100% dos casos analisados, seguida das fissuras e das manchas com 
73% e 60%, respectivamente, de incidência. Tal estudo elucida algumas das principais anomalias que mais 
afetam a durabilidade, o desempenho e a vida útil das edificações. 

As manifestações patológicas são estudadas constantemente na construção civil para que se possa obter 
uma melhora nas práticas executivas e, também, para o avanço de técnicas e soluções que resolvam os 
problemas relacionados às patologias das construções. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar e apresentar, de forma técnica, as principais 
manifestações patológicas incidentes em um edifício de concreto armado localizado na cidade de Brasília-
DF, através de relatório fotográfico, e apresentar propostas de intervenção que revertam a deficiência dos 
elementos deteriorados para recuperação e garantia de sua vida útil. 

2. Metodologia

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi a de inspeção predial baseada em vistoria técnica 
realizada in loco, para avaliação das manifestações patológicas que acometem os elementos estruturais do 
objeto de estudo. Para isso, a pesquisa se fundamentou nas diretrizes da Norma de Inspeção Predial do 
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE (2012), nas especificações da ABNT NBR 
5674 (1999) e nas orientações da ABNT NBR 16747 (2020). 

A inspeção é realizada para diagnosticar as anomalias construtivas e as falhas de manutenção que influem e 
prejudicam o estado de utilização do prédio e suas instalações. A Norma de Inspeção Predial (IBAPE, 2012) 
primeiro classifica, em três níveis, a inspeção predial quanto a sua complexidade e elaboração de laudo, 
levando em considração as características técnicas para a execução do trabalho. 

Em seguida, a avalição define a natureza do elemento construtivo a ser inspecionado e, com um relatório 
fotográfico, classifica três graus de risco (mínimo, regular e crítico) para uma anomalia, levando em conta os 
critérios de riscos oferecidos aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio. Por fim, a inspeção predial 
termina com as definições de prioridades para as recomendações técnicas e a avaliação da manutenção e 
uso que possibilita intervir nas manifestações patológicas incidentes.  

Neste trabalho, a edificação foi classificada como “Inspeção de Nível 01” e o seu grau de risco em análise 
como um todo “regular”. 
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3. Manifestações patológicas

Este tópico descreverá cada ambiente e as manifestações patológicas que ocorrem. 

3.1 Garagem – Manchas de infiltração em juntas de dilatação 

Manifestação: Foi identificado nas juntas de dilatação da laje da garagem manchas de infiltração, como pode-
se verificar nas figuras 1 a 2. 

Figura 1 - Infiltração e fechamento inadequado da junta 
de dilatação. 

Figura 2 - Infiltração e fechamento inadequado da junta 
de dilatação. 

Classificação do problema: Falha na manutenção e anomalia construtiva. 

Possíveis causas: Falta de manutenções do material de fechamento das juntas ou fechamento inadequado 
com material rígido.  

Possíveis complicações: Os componentes das juntas de dilatação do prédio encontram-se deteriorados, isso 
favorece a entrada de agentes agressivos e também inutiliza a função de trabalhabilidade desse elemento, 
tal problema compromete a movimentação da estrutura. Por fim, as infiltrações causam ainda uma perca de 
resistência.  

Intervenção: Para o adequado fechamento da junta de dilatação, com o objetivo de evitar as fissuras 
observadas, recomenda-se seguir o seguinte procedimento: limpar o interior da junta, buscando retirar 
quaisquer sólidos que possam ter caído em seu interior; limpar o exterior da junta, que se encontra 
erroneamento selado com argamassa ou outro material rígido, que deve ser removido; após a remoção da 
argamassa, a junta deve ser então selada adequadamente com material elástico para garantir a 
estanqueidade, que, pode ser, por exemplo, o elastômero polimérico. O serviço deve ser realizado por uma 
equipe especializada. 

Risco: C (Grau Crítico). 
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3.2 Garagem – Corrosão da armadura 

Manifestação: Foram identificadas armaduras expostas próximas as vigas principais da garagem do subsolo, 
como pode ser observado nas figuras 3 e 4.   

Figura 3 - Oxidação da armadura. Figura 4 - Oxidação da armadura 

Classificação do problema: Falha na manutenção e anomalia construtiva. 

Possíveis causas: As infiltrações são a causa das demais manifestações patológicas observadas: corrosão da 
armadura, desplacamento do concreto e manchas brancas (eflorecências). 

Durante o processo de hidratação do cimento fresco é formado um composto chamado hidróxido de cálcio. 
Após o endurecimento do concreto, essa substância, em contato com a água, pode ser dissolvida e carregada 
(lixiviada) para fora da superfície do concreto, causando eflorecências. A oxidação (enferrujamento) do aço 
ocorre em função das infiltrações, que ao lixiviar o concreto, produzindo as manchas brancas mencionadas, 
tornam o concreto mais ácido, o que favorece a reação química de oxidação do ferro.  

Existem outros fatores agravantes, como a escassa ventilação da garagem, o que concentra gases como o 
monóxido de carbono proveniente dos escapamentos dos carros. Esses gases, por um processo de 
carbonatação, também contribuem para a diminuição do pH do concreto.  

Outro agravante é o uso de um cobrimento deficiente de concreto sobre as armaduras, o que as deixam mais 
suscetíveis aos gases e outros agentes agressivos que facilitam a oxidação do aço. À época da construção do 
prédio, vigorava no Brasil a norma de concreto armado NB-1/1960, que previa cobrimentos de cerca de 1,5 
cm, o que é considerado insuficiente atualmente, conforme a norma atualizada, a NBR 6118:2014, que prevê 
a utilização de espessura mínima de 2,5 cm. Além disso, pode ter ocorrido erro na execução da estrutura à 
época da obra quanto a observância das espessuras de cobrimento. 

Possíveis complicações: A perda excessiva de seção do aço, com o avanço da oxidação, pode vir, em última 
circunstância, a provocar o colapso parcial ou total da estrutura da laje do subsolo.  

Intervenção: Para tratar a oxidação aparente recomenda-se retirar a ferrugem do aço com o uso de lixas ou 
escovas com cerdas de aço . Para evitar novos processos de corrosão da armadura, deve-se aplicar pintura 
epóxi e refazer os cobrimentos nas áreas danificadas, com a utilização de graute (micro-concreto). 

Adota-se o princípio de que a necessidade de adição de uma nova barra existe sempre que a redução da 
seção da barra corroída tiver ultrapassado 15% (Souza e Ripper, 2009). Caso a seção da barra corroída tiver 
ultrapassado o valor supracitado, a adição de novas barras em uma viga também pode ser uma solução para 
o problema, evitando que a estrutura perca consideravelmente sua durabilidade.

Risco: C (Grau Crítico). 
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3.3 Garagem – Destacamento do concreto. 

Manifestação: Foram observadas fissurações e trincas nas lajes da garagem, que são sinais de surgimento do 
desplacamento do concreto armado, pode-se verificar a manifestação através da figura 5.      

Figura 5 - Destacamento do concreto e oxidação da armadura devido a umidade. 

Classificação do problema: Falha na manutenção e anomalia construtiva. 

Possíveis causas: A corrosão da armadura é responsável pelo desplacamento do concreto, esse é o 
mecanismo de deterioração que ocorre com mais frequência nas estruturas de concreto armado atualmente. 
A corrosão provoca um aumento de volume dentro do concreto devido a entrada de agentes agressivos, 
causando fissuras e, posteriormente, o desplacamento do concreto na armadura, deixando-as expostas. 

Uma das possíveis causas que ocasionaram essa anomalia é a oxidação precoce das armaduras, que pode ter 
sido ocasionada pelo pequeno recobrimento do concreto. O escasso recobrimento adotado pode ter sido 
ocasionado por falha construtiva ou por adoção da norma vigente à época de construção do edifício, que 
especificava valor mínimo de recobrimento inadequado à norma vigente atual. 

Possíveis complicações: Essa manifestação patológica pode causar perda de desempenho na estrutura e, 
consequentemente, reduzir sua estabilidade e durabilidade em relação à sua vida útil. 

Intervenção: Recomenda-se apicotar o local que contenha a trinca (de uma extremidade a outra), de forma 
mecânica ou manual, em até 10 mm. Posteriormente, é necessário uma limpeza com jatos de areia ou de 
vapor, com a finalidade exclusiva de limpeza ou como preparação para aplicação de material de reparação, 
para a retirada de materiais sólidos no interior do concreto. Após esse procedimento, recomenda-se retirar 
a ferrugem do aço com o uso de lixas ou escovas com cerdas de aço. Para evitar novos processos de corrosão 
da armadura, deve-se aplicar pintura com tinta epóxi e refazer os cobrimentos nas áreas danificadas, com a 
utilização do graute. 

Risco: C (Grau Crítico). 
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3.4 Garagem – Infiltrações. 

Manifestação: Identificaram-se armaduras expostas e oxidadas, infiltrações, fissuras e manchas brancas em 
elementos estruturais ao longo da laje de teto da garagem, as figuras 6 e 7 apresentam tais manifestações. 

Figura 6 - Infiltração no teto. Figura 7 -  Infiltração em viga. 

Classificação do problema: Falha na manutenção e anomalia construtiva. 

Possíveis causas: As principais infiltrações ocorrem em função de falhas de impermeabilização na face 
superior da laje, no caso da edificação estudada existem falhas de impermeabilização no pátio externo. 

Possíveis complicações:  As infiltrações além de consequências estéticas ao edifício, como manchas escuras 
e destacamento da pintura, podem resultar ainda em danos estruturais, como a corrosão da armadura e 
destacamento do concreto. 

Intervenção: Primeiramente, é necessário refazer a impermeabilização da laje do pátio externo. Recomenda-
se a contratação de projeto específico de impermeabilização e empresa especializada com acompanhamento 
de profissional habilitado. Caso no processo de remoção da impermeabilização antiga, note-se danos maiores 
na estrutura, não possíveis de serem constatados anteriormente, deve-se tomar providências para garantir 
a estabilidade da estrutura de forma imediata. 

É necessário o monitoramento constante das vigas, lajes e cortinas de concreto quanto a movimentações, 
estalos e aberturas de fissuras que podem vir a tirar a estabilidade da estrutura como um todo. Eventos como 
estes devem ser avaliados quanto a sua gravidade, uma vez que podem ser sintomas da perda da resistência 
da estrutura.  

Nos elementos que apresentem oxidação aparente recomenda-se a retirada da ferrugem e o tratamento 
para evitar novos processos de corrosão. No entanto, naqueles com elevada presença de manchas escuras, 
recomenda-se a remoção da camada deteriorada, tratamento da armadura e recomposição do cobrimento. 
Esse serviço deve ser executado por profissional habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
junto ao CREA-DF. 

Risco: C (Grau Crítico). 
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3.5 Fachada A – Fechamento inadequado da junta de dilatação 

Manifestação: Foi observado início de falha do fechamento das juntas de dilatação externas do edifício, como 
observado na figura 8. 

Figura 8 -  Junta de dilatação externa. 

Classificação do problema: Anomalia construtiva. 

Possíveis causas: Falta de manutenções do material de fechamento das juntas ou fechamento inadequado 
com material rígido.  

Possíveis complicações: As juntas de dilatação dos edifícios precisam estar livres para permitirem a 
movimentação da estrutura. A falta de manutenção dos materiais de fechamento das juntas ou fechamento 
inadequado com material rígido, causam fissuras indesejadas, que podem permitir a penetração direta da 
água da chuva e também da água de lavagem do piso. Essas águas ao atravessarem o concreto, que é poroso, 
podem gerar eflorescências e deixar o ambiente interno do concreto mais ácido, o que favorece o processo 
de corrosão da amadura. 

Intervenção: A intervenção deve ser realizada com a subustituição do material de vedação das juntas de 
dilatação. Recomenda-se seguir o procedimento:  remover o material vedante antigo; limpar o interior da 
junta, buscando retirar quaisquer sólidos que possam ter caído em seu interior; limpar o exterior da junta, 
que se encontra erroneamento selado com argamassa ou outro material rígido, que deve ser removido; após 
a remoção da argamassa, a junta deve ser então selada adequadamente com material elástico para garantir 
a estanqueidade, que pode ser, por exemplo, o elastômero polimérico. O serviço deve ser realizado por uma 
equipe especializada.  É recomendado que uma nova inspeção da junta seja realizada periodicamente. 

Risco: M (Grau Mínimo). 

4. Conclusão

Dentre as manifestações patológicas expostas, evidencia-se a frequência de complicações devido as 
infiltrações. Comumente negligenciadas, as infiltrações devido a falhas de impermeabilização resultam em 
complicações estéticas e impedimentos funcionais dos ambientes afetados, além de provocar a redução da 
resistência nas estruturas componentes do edifício, caso o problema se estenda por um longo período de 
tempo. Salienta-se, a partir dessa observação, a importância da prevenção e manutenção dessas 
manifestações. 

Associada às infiltrações, a oxidação da armadura é outra manifestação que exige atenção. Essa caracteriza-
se pela formação de uma camada de hidróxido de ferro, e ocorre devido ao contato do metal com agentes, 
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como o ar, vapor de água e monóxido de carbono. Esse incidente tem como principal complicação a perda 
considerável de resistência do elemento metálico e, caso não seja combatido, pode resultar na perca total 
do elemento. 

As demais manifestações patológicas apresentadas apresentam grau reduzido de risco, sendo oriundos da 
falta de manutenção e uma execução falha, quando comparada as normas atuais. Enfatiza-se a importância 
da continuidade de manutenção das edificações especialmente no caso de construções antigas que tiveram 
suas especificidades construtivas baseadas em normas ultrapassadas. Sugere-se ainda que o 
acompanhamento e intervenção das patologias sejam monitorados sempre por mão de obra especializada, 
afim de evitar o seu agravamento e retorno. 
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Resumo:  O  estudo  das  anomalias  das  edificações  surge  com  grande  expressão  no  mercado  atual  tanto  pela                 
preocupação  de  minimizar  os  impactos  ambientais  quanto  pela  necessidade  de  restabelecer  os  parâmetros              
de  desempenho  das  edificações.  Este  trabalho  expõe  resultados  do  laudo  técnico  elaborado  a  par�r  da                 
inves�gação  do  condomínio  em  Fortaleza  -  CE  e  possui  como  obje�vo  iden�ficar  as  manifestações                
patológicas,  suas  causas  e  explicar  as  etapas  de  execução  do  projeto  de  reabilitação  dessas  estruturas,                 
embasando  esses  processos  nas  normas  técnicas  vigentes.  Realizou-se  o  mapeamento  de  danos  no  edi�cio,               
localizado  no  centro  da  capital  cearense.  Ao  analisar  o  grau  de  cri�cidade  das  manifestações  patológicas  foi                 
executado  o  escoramento  das  estruturas  com  maior  grau  de  degradação.  O  diagnós�co  sensorial  aponta  o                
colapso  de  armadura  longitudinais  e  transversais  e  a  diminuição  da  seção  de  aço  por  corrosão.  O  alto  índice                    
de  vazios  do  concreto  serviu  de  canal  para  a  manifestação  do  processo  de  carbonatação  que  aliado  à                   
umidade,  proveniente  do  colapso  do  tubo  de  queda,  iniciou  a  redução  do  pH  do  concreto,  ocasionando  o                   
processo  corrosivo.  Após  essa  inves�gação  foi  possível  determinar  a  terapia  de  recuperação  estrutural,              
elaborada   para   solucionar   as   causas   das   anomalias   e   minimizar   os   efeitos   da   corrosão.    

Palavras-chave :   Elementos   estruturais.   Recuperação   estrutural.   Infiltração.   Manifestações   patológicas.   

Abstract:  The  study  of  building  anomalies  arises  with  great  expression  in  the  current  market  both  by  the                   
concern  to  minimize  environmental  impacts  and  the  need  to  restore  the  performance  parameters  of                
buildings.  This  paper  presents  the  results  of  the  technical  report  prepared  from  the  inves�ga�on  of  the                  
condominium  in  Fortaleza  -  CE  and  aims  to  iden�fy  the  pathological  manifesta�ons,  their  causes  and  explain                 
the  steps  of  the  execu�on  of  the  project  of  rehabilita�on  of  these  structures,  basing  these  processes  on                   
current  technical  standards.  The  mapping  of  damage  in  the  building,  located  in  the  center  of  the  capital  of                    
Ceará,  was  carried  out.  By  analyzing  the  degree  of  cri�cality  of  the  pathological  manifesta�ons,  shoring  of                  
the  structures  with  the  highest  degree  of  degrada�on  was  carried  out.  The  sensorial  diagnosis  points  out                 
the  collapse  of  longitudinal  and  transverse  reinforcement  and  the  reduc�on  of  the  steel  sec�on  due  to                 
corrosion.  The  high  rate  of  voids  in  the  concrete  served  as  a  channel  for  the  manifesta�on  of  the                    
carbona�on  process  that,  together  with  the  humidity  from  the  collapse  of  the  downpipe,  started  the                 
reduc�on  of  the  pH  of  the  concrete,  causing  the  corrosive  process.  A�er  this  inves�ga�on  it  was  possible  to                   
determine  the  structural  recovery  therapy,  designed  to  solve  the  causes  of  the  anomalies  and  minimize  the                  
effects   of   corrosion.     
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Keywords:     Structural   elements .    Structural   recovery.   Infiltra�on.   Pathological   manifesta�ons.  

1.  Introdução

O  ramo  de  patologias  das  construções  se  caracteriza  pelo  estudo  dos  processos  de  degradação,  as  causas  e                  
as  técnicas  de  reabilitação  das  estruturas.  Além  de  estudar  como  esses  desgastes  interferem  na                
durabilidade  das  construções.  O  crescimento  do  estudo  das  patologias  é  muito  importante  para  a                
manutenção  e  recuperação  das  construções  tombadas  como  patrimônio  histórico  e  cultural,  conservando              
importantes   obras   de   grande   importância   cultural   para   a   sociedade   (SOUZA,   1998).   
Soeiro  e  Trancoso  (2018)  relatam  que  a  escassez  de  espaços  para  novas  edificações  no  centro  urbanos,                  
indica  a  necessidade  de  revitalização  de  edificações  an�gas,  como  o  caminho  para  algumas  construtoras.  De                 
acordo  com  Da  Silva  (2017),  as  questões  ambientais  e  a  geração  de  resíduos  pela  construção  civil  ocupam,                   
progressivamente,   maiores   espaços   nos   debates   sobre   os   problemas   dos   países.     
Segundo  o  panorama  de  recursos  sólidos  da  Abrelpe  (2020),  os  resíduos  de  construção  e  demolição                
aumentaram  de  33  milhões  de  toneladas,  em  2010,  para  44,5  milhões  de  toneladas,  em  2019.  A  maioria                  
dos  resíduos  sólidos,  no  Brasil,  é  depositada  em  aterros  sanitários,  cerca  de  43  milhões  de  toneladas  por                  
ano.  Entretanto,  a  parte  de  resíduos  sólidos  que  não  é  encaminhada  para  unidades  adequadas  cresceu  de                  
25   milhões   para   29   milhões   de   toneladas   por   ano.   
Diante  da  problemá�ca  exposta,  o  presente  trabalho  elucida  sobre  as  manifestações  patológicas  mapeadas               
em  pilares  de  um  condomínio,  no  centro  de  Fortaleza,  com  26  anos  de  sua  construção.  Obje�vando                  
demonstrar  as  manifestações  patológicas  encontradas  no  edi�cio  e  relatar  as  técnicas  u�lizadas  para  a                
reabilitação   dessas   estruturas.     

2.  Referencial   Teórico

2.1   Corrosão   de   Armaduras  

A  corrosão  pode  ser  definida  como  a  interação  de  um  material  com  o  meio  ambiente  que  resulta  na                    
degradação  do  material,  podendo  ocorrer  por  ações  �sicas,  químicas,  eletroquímicas,  ou  pela  combinação              
dessas.   
Segundo  Helene  (1993),  para  a  deterioração  do  aço  dois  processos  podem  ocorrer,  o  da  oxidação  direta  e  o                    
da  corrosão  eletroquímica.  Esse  úl�mo  tendo  grande  importância  na  degradação  das  armaduras.  A  oxidação               
direta  ocorre  quando  o  os  átomos  do  aço  reagem  diretamente  com  o  oxigênio,  com  a  formação  de  um  filme                     
uniforme   de   óxido   de   ferro.   Esse   processo   corrosivo   em   temperaturas   ambiente   é   lento.     
O  processo  corrosivo  de  natureza  eletroquímica  é  resultado  da  formação  de  pilhas  de  corrosão,  em  meio                  
aquoso,  que  funciona  como  eletrólito.  Diferentemente  da  oxidação  direta,  esse  processo  não  é  uniforme                
pois  a  dissolução  do  aço  ocorre  nas  regiões  anódicas,  enquanto  os  elétrons  movem-se  para  a  região                 
catódica   (HELENE,   1993).   
Possan   (2010)   ilustra   o   processo   de   corrosão   na   figura   a   seguir.   
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Figura   1    -   Processo   de   Corrosão.   Fonte:   POSSAN,   2010.  

O  processo  corrosivo  do  aço  no  concreto  pode  ser  classificado  como  generalizada,  quando  ocorre  em  toda  a                   
região  da  barra  de  forma  superficial,  e  como  localizada,  quando  relacionada  a  despassivação  pontual               
resultado   da   ação   de   cloretos   ou   fissuras   e   se   aprofunda   rapidamente   na   barra.   (SABINO,   2014).   
A  conversão  do  aço  em  ferrugem,  quando  íons  cloreto  estão  presentes,  é  um  processo  expansivo  e  somente                   
ocorre  quando  existe  eletrólito,  diferença  de  potencial  e  oxigênio.  Segundo  Mehta  e  Monteiro  (2008),  esse                
aumento   no   volume   é   a   principal   causa   para   fissuração   do   concreto.     
Em  alguns  casos,  além  da  fissuração,  esse  processo  pode  ocasionar  a  degradação  do  concreto  e  expor  a                   
barra  de  aço  ao  ambiente,  o  que  acelera  o  processo  corrosivo.  Ademais  a  barra  de  aço  sofre  redução  da                     
seção   transversal,   diminuindo   resistência   e   duc�lidade   (SABINO,   2014).   

2.2   Carbonatação   do   Concreto  

A  carbonatação  do  concreto  é  uma  reação  �sico-química  entre  o  gás  carbônico  (CO 2 )  e  o  hidróxido  de  cálcio                   
(Ca(OH) 2 ),  presente  no  concreto,  cujo  produto  é  o  carbonato  de  cálcio  (CaCO 3 ).  Esse  processo  reduz  a                  
alcalinidade  do  concreto  e  altera  as  condições  de  estabilidade  química  da  película  passivadora,  fina  camada                
de  óxido  estável  e  aderente.  O  processo  corrosivo  é  iniciado  quando  essa  camada  de  proteção  é  destruída                   
pela  penetração  de  cloretos  ou  pela  redução  do  pH  do  concreto  para  valores  inferiores  a  9  (FERREIRA,                   
2013).   
Segundo  Andrade  (1992),  como  o  CaCO3,  produto  da  carbonatação,  preenche  os  poros  superficiais,  pois  é                 
mais  volumoso,  o  concreto  está  constantemente  úmido,  devido  a  diferença  de  velocidade  entre  a  absorção                 
e  a  liberação  de  água.  Na  figura  a  seguir,  Possan  (2010)  ilustra  o  avanço  da  carbonatação  e  a  alteração  do  pH                      
ao   longo   do   tempo.   

Figura   2    -   Avanço   da   Carbonatação.   Fonte:   POSSAN,   2010.  
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2.2.1   Fatores   que   influenciam   a   carbonatação    

2.2.1.1   Meio   Ambiente  

Para  que  o  processo  de  carbonatação  ocorra  é  necessária  uma  concentração  de  CO 2  no  ambiente,                 
proveniente,  principalmente,  dos  processos  industriais  que  u�lizam  combus�veis  fósseis  e  da  exaustão  de              
veículos   motorizados   (PAULETTI,   2004).   
Cascudo  (2011)  reforça  que  ambientes  como  garagem  normalmente  possuem  carbonatação  mais  intensa             
do  que  demais  áreas  de  um  edi�cio.  Isso  ocorre  devido  a  baixa  ven�lação  desses  locais,  resultando  em                   
maiores   concentrações   de   CO 2    em   relação   às   outras   áreas   do   edi�cio.     
Segundo  Paule�  (2004),  caso  a  umidade  rela�va  seja  inferior  a  40%  não  haverá  água  suficiente  nos  poros                  
para  a  dissolução  dos  compostos  hidratados.  Ao  mesmo  tempo  que  se  os  poros  es�verem  saturados,  cheios                 
de  água,  o  processo  de  difusão  de  CO 2  é  dificultado,  ficando  a  carbonatação  mais  lenta.  Observa-se  a                   
carbonatação   máxima   em   uma   faixa   de   umidade   rela�va   de   40   a   85%.     

2.2.1.2   Concreto  

Segundo  Cascudo  (2011),  caracterís�cas  relacionadas  à  porosidade  do  concreto  são  determinantes  para  a               
proteção  deste  ao  processo  de  carbonatação.  Com  relação  às  adições  no  concreto,  Helene  (1993)  explica                
que,  de  maneira  geral,  reduzem  a  permeabilidade  e  aumentam  a  resistência  do  concreto.  Em  contrapar�da,                 
há   uma   maior   concentração   de   Ca   (OH) 2 ,   aumentando   a   velocidade   de   carbonatação.   
Paule�  (2004)  complementa  dizendo  que  se  considerarmos  apenas  a  carbonatação,  concretos  com  adição              
tendem  a  carbonatar  mais.  Porém,  com  relação  a  corrosão  causada  por  carbonatação  a  diminuição  da                
permeabilidade   possui   impacto   posi�vo,   dificultando   o   processo   corrosivo.   
A  cura  do  concreto  é  um  processo  muito  importante  pois,  se  bem  executado  nas  primeiras  horas  (entre  30                    
minutos  e  6  horas),  evita  a  retração  plás�ca  e  as  fissuras  consequentes  desse  processo.  Além  de  aumentar  a                    
hidratação   do   cimento   na   super�cie,   diminuindo   sua   porosidade   (CASCUDO,   2001).   
Helene  (1993)  explica  que  a  profundidade  da  carbonatação  está  diretamente  relacionada  com  a  cura,  pois  a                  
hidratação  afeta  os  milímetros  superficiais.  Cimentos  com  adições  podem  diminuir  a  carbonatação,  desde              
que   o   processo   de   cura   seja   bem   executado.     
Ainda  segundo  a  autora,  a  relação  água/cimento  influencia  diretamente  na  porosidade  e  permeabilidade  do               
cimento,  controlando  as  propriedades  relacionadas  a  microestrutura  do  concreto  endurecido.  Sendo  assim,              
quanto  menor  essa  relação,  menor  a  dimensão  dos  poros  capilares,  o  que  dificulta  a  difusão  do  gás                  
carbônico.     

3.  Metodologia   e   resultados

3.1   Caracterização   do   objeto   de   estudo  

O  condomínio  com  área  de  1.164,4  m 2 ,  localizado  no  Centro  de  Fortaleza,  referenciado  neste  trabalho  como                 
condomínio  A,  com  idade  aproximada  de  26  anos.  O  edi�cio  com  área  construída  de  421,5  m 2  em  estrutura                    
concreto  armado  possui  onze  pavimentos,  sendo  o  primeiro  des�nado  ao  estacionamento,  como  mostra  a                
Figura   3.     
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Figura   3    -   Planta   de   locação   do   edi�cio.   Fonte:   Próprio   autor.  

3.2   Descrição   de   etapas   realizadas  

Souza  e  Ripper  (1998)  falam  sobre  a  necessidade  de,  após  constatar  que  uma  estrutura  de  concreto                 
armado  apresenta  problemas,  realizar  uma  vistoria  detalhada  e  cuidadosamente  planejada.  Desta  forma,              
com  o  obje�vo  de  iden�ficar  e  avaliar  as  manifestações  patológicas  foi  executada  uma  minuciosa  inspeção                 
no  imóvel  com  o  intuito  de  avaliar  as  anomalias  da  edificação  e  detectar  as  possíveis  causas  dos  processos                   
de   deterioração   do   concreto.     
Durante  a  inspeção  do  imóvel  foram  iden�ficadas  áreas  de  concreto  deterioradas  em  9  (nove)  pilares  do                 
pavimento  térreo,  u�lizado  como  garagem,  caracterizadas  pela  presença  de  fissuras  e  desplacamentos  nas               
faces  destes  elementos  estruturais.  Ainda,  foram  encontradas  infiltrações  decorrentes  do  colapso  de  tubos              
de   quedas   dentro   dos   sha�s,   localizados   ao   lado   dos   pilares.     
Segundo  Paule�  (2014),  a  presença  de  umidade,  como  iden�ficada  pelas  infiltrações  encontradas,  pode              
influenciar  no  processo  de  carbonatação  na  dissolução  dos  componentes  hidratados.  Cascudo  (2011)  afirma              
que  em  alguns  ambientes,  como  as  garagens,  este  processo  se  dá  de  forma  mais  intensa,  devido  a                   
deficiência  de  ven�lação  e  a  alta  concentração  de  CO2.  Já  o  processo  de  carbonatação  está  associado  à                   
corrosão   das   armaduras,   pois   destrói   a   película   passivadora   das   armaduras,   iniciando   o   processo   corrosivo.   
Desta  forma,  as  fissuras  e  desplacamentos  encontrados  nos  pilares  podem  estar  relacionados  à  expansão  do                
óxido  de  ferro,  decorrente  de  um  processo  de  corrosão  (THOMAZ,  2007).  Assim,  para  iden�ficar  o  grau  de                  
degradação  dos  elementos  estruturais  onde  foram  encontradas  as  anomalias,  foram  propostos  o             
apicoamento  das  áreas  degradas  para  inves�gação  das  armaduras.  Também  foi  realizada  a  escavação  de  1                
(um)  metro  da  super�cie  e  abaixo  da  anomalia  iden�ficada,  para  inspecionar  o  bloco  de  fundação  e                 
aprofundar   a   análise   das   manifestações   patológicas     
A  princípio,  antes  dos  procedimentos  de  reparo  das  armaduras  foram  sanadas  as  infiltrações  decorrentes  da                 
ruptura  do  tubo  de  queda,  que  contribuíram  para  o  surgimento  das  manifestações  patológicas.  Ainda,  foi                
elaborado  um  projeto  de  escoras,  de  acordo  com  a  NBR  15696/2009  nas  áreas  mais  deterioradas  para                 
garan�r  segurança  na  execução  dos  procedimentos,  tanto  os  de  inves�gação  como  os  de  recuperação.                
Ainda,     
Os   pilares   que   apresentaram   manifestações   patológicas   estão   destacados   na   Figura   4.    
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Figura   4    -   Mapeamento   de   pilares.   Fonte:   Próprio   autor.  

Thomaz  (2007)  recomenda  realizar  o  apicoamento  do  concreto  durante  o  procedimento  de  reforço  do  pilar,                
Executou-se,  então,  a  progressão  do  processo  de  degradação  da  estrutura  deteriorada  e  constatou-se  a                
redução   de   seção   das   armaduras   longitudinais   e   transversais,   devido   à   corrosão.     

          (a)                                                                       (b)     
Figura   5    -   Área   deteriorada   do   pilar   P3.   (a)   Fotografia   do   P3   e   (b)   Esquema   de   áreas   deterioradas.   Fonte:   Próprio   autor.  

Segundo  Thomaz  (2007),  as  armaduras  devem  ser  escovadas  para  remoção  de  poeiras,  para  facilitar  sua                 
aderência  ao  concreto.  Realizou-se,  nas  armaduras  existentes,  a  escovação  para  então  serem  soldadas  às                
novas  armaduras.  Sendo  que  essas  subs�tuíram  aquelas  que  apresentaram  colapso  ou  redução  de  seções.                
Então,  receberam  tratamento  com  neutralizador,  para  converter  as  ferrugens  em  proteção  e,  24  (vinte  e                
quatro)   horas   após   esse   processo,   executou-se   a   aplicação   do   an�corrosivo   à   base   de   zinco.     
Para  preparação  e  aplicação  do  concreto,  de  acordo  com  a  NBR  12655/2015,  foi  u�lizado  cimento  Portland                 
para  obras  estruturais  do  �po  CP  II  F-40,  com  adição  de  �ler,  e  resistência  de  40  MPa,  além  disso  foi                     
executado  um  capeamento  de  três  (3)  cen�metros  em  toda  a  peça.  Esse  úl�mo  procedimento  foi  executado                 
com   o   obje�vo   de   aumentar   a   cobertura   do   concreto,   garan�ndo   proteção   �sica   e   química.     
Esses   procedimentos   foram   executados   nos   nove   (9)   pilares   que   apresentaram   deterioração.    
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(a)  (b)  
Figura   4    -   Procedimento   de   recuperação   do   pilar   P3.   (a)   Execução   da   escavação   (b)   Esquema   de   armaduras   

longitudinais   e   transversais   Fonte:   Próprio   autor.   

4.  Conclusão

Segundo  Sabino  (2014),  a  alta  concentração  de  CO 2   e  a  presença  de  umidade  colabora  com  umas  das                   
hipóteses  de  que  a  corrosão  das  armaduras  seja  decorrente  do  processo  de  carbonatação  do  concreto  que                  
altera   as   condições   de   estabilidade   da   película   passivadora.     
Após  a  inves�gação  predial  e  mapeamento  das  manifestações  patológicas,  constatou-se  a  existência  de              
corrosão  nas  armaduras  longitudinais  e  transversais  dos  pilares  da  garagem  do  edi�cio,  que  resultou  na                 
redução   de   seções   ú�l   e   expansão   de   volume   da   armadura,   resultando   no   desplacamento   do   concreto.     
Dessa  forma,  as  soluções  executadas  de  reabilitação  da  estrutura,  reparo  das  tubulações  colapsadas,              
tratamento  e  subs�tuição  das  armaduras,  bem  como  capeamento  realizado,  sanam  as  causas  das  anomalias                
constru�vas,   devolvendo   desempenho   à   edificação.    
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Resumo:  

Muitas  edificações  sofrem  com  o  surgimento  de  algum  �po  de  anomalia,  comprometendo  sua  estrutura,               
desempenho  ou  até  mesmo  o  seu  aspecto  visual.  Portanto,  é  imprescindível  que  o  estudo  de  danos  se                  
desenvolva  e  promova  maior  acurácia  nos  diagnós�cos  e  melhores  soluções  para  problemas  que  se               
manifestam.  Este  trabalho  busca  apresentar  os  resultados  ob�dos  a  par�r  da  análise  do  surgimento  de                
manifestações  patológicas  em  um  edi�cio  localizado  em  Maracanaú,  Ceará.  A  edificação  em  questão              
possui  11  anos  e  é  composta  por  11  blocos,  sendo  o  foco  do  estudo  o  bloco  de  apartamentos  09,                    
localizado  na  parte  mais  ao  sul  do  terreno,  no  qual  foram  encontradas  as  principais  anomalias.  Por  meio                  
de  uma  inspeção  visual,  foram  encontradas  diversas  fissuras  nas  alvenarias  de  uma  das  fachadas,  quase                
sempre  apresentando  inclinação  de  aproximadamente  45°  e  seguindo  a  mesma  direção,  configurando  a              
ocorrência  de  recalque  diferencial  na  fundação.  As  principais  causas  foram  iden�ficadas  como  a  falta  de                
tratamento  adequado  do  solo  e  dimensionamento  insa�sfatório  da  fundação,  composta  por  um  radier.              
Além  disso,  a  inclinação  do  terreno,  possivelmente,  causou  rebaixamento  no  nível  freá�co,  gerando              
variação  no  estado  de  tensões  e  proporcionando  adensamento  do  solo  em  determinados  pontos,  o  que                
pode  ter  sido  agravado  pela  sua  heterogeneidade.  Para  isto,  foram  realizadas  sondagens  SPT,  a  fim  de                 
avaliar  a  resistência  à  penetração,  composição  geológica  das  camadas  e  nível  freá�co  do  subsolo,  além                
do  levantamento  planial�métrico.  Por  meio  dos  resultados  do  ensaio  mencionado,  constatou-se  que  o              
solo  que  dá  suporte  à  estrutura  de  fundação  apresenta  heterogeneidade  em  relação  a  seu  �po  e  à                  
resistência  à  penetração  de  suas  camadas,  bem  como  variação  na  profundidade  do  lençol  freá�co.  Desse                
modo,  foi  possível  concluir  os  principais  processos  causadores  dos  problemas  encontrados,  assim  como              
as   soluções   recomendadas   neste   �po   de   situação.  

Palavras-Chaves:    Manifestações   patológicas.   Estrutura.   Fundação   Radier.   Recalque   diferencial.  
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Abstract: Many  buildings  suffer  from  the  appearance  of  some  type  of  anomaly,  compromising  their               
structure,  performance  or  even  their  visual  aspect.  Therefore,  it  is  essen�al  that  the  study  of  damages                 
develops  and  promotes  greater  accuracy  in  diagnosis  and  be�er  solu�ons  to  problems  that  manifest               
themselves.  This  work  seeks  to  present  the  results  obtained  in  the  technical  report  from  the  analysis  of                  
the  appearance  of  pathological  manifesta�ons  in  a  building  located  in  Maracanaú,  Ceará.  The  building  in                
ques�on  is  11  years  old  and  is  composed  of  11  blocks,  being  the  focus  of  the  study  the  apartment  block                     
09,  located  in  the  southernmost  part  of  the  terrain,  in  which  the  main  anomalies  were  found.  Through  a                   
visual  inspec�on,  several  fissures  were  found  in  the  masonry  of  one  of  the  facades,  almost  always                 
presen�ng  an  inclina�on  of  approximately  45°  and  following  the  same  direc�on,  configuring  the              
occurrence  of  differen�al  se�lement  in  the  founda�on.  The  main  causes  were  iden�fied  as  the  lack  of                 
adequate  soil  treatment  and  unsa�sfactory  design  of  the  founda�on,  composed  of  a  sill  plate.  In                
addi�on,  the  slope  of  the  ground  possibly  caused  lowering  at  the  phrea�c  level,  genera�ng  varia�on  in                 
the  state  of  tension  and  providing  soil  thickening  at  certain  points,  which  may  have  been  aggravated  by                  
its  heterogeneity.  For  this  purpose,  Standard  Penetra�on  Test  was  performed  in  order  to  evaluate  the                
resistance  to  penetra�on,  geological  composi�on  of  the  layers  and  groundwater  level  of  the  subsoil,  in                
addi�on  to  the  planial�metric  survey.Through  the  results  of  the  men�oned  test,  it  was  verified  that  the                 
soil  that  supports  the  founda�on  structure  presents  heterogeneity  in  rela�on  to  its  type  and  the                
resistance  to  penetra�on  of  its  layers,  as  well  as  varia�on  in  the  depth  of  the  water  table.  In  this  way,  it                      
was  possible  to  conclude  the  main  processes  causing  the  problems  found,  as  well  as  the  recommended                 
solu�ons   in   this   type   of   situa�on.  

Palavras-Chaves:    Pathological   Manifesta�ons.   Structure.   Sill   plate.   Differen�al   se�lement.  

1.  Introdução

Manifestações  patológicas  em  obras  civis  vêm  sendo  observadas  com  rela�va  frequência,  sendo  resultado              
de  incertezas  relacionadas  às  etapas  constru�vas  e  ao  período  de  vida  ú�l  da  edificação.  Assim,  na  busca                  
por  solucionar  os  problemas  trazidos  pela  ocorrência  destas  anomalias,  a  maior  dificuldade  se  encontra  na                
iden�ficação  de  causas  e  mecanismos  responsáveis  pelo  desempenho  inadequado  das  construções            
(MILITITSKY   et   al,   2015).  
Gomide  (2020)  sugere  que  a  análise  de  obras  de  construção  se  diferencia  dos  demais  segmentos  pela                 
individualidade  em  relação  a  seu  produto,  de  modo  que  cada  obra  apresenta  caracterís�cas  únicas,               
dificultando  a  padronização  de  recomendações  e  técnicas  de  controle,  relacionadas  ao  desempenho.  Desta              
forma,  a  engenharia  diagnós�ca  procura  gerar  medidas  de  controle  e  recuperação  destas  estruturas,  à               
proporção  que  estuda  os  principais  sintomas  manifestados,  tais  como  fissuras,  flechas  excessivas,             
deterioração   do   concreto   e   deformações   estruturais   (SOUZA,   2019).   
Ainda,  à  medida  que  contribui  para  os  métodos  de  construção  e  fornece  conhecimento  para  respaldar                
processos  de  manutenção  e  recuperação,  a  análise  de  problemas  patológicos  se  torna  essencial  à               
construção  civil.  Desta  forma,  apontando  aspectos  constru�vos  e  de  projeto,  relacionados  ao  surgimento              
de  danos,  a  patologia  desenvolve  prá�cas  fundamentais  ao  planejamento,  operações  preven�vas  e  de              
manutenção   (GREGÓRIO,   2019).   
Ferreira  (2016)  afirma  que  o  aumento  na  quan�dade  de  obras  no  Brasil,  vinculado  ao  crescimento                
econômico  da  úl�ma  década,  não  foi  acompanhado  pela  especialização  da  mão  de  obra.  Este  fator,  aliado  à                  
necessidade  de  reconstrução  em  menos  tempo  e  a  estudos  preliminares  inadequados,  resultou  em  um               
crescente  quadro  de  manifestações  patológicas  em  edificações.  Dentre  as  principais  anomalias,  pode-se             
citar  o  recalque  diferencial.  Quanto  a  este  caso,  Carvalho  (2010)  aponta  que  determinar  as  origens  dos                 
problemas  em  fundações  é  extremamente  di�cil,  já  que  sua  ocorrência  pode  vir  de  diversas  fases,  desde  a                  
prospecção   dos   solos   à   concepção   e   execução   das   estruturas   de   fundações.  
Portanto,  através  de  um  estudo  de  caso,  o  presente  trabalho  obje�va  analisar  as  manifestações               
patológicas  em  um  edi�cio  na  região  de  Maracanaú,  Fortaleza,  de  modo  a  inves�gar  os  principais                
mecanismos  e  processos  responsáveis  por  sua  ocorrência.  Desta  forma,  ao  entender  os  agentes  e               
caracterís�cas  constru�vas  que  se  relacionam  aos  problemas  gerados,  o  estudo  contribui  para  o              
desenvolvimento  de  prá�cas  de  prevenção  e  iden�ficação  de  anomalias,  possibilitando  melhorias  quanto             
à   garan�a   do   desempenho   de   edificações   com   caracterís�cas   similares.   
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2.  Revisão   bibliográfica

2.1   Recalque   diferencial  

O  processo  de  formação  do  solo  é  função  da  rocha  de  origem  e  de  seus  agentes  de  alteração.  Deste                    
processo  par�cipam  a  água,  a  temperatura  e  vegetação,  dando  origem  a  pedregulhos,  areias,  siltes  e                
argilas  (CAPUTO,  1996)  .  Para  Thomaz  (2007)  Quando  expostos  à  ação  de  cargas,  os  solos  tendem  a  sofrer                   
certa  deformação  ou  recalque,  de  modo  que,  caso  ocorram  de  forma  diferente  ao  longo  de  fundações  ou                  
do   plano   de   um   edi�cio,   as   tensões   geradas   podem   comprometer   sua   estrutura.  

Alonso  (2014)  define  recalque  absoluto  como  o  deslocamento  ver�cal  descendente  de  um  elemento  de               
fundação,  de  forma  que  a  diferença  entre  o  recalque  absoluto  de  dois  pontos  de  um  mesmo  elemento  ou                   
de  elementos  diferentes  é  chamado  de  recalque  diferencial.  Ainda  segundo  o  autor,  o  recalque               
diferencial,  por  sua  vez,  é  responsável  por  gerar  uma  distorção  angular  que,  dependendo  da  magnitude,                
poderá  implicar  no  surgimento  de  diversas  manifestações  patológicas.  Quanto  ao  �po  de  solo,  Botelho  e                
Carvalho  (2007)  sugerem  que  a  forma  com  a  qual  o  recalque  ocorre  varia  entre  materiais  arenosos  e                  
argilosos.  Enquanto  a  areia  tende  a  sofrer  recalques  de  forma  imediata,  na  argila  este  processo  tende  a                  
levar   muito   mais   tempo.  

Segundo  Das  (2016),  o  recalque  pode  ser  categorizado  em  3  formas  dis�ntas:  recalque  imediato,  recalque                
por  adensamento  primário  e  secundário.  O  primeiro  �po  acontece  após  a  aplicação  de  carga  no  solo,  sem                  
que  haja  variação  no  teor  de  umidade,  cuja  magnitude  irá  depender  do  �po  de  solo  e  flexibilidade  da                   
estrutura  da  fundação.  No  Segundo  �po  ocorre  mudança  no  volume  de  solos  coesivos,  à  medida  que  a                  
umidade  é  expulsa  dos  espaços  vazios.  Já  no  adensamento  secundário,  a  tensão  efe�va  constante  acarreta                
o  adensamento  plás�co  solo,  sendo  observado  em  solos  coesivos  e  orgânicos.  Vargas  (1978  apud  SILVA,             
2008)  adiciona  o  recalque  por  escoamento  lateral  como  a  movimentação  de  par�culas  em  direção  a  zonas               
menos   carregadas,   geralmente   em   solos   não   coesivos   e   fundações   rasas.

Outro  processo  responsável  por  causar  recalque  diferencial  em  edificações  é  o  rebaixamento  do  lençol               
freá�co.  A  diminuição  da  pressão  neutra  e  aumento  da  pressão  efe�va  provocam  um  acréscimo  de  pressão                 
sobre  o  solo,  resultando  em  possíveis  afundamentos  (REBELLO,  2008).  Para  Mili�tsky  et  al  (2015),  as                
variações  de  umidade  podem  ainda  provocar  mudanças  volumétricas  em  solos  argilosos,  possibilitando  o              
comprome�mento   das   estruturas   de   fundação.  

2.2   Fissuras   causadas   por   recalque   diferencial  

As  manifestações  patológicas  causadas  por  problemas  nas  fundações  podem  se  apresentar  em  qualquer              
fase  da  construção,  sendo  recalque  diferencial  uma  das  causas  mais  comuns  (BORTOLI  et.  al,  2019).  Isto                 
ocorre  pelo  fato  dos  edi�cios  de  alvenaria  serem  estruturas  rígidas  com  pequena  capacidade  de  resis�r  a                 
deformações  e  baixa  resistência  a  cisalhamento  e  flexão.  A  baixa  resistência  das  alvenarias  à               
movimentações  irá  depender  de  diversos  fatores,  tais  como  existência  de  aberturas  e  juntas,  altura,  �po                
da   estrutura   e   velocidade   de   distribuição   de   recalque   (MAGALHÃES,   2004).  

É  comum  que  fissuras  causadas  por  recalque  diferencial  sejam  inclinadas,  “deitando-se”  em  relação  ao               
ponto  onde  ocorreu  maior  deslocamento.  São  bastante  parecidas  às  provocadas  por  flexão  em  elementos               
estruturais,  apresentando  porém,  aberturas  com  maior  dimensão.  Além  disso,  podem  ocorrer            
esmagamentos  em  forma  de  escamas,  indicando  a  ação  de  tensões  de  cisalhamento  (THOMAZ,  2007).               
Duarte  (1998  apud  OLIVEIRA,  2012)  sugere  que  a  ocorrência  desse  �po  de  manifestação  patológica  tende  a                 
se   localizar   mais   próximas   ao   pavimento   térreo   da   construção,   porém   não   é   uma   regra.   

2.3   Sondagens   do   subsolo  

Para  mi�gar  erros,  falhas  e  custos  adicionais  em  projetos  de  engenharia,  é  necessário  haver  uma                
inves�gação  adequada  do  ambiente  �sico,  buscando  obter  caracterís�cas  geológicas,  geotécnicas  e            
morfológicas  (TROJAN,2018).  Segundo  a  ABNT  NBR  6122/2010  indica  que,  para  qualquer  edificação,  deve              
ser  executada  uma  campanha  de  inves�gação  geotécnica.  Esta  campanha  deve  ser  composta  por,  no               
mínimo,  sondagem  a  percussão,  obtendo  a  classificação  do  solo,  nível  d’água  e  índice  de  resistência  à                 
penetração.   Dependendo   da   situação,   pode   ser   necessário   a   realização   de   �pos   de   sondagens   adicionais.  

O  ensaio  de  SPT  (Standard  Penetra�on  Test)  é  um  �po  de  inves�gação  geotécnica  a  percussão  comumente                 
u�lizada  no  Brasil.  Regulado  pela  NBR  6864,  inves�ga  o  nível  freá�co,  �po  do  solo  e  sua  resistência  a  cada                  
metro  (REBELLO,  2008).  O  valor  mostrado  no  bole�m  de  sondagem  diz  respeito  ao  número  de  golpes               
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necessários  para  penetrar  os  úl�mos  30  cen�metros  de  cada  metro,  sendo  possível  até  mesmo  analisar  a                 
existência  de  camadas  colapsíveis  e  es�mar  caracterís�cas  u�lizando  correlações  entre  o  valor  dado  e  o                
�po   de   solo   encontrado.  

3.  Metodologia

Para  construção  desta  pesquisa,  foi  proposto  um  estudo  de  caso  para  uma  edificação.  Consis�ndo  no                
levantamento  descri�vo  de  suas  caracterís�cas,  explorando  e  caracterizando  possíveis  anomalias,  este  �po             
de  estudo  procura  descrever  e  analisar  as  anomalias  encontradas,  assim  como  iden�ficar  mecanismos              
responsáveis,   propondo   intervenções   específicas   quando    necessário.   

A  obra  de  engenharia  analisada  neste  ar�go  consiste  em  um  bloco  de  apartamentos  de  alvenaria                
estrutural,  composta  por  5  pavimentos  de  8  unidades  habitacionais  cada,  totalizando  40  unidades              
habitacionais.  Esta  estrutura  compõe  um  dos  11  blocos  de  edi�cios  que  formam  um  condomínio,  localizado                
na   cidade   de   Maracanaú,   Ceará,   com   idade   aproximada   de   11   anos.   

A  primeira  etapa  consis�u  na  vistoria  do  bloco  por  meio  de  uma  inspeção  visual,  iden�ficando  as  principais                  
manifestações  patológicas  apresentadas.  Além  disso,  foi  realizada  uma  inves�gação  a  respeito  do  histórico              
de  anomalias  que  surgiram  na  edificação  e  de  possíveis  reparos  e  manutenções  recentes,  de  forma  a                 
entender   se   houve   recorrência   em   algum   dos   sintomas.   

Dessa  forma,  o  conjunto  de  manifestações  patológicas  direcionou  ao  levantamento  de  hipóteses  sobre  os               
principais  mecanismos  causadores  das  ocorrências,  iden�ficando  os  principais  ensaios  necessários  à  sua             
iden�ficação.  Por  fim,  foram  discu�dos  os  resultados  dos  ensaios  e  análises  realizadas,  de  modo  a  também                 
embasar  o  diagnós�co  na  discussão  da  literatura.  Por  fim  foram  brevemente  discu�dos  procedimentos  de               
terapia,  de  modo  a  prevenir  ou  minimizar  a  progressão  de  novas  anomalias,  expondo  um  panorama                
completo   sobre   o   estudo   de   caso.  

4.  Resultados

4.1   Vistoria  

Foi  informado  que,  no  bloco  em  questão,  foram  encontradas  algumas  fissuras  na  fachada  posterior  e  que                 
estas  foram  reparadas  anteriormente  por  uma  construtora.  Assim,  foi  proposta  a  realização  de  uma               
vistoria  na  edificação,  conforme  os  procedimentos  técnicos  recomendados.  Na  Figura  1 é  possível              
observar  a  fachada  posterior  do  bloco  9  e  o  mapeamento  e  classificação  das  fissuras  quanto  à  existência  de                   
reparos   anteriores   e   recorrência.  

Figura   2    –   Classificação   das   fissuras   encontradas   na   fachada   posterior   do   edi�cio.   Fonte:   Próprio   autor   (2021)  

– Fissuras  com  ângulo  aproximado  de  45  graus,  iden�ficadas  após  a  reparos  feitos  pela  construtora,             
especificadas   na   legenda    como   renascentes;

– Fissuras  horizontais  inclinadas,  iden�ficadas  durante  a  inspeção  predial,  denominadas        
existentes;
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– Fissuras  com  ângulo  aproximado  de  45  graus,  surgindo  das  esquadrias,  que  já  haviam  sido  reparadas              
pela   construtoras,    iden�ficadas   na   legenda   como   reparadas.

Quanto  à  forma  e  o  �po  das  principias  fissuras,  Mili�tsky  et.  al  (2015)  sugere  que  fissuras  com  ângulo                   
aproximado  de  45º  (  iden�ficadas  na  Figura  2  como  reparadas)  podem  estar  relacionadas  a  recalques                
diferenciais  nos  elementos  de  fundação,  de  forma  que  a  movimentação  do  solo  pode  gerar  deformações                
côncavas  e  convexas  nos  elementos  estruturais  e  alvenarias,  como  observado  nas  deformações             
apresentadas  na  figura  3.  Thomaz  (2007)  afirma  que  este  �po  de  fissura  aponta  para  a  direção  do  local  de                    
maior   recalque,   podendo   apresentar   esmagamentos   nas   fendas.  

Figura   3    –   Deformações   aparentes   na   alvenaria.   Fonte:   Próprio   autor    (2021)  

Magalhães  (2004)  acrescenta  que  aberturas,  como  portas  e  janelas,  podem  gerar  pontos  de  fraqueza  na                
alvenaria,  ocasionando  regiões  de  provável  ocorrência  deste  �po  de  manifestação  patológica.  Logo,             
observando  os  padrões  �picos  encontrados  nas  fissuras  do  edi�cio,  foi  levantada  a  hipótese  de  recalque                
diferencial  na  fundação,  de  forma  a  conduzir  a  realização  de  ensaios  para  verificar  a  hipótese  e  propor  as                   
soluções   indicadas.  
A  princípio,  buscou-se  ainda  analisar  o  �po  de  fundação  sobre  a  qual  o  edi�cio  estava  apoiado.  Para  isso,                   
foi  realizada  uma  inves�gação  do  solo  por  meio  de  uma  escavação  nas  proximidades  do  bloco,  como  pode                  
ser  visto  na  imagem  à  esquerda  (1)  da  Figura  4.  Conforme  a  imagem  à  direita  (2)  da  mesma  figura  ,  foi                      
constatada   uma   fundação   rasa,   do   �po   radier,   com   espessura   de   20   cm.  

Figura   4    –   Inves�gação   do   bloco   de   fundação.   Fonte:   Próprio   autor    (2021)  

4.2   Standard   Penetra�on   Test   (SPT)  

Gregório  et  al  (2019)  sugere  que  os  recalques  de  uma  edificação  estão  profundamente  relacionados  à                
resistência  do  solo.  Para  Mili�sky  (2015),  cerca  de  80  %  dos  problemas  de  fundação  em  edificações  estão                  
ligados  a  uma  inves�gação  inadequada  do  solo  sobre  o  qual  a  estrutura  é  construída.  Consequentemente,                
a  execução  de  um  número  insuficiente  de  sondagens  em  áreas  extensas,  ou  mesmo  em  solos  com  grande                  
variabilidade,   levam   à   extrapolação   de   valores,   resultando   em   diversos   prejuízos   à   construção.   
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Desta  forma,  para  verificar  as  caracterís�cas  do  solo  sobre  o  qual  o  Radier  foi  executado,  foram  executados                  
dois  furos  de  sondagem  SPT.  Por  este  ensaio  foi  realizada  a  inves�gação  do  perfil  dos  solos  do  terreno,                   
iden�ficando  um  possível  comportamento  heterogêneo  ao  longo  do  plano  do  edi�cio,  obtendo  assim,  as               
possíveis  causas  das  fissuras  encontradas.  As  sondagens  foram  executadas  em  faces  opostas  da  fachada               
posterior  do  bloco  9,  na  qual  surgiram  as  anomalias  estudadas  neste  estudo  de  caso,  como  mostrado  na                  
Figura  5.  Os  dois  furos  foram  executados  a  10  metros  do  início  de  cada  fachada,  distantes  3  metros  da                    
edificação,   par�ndo   do   lado   esquerdo.   

Figura   5    –   Ilustração   dos   resultados   do   ensaio   SPT.   Fonte:   Próprio   autor    (2021)  

No  furo  de  sondagem  01,  próximo  a  fachada  onde  foram  iden�ficadas  as  anomalias,  foi  ob�do  um  solo                  
com  perfil  predominantemente  argiloso,  variando  entre  argila  média  e  mole  A  camada  de  rocha  alterada                
foi  encontrada  a  cerca  de  4  metros  de  profundidade.  Para  o  primeiro  metro  de  sondagem,  foi  ob�do  um                   
SPT  de  6  golpes,  sucedido  por  uma  camada  de  argila  arenosa  com  SPT  de  3  golpes  e  nível  freá�co  a  2,02                      
metros   de   profundidade.   
Já  o  furo  02  apresentou  um  solo  predominantemente  arenoso,  com  consistência  entre  entre  compacta  e                
mole,  além  de  uma  camada  de  argila  arenosa  de  consistência  rija.  O  primeiro  metro  de  sondagem                 
apresentou  SPT  de  16  golpes,  demonstrando  uma  tendência  de  decréscimo  nesta  resistência  até  a  rocha                
alterada,  a  4,20  metros  de  profundidade,  assim  como  o  primeiro  furo.  O  nível  d'água  foi  encontrado  a  2,5                   
metros   de   profundidade.  
Pode-se  perceber  que  ambos  os  solos  apresentam  uma  camada  de  rocha  bastante  resistente  a  cerca  de  4                  
metros  de  profundidade,  com  SPT  maior  que  60  golpes,  e  uma  camada  de  solo  com  baixa  resistência  de                   
argila  arenosa,  a  cerca  de  3  metros.  Entretanto,  os  dois  primeiros  metros  mostram  caracterís�cas               
significa�vamente  diferentes,  tanto  em  relação  ao  �po  de  solo  quanto  a  sua  resistência,  de  maneira  que  o                  
solo   argiloso   do   primeiro   furo   apresentou   SPT   consideravelmente   menor   que   o   solo   arenoso   do   segundo.  
Alonso  (2003)  sugere  que  a  heterogeneidade  é  uma  das  principais  causas  de  recalque  diferencial  no  da                 
estrutura  de  fundações.  Isto,  já  que  o  intervalo  de  tempo  em  que  ocorre  a  expulsão  de  água  dos  poros  é                     
um  dos  principais  fatores  que  atuam  neste  processo,  ao  passo  que  a  consolidação  acontece  de  forma                 
muito  mais  lenta  em  solos  menos  permeáveis,  como  em  camadas  argilosas  do  solo  01  (BOTELHO  e                 
CARVALHO,   2007).  
Além  disso,  areias  compactas  e  argilas  duras,  solo  encontrado  no  furo  de  sondagem  01,  apresentam                
recalque  em  função  das  cargas  e  de  seu  módulo  de  deformação,  enquanto  que  em  areias  fofas  e  argilas                   
moles,  solo  encontrado  no  furo  de  sondagem  02,  o  processo  se  dará  pela  movimentação  de  água  para                  
zonas   de   menores   pressões   no   bulbo   de   tensões   (Thomaz,   2007).   

4.3   Levantamento   planial�métrico  

Já  com  o  levantamento  planimétrico,  buscou-se  entender  as  possíveis  diferenças  de  cota  al�métrica  entre               
os  pontos  do  terreno,  no  qual  está  situado  o  edi�cio.  Desta  forma,  constatou-se  haver  certa  declividade  na                  
super�cie  em  questão,  cerca  de  de  4  metros  de  diferença  entre  a  cota  do  nível  do  acesso  e  da  edificação,                     
como   mostra   a   Figura   7.   
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Figura   7   –     Ilustração   da   al�metria   do   terreno   da   edificação.   Fonte:   Próprio   autor    (2021)  

De  maneira  que  a  carga  hidráulica  de  um  solo  é  influenciada  pela  diferença  de  potencial  gravitacional,  a                  
variação  na  cota  do  terreno  irá  resultar  no  fluxo  de  água  para  a  região  menos  favorável.  Este  fluxo  se  traduz                     
na  movimentação  da  umidade  através  dos  vazios  do  solo  (DAS,  2016).  Similar  aos  mecanismos  que  ocorrem                 
com  o  rebaixamento  do  lençol  freá�co,  a  diminuição  das  pressões  neutras  e  o  aumento  das  tensões                 
efe�vas  poderá  resultar  em  recalques,  mesmo  sem  o  aumento  da  carga  sobre  a  fundação  (REBELLO,  2008).                 
Considerando  o  solo  argiloso  01,  este  processo  pode  favorecer  mudanças  volumétricas  por  adensamento,              
comuns   a   solos   coesivos   (DAS,   2016).  

6.  Conclusões

Logo,  a  configuração  das  principais  fissuras  encontradas  na  fachada  posterior  do  bloco  analisado  por  este                
estudo,  sugeriu  a  presença  de  recalques  diferenciais  nos  solos  da  fundação  da  edificação,  cons�tuída  por                
um  radier.  Assim,  foram  conduzidos  ensaios  de  sondagem  do  subsolo  e  levantamento  planial�métrico,              
caracterizando  o  perfil  do  solo  do  terreno  e  inves�gando  a  veracidade  da  hipótese  e  suas  possíveis                 
implicações.  

O  ensaio  SPT  comprovou  a  diferença  no  perfil  dos  solos  ao  longo  do  plano  do  edi�cio,  sendo  executados                   
dois  furos  de  sondagem  em  faces  opostas  do  mesmo.  No  furo  de  sondagem  junto  à  fachada  posterior,  local                   
onde  foram  apontadas  as  fissuras,  foi  iden�ficada  uma  camada  de  argila  compressível  próxima  à  super�cie                
do  solo.  Já  na  sondagem  da  face  oposta  da  construção  foi  observada  uma  camada  de  areia  com  maior                   
resistência.   

Desta  forma,  a  heterogeneidade  do  solo  possivelmente  gerou  recalques  diferenciais  ao  longo  do  plano  da                
da  estrutura  de  fundação  da  edificação.  Especificamente,  o  solo  argiloso  e  de  menor  resistência  da  região                 
da  fachada  posterior  do  bloco  pode  ter  sofrido  um  processo  de  adensamento  do  material  coesivo,                
relacionado  à  movimentação  de  umidade  nos  vazios  do  solo.  Além  disso,  este  processo  foi  agravado,                
possivelmente,  pela  rela�va  inclinação  do  terreno  da  edificação,  que  provoca  a  modificação  das  tensões               
atuantes   pela   movimentação   da   água   no   subsolo.   

Assim,  foram  formados  deslocamentos  ver�cais  desiguais  ao  longo  da  estrutura  do  edi�cio,  resultando  em               
esforços  que  implicaram  no  surgimento  de  fissuras  horizontais  (  de  tração  e  compressão)  e  inclinadas  na                 
base  da  alvenaria  que  provavelmente  sofreu  maior  recalque.  Do  mesmo  modo,  a  presença  de  aberturas                
nas  alvenarias,  como  as  janelas  do  primeiro  e  segundo  pavimento,  geram  zonas  de  fragilidade  na                
estrutura,   o   que   promoveu   a   formação   das   fissuras   com   inclinação   aproximada   de   45 ° .  

No  caso  em  que  os  mecanismos  de  degradação  surgem  a  par�r  de  caracterís�cas  do  terreno,  como  foi                  
iden�ficado  neste  estudo  de  caso,  Correia  (2014)  sugere  implementar  uma  intervenção  no  solo  de               
fundação.  Para  isto,  é  possível  realizar  o  tratamento  do  material,  elevando  sua  capacidade  de  resistência.                
Dentre  os  principais  métodos  a  serem  empregados,  podemos  citar  injeções  de  calda  de  cimento,  fazendo                
uso  de  técnicas  como jet  grou�ng, de  maneira  a  preencher  os  vazios  naturais  do  solo  e  elevar  suas                   
caracterís�cas   geomecânicas   (NEVES,   2010).  
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Manutenção corretiva de fachada de edifício residencial utilizando técnica de 
revitalização não destrutiva  

Corrective maintenance of residential building facade using non-destructive 
revitalization technique

Felipe José Meira DA FONTE¹ 

1 Condomínio Ed. Lady Sandra, Recife, Brasil, felipefonte@hotmail.com 

Resumo: Em 2018, a fachada do edifício residencial Lady Sandra (15 pavimentos), localizado em Jaboatão 
dos Guararapes/PE, encontrava-se numa situação de completa degradadação, sofria as consequencias da 
falta de manutenção preventiva e intervenções equivocadas, o que em alguns apartamentos acarretava o 
aparecimento de manifestações patológicas severas, comprometendo a condição de habiltabilidade, além 
de uma péssima avaliação imobiliária da unidade habitacional e do prédio como um todo. 

Esta construção datada de 2010, apresentava sérios problemas na sua gênase, ressaltados e comprovados 
visualmente no assentamento das placas cerâmicas em todas as fachadas, e necessitava urgentemente de 
uma intervenção definitiva para corrigir o aspecto estético e coibir as infiltrações de diversas origens que se 
alastravam nas subunidades, o que aliado a falta de um programa de manutenção predial, completava um 
cenário devastador. 

Para tanto, foi proposta uma troca completa da fachada retirando todos os paineis cerâmicos antigos, o que 
seria mais indicado para o cenário que se apresentava na edificação, mas também algo inviável para o 
Condomínio naquele momento, o que incitou o uso da criatividade na tentativa de encontrar uma alternativa 
segura, visando o melhor custo-benefício e a extensão da vida útil da fachada, inclusive. 

Apresentou-se, então, uma técnica de revitalização de fachada, utilizando a aplicação de um novo rejunte 
sobre o rejunte antigo, havendo a troca apenas das juntas de dilatação horizontais, e das juntas de vedação 
de esquadrias e caixas de ar condicionado também. 

A fim de garantir uma ponte de aderência entre os rejuntes, uma composição para utilização de aditivo 
específico como água de amassamento na preparação do novo rejunte foi elaborada, tendo sua aplicação 
somente após o hidrojateamento da fachada. 

A técnica foi executada entre 2019 e 2020, a fim de evitar as ações de tentativa e erro que corroíam as 
finanças do Condomínio, tendo obtido um ótimo resultado. 

Palavras-chave: Revitalização, fachada, rejunte, aditivo, infiltrações. 

1. Introdução

O edifício residencial multifamiliar Lady Sandra apresentava um péssimo estado de conservação da sua 
fachada em 2018, conforme pode ser verificado na Figura 1, motivando o síndico e demais condôminos a 
uma tomada de decisão definitiva para correção dos problemas que o edifício vinha sendo acometido, tanto 
para recuperar o estado interno de conservação de algumas subunidades, que estavam sendo afetadas com 
processos de infiltração, como também para não comprometer o valor do imóvel em si, que acabava 
comprometendo seu valor de revenda/locação. 
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Para tanto, foi apresentada a opção de retirada de todas as placas cerâmicas 10cm x 10cm que revestiam a 
fachada para posterior reassentamento de outras placas, preservando a paginação existente, porém, 
modificando o material responsável pelo emboço da fachada e fixação das placas, além de juntas de dilatação 
e rejuntamento também, a fim de não comprometer a estanqueidade da fachada, haja vista, que identificou-
se alguns pontos onde a confecção não estava atendendo os padrões mínimos de desempenho, com 
fragilidade (ruptura de placas do emboço) e permeabilidade (pontos de infiltração internos).       

Figura 1 – Fachada sul entre o 15º pavimento tipo e a cobertura, numa dicotomia entre o serviço 
paliativo de revitalização e as demais áreas degradadas. 

Em virtude das dificuldades financeiras que o Condomínio vinha apresentando à época, demonstrada 
inclusive nas diversas intervenções paliativas conforme exemplo ilustrado na Figura 1, decidiu-se então por 
não realizar nenhuma intervenção destrutiva para retirada de revestimento cerâmico e execução de uma 
nova fachada, dando início assim à tentativa de encontrar um processo alternativo para proteção e melhoria 
estética do prédio que se encaixasse também nas condições financeiras estabelecidas pelo Condomínio. 

Foi apresentado, portanto, a opção de revitalização de fachada, onde não há o comprometimento destrutivo 
da fachada, apenas utilização de materiais que atendam às exigências de estanqueidade e fixação já 
comprometidas na edificação em questão, e que se encaixava ao orçamento previsto.   

2. Metodologia

2.1 Anamnese 

A anamnese contou apenas com análises visuais para identificação das manifestações patológicas presentes, 
tanto externamente nas fachadas da edificação, como internamente nos 10 (dez) apartamentos que 
reivindicavam uma ação efetiva do Condomínio quanto a resolução dos problemas recorrentes relacionados 
a infiltrações e fissuras, conforme pode ser verificado nos exemplos registrados na Figura 2,  não utilizando 
nenhum tipo de método destrutivos para avaliação. 

As análises foram divididas em duas etapas, inicialmente realizou-se o registro fotográfico completo de todas 
as fachadas do edifício, conforme configuração das fachadas ilustrada na Figura 3, e através das imagens 
registradas com auxílio de um veículo aéreo não tripulado (drone), modelo: Mavic Pro 4K. 

ÁREAS MAIS 

DEGRADADAS 

ÁREA 

REVITALIZADA 
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Posteriormente houve a catalogação de todas as manifestações patológica presentes nos apartamentos 
prejudicados e acometidos por manifestações patológicas diversas, o que possibilitou correlacionar os 
defeitos apresentados nas diversas fachadas com o aparecimento das manifestações patológicas dentro das 
subunidades. 

Figura 2 – Manchas ocasionadas por infiltração no apto. 1402 e destacamento de pintura em parede do apto. 1501 

Figura 3 – Geometria da edificação representada em planta baixa referente aos pavimentos tipo do Ed. Lady Sandra
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2.2 Metodologia de revitalização de fachada 

Em virtude das diversas ações promovidas anteriormente sem obtenção de sucesso efetivo, foram sugeridas 
algumas ações para revitalização da fachada do Edifício Lady Sandra, levando em consideração a escolha 
correta dos materiais para o substrato existente e criando um projeto de fachada adequado, mitigando os 
possíveis problemas de execução, conforme recomenda Gripp (2008).  

Os procedimentos deste projeto de revitalização seguiram um ordenamento padrão, conforme segue 
discriminado, eventualmente alternados dependendo da fachada trabalhada, sempre utilizando o auxílio de 
balancis mecânicos e/ou elétricos:  

1º - Lavagem completa dos paineis de fachada, utilizando aparelho de pressurização (lava à jato) para retirada 
de todas as impurezas, fuligens e gorduras; 

2º - Substituição de placas cerâmicas quebradas, soltas ou ausentes por intermédio de argamassa AC-III super 
flexível – fabricante: Polimassa; 

3º - Aplicação de rejunte flexível siliconado (branco ou vermelho - em detalhes) com aditivo Polilátex rejunte 
como água de amassamento, ambos do fabricante: Polimassa; 

4º - Substituição das juntas de dilatação horizontal e também das vedações em silicone acético das 
esquadrias, utilizando sempre o corpo de apoio feito com tarugo de polietileno (tarucel) - Ø10mm ou 
superior, quando possível, e selante poliuretano para vedação; 

5º - Recomposição das juntas nas interfaces entre as caixas de ar condicionado do tipo janela e alvenarias, 
utilizando corpo de apoio feito com tarugo de polietileno (tarucel) – Ø10mm ou superior, e aplicação de 
selante poliuretano para vedação; 

6º - Limpeza geral da fachada com lavagem da mesma para retirada de excesso do rejuntamento. 

O procedimento referente a aplicação de rejunte flexível siliconado, utilizando o aditivo para rejunte 
Polilátex, ambos da fabricante Polimassa, foi criado a fim de criar uma maior ponte de aderência e resistência 
mecânica (com flexibilidade), além de impermeabilização ao rejunte antigo da fachada já desgastada pelo 
tempo e às intempéries, aumentando assim a vida útil da fachada e protegendo as áreas internas de 
umidades externas. 

Todo o procedimento de revitalização de fachada durou 17 meses para execução, entre março/2019 e 
agosto/2020, num total de 6.140,78m² de área revestida em cerâmica 10cm x 10cm. 

2.3 Procedimentos extras sugeridos 

A fim de complementar as ações de revitalização, foram sugeridas ainda algumas ações conjugadas para 
arrematar e melhorar ainda mais a vida útil do subsistema fachada, o que foi prontamente seguido e 
executado como verificado a seguir: 

1 – Aplicação de rejunte flexível siliconado (Polimassa) sobre rejunte existente em revestimento cerâmico do 
piso da cobertura, utilizando aditivo Polilátex rejunte (Polimassa) como água de amassamento; 

2 – Aplicação de rejunte flexível siliconado (Polimassa) após a retirada de rejunte existente em revestimento 
cerâmico do piso e paredes da piscina localizada na cobertura, utilizando aditivo Polilátex rejunte (Polimassa) 
como água de amassamento; 
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3 - Retirada de cerâmica acima de guarda-corpo da varanda da cobertura para assentamento de chapim em 
granito, conforme Figura 4. 

Figura 4 – Corte transversal de esquema de assentamento de chapim em granito acima de platibanda na varanda da 
cobertura 
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3. Conclusões

Foi possível identificar que após a realização dos serviços prementes de correção e revitalização da fachada, 
evitando a evolução e depreciação maior da estrutura da edificação, sempre considerando que as causas das 
manifestações patológicas em fachadas são difíceis de diagnosticar e pos isso tratou-se cada caso de forma 
isolada, mas com uma solução geral que englobou todas as possíveis ações deletérias. 

O resultado foi extremamente satisfatório, avaliando a situação atual, dentro das possibilidades economico-
financeiras que o Condomínio apresentava à época e no âmbito da funcionalidade a vida útil da fachada e do 
próprio edifício como um todo pode ser estendida, sem falar na valorização de cada subunidade que pode 
ser beneficiada pelo tratamento estrutural concebido na edificação, além da satisfação de todos os 
condôminos.      
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Application of ABNT Standard NBR 16747 (2020) – Building Inspection in Rural 
Enterprises - Case Study 
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Resumo: Os empreendimentos rurais surgem frente à capacidade de solucionar problemas e criar 
oportunidades ligadas ao setor rural, em produtos benéficos para a sociedade em geral. Em relação às 
edificações que abrangem estes empreendimentos, torna-se notória a necessidade do emprego de novas 
técnicas construtivas. Tais técnicas visam a melhoria contínua do sistema construtivo, eficácia da 
funcionalidade e a minoração da deterioração precoce dos sistemas constituintes, de forma a suprir as 
necessidades produtivas, assegurando a integridade física dos usuários e da comunidade em seu entorno. A 
Inspeção Predial, procedimento sensorial, corresponde a avaliação/análise das condições técnicas, de uso, 
operação, manutenção, funcionalidade e desempenho de uma edificação. As diretrizes relativas a essa 
atividade encontram-se prescritas na norma ABNT NBR 16747:2020, devendo ser executadas por 
profissionais habilitados. O trabalho em questão objetiva a Inspeção Predial em uma edificação de 
empreendimento rural, aplicando-se as especificações normativas vigentes, e se inicia com solicitação e 
análise dos documentos da edificação (etapa A e B) e da anamnese (etapa C), entrevistas para identificar as 
características construtivas, como idade, histórico de manutenção, intervenções, reformas e alterações de 
uso ocorridas. Na etapa D de vistoria foram identificadas as irregularidades e as manifestações patológicas 
existentes. Posteriormente as irregularidades foram classificadas (etapa E) e as recomendações das ações 
necessárias para a restauração ou preservação do desempenho do sistema construtivo da edificação afetado 
pelas anomalias foram apresentadas (etapa F), considerando o nível de prioridade das intervenções (etapa 
G). A edificação estudada foi projetada para um empreendimento na zona rural, construída com paredes de 
alvenaria tradicional de blocos cerâmicos e a estrutura de concreto armado. As etapas metodológicas 
propostas pela ABNT NBR 16747:2020 orientaram o trabalho de inspeção do empreendimento rural, 
simplificando o processo de apresentação das recomendações necessárias para restaurar e/ou preservar o 
desempenho dos sistemas e elementos construtivos da edificação.  

Palavras-chave: Empreendimentos rurais, patologias, inspeção predial. 

Abstract: Rural enterprises appear in the face of the ability to solve problems and create opportunities linked 
to the rural sector, in products that are beneficial to society in general. In relation to buildings that comprise 
these developments, the need for the use of new construction techniques becomes evident. Such techniques 
aim at the continuous improvement of the construction system, effectiveness of the functionality and the 
reduction of the precocious deterioration of the constituent systems, in order to supply the productive needs, 
ensuring the physical integrity of the users and the community in their surroundings. Building inspection, a 
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sensory procedure, corresponds to the evaluation / analysis of technical conditions, use, operation, 
maintenance, functionality and performance of a building. The guidelines related to this activity are 
prescribed in ABNT NBR 16747:202), and must be carried out by qualified professionals. This paper aims at 
building inspection in a rural enterprise building, applying the current normative specifications, and begins 
with the request and analysis of the building documents (step A and B) and the anamnesis (step C), interviews 
for identify the constructive characteristics, such as age, maintenance history, interventions, reforms and 
changes in use that have occurred. In stage D of inspection, irregularities and existing pathological 
manifestations were identified. Subsequently, the irregularities were classified (step E) and the 
recommendations of the necessary actions for the restoration or preservation of the performance of the 
building's construction system affected by the anomalies were presented (step F), considering the priority 
level of the interventions (step G). The studied building was designed for an enterprise in the rural area, built 
with traditional masonry walls of ceramic blocks and the reinforced concrete structure. The methodological 
steps proposed by ABNT NBR 16747:2020 guided the inspection work of the rural enterprise, simplifying the 
process of presenting the necessary recommendations to restore and / or preserve the performance of the 
building's building systems and elements. 

Keywords: Rural enterprises, pathologies, building inspection. 

1. Introdução

Conforme Garrido (2006), as organizações orientadas à exploração extrativa, agrícola ou agroindustrial para 
fins de beneficiamento social são denominados empreendimentos rurais. Segundo Camargo et al. (2001), 
grande parte dos projetos de edificações rurais exibem particularidades distintas de acordo com as exigências 
necessárias para cada atividade desenvolvida, observando os parâmetros de conforto e segurança.  

De acordo com Sampaio (2014), no Brasil, constata-se que a deterioração de edificações rurais se tornou 
comum nos últimos anos, devido a constantes eventos climáticos de grande ou moderada intensidade. As 
manifestações patológicas, conforme descrito pela NBR 16747, ocorrem em decorrência de um processo de 
degradação de materiais, componentes e sistemas constituintes, apresentando sinais e sintomas com 
redução do desempenho das edificações (ABNT, 2020). Neste âmbito, é de suma importância a propagação 
de informações técnicas que possa reverter ou minimizar possíveis perdas de desempenho das edificações. 

Sampaio (2014) relata que “[...] devido às condições de extremos climáticos cada vez mais repetitivos, os 
erros e as patologias existentes nas estruturas podem favorecer o colapso das edificações rurais, seja na sua 
totalidade ou em alguns pontos de enfraquecimento das estruturas”.  

Guimarães (2018) enfatiza que as manifestações patológicas do tipo fissuras e trincas podem ser ocasionadas 
por vários fatores como a dilatação térmica, ocorrência de sobrecargas, movimentação higroscópica, 
deformação excedente de elementos estruturais ou recalques diferenciais. Estas anomalias são recorrentes 
em edificações rurais onde se verifica que a maioria das construções são realizadas com quase nenhum 
aporte técnico. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE, a Inspeção Predial tem 
por finalidade “[...] a avaliação das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade de 
uma edificação” (IBAPE, 2021). Para a realização da Inspeção Predial o profissional habilitado deve estar 
inteirado das regras e normas vigentes. 

1.1 Inspeção em Edificações 

De acordo com a IBAPE (2012), há formas de se evitar o colapso e deterioração precoce das edificações. A 
implementação de avaliações periódicas do uso e desempenho das edificações garantem posteriormente 
manutenções técnicas orientadas a restauração dos elementos comprometidos do imóvel. No contexto da 
Engenharia Civil a manutenção é delineada como “[...] conjunto de atividades e recursos que garanta o 
melhor desempenho da edificação para atender as necessidades dos usuários, com confiabilidade e 
disponibilidade, ao menor custo possível” (IBAPE/PR, 2016).  

O procedimento empregado na vistoria deve abranger os critérios de segurança, habitabilidade e 
sustentabilidade. A metodologia de Inspeção Predial, conforme NBR 16747 (ABNT, 2020) é composta pelas 
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seguintes etapas: A) levantamento de dados e documentação; B) verificação dos dados e documentação 
disponibilizada; C) anamnese; D) vistoria sensorial do imóvel e das instalações; E) análise e classificação das 
anomalias levantadas; F) instrução quanto às ações de reparação, G) organização das ações de manutenção 
e reparo em patamares de urgência, considerando o nível de prioridade das intervenções; H) avaliação da 
manutenção; I) avaliação de uso da edificação; J) elaboração e emissão do laudo técnico. 

Na Construção Civil a anamnese trata-se de uma entrevista com o proprietário e usuários do local, onde se 
busca o entendimento dos sistemas constituintes da edificação, auxiliando no diagnóstico assertivo das 
manifestações patológicas e melhorando a orientação quanto às ações preventivas e corretivas. 
Fundamentado de acordo a norma NBR 16747 (ABNT, 2020), o laudo técnico de vistoria elaborado a partir 
da Inspeção Predial torna-se uma ferramenta relevante no levantamento de anomalias, falhas construtivas 
e manifestações patológicas que afetam a funcionalidade da edificação bem como a segurança dos usuários. 
Com o laudo técnico pretende-se que as decisões de intervenção sejam objetivas e baseadas em documentos 
de fácil interpretação e utilização, embora essencialmente de base técnica (LANZINHA, 2002). 

2. Metodologia de Estudo

A Inspeção Predial foi executada de acordo com os requisitos normativos da NBR 16747 (ABNT, 2020). O 
método de avaliação sensorial utilizado consiste na observação das partes constituintes da edificação 
buscando evocar e interpretar o estado de conservação e as manifestações características presentes. De 
modo a obter informações prévias de falhas construtivas, modificações e histórico da construção, foi 
realizada a entrevista preliminar com os colaboradores do empreendimento. Foi realizada posteriormente a 
análise das documentações administrativas objetivando identificar se o imóvel estava de acordo com as 
atribuições técnicas e legais, considerando a tipologia do empreendimento estudado. 

2.1 Estudo de caso 

Neste trabalho o enfoque são as unidades de produção rural conhecidas como empreendimentos rurais. O 
imóvel inspecionado está localizado na Região Central Mineira e pertence a uma empresa voltada a soluções 
tubulares empregadas nos setores industriais e civis de grande porte, equipamentos mecânicos de alto 
desempenho, poços de petróleo e usinas de geração de energia (Figura 1a e 1b). No empreendimento em 
questão são desenvolvidas as atividades relacionadas ao plantio e manejo de florestas de eucalipto para a 
produção de carvão vegetal, sendo notável no mercado nacional pelo desenvolvimento de tecnologias em 
pesquisas e mecanização das atividades.  

 (a)  (b) 

Figura 1 – Edificação Rural objeto de estudo 

A justificativa do foco em edificações localizadas em ambientes rurais se dá pela exiguidade de pesquisas 
relacionadas à análise de dilemas patológicos frente a amplitude dos fatores exógenos naturais, eventos 
climáticos e meteorológicos que estas construções estão expostas. A análise das condições de conservação, 
manifestações patológicas e desempenho de construções com usos específicos, são essenciais para 
determinação de parâmetros de projeto, visando a mitigação de riscos e prolongamento da vida útil do 
sistema construtivo, podendo auxiliar na composição de planos de manutenções.  
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Sertori (2012) declara que edificações rurais correspondem a um tema desprovido de reflexão, dispondo 
investimentos limitados para sua avaliação. Uma das causas de possível influência neste cenário esta 
relacionada às políticas públicas voltadas predominantemente para as unidades locadas na área urbana, 
possibilitando a realização de um número maior de pesquisas devido a localização acessível e maior 
disponibilidade de ferramentas de investigação se comparado à área rural.       

Para a análise do empreendimento foi efetuada a inspeção de campo por intermédio de check-list, formulário 
destinado ao registro das constatações resultantes, que auxilia na verificação dos elementos inspecionados 
de acordo com os tópicos dispostos no Quadro 1. 

Quadro 1 – Tópicos da inspeção de campo 

ITEM TÓPICOS 

1 Estruturas 

2 Fundação 

3 Vedação 

4 Revestimento 

5 Esquadrias 

6 Impermeabilização 

7 Instalação hidrosanitária 

8 Instalação elétrica 

9 Cobertura 

10 Combate a Incêndio 

Fonte: Carvalho et al. (2017). 

Foram vistoriados os elementos da parte externa e interna do imóvel, a começar pela área externa onde 
foram verificados itens como a estação de tratamento de água, dutos de escoamento de água pluvial, 
paredes externas, cobertura, pilares de madeira e a presença de anomalias na estrutura. Na parte interna do 
imóvel foram verificados: forro de PVC, paredes de vedação, elementos estruturais, esquadrias e o piso 
cerâmico. 

Os sistemas hidráulicos foram inspecionados no sentido descendente abrangendo os elementos visíveis, 
observando as anomalias que indicassem perdas de desempenho ou demais manifestações em trechos não 
aparentes, como infiltrações evidentes. Para inspecionar os sistemas elétricos, foi verificado o medidor de 
entrada da fazenda até as suas ramificações de distribuição interna, inspecionados todos os quadros 
elétricos, fiações aparentes e dispositivos de segurança instalados. 

O registro fotográfico realizado evidenciou o estado de conservação dos elementos, anomalias aparentes e 
outros aspectos relevantes levantados, para posterior classificação apresentada no Quadro 2. Esta 
classificação está de acordo com o risco ofertado aos usuários das edificações, ao meio ambiente e impacto 
causado à vida útil da edificação. 

Quadro 2 – Critérios de organização das prioridades em patamares de urgência 

Prioridade Gravidade 

1 
Perda de desempenho compromete a saúde e/ou seguranças dos 

usuários, do meio ambiente ou do próprio edifício 

2 
Perda parcial de desempenho que impacta a funcionalidade da 
edificação, sem prejuízo à operação, sem comprometer a saúde 

e/ou seguranças dos usuários 

3 Perda de desempenho pode ocasionar pequenos prejuízos à estética 

Fonte: Adaptado da NBR 16747 (2020). 
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Segundo a NBR 5674 (ABNT, 2012), a fim de garantir o máximo desempenho no controle de uma edificação 
ou agrupamento delas, torna-se fundamental o desenvolvimento de planos de manutenção embasados no 
planejamento de gestão de custos, melhores condições de preservação e maior satisfação do cliente (ABNT, 
2012). 

3. Resultados e Discussões

Durante a inspeção predial foram observadas algumas manifestações patológicas que serão apresentadas a 
seguir. Segundo Santos (2017), a identificação ágil das anomalias de uma edificação impedem seu 
agravamento colaborando para o aditamento da vida útil e sustentabilidade da estrutura. 

Nas paredes de vedação da área externa foram detectadas fissuras e trincas inclinadas localizadas na parte 
superior e inferior das esquadrias (Figura 2 e 3). A ausência de vergas e contravergas, elementos estruturais 
incorporados na fase construtiva que suportam as cargas e tensões aplicadas, podem ter ocasionado estas 
anomalias.  

De acordo com Thomaz (1986) em painéis de alvenaria em que se verificam aberturas, as trincas que surgem 
nos vértices destes vãos e sob o peitoril, podem ser atribuídas ao caminhamento das isostáticas de 
compressão. 

 Figura 2 – Trincas e fissuras área externa  Figura 3 – Trinca e descascamento da pintura 

Na figura 3 também é possível visualizar o descascamento da pintura, causado pela falta de aderência da 
tinta aplicada, que pode ter sido originada pela falta de preparação do substrato, diluição inadequada do 
material ou aplicação de materiais de baixa qualidade. 

Sobre a cobertura do banheiro masculino localiza-se uma caixa d’água, o peso deste elemento juntamente 
com o peso próprio da estrutura pode ter ocasionado uma sobrecarga na parede de vedação originando a 
trinca observada na figura 4. 

Na área externa observou-se que alguns pilares de madeira de sustentação da cobertura apresentavam 
desgaste na extremidade inferior (Figura 5). Segundo Kropf (2000) “[...] a durabilidade da madeira passou a 
ser alcançada através de preservação química de toda seção transversal”. Sobre o fator de preservação, o 
apodrecimento e ataque de insetos danosos comprometem o desempenho estrutural da peça. 

 Figura 4 – Fissuras banheiro masculino  Figura 5 – Desgaste no pilar de sustentação da cobertura 
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No interior da edificação foram encontradas nas paredes manchas de infiltrações, conforme apresentado 
na figura 6, provenientes do vazamento de água da cobertura que possuía algumas telhas quebradas e 
deslocadas. 

Figura 6 – Infiltração parede interna da cozinha 

5.1 Recomendações técnicas e organização das prioridades 

As orientações apresentadas a seguir foram embasadas em bibliografias, importante salientar que o plano 
de manutenção deve ser projetado e acompanhado por profissionais habilitados. 

5.1.1 Pilar de madeira deteriorado 

Na situação observada na figura 5, recomenda-se a substituição do pilar de madeira, por outra peça do 
material previamente tratada, mantendo o padrão estético dos demais pilares de suporte da cobertura. 
Conforme Cardoso (2010) o escoramento deve ser realizado a fim de garantir a segurança da estrutura no 
decorrer da execução. Para encaixe do pilar a estrutura de cobertura deve ser realizada a ligação por 
parafusos ou por entalhe. A ligação pilar-fundação pode ser feita empregando-se conectores metálicos 
(GANDINI, 20016).  

5.1.2 Fissuras e trincas 

O objetivo do tratamento das fissuras é inibir a entrada de umidade e gases prejudiciais à estrutura. Deve ser 
averiguado se as trincas observadas nas figuras 2, 3 e 4 estão estabilizadas ou ativas e seguir com o 
procedimento de recuperação conforme descrito por Sahade (2005). Primeiramente realizar a preparação 
da superfície abrindo-se com a ajuda de uma talhadeira um sulco sobre o revestimento com 12 cm de largura 
por 3 a 4 mm de profundidade, remove-se o material do revestimento, realizando também a limpeza do sulco 
formado com o auxílio de um pincel. Para o tratamento da pintura realiza-se a calefação do substrato com a 
massa acrílica e após 24 horas de secagem aplica-se a tela de poliéster com bandagem central de 
polipropileno nas dimensões de 100 mm x 30 mm. Aplica-se em seguida uma segunda demão de massa 
acrílica sobre a tela, preenchendo todo sulco. Para o acabamento final após aguardar a secagem do produto 
por 24 horas, realiza-se o lixamento e pintura com duas demãos de tinta látex acrílica (SAHADE, 2005). 

5.1.3 Manchas de infiltrações 

Primeiramente deve ser realizada a manutenção da cobertura, fazendo a substituição das telhas danificadas 
para inibir a percolação de água pelas paredes. Para o reparo das manchas identificadas na figura 6, causadas 
pela infiltração por capilaridade Santos (2020) recomenda a aplicação da solução de água com água sanitária, 
na dosagem de 1:1, com hidro jateamento no tijolo aparente. Após a limpeza completa aplicar uma camada 
de impermeabilizante. Aguardar a secagem do produto, em torno de 24 horas, para aplicação da tinta como 
acabamento. 
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5.1.4 Descascamento da pintura 

Campos (2009) orienta que para correção de anomalias como a verificada na figura  3, deve-se remover 
através de jateamento ou raspagem das partes sem aderência. Em seguida aplicar uma demão de fundo 
preparador de paredes para posterior acabamento com a tinta acrílica para exteriores. 

De acordo com os riscos apresentados e conforme recomendações apresentadas, as recomendações técnicas 
foram organizadas em patamares de urgência buscando restaurar os elementos construtivos comprometidos 
pelas anomalias identificadas, conforme apresentado no Quadro 3. Em uma ação de restauração não se 
objetiva a alteração ou modificação das características iniciais do elemento, mantendo a integridade do bem 
imóvel, observando cada elemento e sua função frente o desempenho da edificação. 

Quadro 3 – Organização das prioridades 

Prioridade Manifestação patológica 

Prioridade 1 Pilar de madeira deteriorado 

Prioridade 2 Trincas e rachaduras 

Prioridade 2 Manchas de infiltrações 

Prioridade 3 Descascamento da pintura 

Fonte: Autores 

4. Conclusões

Através do processo de Inspeção Predial orientado pela NBR 16747 (ABNT, 2020), foram identificadas as 
principais manifestações patológicas que comprometiam o desempenho eficaz da edificação. A inspeção 
também contribui para um bom plano de manutenção que atua diretamente na gestão eficaz do 
empreendimento. As falhas averiguadas possivelmente podem ter sido originadas devido a falhas na 
concepção do projeto, processo construtivo ou desvios das manutenções periódicas.  

As manifestações patológicas identificadas foram fissuras, trincas e rachaduras nas paredes de vedação, 
manchas de umidade devido a avarias no sistema de cobertura, deterioração de peças estruturais de madeira 
e descamação da camada de pintura das paredes externas que sofrem diariamente com a ação do sol, chuva 
e outros agentes patológicos. 

Para estudos futuros pretende-se ampliar a amostragem de inspeções, abrangendo outros tipos de 
empreendimento rurais, buscando auxiliar na mitigação e deterioração precoce das edificações, além de 
assessorar na difusão de informações que auxiliem os proprietários e usuários quanto à preservação dos 
empreendimentos rurais e aumento da sua vida útil. 
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Resumo: Patologia em construção é um ramo da engenharia civil que estuda os agentes que degradam a 
estrutura. A incidência de patologias está relacionada a falhas construtivas, falhas de projeto e a falta de 
manutenção. Além de deixar o ambiente esteticamente desagradável, as patologias podem interferir de 
forma grave na durabilidade e estabilidade da edificação. Identificar sua causa torna-se de extrema 
importância devido ao elevado custo para se realizar manutenções e retrabalhos. Nesse sentido, foi realizada 
uma análise das medidas tomadas in loco para sanar problemas patológicos encontrados em um prédio 
público localizado em Balneário Camboriú/SC. A metodologia adotada constitui-se de um estudo de caso 
acerca das patologias encontradas no prédio público supracitado. Com base na revisão bibliográfica, foram 
estudadas as prováveis causas das manifestações patológicas e apresentadas as medidas técnicas corretas 
para sanar cada patologia. A área da edificação que sofreu intervenções corresponde a 5,71% da área total 
da construção. Por questões burocráticas e financeiras, grande parte das medidas tomadas foram paliativas, 
ou seja, com o passar do tempo essas patologias voltarão a ocorrer. Com base no estudo realizado, conclui-
se que a prevenção é sempre a melhor alternativa, apesar de toda e qualquer estrutura estar sujeita a 
agentes causadores de avarias, quanto melhor planejada a execução e melhor o diagnóstico dos agentes 
causadores menores serão os custos com manutenções e retrabalhos, pois as soluções adotadas serão as 
mais eficazes. 

Palavras-chave: Patologia. Manifestações Patológicas. Fissuras. Recalque Diferencial. Bolhas em tintas. 

Abstract: Construction pathology is a civil engineering subject, which studies the agents that degrade 
structures. The incidence of pathologies is related to constructive flaws, project flaws and lack of 
maintenance. Besides leaving the building aesthetically unsightly, pathologies can seriously interfere in the 
construction’s durability and stability. Identifying the pathologies’ causes become extremely important due 
to the high cost of maintenance and rework. An analysis was made, about the measures in loco to solve the 
pathological problems in a public building located in Balneário Camboriú/SC. The adopted methodology 
consists of a case study about the pathologies found in the aforementioned building. Based on the 
bibliographic review, the probable causes of the pathological manifestations were studied and the correct 
technical measures to solve each of them were presented. The area of the building that underwent 
interventions corresponds to 5.71% of the total construction area. For bureaucratic and financial reasons 
most of the measures taken were palliative, meaning that in a short time these pathologies will happen again. 
Based on the study done, the conclusion is that prevention is always the best alternative. Although every 
structure is subjected to damage-causing agents, a well-planned construction and a correct diagnostic of the 
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pathologies’ agents will result in less costs with maintenance and rework because the adopted solutions will 
be the most effective. 

Keywords: Pathology. Pathological Manifestations. Fissure. Differential settlement. Bubbles in Paints. 

1. Introdução

Patologia em construções é uma área do conhecimento cujo objetivo é permitir que o engenheiro 
compreenda os agentes causadores de falhas, defeitos e mecanismos que alteram visualmente o aspecto 
estrutural das edificações. Essa é uma área de extrema importância para aumentar a qualidade e 
durabilidade das edificações, de forma que busca eliminar as manifestações que degradam as estruturas 
(NAZARIO e ZACAN, 2011).  

Além de deixar o ambiente esteticamente desagradável, as patologias podem interferir de forma grave no 
uso da edificação. A incidência de patologias está relacionada a falhas construtivas, falhas de projeto e a falta 
de manutenção. O ideal é que durante a fase de projeto, os possíveis problemas sejam pensados e estudados, 
de forma que durante a construção da edificação essas eventualidades estejam previstas e o aparecimento 
de patologias relacionadas a elas sejam evitadas.  

Todavia, quando a edificação está pronta e apresenta manifestações patológicas, é necessário realizar um 
estudo da situação, de forma a verificar se os problemas encontrados apresentam riscos estruturais a 
durabilidade da edificação. Esse estudo é de extrema importância para encontrar a causa raiz do problema, 
pois somente com um correto diagnóstico, medidas mais eficazes e definitivas poderão ser tomadas, 
eliminando assim gastos desnecessários com retrabalhos. 

Nesse sentido, este trabalho visa fazer uma análise das medidas tomadas in loco para sanar problemas 
patológicos em um prédio público localizado em Balneário Camboriú/SC. Para tanto, foi realizado um estudo 
das patologias comumente encontradas em edificações, suas causas e medidas de correção, de forma a fazer 
a longo prazo uma análise técnica e financeira acerca da eficácia das medidas adotadas. 

2. Patologia em Construções

Várias são as manifestações patológicas que podem ocorrer em edificações, estas manifestações podem 
ocorrer nas estruturas de concreto armado, bem como, nos demais componentes da construção. Muitas 
patologias coexistem e acabam sendo causadas por um agente degradador já presente na estrutura. Dentre 
as sintomatologias mais comuns estão: fissuras, deslocamentos, manchas, umidades, bolor e eflorescências 
(BORGES, 2008).  

2.1 Patologia em alvenaria 

As principais patologias encontradas em alvenarias nem sempre são causadas por um único agente 
degradador, o dificulta distinguir a causa da lesão. Nesse sentido, as fissuras também podem ser provocadas 
por adaptação ou acomodação da estrutura, recalques, compressão ou esmagamento, rotação e 
escorregamento (AZEREDO, 2018).  

2.1.1 Fissuras causadas por variações térmicas 

Diariamente os componentes da edificação estão sujeitos a variação diárias e sazonais de temperatura. Essas 
variações estão relacionadas a diversos fatores, como propriedades do material, intensidade da variação de 
temperatura e restrições impostas pelos vínculos de apoio do material. Os movimentos de contração e 
dilatação causados pelas variações térmicas, ao serem restringidas pelos apoios, causam tensões que tendem 
a resultar no aparecimento de fissuras Como o concreto e a alvenaria tem coeficiente de dilatação térmica 
diferente, ocorrem variações térmicas diferenciais entre esses componentes. A dilatação em lajes e 
elementos de concreto armado fazem com que apareçam tensões de tração e cisalhamento nas paredes, 
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acarretando o aparecimento de trincas. A trinca característica dessa movimentação térmica entre parede e 
laje é paralela ao comprimento da última (THOMAZ, 1989). 

2.1.2 Fissuras causadas por sobrecargas 

As fissuras causadas por sobrecargas são oriundas de carregamentos verticais excessivos que tendem a 
comprimir os elementos estruturais e as paredes de alvenaria. As fissuras induzidas por esse excesso de 
carregamento podem ser verticais e horizontais, além de ocorrerem em paredes de alvenaria, podem 
aparecer em aparelhos de apoio, pilares e ao redor de aberturas de portas e janelas (MAGALHÃES, 2004). 

2.1.3 Fissuras causadas por recalques em fundações 

As fissuras causadas por recalque diferenciados são inclinadas e tendem a “deitar” em direção ao ponto em 
que sofreu maior recalque. Essa categoria de fissura apresenta forma de escamas, o que dá indícios das 
tensões de cisalhamento que acabaram provocando a abertura. Quando acentuados, os recalques tendem a 
provocar variações de abertura no decorrer da fissura (THOMAZ, 1989). 

2.2 Patologia em Pintura 

A tinta é uma película resistente que tem a função de proteger superfícies de agentes deterioradores e evitar 
a corrosão. Além da função de cobrimento, a sua função estética proporciona a valorização da estrutura. O 
pigmento (partículas em suspensão) tem a função é cobrir e decorar, enquanto o veículo, aglutina as 
partículas para formar a película de proteção (filme). O veículo é o constituinte mais importante da tinta, pois 
é através da sua modificação que surgiram tintas com diversas finalidades (BAUER, 1994) 

2.2.1 Bolhas 

Bolhas estão entre as doenças que podem aparecer em tintas. Seu aparecimento está geralmente 
relacionado à perda de adesão da tinta com a superfície, o que a longo prazo acarreta o levantamento do 
filme. A tinta pode perder adesão por diversos fatores, sendo o mais comum a umidade (POLITO, 2006). 
Dentre os fatores que contribuem para o aparecimento de umidade, o mais comum é por meio da 
condensação de água que infiltra por aberturas, como fissuras e trincas (BORGES, 2008). 

2.4 Testemunho de gesso 

As fissuras podem ser classificadas quanto a movimentação e tamanho da abertura. Com relação à 
movimentação, as fissuras podem ser chamadas ativas ou passivas (ASSIS e RABELO, 2013). Quanto a 
classificação em relação à abertura temos: fissuras, trincas e rachaduras.  Segundo a NBR 9575/2003 
aberturas de tamanho igual ou inferior a 0,5 mm são classificadas como fissuras, enquanto aberturas maiores 
que chegam até 1 mm são chamadas de trincas. Aberturas superiores a 1 mm podem ser classificadas como 
rachaduras. Já a NBR 15575/2013 nos traz uma classificação um pouco diferente. As trincas são classificadas 
como fissuras com abertura maior ou igual a 6,0 mm. 

Com a finalidade de se obter informações necessárias sobre o estado de uma construção, existem técnicas 
como inspeção visual, ensaio in situ e ensaios laboratoriais a partir de amostras retiradas in loco. A inspeção 
visual é um primeiro diagnóstico baseado principalmente na experiência, intuição e observação do 
profissional. Dentro do ensaio in situ tem-se uma técnica de monitoramento de fissuras chamadas de 
testemunhos. Os testemunhos permitem identificar o aumento nas aberturas (FERREIRA, 2010). 

3. Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo consistiu-se em uma revisão bibliográfica sobre o 
tema. Essa revisão bibliográfica foi procedida por um estudo de caso, cujo objetivo foi explorar os problemas 
patológicos encontrados no edifício público localizado no município de Balneário Camboriú/SC na forma de 
uma abordagem mais qualitativa. Ao final deste trabalho, é apresentada uma análise técnica e financeira das 
soluções paliativa e das soluções definitivas adotadas in loco, com o objetivo de avaliar a eficácia de cada 
uma delas a longo prazo. 
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4. Estudo de caso

O prédio público objetivo deste trabalho tem função basicamente administrativa, está situado na região de 
Balneário Camboriú/SC e tem cerca de 55 anos. Durante o período de dezembro a janeiro, a construtora 
detentora do contrato de manutenção realizou serviços de cunho corretivo, preventivo e serviços de 
melhorias internas na edificação. Para isso, o órgão público emitiu uma Ordem de Serviço. Dentre os serviços 
executados, destacam-se as manutenções realizadas devido a: patologia em alvenaria; patologia em 
fundações e patologia em revestimento (tintas). O pavimento que sofreu intervenções foi o térreo. 

Com o objetivo de melhor compreender o comportamento da edificação e estudar medidas mais definitivas 
para sanar os problemas encontrados, na oportunidade do estudo de caso entramos em contato com o setor 
de Engenharia responsável pela edificação buscando informações sobre as características estruturais da 
edificação e topografia do solo. Contudo, não recebemos um retorno favorável. Na época informaram que 
essas informações não estavam disponíveis. Nesse sentido, as medidas adotadas foram basicamente 
paliativas, com base no que conseguimos observar in loco e em pesquisas realizadas online.  

Dessa pesquisa online obtivemos a informação de que o solo na região de Balneário Camboriú é do tipo 
areno-argiloso e a litologia encontrada é do tipo granítica (CEPED, UFSC, 2015). Com base na inspeção visual 
in loco, identificamos que em frente a edificação existe uma via movimentada com trânsito intenso de 
veículos leves e pesados. Essas duas informações, ajudaram a ter uma melhor compreensão do 
comportamento do solo e de sua relação com as patologias causadas pelo adensamento do mesmo. 

4.1  Fissuras, trincas e rachaduras 

A patologia encontrada em maior proporção foi a caracterizada por aberturas. As fissuras e trincas foram 
causadas basicamente por tensões oriundas de sobrecargas e variações térmicas diferenciais nas vigas e lajes 
que servem de apoio para a estrutura de vedação. Segundo informações pré-existentes, todos os prédios 
com a mesma arquitetura sofrem com esse problema. 

Já as rachaduras foram provenientes de recalque diferencial devido ao adensamento do solo. O adensamento 
de solo, bem como, o recalque em fundações são até certo ponto normais, pois toda fundação recalca e esse 
deslocamento é considerado no dimensionamento estrutural. Conforme pode ser observado na Figura 1, 
grande parte das aberturas encontradas na edificação tem a inclinação característica de recalque diferencial, 
que é de aproximadamente 45°.  

Figura 1 – Fissuras causadas por recalques na fundação, Trincas de cisalhamento provocada por sobrecarga e Fissuras 
causadas por provocada por movimentação térmica na estrutura 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

A maior abertura encontrada apresentava 3 mm, sendo considerada uma trinca. O procedimento realizado 
pode ser observado na Figura 2 e consistiu em: abertura e limpeza da cavidade (por meio da utilização de 
uma espátula), aplicação de uma demão de fundo preparador (tipo fixador de partículas, marca Suvinil) na 
abertura e nas faixas laterais, nivelamento da parede através de aplicação de camadas de massa corrida em 
PVA, lixação da superfície, aplicação de selador acrílico e pintura acrílica interna. 
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O memorial descritivo do contrato de manutenção prevê que fissuras, trincas e rachaduras  recebam 
tratamentos diferenciados. No entanto, todas as aberturas foram tratadas da mesma forma, isto é, como 
fissuras. A longo prazo, um incorreto tratamento ou um tratamento paliativo dessa patologia pode acarretar 
o reaparecimento dessas aberturas.

Partindo do pressuposto de que uma construção mal executada tende a apresentar mais problemas do que
o normal e que o prédio já apresenta uma certa vida útil, encontrar uma alternativa definitiva se torna
financeiramente complicado. Considerando que o prédio em questão é um prédio público, alguns pontos
precisam ser destacados:

• Tudo o que é realizado de serviço em um prédio público precisa passar por mais de um setor e ser
aprovado por mais de uma pessoa para que os serviços possam ser autorizados e posteriormente
realizados.

• Quando esse serviço apresenta um vulto financeiro muito grande, essas burocracias se tornam
ainda maiores.

• Uma reforma tão grande não poderia ser realizada por um contrato de manutenção, seria
necessário a abertura de um processo licitatório para tratar especificamente dessa demanda, o que
poderia levar anos.

• Dependendo do tempo que o prédio demoraria para ser reformado, é provável que uma nova
edificação seja construída, de forma a transferir os serviços para essa nova edificação.

Figura 2 – Tratamento das aberturas: abertura e limpeza da cavidade e nivelamento da parede com massa corrida 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

4.2  Bolhas nas paredes e tetos 

Na maior parte dos casos, as bolhas são causadas por problemas de infiltração. Com o tempo, a infiltração 
tende a provocar a perca de aderência entre a parede e o filme, resultando em bolhas. Os problemas de 
infiltração encontrados no térreo, se dividiam em duas causas principais: infiltração na laje dos banheiros e 
nos nichos dos aparelhos condicionadores de ar (Figura 3) e infiltrações advindas das paredes externas 
(Figura 4). 

As infiltrações nos janeleiros foram causadas por conta dos drenos corroídos, a água que deveria escoar para 
a rua, estava escorrendo em cima da laje que serve de apoio para os condicionadores de ar, de forma que 
com o tempo apareceram infiltrações nos tetos dos banheiros. Como os janeleiros estão sendo trocados 
gradualmente, foi adotada uma medida paliativa.  

Essa medida paliativa consistiu na demolição do contrapiso existente e execução de novo contrapiso com 
caimento na laje, de forma que a água não ficasse mais empoçada, além da execução de uma 
impermeabilização com borracha líquida. A medida definitiva já está sendo executada, porém, com as 
soluções paliativas adotadas, os problemas de infiltração não voltarão a ocorrer até que todos os janeleiros 
sejam substituídos. 
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As infiltrações nas paredes por conta de umidade externa são de mais difícil diagnóstico e correção quando 
comparadas as infiltrações pelos drenos dos janeleiros. Provavelmente, na época em que o prédio foi 
construído não foi realizada uma correta impermeabilização entre a infraestrutura e superestrutura, corrigir 
um problema desse nessa fase da vida útil da edificação é muito mais complicado e oneroso, além de que as 
oportunidades de se obter sucesso são controversas. 

Visando corrigir os problemas de bolhas, primeiro foi verificado a integridade do reboco. Onde o reboco 
estava integro, a parede foi lixada e repintada, sem mais cuidados. Nas paredes onde o reboco não estava 
integro, o mesmo foi demolido e refeito sem considerar alguma forma de impermeabilização. O problema 
das bolhas foi tratado, mas como a causa da infiltração não foi diagnosticada e resolvida, com o decorrer do 
tempo as bolhas voltarão a aparecer. Diferente da situação da infiltração dos drenos, cuja medida definitiva 
já está sendo tomada, a infiltração pela umidade não tem uma solução definitiva em vista. Por fim, todas as 
paredes foram raspadas e lixadas.  

Figura 3 – Bolhas no teto e nichos do aparelho janeleiro 
Fonte: Arquivo pessoal (2019). 

Figura 4 – Bolhas nas paredes 

Fonte: Arquivo pessoal (2019). 

4.4  Testemunho rígido de gesso 

Conforme citado anteriormente, o testemunho de gesso é uma técnica de monitorização para verificar a 
evolução de fissuras, trincas e rachaduras, de modo a saber se as mesmas ainda estão ativas ou se já estão 
estabilizadas. O local escolhido para realização do testemunho foi a garagem, local onde havia uma rachadura 
de 3 mm. Os serviços consistiram basicamente na abertura da rachadura com uma espátula e na sua limpeza 
com um pincel. O gesso utilizado para a execução do testemunho é do tipo em pó, após a abertura e limpeza 
da cavidade, o gesso foi diluído em água e aplicado com uma espátula na abertura de forma a preenchê-la 
(Figura 5).  

Apesar de haver núcleos melhores e mais sensíveis disponíveis no mercado para a execução de testemunhos 
e verificação de deformações, quando comparados ao gesso, a escolha da utilização desse material 
justificasse na existência de item similar ao referido serviço no contrato de manutenção da edificação. 

O testemunho foi feito em 30/04/2020 para verificar a incidência de novas aberturas e sua evolução foi 
monitorada até final de setembro. Durante esse período, tivemos a migração do inverno para a primavera 
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de forma que a estrutura da edificação começou a sofrer variações significativas de temperatura, 
favorecendo retrações térmicas nos elementos de concreto armado. Após decorrido o tempo de espera, não 
foram verificadas aberturas relevantes no testemunho, levando-nos a conclusão de que o solo de assentou 
e que as fissuras, trincas e rachaduras causadas pelos recalques diferenciais não ocorrerão mais. Entretanto, 
foi verificado pequenas fissuras relacionadas a variação de temperatura. 

Figura 5 – Abertura e limpeza da cavidade com uma espátula (à esquerda). Preenchimento da fissura com gesso 

(à direita). 

Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

5. Conclusões

O prédio estudado é composto por 4 pavimentos, incluindo o térreo. A área dos 4 pavimentos é estimada 
em 7.550 m² e a área de que sofreu intervenção é de aproximadamente 431 m², correspondendo a cerca de 
5,71% da edificação. Apesar da alternativa correta e econômica ser adotar soluções definitivas, não foram 
realizados estudos aprofundados visando diagnosticar a causa raiz das patologias.  

A técnica de diagnóstico adotada consistiu basicamente em inspeção visual das avarias encontradas in loco. 
A inspeção visual considerou a experiência, intuição e observações do profissional de engenharia. Após 
concluso os serviços, foi realizada uma técnica de diagnóstico complementar a inspeção visual, denominada 
testemunho de gesso.  

Esse testemunho teve como objetivo verificar se as fissuras, principalmente as causadas por recalque 
diferencial, ainda estão ativas ou se já estão estabilizadas. No entanto, essa medida está sendo tomada de 
forma tardia, pois todas as salas já foram repintadas e para um melhor diagnóstico e correta análise dos 
dados, esse testemunho deveria ter sido realizado inclusive nessas salas. 

O problema patológico de bolhas nas lajes dos banheiros, causado por infiltração oriunda dos drenos 
corroídos dos aparelhos janeleiros, tem como medida definitiva a substituição desses aparelhos por 
condicionadores splits. Como essa substituição está sendo realizada de maneira gradativa devido ao grande 
vulto financeiro envolvido nesse serviço, a execução de um contrapiso com inclinação e posterior 
impermeabilização das lajes com borracha líquida, torna-se uma medida corretiva eficaz. Até que todos os 
aparelhos sejam trocados, a água dos drenos não causará mais infiltração nessas lajes. 

Em contrapartida, os problemas de infiltrações externas não foram estudados por questões burocráticas, 
logo a causa raiz dessa umidade não foi diagnosticada e os serviços foram somente paliativos. Onde o reboco 
não estava íntegro, ele foi refeito sem considerar alguma impermeabilização. No final as paredes com essa 
manifestação patológica foram raspadas e repintadas.  

Grande parte dos problemas que uma estrutura apresenta no futuro são oriundos principalmente de mau 
planejamento, projeto ineficiente ou falhas construtivas. Para identificar com certeza a origem dos 
problemas, precisaríamos primeiramente de informações que não temos acesso, como, por exemplo, 
conhecimento acerca do processo construtivo. Nesse sentido, a falta de informações torna o diagnóstico das 
patologias e a manutenção da edificação algo complexo e oneroso.  

Por se tratar de um prédio público o fator tempo e burocracia devem ser considerados. O contrato de 
manutenção contempla serviços pontuais e com baixo vulto financeiro. Os serviços para correção das 
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patologias foram, em grande parte, medidas paliativas e ainda assim apresentaram uma importância 
financeira de cerca de R$ 50.000,00.  

Fazendo uma projeção de forma a considerar a execução dos mesmos serviços nas demais salas da edificação, 
ou seja, nos outros 4 pavimentos, a importância financeira é estimada em aproximadamente R$ 900.000,00. 
Obviamente, esse valor será bem maior se for executada uma reforma na totalidade da edificação, pois cada 
sala apresenta sua particularidade.  

Com base nas informações prestadas acima, mesmo que as causas raízes de todos os problemas patológicos 
fossem identificados pela contratada, é financeiramente inviável corrigi-los por meio do contrato de 
manutenção, devido principalmente ao grande vulto financeiro envolvido nessa demanda.  

Com base nas informações prestadas, conclui-se que a prevenção é sempre a melhor alternativa, que apesar 
de toda estrutura estar sujeita ao aparecimento de patologias, quanto melhor planejada a execução e melhor 
for o diagnóstico dos agentes causadores de avarias, mais eficazes serão as medidas tomadas, maior será a 
durabilidade e a vida útil da edificação e menor será o custo com manutenções e retrabalhos. 
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Resumo: O solo pode sofrer deformações por três principais motivos, sendo o enfoque desse trabalho a 
deformação por adensamento do solo. Nesse sentido, este artigo tem como objeto de estudo uma edificação 
pública no município de Balneário Camboriú/SC. Com base no exposto, o objetivo deste trabalho é discorrer 
de forma crítica e qualitativa sobre as medidas adotadas in loco para sanar a patologia oriunda de recalque 
diferencial e adensamento de solo, suas características e medidas de correção. Buscou-se verificar se as 
técnicas aplicadas na resolução dos problemas foram corretas e eficientes a longo prazo. Bem como, as 
implicações financeiras referentes a abordagem adotada, seja ela definitiva ou paliativa. Observamos, que 
as falhas construtivas e de projeto são as maiores responsáveis por problemas patológicos na maioria das 
construções. Os problemas relacionados a patologia em fundações, em suma, são causados por um 
ineficiente e incorreto estudo do solo ou na maior parte das vezes pela inexistência de tal estudo. Diante do 
exposto, a falta de informações sobre o projeto estrutural, estudo topográfico e execução da obra, tornaram 
inviável o estudo aprofundado da origem da patologia. Entretanto, com base nas inspeções visuais realizadas 
e a na revisão da literatura, concluiu-se que devido à idade avançada da edificação, se o adensamento de 
solo já não estiver estabilizado, ele é mínimo. Nesse sentido, a medida adotada foi eficaz e definitiva para 
quele ponto específico da edificação. 

Palavras-chave: Patologia. Manifestações Patológicas. Recalque diferencial. Adensamento de Solo. 

Abstract: The soil can suffer deformations for three main reasons, the focus of this work being the 
deformation due to the densification of the soil. In this sense, this article aims to study a public building at 
Balneário Camboriú / SC. Based on the above, the aim of this paper is to discuss critically and qualitatively 
the measures adopted in loco to solve the pathology problem resulted from differential settlement and soil 
density, its characteristics, and correction measures. We sought to verify whether the techniques applied to 
solve problems were correct and efficient in the long run. As well as the financial implications about the 
approach adopted, be it definitive or palliative. We observed that construction and design failures are the 
main responsible of pathological problems in most constructions. The problems related to pathology in 
foundations, in short, are caused by an inefficient and incorrect study of the soil or, usually, by the absence 
of such study. Given the above, the lack of information on the structural design, topographic study, and 
execution of the work made the in-depth study of the origin of the pathology impracticable. However, based 
on the visual inspections carried out and the literature review, it was concluded that due to the advanced 
age of the building, if the soil density is no longer stabilized, it is minimal. In this sense, the measure adopted 
was effective and definitive for that specific point of the building. 
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Keywords: Pathology. Pathological Manifestations. Differential settlement. Soil Densification. 

1. Introdução

O termo patologia é comumente relacionado à medicina, sendo considerado a ciência que estuda as doenças, 
seus sintomas e causas. Já terapia pode ser considerada a ciência que estuda os meios para se curar e tratar 
doenças (OLINTO, 2001). Para a Engenharia Civil, patologia é uma disciplina que busca estudar as doenças 
que ocorrem nas estruturas e que com o tempo acarretam seu deterioramento. Sendo de extrema 
importância para aumentar a qualidade e durabilidade de edificações (NAZARIO e ZACAN, 2011). 

Tendo em vista que as construções civis em suma se assentam sobre o solo, é de extrema importância 
conhecer o seu comportamento, principalmente quando solicitado este é solicitado por tensões. Um dos 
pontos mais importantes ao se estudar o solo é determinar as deformações oriundas de carregamentos 
verticais que tendem a provocar o recalque (deslocamento) da estrutura solo-fundação (PINTO, 2006).  

A infraestrutura, mais comumente conhecida por fundação, têm por função transmitir os carregamentos 
provenientes da superestrutura para o solo. Seu comportamento pode ser afetado por diversos fatores a 
longo prazo. Começando pelo projeto, onde o solo deve ser estudado, passando pelas etapas construtivas e 
finalizando com os efeitos pós-implantação, na qual inclui sua degradação (MILITITSKY, SCHNAID e CONSOLI, 
2015). 

Quando o solo é submetido a carregamentos, ele tende a deformar, essa deformação recebe o nome de 
recalque. As deformações causadas por recalques movimentam a fundação e dependendo da intensidade 
dos deslocamentos, estes podem causar danos graves a superestrutura. Nesse sentido, o solo pode sofrer 
deformações por três principais motivos: deformação por escoamento lateral, deformação elástica e 
deformação por adensamento do solo (REBELLO, 2008). 

A deformação dos solos por adensamento, variam de intensidade e duração em função do tipo de solo. Nesse 
sentido, os solos são classificados em função dos seus constituintes principais pelo trilinear dos solos. Para o 
caso dos solos areno-argilosos, estes são constituídos por cerca de 60% a 70% de areia e 30% a 40% de argila. 
Com base na curvas de tempo-recalque, sabe-se que a argila passa por três fases distintas de compreensão, 
sendo elas: compressão inicial, compressão primária e compressão secundária. (CAPUTO, 1988). 

Ainda segundo Caputo (1988), a compressão inicial é instantânea, ocorre a partir do momento em o solo 
recebe o carregamento. A compressão primária ocorre nos primeiros anos da estrutura e apresenta valores 
de deformação maiores quando comparados com a compressão secundária, que por sua vez, não é tão 
significante devido a lentidão com que ocorre. O autor relata ainda, que não existe uma separação nítida 
entre as duas últimas fases, segundo ele, ambas coexistente em um certo momento. 

O adensamento do solo pode ocorrer ainda por vibrações ocasionadas por tráfego intenso de veículos. Essas 
vibrações no solo tendem a compacta-lo, favorecendo recalques diferenciais que por consequência geram 
fissuras, trincas e rachaduras. O recalque pode ser considerado estabilizado quando toda a água entre as 
partículas de solo é expulsa e o mesmo não apresenta mais variações de volume. Se não há danos a estrutura, 
a medida corretiva trata-se apenas de vedar a abertura (REBELLO, 2008). 

Com base no exposto, analisaremos os problemas patológicos decorrentes do adensamento de solo em uma 
edificação pública localizada no município de Balneário Camboriú/SC. Para essa demanda, foi realizado um 
estudo acerca da patologia oriunda de recalque diferencial e adensamento de solo, suas características e 
medidas de correção.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discorrer de forma crítica e qualitativa sobre as medidas adotadas 
in loco para sanar a patologia encontrada na edificação. Buscamos verificar se as técnicas aplicadas na 
resolução dos problemas foram corretas e eficientes a longo prazo. Bem como, as implicações financeiras 
referentes a abordagem adotada, seja ela definitiva ou paliativa.  
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2. Manifestações Patológicas em Edificações

No Brasil tem-se poucos dados sobre as causas dos problemas patológicos mais comumente encontrados nas 
construções. Contudo, por meio de estudos realizados por outros países, sabe-se que a causa principal é 
relacionada a movimentações dos materiais que compõem a estrutura e tensões oriundas de sobrecargas 
(THOMAZ, 1989). 

Existem diversas manifestações patológicas que podem ocorrer nas estruturas de concreto armado e nos 
demais componentes da construção. Dentre as sintomatologias mais comuns estão: fissuras, deslocamentos, 
manchas, umidades, bolor e eflorescências. Grande parte das patologias coexistem e são causadas por um 
agente degradador previamente existente na edificação, dificultando encontrar a origem da patologia 
(BORGES, 2008).  

2.1 Patologia em Fundações 

O solo pode ser formado por decomposição química e desintegração mecânica da rocha de origem. Por meio 
da desintegração mecânica das rochas temos os pedregulhos e areias, considerados solos de partículas 
grossas. Temos também os siltes, considerados solos de partícula intermediárias e em condições muito 
especiais temos as argilas. Com relação à formação do solo por decomposição química, temos as rochas 
originadas por meio da modificação mineralógica da rocha de origem. Sendo representada pelas argilas, 
consideradas solos de partícula fina (CAPUTO, 1988). 

Segundo Pinto (2006), essas deformações do solo podem ocorrer de forma rápida ou lenta dependendo do 
tipo de solo. Nos solos arenosos ou argilosos não saturados essa deformação ocorre de forma rápida, já nos 
solos argilosos saturados essa deformação é mais lenta, pois é necessário primeiramente a expulsão da água 
dos vazios presentes no solo. Esse processo de expulsão de água dos vazios do solo é denominado 
adensamento dos solos. 

Quando os solos são submetidos a cargas que tendem a provocar deslocamentos na fundação, além do 
adensamento do solo ocorre outro fenômeno, chamado de recalque. Dependendo da intensidade dos 
deslocamentos, o recalque causado entre a estrutura solo-fundação pode causar danos sérios a 
superestrutura, comprometendo sua integridade (REBELLO, 2008).  

Os recalques podem ser ocasionados por deformação elástica, deformação por escoamento lateral e 
deformação por adensamento. Além desses fatores, o recalque também pode ser causado por: escavação 
dos entornos da estrutura; tráfego intenso nos arredores da edificação e aumento do volume do solo 
(REBELLO, 2008). 

Toda fundação recalca, pois, é característico do solo sofrer variação de volume quando sujeito a aplicação de 
cargas. Essas variações de volume tendem a provocar deslocamentos nos aparelhos de apoio. Uma fundação 
adequada deve apresentar fator de segurança e recalques compatíveis com o perfeito funcionamento da 
edificação (MILITITSKY, SCHNAID e CONSOLI, 2015). 

Segundo Thomaz (1989), alguns fatores podem influenciar o aparecimento de recalques diferenciados, como, 
por exemplo: consolidação distinta do aterro carregado, bulbo de tensões entre fundações vizinhas, falta de 
homogeneidade do solo, rebaixamento do lençol freático, etc. 

2.2 Prevenção de patologias e recuperação de edifícios 

Thomaz (1989) relata em seu livro que, antes da execução das medidas de recuperação é necessário um 
diagnóstico aprofundado a respeito das causas da manifestação patológica. Esse diagnóstico deve considerar 
se patologia apresentou danos graves a segurança da estrutura. É importante que as medidas de recuperação 
se baseiem nas medidas preventivas, quanto maior essa aproximação maior será a eficiência alcançada com 
o reparo.

O projeto para reabilitar uma estrutura degradada é mais complexo do que o projeto para execução de uma 
nova construção. Isso se dá ao fato de que normalmente sabe-se muito pouco sobre uma estrutura existente 
e o processo de reabilitação para cada tipo de material é distinto (BERTOLINI, 2010).  
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A prevenção de fissuras e demais patologias, em suma, necessitam de um bom planejamento, projeto e 
construção. O custo do edifício não se restringe ao custo inicial de execução, os custos com manutenção 
também fazem parte desse cálculo. A não das patologias acabam interferindo diretamente em aumento de 
custos (THOMAZ, 1989). 

3. Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho, fundamenta-se em uma revisão bibliográfica sobre o 
tema procedida por um estudo de caso, cujo objetivo foi explorar a patologia ocasionado por adensamento 
de solo em uma edificação pública no município de Balneário Camboriú/SC. A seguir, apresentaremos o 
estudo de caso, isto é, o problema encontrado e as medidas tomadas in loco para sanar o problema.  

Com base na revisão bibliográfica, serão analisadas as prováveis causas das patologias encontradas e 
analisaremos de forma qualitativa se as técnicas aplicadas na resolução da patologia foram corretas e 
eficientes a longo prazo (definitivas), ou se a abordagem foi paliativa. Bem como, suas implicações 
financeiras. 

4. Estudo de caso

A construção objeto deste estudo de caso é um prédio público localizado no município de Balneário 
Camboriú/SC. A mesmo apresenta idade estimada em 55 anos e desempenha funções administrativas. Por 
se tratar de um prédio público se faz necessária uma breve explicação de como são executados os serviços 
na edificação. 

Por licitação a empresa executora dos serviços se tornou responsável pelos serviços de engenharia nessa 
edificação, isso inclui desde pequenas manutenções até alterações de layout menos complexas. Entretanto, 
para que qualquer serviço possa ser realizado, a empresa precisa da autorização da engenharia responsável 
pelo órgão público. 

Essa autorização é feita por meio da emissão de uma ordem de serviço. A ordem de serviços é composta por 
itens, esses itens são parte principal de um memorial descritivo, no qual constam todas as diretrizes de cuja 
empresa é obrigada a respeitar, como especificações técnicas, processo de execução, aplicação, acabamento, 
entre outros. 

Além dos serviços a serem executados, a ordem de serviços contempla a importância financeira dos serviços 
e o prazo de execução. A empresa não pode realizar serviços diferentes do aprovado e não pode realizar 
serviço algum sem prévia autorização, primeiro sob risco de receber multa e ter que refazer os serviços sem 
ônus financeiro ao órgão público, segundo sob risco de não receber pelos serviços prestados.  

Diante do exposto, os serviços autorizados consistiam na realização de pintura e execução da viga na lateral 
da edificação. Sendo o foco deste artigo o problema relacionado ao adensamento de solo, ou seja, patologia 
em fundações. 

4.1  Adensamento do solo 

Nas laterais da edificação foram encontradas aberturas entre a viga e o solo. Além de dar ao prédio uma 
aparência de abandono, a abertura causada pelo adensamento de solo estava favorecendo a entrada de 
roedores e demais bichos no subsolo do prédio. 

Apesar de ser verificado em todo o perímetro da construção, essas aberturas foram mais perceptíveis na 
lateral do prédio onde não existe calçada, denominaremos “lateral A” (Figura 1). Na lateral supracitada o 
desnível com o solo era de aproximadamente 30 cm e apresentava uma extensão de 18,50 m. Enquanto na 
lateral oposta, denominada “lateral B” o desnível variava de 2 cm a 5 cm. 
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Figura 1 – Viga com desnível em relação ao solo 

Fonte: Arquivo pessoal (2020). 

Nas laterais onde existe calçada e o desnível apresentava uma abertura pouco significante, nenhum serviço 
foi realizado. Contudo, nas laterais onde o mesmo estava muito visível e com aberturas bem aparentes, 
serviços corretivos fizeram-se necessários. 

Para melhor ilustrar o local de intervenção, foi elaborado o croqui abaixo (Figura 2). A parede lateral, no total, 
apresentava um comprimento de 18,50 m. A mesma estava subdividida em 5 partes, separa por pilares. Em 
cada trecho foram executadas uma nova viga e uma nova sapata. 

Compete destacar, que o croqui é somente uma representação. Como não tivemos acesso ao projeto 
estrutural não foi possível representar de forma fiel à infraestrutura existente e suas dimensões. Contudo, 
as dimensões conhecidas referentes aos serviços executados para execução das novas vigas e sapatas foram 
representadas. 

Figura 2 – Croqui: Local de intervenção e serviços executados 

Fonte: Autor (2020). 

Nesse sentido, os serviços corretivos realizados de modo a solucionar o problema na lateral mais crítica, 
“Lateral A”, consistiram em realizar a escavação no local de forma a viabilizar a execução de 5 sapatas (50 x 
50 x 100 cm). Posteriormente em cada trecho, uma nova viga (15 x 25 cm) foi construída logo abaixo da 
existente. Nas laterais a nova viga foi engastada nos pilares existentes (Figura 3) e por fim, cada nova viga foi 
encunhada na viga acima. 
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Figura 3 – Execução da sapata e da nova viga 

Fonte: Arquivo pessoal (2020). 

Segundo dados da CEPED (2015), o solo na região de Balneário Camboriú do tipo areno-argiloso e a litologia 
encontrada é granítica. Como não tivemos acesso ao relatório topográfico, não conseguimos identificar o 
nível de saturação do solo, ou seja, não conseguimos estimar a velocidade com que a deformação ocorreu. 
Todavia, sabemos que além do solo natural da região existe a presença de aterro na construção da edificação. 

Com base principalmente na inspeção visual e nos conhecimentos do profissional de engenharia, sabemos 
que o adensamento é sempre mais rápido no início da vida útil da edificação e que o mesmo tende a se 
estabilizar com o tempo. Nesse sentido, compete informar que a edificação estudada tem idade estimada 
em 55 anos.  

Sabendo que o adensamento consiste na expulsão de água e ar dos vazios presentes no solo, esse fenômeno, 
bem como o recalque tende a se estabilizar com o tempo. Partindo do pressuposto que o adensamento está 
estabilizado, supõem-se que a medida tomada in loco será eficaz a longo prazo, pois a abertura não voltará 
a aparecer. 

Contudo, outro fator deve ser considerado é que patologia em fundações não se restringe apenas a 
adensamento do solo ou recalque diferencial devido a isso. Vibrações devido a tráfego de veículos também 
tem impacto visível em qualquer estrutura não dimensionada a esse tipo de carregamento. Com relação às 
imediações da edificação, sabe-se que a mesma apresenta um fluxo intenso de carros e veículos pesados. 

Diante do exposto, a estrutura dificilmente sofrerá sérias consequências futuras a respeito do adensamento 
de solo, pois devido a sua idade avançada, podemos concluir que se esses deslocamentos já não tiverem 
estabilizados, eles serão mínimos. Todavia, devido ao fluxo intenso de veículos leves e pesados na 
proximidade da construção, a mesma sofrerá com fissuras, trincas e rachaduras oriundas de vibrações do 
tráfego, que tendem a favorecer novos deslocamentos. 

5. Considerações Finais

A técnica de diagnóstico adotada para corrigir o problema relacionado ao adensamento do solo na “Lateral 
A” consistiu-se na inspeção visual da patologia encontrada in loco. Essa inspeção, considerou a experiência e 
conhecimentos do engenheiro responsável.  

Falhas construtivas e de projeto serão sempre as maiores responsáveis por problemas patológicos em 
qualquer construção. Um projeto bem analisado, completo, que leva em torno todas as variáveis envolvidas 
será de grande importância para evitar a ocorrência de situações imprevistas cuja repercussão sobre 
qualidade e vida útil da edificação será sempre tão negativa. Outro ponto a ser considerado no estudo das 
causas mais comum de patologias, é a execução da obra. Não adianta tomar tanto cuidado e ser tão criterioso 
na elaboração de projetos completos e eficientes e não considerar a correta execução dos mesmos.  

Os problemas relacionados a patologia em fundações, em suma, são causados por um eficiente e incorreto 
estudo do solo ou principalmente, pela inexistência desse estudo. Entretanto, a falta desse estudo 
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topográfico, que no início sempre parece uma economia inocente, poderá acarretar patologias que podem 
interferir na durabilidade e estabilidade da edificação. Além de deixar a edificação visualmente desagradável. 

Compete destacar, que não temos informações suficientes acerca dos projetos e da execução do prédio para 
afirmar o que causou os problemas patológicos encontrados. Nesse sentido, as considerações foram oriundas 
do estudo da bibliografia e não podem ser replicadas com certeza a essa edificação, pois não temos 
informações a respeito de projeto e execução da mesma para fazer tais afirmações. Contudo, sabemos que 
essas patologias existem, que poderiam ter sido evitadas e que as informações expressas acima são, pela 
bibliografia, as causas mais comuns desse problema.  

A viga construída na lateral da edificação para solucionar os problemas causados pelo adensamento do solo, 
é uma solução definitiva para aquela ponto específico de construção. Conforme relatado, esse problema está 
presente em todo o perímetro do prédio, contudo os serviços corretivos foram realizados somente no ponto 
mais crítico, correspondendo a cerca de 7% da totalidade da edificação. Acredita-se que devido à idade da 
construção o adensamento já está estabilizado, então essa abertura não vai voltar a aparecer no local de 
intervenção, bem como, não aumentará de proporção nas laterais restantes da construção.  

Todavia, não foi realizado um estudo do solo para saber se essa estabilização de fato ocorreu ou não, estamos 
tomando como base a idade estimada da edificação, que é de aproximadamente 55 anos. Tendo em vista 
que o problema do adensamento do solo não afeta somente as laterais do prédio, se o solo não se estabilizou 
os recalques diferenciais causados por esse agente continuarão ocorrendo, e as fissuras características desse 
evento voltarão a aparecer com o passar do tempo, a longo prazo os sintomas típicos dessa patologia nos 
mostrarão se o problema de fato foi solucionado. 

Por tanto, os serviços executados para tratar o problema decorrente do adensamento do solo, foram 
definitivos para quele ponto em específico da edificação e apresentaram uma importância financeira de 
aproximadamente R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais). Replicando esses mesmos serviços para as 
demais laterais do prédio, temos um valor estimado em R$ 103.900,00 (cento e três mil e novecentos reais). 
Contudo, nessa estimativa não está considerando os serviços para demolição e execução da calçada nas 
laterais onde se faz necessário. Tendo em vista que o prédio tem um perímetro de cerca de 290 metros, a 
importância financeira real seria muito maior. 

Principalmente devido ao vulto financeiro e a necessidade de intervenções na totalidade da edificação, a 
administração pública responsável pela edificação contrataria os serviços através de processos licitatórios 
específico. Contudo, dependendo do tempo que a levar para ser realizada uma reforma global na edificação, 
é provável que essa ideia seja deixada de lado, e uma nova estrutura seja construída para migrar os serviços 
da edificação antiga para a nova.  

Sabendo que pouco se estuda sobre patologias no Brasil comparado a países mais desenvolvido, se torna 
difícil analisar as causas patológicas que afetam edificações mesmo que com todas as informações sobre sua 
execução. Sem informação alguma se torna ainda mais complicado, justificando a execução de serviços 
paliativos na maior parte dos casos.  

Por tanto, podemos concluir que os serviços executados foram eficazes e eficientes para aquele ponto 
específico. Se o adensamento do solo já estiver estabilizado, o que pela idade da edificação, acredita-se que 
sim, esses deslocamentos não voltarão a ocorrer. Contudo, as fissuras, trincas e rachaduras continuarão 
aparecendo, dessa vez causadas por vibrações no solo devido ao tráfego intenso na proximidade da 
construção. Para esses sintomas patológicos, um estudo específico e detalhado deverá ser feito, haja visto 
que este não foi o enfoque do presente trabalho.  

Podemos perceber também, que a prevenção é, e sempre será, a alternativa financeira mais viável, 
principalmente porque os custos com manutenção afetarão os demais custos da edificação em toda sua vida 
útil, mesmo que por muitas vezes isso não seja considerado.  
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Resumo: As manifestações patológicas podem ter origem de diferentes etapas do ciclo de vida de uma 
edificação: projeto, implantação e uso. A inspeção predial é etapa importante para identificar estas 
anomalias, fazer um diagnóstico preciso e antecipar as terapias que poderiam ser necessárias. O presente 
estudo tem como objetivo identificar as manifestações patológicas identificadas em 155 imóveis vistoriados 
em duas cidades brasileiras, com diferentes finalidades (comercial ou residencial) e tipologias (casa, prédio, 
loja, pavilhão), e correlacionar com o respectivo fenômeno causador do defeito. Ainda, o trabalho 
correlaciona a localização do imóvel, sua finalidade de uso, frequência de manutenção da edificação e idade 
da construção com as manifestações patológicas encontradas. Em países ainda em desenvolvimento, como 
Brasil, a manutenção dos imóveis muitas vezes não é feita ou é realizada de forma inadequada, 
principalmente quando estes são afastados dos principais centros urbanos, o que torna a inspeção predial 
uma atividade rara, entretanto de suma importância. 

Abstract: Pathological manifestations can originate from different stages in the life cycle of a building: design, 
implantation and use. Building inspection is an important step to identify these anomalies, make an accurate 
diagnosis and anticipate the therapies that could be necessary. The present study aims to identify the 
pathological manifestations identified in 155 properties surveyed in two Brazilian cities, with different 
purposes (commercial or residential) and typologies (house, building, store, pavilion), and correlate with the 
respective phenomenon causing the defect. Still, the work correlates the location of the property, its purpose 
of use, frequency of maintenance of the building and age of the construction with the pathological 
manifestations found. In developing countries, such as Brazil, the maintenance of properties is often not 
done or is performed inappropriately, especially when they are removed from the main urban centers, which 
makes building inspection a rare activity, however of paramount importance. 

Palavras-chave: Patologia das edificações. Manutenção. Inspeção predial. Buiding pathology. Maintenance. 
Building Inspection. 

1. Introdução

Segundo dados constantes no site do IBGE, temos que a população brasileira estimada para 2019 é de 210 
milhões de pessoas, enquanto que em nos anos 2000 eram 170 milhões de habitantes, aumento de 23,52%. 
Quanto a frota de veículos, segundo o IBGE (2020) no ano de 2006 tinham 27.700.000 mil automóveis e 
1.700.000 caminhões, enquanto que em 2018 tinham 54.700.000 mil automóveis e 2.800.000 caminhões, 
aumentos de 97,47% e 64,70%, respectivamente. 
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Com o aumento da população e frota de veículos, a indústria da construção civil está tendo que atender uma 
demanda não apenas de imóveis residenciais e comerciais, mas também a demanda de desenvolvimento da 
infraestrutura (rodovias, viadutos, entre outros). 

Segundo Mehta e Monteiro (2008) existem seis razões para o concreto ser tão utilizado na engenharia civil: 
i) resistência a água/umidade superior ao da madeira e do aço comum, possibilitando seu uso em ambientes
industriais e natural ; ii) variabilidade de formas e tamanhos que podem ser alcançados através da
plasticidade do concreto fresco; iii) baixo custo e disponibilidade do material; iv) concreto não corrói, não
necessitando de tratamento superficial, tendo sua resistência aumentada com o tempo; v) resistência ao
fogo; vi) resistência ao carregamento cíclico.

As manifestações patológicas são decorrentes de negligencia por parte dos responsáveis por determinadas 
ações, da desconsideração de agentes agressivos ou pouco conhecimento do processo degenerativo.  O autor 
ainda aponta que a maioria das manifestações patológicas são causadas por omissões, detalhamentos de 
projetos mal feitos ou falta de estudo das interferências dos projetos (THOMAZ, 2001a).  

Segundo Cánovas (1988) a inspeção da estrutura danificada ocorre através de exame visual para estimar os 
danos e suas consequências. Recomenda, ainda, o levantamento de informações relativas às condições do 
prédio e seu histórico de reparos, comprovação em plantas e levantamento dos danos, localização de erros 
de projeto, falhas de execução e deficiente conservação e uso da estrutura. 

Com o desenvolvimento dos materiais e técnicas construtivas no setor da construção civil, as normas já 
existentes tiveram de ser atualizadas e novas normas foram criadas. Tornou-se necessário a consideração de 
fatores que garantam maior durabilidade e desempenho das estruturas e seus sistemas, prolongando a vida 
útil dos componentes.  

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo geral fazer levantamento das manifestações patológicas 
constatadas nas 155 benfeitorias vistoriadas. Como objetivos específicos, busca-se correlacionar o contexto 
da localização com as manifestações patológicas identificadas, quantificar a diferença de frequência de 
manutenção entre regiões residenciais e comerciais e identificar a etapa do ciclo de vida das edificações que 
origina o maior número de manifestações patológicas. 

2. Inspeção e Manifestações Patológicas

Vistorias, inspeções, auditorias, perícias e consultorias são os procedimentos técnicos investigativos que 
servem de ferramenta para a Engenharia Diagnóstica, com propósitos específicos e delimitados (GOMIDE; 
NETO; GULLO, 2009).  

Neste mesmo sentido, o termo de “vistoria” é normatizado nas NBRs 14.653-1 e 13.752.  De acordo com a 
NBR 14.653-1, item 3.1.60, vistoria é “Constatação local, presencial, de fatos e aspectos mediante 
observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou influenciam”. 
Enquanto que na NBR 13.752, item 3.77, “Constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e 
descrição minuciosa dos elementos que o constituem.”. 

Neste mesmo sentido, a NBR 16.747 caracteriza inspeção predial como um processo que tem como ajudar 
na gestão da edificação, mitigando riscos técnicos e econômicos associados a perda de desempenho da 
estrutura e seus sistemas. Dentre as etapas constantes desta norma constam vistoria da edificação e seus 
sistemas, classificação das irregularidades constatadas e recomendações para restaurar ou preservar o 
desempenho dos sistemas e elementos afetados por falhas de uso, falta de manutenção ou manifestações 
patológicas constatadas. 

A NBR 16.747 classifica vistoria como o processo de constatação no local, geralmente visual, do desempenho 
em uso da edificação e seus sistemas. 

2.1 Manifestações Patológicas 

O presente subcapítulo será dividido em três subitens, o primeiro referente a movimentação das fundações. 
Em seguida, o segundo apresenta os problemas por ocorrência de umidade nas edificações. Enquanto que o 
terceiro subcapítulo descreve corrosão em armaduras de elementos de concreto armado. 
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2.2.1 Movimentação das Fundações 

O aparecimento de fissuras nos elementos estruturais é a manifestação reconhecível decorrente da 
movimentação das fundações. Sempre que as tensões geradas nos componentes da edificação ou conexão 
entre elementos, seja por recalque de fundações de pilares internos, de canto, superarem a resistência dos 
componentes, aparecerão fissuras (MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015).  

Dentre os diversos motivos para ocorrerem recalques acentuados, destacam-se: recalques em fundações 
diretas apoiadas sobre aterros mal compactados, ou seção mista de corte e aterro; desconfinamento dos 
solos, recorrente em centros urbanos, com escavações de subsolos nas vizinhanças; acesso de água às 
fundações, aumentando a deformabilidade dos solos; falta de compactação ou proteção adequada de 
taludes (THOMAZ, 2001b). 

2.2.2 Umidade nas edificações 

Segundo Verçoza (1989), a manifestação patológica por infiltração de umidade é uma das mais frequentes 
nas construções. Seus principais sintomas são penetração de água ou formação de manchas escurecidas e 
são encontradas principalmente em telhados, lajes de cobertura, paredes e pisos.  

Os problemas de umidade podem ser classificados conforme sua origem e manifestação patológica. Assim, 
classifica-se: umidade de obra, umidade de absorção e capilaridade, umidade de infiltração, umidade de 
condensação e umidade acidental (PEREZ, 1988).  

Segundo estudo feito por Richter (2007), que aborda a qualidade de empreendimentos de habitações de 
baixa renda, executados em alvenaria estrutural, diagnostica diversas manifestações patológicas em 
unidades habitacionais. Dentre as manifestações identificadas como mais frequentes, foi constatado 
umidade por infiltração nas faces internas das paredes externas. Comprovando que, mesmo com o 
desenvolvimento da tecnologia dos materiais e evolução das técnicas de projeto e execução na construção 
civil, as edificações seguem apresentando sintomas patológicos. 

2.2.3 Corrosão de Armadura 

Conforme Helene (1988), pode-se definir corrosão como a interação destrutiva de um material com o meio 
ambiente através de reações químicas ou eletroquímicas.  

A solução nos poros do concreto armado e entorno das barras de aço são altamente alcalinas, com pH entre 
13 e 14, o que possibilita a existência de um filme de passivação na superfície da armadura, protegendo-a da 
corrosão. Entretanto, quando há penetração na estrutura por cloretos ou gás carbônico (CO2), ocorre gradual 
neutralização do pH da solução dos poros do concreto, que causam a despassivação da armadura e iniciam 
o processo de corrosão (TUUTTI, 1982).

Os danos estruturais ligados à corrosão da armadura dos elementos de concreto armado são: perda de 
aderência entre aço e concreto e diminuição da seção transversal da barra de aço, o que compromete sua 
capacidade de carga (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

3. Método de Trabalho

Para aplicação da pesquisa em questão, realizou-se estudo de trabalhos técnicos de engenharia para 
identificar e quantificar as manifestações patológicas nas edificações vistoriadas. As vistorias foram 
realizadas com o propósito de identificar e relatar as manifestações patológicas existentes em cada imóvel 
para fins de realizar registro prévio para possíveis intercorrências no decorrer das obras, conforme Imagem 
01. 

Foram vistoriadas 189 unidades autônomas, com o objetivo de identificar as manifestações patológicas 
existentes em cada edificação. O trabalho de campo foi dividido em vistorias detalhadas e simplificadas, 
imóveis comerciais e residenciais. As vistorias simplificadas se caracterizam imóveis nos quais não foi possível 
acessar, seja por não encontrar o proprietário ou por não autorizarem o trabalho, e por isso não serão 
consideradas na presente pesquisa. 
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No decorrer da elaboração do laudo, através das observações feitas em campo, foram identificadas as 
possíveis origens das manifestações patológicas. Assim, foram contabilizados a quantidade de imóveis em 
que estas manifestações apareceram, relacionando com a existência de responsável técnico, projeto 
aprovado dos imóveis e sinais de manutenção.  

Figura 1 - Fluxograma  do trabalho proposto. 

Foram analisados os laudos de caráter detalhado, totalizando então 155 laudos, e em planilha digital, as 
manifestações patológicas analisadas foram: fissuras em aberturas (por ausência ou ineficiência de verga e 
contra verga), fissuras de amarração entre paredes de alvenaria, fissuras por dilatação térmica, umidade 
(ascendente, em aberturas e outras origens, como acidental e cobertura), fissuras por movimentação da 
estrutura, desplacamento do revestimento, retração de revestimento, fissuras de sobrecargas, fissuras 
estruturais (flexão, compressão, cisalhamento) e corrosão de armadura. Cada imóvel foi identificado com a 
presença ou não da sintomatologia, de forma dicotômica. 

Considerando que o trabalho em campo contemplou duas cidades distintas, que os imóveis vistoriados 
tiveram padrões e tipologias divergentes em cada região, optou-se por realizar uma análise em separado, 
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assim pode-se identificar as manifestações patológicas mais frequentes quando se tem maior número de 
imóveis residenciais ou comerciais. 

Os imóveis vistoriados na cidade 01 estão localizados em sua grande maioria em regiões periféricas de 
expansão urbana, afastadas do centro da cidade. A cidade possui um PIB per capita (IBGE, 2020) de R$ 
32.610,37, população de 133.865 habitantes. Cidade com altitude de 956 metros em relação ao nível do mar. 

Enquanto que os imóveis na Cidade 02 estão localizados em cidade mais desenvolvida, próximos ao centro 
da cidade, em um dos principais acessos rodoviários. A cidade possui PIB per capita (IBGE, 2020) de 
R$42.203,23, população de 355.336 habitantes. Cidade com altitude de 975 metros em relação ao nível do 
mar. 

4. Resultados

O capítulo será subdividido em três seções: Cidade 01, Cidade 02 e discussão dos resultados. A primeira relata 
as manifestações patológicas identificadas na Cidade 01. A segunda aborda as manifestações patológicas 
identificadas na Cidade 02. A terceira seção discute os resultados obtidos na elaboração do trabalho. 

4.1 Cidade 01 

Nesta seção, serão abordadas as manifestações patológicas identificadas na Cidade 01. Caracterizada como 
uma cidade menos desenvolvida do que a Cidade 02, foram vistoriados 36 imóveis residenciais (63%) e 21 
comerciais (37%) e se encontram afastados do centro da cidade. 

A idade estimada média dos imóveis vistoriados é de 21.32 anos, podendo ser dividido em classes para 
melhor observar a frequência, conforme Figura 2. 

Figura  2 - Idade estimada dos imóveis da Cidade 1 

Através das informações colhidas no momento da vistoria, foi possível estimar a quantidade de imóveis que 
possuem responsável técnico pela obra (projeto aprovado perante a municipalidade), totalizando 35 imóveis 
sem responsável técnico e 22 com responsável técnico. 

No momento das vistorias e contato com os responsáveis pelos imóveis, foi possível analisar se o imóvel já 
havia passado por algum tipo de manutenção ou não. Assim, estimou-se que 31 dos 57 imóveis não haviam 
tido manutenção, enquanto que 26 já haviam recebido algum tipo de manutenção. 

Assim, após realizadas todas vistorias e elaboração dos laudos técnicos, pode-se contabilizar a recorrência 
de cada manifestação patológica. Conforme apresentado na Figura 3, pode-se constatar que umidade 
ascendente foi a principal patologia diagnosticada, e fissuras decorrente da inexistência ou ineficiência de 
vergas ou contra vergas. 
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Figura 3 - Manifestações patológicas identificadas na Cidade 01 

4.2 Cidade 02 

Nesta seção, serão abordadas as manifestações patológicas identificadas na Cidade 02. Caracterizada como 
uma cidade mais desenvolvida do que a Cidade 01, foram vistoriados 19 imóveis residenciais (20%) e 77 
comerciais (80%). 

A idade estimada média dos imóveis vistoriados é de 30.41 anos, podendo ser dividido em classes para 
melhor observar a frequência, conforme apresentado na Figura 4. 

Figura 4 - Idade estimada dos imóveis da Cidade 2 

Através das informações colhidas no momento da vistoria, foi possível estimar a quantidade de imóveis que 
possuem responsável técnico pela obra (projeto aprovado perante a municipalidade), totalizando 42 imóveis 
sem responsável técnico e 54 com responsável técnico. 

No momento das vistorias e contato com os responsáveis pelos imóveis, foi possível analisar se o imóvel já 
havia passado por algum tipo de manutenção ou não. Assim, estimou-se que 81 dos 96 imóveis não haviam 
tido manutenção, enquanto que 15 já haviam recebido algum tipo de manutenção.  

Assim, após realizadas todas vistorias e elaboração dos laudos técnicos, pode-se contabilizar a recorrência 
de cada manifestação patológica. Conforme apresentado na Figura 5, pode-se constatar que umidade 
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ascendente foi a principal patologia diagnosticada, e fissuras decorrente da inexistência ou ineficiência de 
vergas ou contra vergas. 

Figura 5 - Manifestações patológicas identificadas na Cidade 02 

4.3 Discussão 

Com base na análise dos resultados obtidos para Cidade 01, 63% dos imóveis vistoriados são residenciais e 
37% comerciais, com uma idade média de 21.31 anos, situados em região afastada do centro da cidade. 
Enquanto que a Cidade 02 teve 80% de imóveis comerciais e 20% residencial, com uma idade estimada média 
de 30.41 anos, situados em uma região mais central de uma cidade maior e mais desenvolvida. 

Foi possível analisar que os imóveis da Cidade 01 tiveram menor percentual de edificações com projeto 
aprovado (aproximadamente 38%) do que quando comparado com a Cidade 02 (aproximadamente 56%). 
Quando analisado a manutenção dos imóveis, identificou-se que a Cidade 01 teve maior índice de reparos, 
com 45% dos imóveis, enquanto que a Cidade 02 com apenas 15% dos imóveis com sinais de manutenção.  

Quando do estudo das manifestações patológicas, na Cidade 01 foi mais recorrente a umidade ascendente 
(em 65% dos casos), fissura em aberturas (60% dos casos) e fissuras por dilatação térmica e de amarração 
(50% dos casos). Enquanto que na Cidade 02, as manifestações patológicas mais recorrentes foram: fissuras 
por dilatação térmica (87,5% dos casos), umidade ascendente e fissuras em aberturas (79% dos casos).  

5. Conclusões

O presente estudo realizou o levantamento das manifestações patológicas identificadas nos imóveis 
vistoriados, de forma a possibilitar concluir que as etapas do ciclo de vida das edificações mais envolvidas no 
surgimento de manifestações patológicas são: projeto e execução. Corroborando com isso, tem-se o baixo 
número de imóveis com projeto aprovado junto a municipalidade em ambas as cidades.  

Através do trabalho realizado, foi possível identificar a diferença de manutenção entre regiões comerciais e 
residenciais. A região residencial teve maior índice de manutenção, enquanto que o comercial teve menor 
índice. Atribui-se este resultado ao fato que os ocupantes dos imóveis comerciais, por estarem trabalhando 
e não residirem no local, não possuem os mesmos cuidados e atenção com a manutenção do imóvel. 

Em relação ao objetivo principal proposto neste estudo, conclui-se que o mesmo foi atingido. Foi realizado o 
levantamento das manifestações patológicas constatadas nas benfeitorias vistoriadas. Além de ter cumprido 
com os objetivos secundários: correlacionar o contexto da localização com as manifestações patológicas 
identificadas, quantificar a diferença de frequência de manutenção entre regiões residenciais e comerciais e 
identificar a etapa do ciclo de vida das edificações que origina o maior número de manifestações patológicas. 
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Resumo: Ultimamente, a construção civil manifesta-se bem mais diversificada nos seus sistemas construtivos 
para a execução de uma edificação, sendo ainda na sua maioria feita de concreto armado. No Brasil, as 
edificações têm demostrando uma redução na sua duração, especialmente por problemas nas suas 
estruturas, sejam em vigas, pilares ou lajes, onde as patologias atacam com maior agressividade. Apesar das 
estruturas de concreto armado serem bastante utilizadas, os estudos sobre manifestações patológicas que 
nelas ocorrem são escassas e dificulta sua identificação e escolha da melhor solução. O presente trabalho 
tem por finalidade avaliar o laudo técnico realizado em um edifício em Fortaleza, mostrando as causas 
geradoras da anomalia estrutural nas vigas, identificadas através de diagnósticos sensoriais, ensaios de 
esclerometria e de Capacidade de Suporte Califórnia (CBR). Foi feito uma inspeção estrutural de 
manifestações patológicas, mostrando seus riscos na edificação, embasados nas anomalias construtivas, que 
são aquelas que prejudicam o desempenho, a funcionalidade, a vida útil prevista, a utilização, decorrentes 
de problemas de projetos, execução, especificação de materiais, informações defeituosas sobre 
manutenção, uso e operação de sistemas. Para a investigação da resistência do solo, foi realizado o ensaio 
de CBR, e subsequente outros ensaios na parte estrutural, para a avaliação das manifestações patológicas, 
encontradas nas estruturas, como fissuras leves, medianas e críticas, e, além disso, erros no 
dimensionamento estrutural, que não estavam de acordo com as normas técnicas. Dessa forma, em função 
das características geológicas do solo e do carregamento aplicado pela edificação, a estrutura está sofrendo 
um recalque diferencial, devido à ineficiência do solo/estrutura em suportar as cargas oriundas da edificação 
e, também, sofre de deterioração dos elementos estruturais, especialmente nas vigas, necessitando com 
brevidade de intervenção para uma recuperação estrutural. 

Palavras-Chaves: Manifestações patológicas. Vigas. Estrutural. Concreto armado. 
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Análise das manifestações patológicas em elementos estruturais-Est. de caso de um ed. em Fortaleza-CE 

Abstract: Lately, civil construction has manifested itself much more diversified in its construction systems for 
the execution of a building, being still mostly made of reinforced concrete. In Brazil, buildings have shown a 
reduction in their duration, especially due to problems in their structures, whether in beams, pillars or slabs, 
where pathologies attack more aggressively. Despite the fact that reinforced concrete structures are widely 
used, studies on pathological manifestations that occur in them are scarce and make it difficult its 
identification and choice of the best solution. The present work aims to evaluate the technical report carried 
out in a building in Fortaleza, showing the causes of structural anomaly in the beams, identified through 
sensory diagnoses, sclerometry tests and California Support Capacity (CBR). A structural inspection of 
pathological manifestations was carried out, showing its risks in the building, based on constructive 
anomalies, which are those that impair performance, functionality, expected useful life, use, resulting from 
problems with projects, execution, material specification, defective information on maintenance, use and 
operation of systems. For the investigation of soil resistance, the CBR test was carried out, and subsequent 
other tests on the structural part, for the evaluation of pathological manifestations, found in the structures, 
such as light, medium and critical cracks, and, in addition, design errors structural, which were not in 
accordance with technical standards. Thus, due to the geological characteristics of the soil and the load 
applied by the building, the structure is undergoing a differential settlement, due to the inefficiency of the 
soil / structure in supporting the loads arising from the building and also suffering from deterioration of the 
structural elements, especially in beams, requiring intervention quickly for structural recovery. 

Keywords: Pathological manifestations; Beams; Structural; Reinforced concrete. 

1. Introdução

Helene e Andrade (2010), expõe que na história recentemente tem demonstrado que ainda é vantajoso 
pesquisar, projetar, dosar, construir, sempre procurando obter a melhor utilidade do concreto, esse versátil 
material de construção, explorando seu elevado desempenho e usando-o corretamente. 

De acordo ainda com esse autor, a afirmação da busca por novas ferramentas, aperfeiçoamento de técnicas 
na área da construção civil foi primordial na última década, nos acresceu um conhecimento inovador e 
profissionais mais capacitados. Isso não se limitou apenas na fase de projeto e construção, mais também nos 
trouxe a solução para grande parte das doenças construtivas, ou seja, no estudo das manifestações 
patológicas. 

Capello et al. (2010) frisou que a origem dos problemas patológicos pode ser decorrente de uma etapa do 
processo construtivo, ou de um conjunto de fatores, não apenas de uma falha isolada. Da mesma forma que 
as manifestações patológicas podem ocasionar danos arquitetônicos, estéticos, funcionais e estruturais. 
Realça ainda os danos que acarretam desde o desconforto, prejuízos financeiros, inclusive colocando vidas 
em risco. 

De acordo com o previsto na NBR 15575 - Edificações habitacionais — Desempenho (ABNT, 2013), uma obra 
tem vida útil de no mínimo 50 anos, entretanto segundo Antunes (2010), a negligência quanto a utilização 
de materiais de má qualidade, a falta de técnicas construtivas, visto que, várias etapas são executadas 
inadequadamente, omissão das especificações de projeto, bem como a cultura de não fazer a manutenção 
das edificações, são fatores determinantes para o surgimento das patologias. 

A pesquisa na área de Patologia é de suma importância para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
construção civil. Contudo, diante da complexidade do diagnostico que envolve diversos fatores, desde a 
região em que se situa a edificação, as características locais, ou mesmo pular etapas da execução, as mesmas 
em sua maior parte dão origem as manifestações patológicas e a necessidade das possíveis correções. 

Portanto, as pesquisas quanto as incidências patológicas e o trabalho em questão são ferramentas de 
conhecimento indispensáveis que contribuem para atestar uma edificação segura, com conforto e vida útil 
longa.  Demostrando que o estudo das patologias nas edificações é de grande relevância no cenário atual, na 
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busca de qualidade dos processos construtivos e na melhoria da habitabilidade e durabilidade das 
edificações. 

2. Metodologia

A realização deste trabalho baseou-se nas normas e legislações pertinentes a inspeção predial, com ênfase 
nos sistemas estruturais. Buscando evitar falhas no processo, a efetivação deste estudo de caso, teve como 
normas fundamentais, a norma de Inspeção predial nacional do IBAPE (2012) e a orientação técnica para 
inspeção predial e auditoria técnica IBRAENG (2015). 

2.1  Vistoria Técnica 

Inicialmente, foi realizada uma visita de caráter preliminar buscando colher informações técnicas 
fundamentais para a realização da inspeção predial. Essa visita contou com a presença do síndico e do zelador 
do edifício.  

A primórdio, foi realizado um mapeamento bidimensional do empreendimento para a identificação dos 
elementos estruturais, visto que a edificação possivelmente não dispõe de quaisquer projetos referentes à 
estrutura. Através do mapeamento dimensional, foi realizado o levantamento das manifestações patológicas 
existentes para se avaliar as causas geradoras das anomalias. 

2.2  Ensaios Realizados 

A princípio, seria realizado um ensaio de extração de corpo de prova para determinar a resistência mecânica 
do elemento estrutural, no entanto, devido ao estado de deterioração da estrutura, foi realizado o ensaio de 
esclerometria. A esclerometria é um método não-destrutivo que mede a dureza superficial do concreto, 
fornecendo elementos para a avaliação da qualidade do concreto endurecido.  

Os ensaios foram realizados em cinco pontos, sendo dois pontos (P01 e P02) na viga V02, um ponto (P03) na 
viga V22, um ponto(P04) na viga V29 e um ponto na viga V30, conforme indicado pelas Figuras 1 e 2.  

Figura 1  - Pontos de ensaio de esclerometria na V22 e V02. Fonte: Próprio autor (2021). 

Figura 2 - Pontos de ensaio de esclerometria na V29 e V30. Fonte: Próprio autor (2021). 

Para a investigação da resistência mecânica do solo, foi realizado o ensaio Capacidade de Suporte Califórnia 
(CBR). A coleta do solo para a realização do ensaio em laboratório, foi realizado a 4 metros da viga 04 (V04) 
e a 0,5m da borda do Pilar (P1), conforme identificado na Figura 3. 
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Figura 3 - Local de coleta de amostra de solo para ensaio CBR. Fonte: Próprio autor (2021). 

3. Resultados

As manifestações patológicas referem-se as fissuras/rachaduras apresentadas na fachada lateral direita do 
condomínio Vivenda Serena. A Figura 4 apresenta a edificação com as manifestações patológica identificadas, 
no qual temos, em 1, fachada lateral direita, em 2, fissuras próximas ao pavimento cobertura, em 3 e 4 
fissuras próximo aos vãos de janela da unidade habitacional do segundo pavimento. Ocasionadas 
possivelmente por movimentações térmicas e ausência de juntas de dilatação. 

Figura 4 - Anomalias na fachada lateral direita . Fonte: Próprio autor (2021). 

Após o mapeamento bidimensional das vigas da edificação, foi realizado o levantamento das manifestações 
patologicas presentes para se avaliar as causas geradoras das anomalias, conforme apresentado na Tabela 
1. 

Tabela 1 -  Delimitação e possíveis causas das fissuras. Fonte: Próprio autor (2021). 
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Após o mapeamento de fissuras, onde observa-se quais os pontos mais criticos do prédio, verifica-se a 
estimativa de resistência mecânica à compressão obtida nos ensaios realizados pela IPMATE, está 
apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 -  Resultado dos ensaios realizados pela IPMATE. Fonte: Próprio autor (2021). 

Através dos resultados obtidos na análise de escloremetria apresentados na Tabela 2, obtivemos uma 
resistência média para o concreto de 28,31 Mpa, possuindo uma divergência de resistência na viga V22 em 
relação as demais.  

Portanto, verifica-se que durante o processo executivo da obra, provavelmente não houve um controle 
tecnológico adequado do concreto, e consequentemente pode ser um agravante para a evolução das 
anomalias estruturais da edificação, no entanto, a resistência mecânica se encontra dentro dos padrões 
usuais de acordo com as normas e a prática de mercado, descrito na Tabela 3. 

Tabela 3 -  Resistência de concreto estrutural. Fonte: Próprio autor (2021). 
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3.1 Ensaio de Resistência do Solo 

A Figura 5 apresenta o processo da coleta da amostra do solo, no qual está subdividade em 4 etapas. 

Figura 5 - Processo de coleta da amostra, no qual temos, em 1, escavação, em 2, medição e coleta da amostra, em 3, 
exposição do solo até a camada coletada, em 4, reaterro do local. Fonte: Próprio autor (2021). 

Durante a execução da coleta da amostra, identificou-se que o solo apresenta as características de um solo 
siltoso amarelado até a profundidade de 115 cm, e possivelmente uma resistência mecânica insuficiente em 
suportar as cargas oriundas da edificação, conforme a resistência apontada no ensaio de CBR. 

Além disso, o solo provavelmente tem características geológicas de deformação inadequado para suportar 
as cargas da edificação, visto que possivelmente as anomalias são oriundas de um recalque diferencial, 
devido as características gerais de anomalias apresentadas na edificação. 

3.2 Anomalias Construtivas da Edificação 

Durante a avaliação estrutural realizada no condomínio Vivenda Serena, foram identificadas algumas 
anomalias construtivas no qual difere dos processos construtivos apontado na NBR 6118 (ABNT,2014). 
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Figura 6 - Anomalias construtivas identificadas na edificação, no qual temos, em 1, 2 e 3 exposições da armadura e 
cobrimento insuficiente do elementro estrutural, em 4, dimensão desuniforme da peça estrutural. Fonte: Próprio 

autor (2021). 

De acordo com as práticas construtivas e as recomendações apontadas nas NBR’s de estrutura de concreto 
armado atual e anteriores, não se prever reduções das seções dos elementos estruturais em pontos distintos 
do mesmo elemento estrutural, conforme apresentado na Figura 6, no elemento 4.  

Além disso, segundo a NBR 6118 (ABNT,2014), os elementos estruturais de concreto armado devem conter 
um cobrimento mínimo de 20 mm para lajes e 25 mm para vigas e pilares, de acordo com a classe de 
agressividade do ambiente. A Figura 7 apresenta os cobrimentos mínimos da norma vigente. 

Tabela 4 - Cobrimentos Mínimos. Fonte: NBR 6118 (2014). 

Segundo a NBR 6118 (ABNT,1980), item 6.3.3.1, “Qualquer barra da armadura, inclusive de distribuição, de 
montagem e estribos, deve ter cobrimento de concreto pelo menos igual ao seu diâmetro, mas não menor 
que 20 mm para concreto aparente no interior de edifícios”. 

4. Considerações Finais
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Através da inspeção estrutural e dos ensaios realizados na edificação, pôde-se constatar que as fissurações 
apresentadas ocorrem possivelmente por erros no dimensionamento estrutural, devido a não observância 
das recomendações apontadas nas NBRs.  

Dessa forma, em função das características geológicas do solo e do carregamento aplicado pela edificação, a 
estrutura está sofrendo um recalque diferencial, devido a ineficiência do solo/estrutura em suportar as 
cargas oriundas da edificação.  

Uma possível solução para as anomalias supracitadas neste documento, é a utilização de fibras de carbono 
para um reforço nos elementos estruturais. A princípio, a utilização da fibra de carbono, apresenta-se como 
a solução mais viável economicamente, devido as características apresentadas pela edificação. 

Para a solução do recalque diferencial, recomenda-se o aumento da seção transversal do elemento de 
fundação dos pilares, com o objetivo de reduzir as tensões aplicada no solo, e, consequentemente, a redução 
da área de influência do bulbo de tensões. Além disso, pode-se fazer a substituição do solo existente por 
outro, com características necessárias para suportar a deformação/carregamento da edificação, conforme 
proposto no laudo CBR realizado pela IPMATE. No entanto, necessita-se verificar a viabilidade econômica 
para execução. 
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Resumo: Diversos materiais de construção têm suas propriedades modificadas quando em presença de fogo. 
O concreto Portland é um desses materiais, que, quando submetido à altas temperaturas sofre alterações 
em sua microestrutura que podem interferir em seu comportamento mecânico, como por exemplo, a 
redução da resistência à compressão. O presente trabalho tem por objetivo avaliar as modificações das 
propriedades mecânicas e os danos causados em uma estrutura de concreto pós incêndio. Para isso foram 
utilizadas técnicas da engenharia diagnóstica, tais como vistoria, anamnese e realização de ensaios, 
destrutivos e não destrutivos, para verificação da qualidade do concreto, identificando a necessidade, ou 
não, de intervenção para reabilitação da estrutura. Os resultados da pesquisa evidenciaram a redução da 
vida útil e da durabilidade do concreto analisado, uma vez que a estrutura já apresentava características que 
favoreciam os mecanismos de deterioração. Portanto, foi constatada a necessidade de tratamento e reforço 
em todos os elementos estruturais da subestação. 

Palavras-chave: incêndio; concreto armado; durabilidade; engenharia diagnóstica. 

Abstract: Various construction materials have their properties modified when in the presence of fire. Portland 
concrete is one of those materials that, when subjected to high temperatures undergoes changes in its 
microstructure can interfere in its mechanical behavior, such as the reduction of compressive strength. This 
work aims to evaluate how changes in mechanical properties and the damage caused in a post-fire Portland 
concrete structure. For that, diagnostic engineering techniques were used, such as inspection, anamnesis, and 
tests, destructive and non-destructive, to verify the quality of the concrete identifying the need, or not, for 
intervention to rehabilitate the structure. The results showed a reduction in the useful life and durability of 
the concrete, since the structure already had characteristics that favored the deterioration mechanisms. 
Therefore, there was a need for treatment and reinforcement in all structural elements of the electric 
substation. 

Keywords: fire; reinforced concrete; durability; diagnostic engineering. 
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1. Introdução

Incêndios sãoeventos inesperados que podem implicar efeitos relevantes nas edificações, visto que os 
materiais de construção submetidos a ação do fogo podem: amolecer, fundir, se decompor ou carbonizar. 
Desta maneira, no decorrer da ação do fogo os danos causados aos materiais podem ocasionar deformação 
da estrutura ou permitir a propagação do fogo (BERTOLINI, 2010). 

A ação do fogo pode se manifestar diretamente sobre o concreto ou sobre a armadura de aço. Durante um 
incêndio, a transferência de calor pode ocorrer de 3 formas: condução, convecção e radiação. Britez e Costa 
(2011) afirmam que no interior da massa de concreto, predomina-se a condução devido ao gradiente térmico 
que é estabelecido entre o núcleo da massa (região interna, com temperatura fria) e a superfície da massa 
(região externa, com temperatura elevada em função do incêndio). A intensidade da transferência de calor 
depende das seguintes propriedades térmicas: condutibilidade, difusibilidade, calor específico e massa 
específica.  

O concreto pode ser caracterizado como um material que exibe um bom comportamento em altas 
temperaturas, devido a sua essência incombustível e baixa difusividade térmica da qual assegura uma lenta 
propagação de transitórios térmicos dentro dos componentes estruturais, bem como não exalar gases 
tóxicos (COSTA et al., 2002; COLOMBO, 2007). No entanto, o concreto é um material polifásico, composto 
pela pasta de cimento, agregado graúdo, agregado miúdo e ar dos poros e essa heterogeneidade é 
evidenciada quando esse material é exposto a elevadas temperaturas, em que cada componente se 
comporta de forma diferente. 

 As altas temperaturas causam alterações na microestrutura do concreto que podem variar de acordo com a 
dosagem e os insumos utilizados. Britez e Costa (2011) dizem que temperaturas em torno de 300°C podem 
ocasionar queda de aproximadamente 25% na resistência, enquanto que temperaturas próximas a 600°C, 
podem levar a redução de cerca de 75%. Os autores ainda ressaltam que, além das alterações sofridas na 
pasta de cimento, os agregados têm grande influência no comportamento térmico do concreto. Isso se deve 
ao grande volume que eles ocupam na massa de concreto, bem como sua composição mineralógica e 
reatividade. Sreenivasulu e Srinivasa Rao (2013) ainda dizem que à medida que o aquecimento progride, há 
um aumento da pressão dos poros no concreto que continua a aumentar até que a tensão interna se torne 
tão grande que resulta em fragmentação explosiva, fenômeno conhecido como spalling. 

Outro fator importante destacado por Guo e Shi (2011) é como ocorre o resfriamento do concreto. O óxido 
de cálcio produzido pela degradação da pasta de cimento ou dos agregados pode hidratar-se a hidróxido de 
cálcio quando em contato com a água. Sendo que, pode perder até 10% da sua resistência inicial, 
dependendo da temperatura atingida e do tipo de resfriamento adotado, sendo quanto mais rápido o 
resfriamento, maior a perda de resistência inicial do material. 

Numa situação de incêndio, o CO2 gerado entra na massa de concreto e reage com os constituintes alcalinos 
desse material, como o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] presente em sua composição. Dessa reação resulta a 
formação do carbonato de cálcio (CaCO3) provocando um descréscimo na alcalinidade, levando o pH que 
antes era elevado, em torno de 13, para um valor próximo de 9. Conforme Andrade (1992) este valor de pH 
é insuficiente para proteger a armadura contra corrosão. Zhu et al. (2016) afirmam que a corrosão das 
armaduras devido à carbonatação do concreto é um problema significativo para a redução da resistência e 
durabilidade das estruturas de concreto armado. 

Muitos estudos do comportamento de concreto em situação de incêndio são feitos com corpos-de-prova 
padronizados. No entanto, em elemento estrutural, os danos causados durante um incêndio dependem de 
fatores como seção transversal, taxa de aço e sua configuração das armaduras, do carregamento e da 
conexão com os outros elementos do sistema estrutural (BRITEZ e COSTA, 2011). Dessa forma, torna-se 
importante a realização de um estudo com avaliação do comportamento e da qualidade do concreto, em 
situação real, após um incêndio. 

Sendo assim, o presente trabalho objetiva avaliar os danos na estrutura de concreto armado da subestação 
elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo após a ocorrência do incêndio no dia 03 de maio de 2019, 
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por meio de ferramentas da engenharia diagnóstica, de modo que se possa identificar a necessidade ou não 
de intervenções para reabilitação da estrutura. 

2. Abordagem Metodológica

Para a avaliação dos danos à estrutura da subestação da UFES causados por um incêndio foi realizado um 
levantamento de subsídios, englobando revisão de literatura, vistoria ao local, anamnese do caso e realização 
de ensaios em campo e em laboratório. 

A vistoria aconteceu no dia 27 de junho de 2019 às 13h. Foi realizado um relatório fotográfico do local, 
analisando a extensão do sinistro e determinando quais ensaios deveriam ser realizados e quais elementos 
estruturais provavelmente apresentariam maior risco e vulnerabilidade. 

Logo após foi realizada uma anamnese a fim de levantar os subsídios para o entendimento dos fatos 
relacionados ao sinistro. Por fim, foi determinado quais ensaios seriam realizados para investigar a 
integridade do concreto sinistrado. Esses foram: os ensaios de velocidade de propagação da onda 
ultrassônica, espectroscopia por indução colorimétrica, ensaio de dureza superficial pelo esclerômetro de 
deflexão, potencial de corrosão e extração de testemunho para ensaio de resistência à compressão. Na Figura 
1 é apresentado o croqui da Sala do Transformador 1 com a indicação dos pontos onde os ensaios foram 
realizados. 

Figura 1 - Croqui da Sala do Transformador 1 com indicação dos pontos de realizaçao dos ensaios 

2.1 Ensaio de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas - ABNT NBR 8802:2019 

Segundo Carvalho et al. (2013) o ensaio de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas é um método 
não destrutivos que tem como objetivo verificar a homogeneidade e qualidade do concreto, detectando 
falhas internas e profundidade de fissuras. O equipamento utilizado nesta pesquisa foi o da marca Proceq 
modelo Pundit Lab+. O Quadro 1 traz a classificação que relaciona a velocidade da onda com a qualidade do 
concreto. 

Quadro 1 – Classificação relacionando velocidade à qualidade do concreto. Fonte: CANOVAS apud CARVALHO, 2013 

Velocidade (m/s) Qualidade 

> 4500 Excelente 

3500 – 4500 Boa 

3000 – 3500 Duvidosa 

2000 – 3000 Ruim 

< 2000 Muito Ruim 
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2.2 Ensaio de potencial de corrosão - ASTM C 876:2015 

De acordo com Helene (1993) o ensaio de potencial de corrosão tem como objetivo classificar a probabilidade 
de corrosão nas armaduras dos concretos armados e monitorar as estruturas ao longo do tempo. Medeiros 
et al. (2013) dizem que essa técnica é a mais rápida e com menor custo existente para identificar as zonas de 
armaduras despassivadas, indicando as regiões de iniciação da corrosão das armaduras que necessitam de 
análises e reparos.  

Segundo Mehta e Monteiro (2008) o potencial de corrosão no aço do concreto armado pode ser medido 
como a diferença de voltagem entre o aço e um eletrodo de referência em contato com a superfície do 
concreto. 

O ensaio de potencial de corrosão ainda não é normalizado no Brasil, sendo então utilizada a norma 
americana ASTM C 876:2015 como base para o procedimento. No Quadro 2 são apresentadas as 
probabilidades da existência de corrosão de acordo com faixas de potencial. 

Quadro 2 - Avaliação do potencial de corrosão em estruturas de concreto armado. Fonte: Adaptado da ASTM (2015) 

Faixa de potencial (mV) Probabilidade de existência de corrosão 

Mais positivo que - 200 Baixa, inferior a 10% 

Entre -200 e -300 Incerta 

Mais negativo que - 300 Alta, superior a 90% 

2.3 Espectroscopia por indução colorimétrica - DIN EN 14630:2007 

O ensaio de espectroscopia por indução colorimétrica com aspersão de fenolftaleína tem por objetivo medir 
a frente de carbonatação. Este ensaio ainda não é normalizado no Brasil, para sua realização utiliza-se os 
procedimentos da norma alemã DIN EN 14630:2007. 

O concreto é considerado em boas condições para que proteja a armadura quando possui um pH maior que 
12. Sahuinco (2011) diz que se no contato da solução de fenolftleína com a superfície do concreto, esta
adquirir a cor magenta, o pH do concreto está adequado para proteger a armadura, caso a superfície
mantenha sua cor inalterada, o pH do concreto está abaixo de 9. Com a profundidade do concreto de baixo
pH consegue-se estimar o tempo em que a armadura perderá a camada passivadora que o protege da
corrosão (CASCUDO, 1997, apud, SILVA, 2010).

2.4 Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - ABNT NBR 7584:2012 

Segundo Helal et al. (2015) o ensaio de dureza superficial pelo esclerômetro de deflexão é uma técnica 
simples, rápida e não destrutiva que tem como objetivo medir a dureza superficial e correlacioná-la com a 
resistência à compressão do concreto. Ressalta-se que a resistência à compressão encontrada por meio da 
dureza superficial do concreto pode ser influenciada por fatores diversos, o que traz falta de confiabilidade 
aos resultados, portanto, optou-se pela realização deste ensaio apenas como uma análise preliminar. O 
ensaio foi realizado em P13, P9 e V6. 

2.5 Extração de testemunho e ensaio de resistência à compressão axial - NBR 7680-1:2015 

A extração de testemunho é um procedimento realizado para a obtenção de corpos-de-prova de concretos 
já moldados e endurecidos para avaliação de suas condições de uso. A NBR 7680-1:2015 trata de ensaios de 
resistência à compressão realizadas em extrações de testemunhos, dentre outras finalidades, para a 
verificação da segurança estrutural em obras existentes que passaram por situação de incêndio. Foi extraído 
um testemundo em P13 e suas dimesões estao descritas no Quadro 4. 

3. Resultados e Discussões
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3.1 Vistoria e Anamnese 

O sinistro ocorreu na Subestação de energia elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo, situada no 
endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES 29075-010. A edificação é composta por apenas 
um pavimento e tem área total de 241.80 m², composta por 3 salas, aqui denominadas Sala do transformador 
1, Sala do transformador 2 e Sala elétrica. 

O sistema estrutural da edificação é composto por: sapatas, pilares e vigas de concreto armado convencional, 
e laje pré-moldada de concreto com blocos cerâmicos. A edificação possui vedação vertical em blocos de 
concreto, revestimento de paredes e teto de argamassa e pintura com tinta acrílica. O piso é industrial, 
também de concreto. A cobertura da edificação é composta por telhas de fibrocimento. 

Nas Salas do Transformador 1 e 2, encontravam-se um transformador da marca COMTRAFO, em 
funcionamento, com isolamento a óleo em cada sala. Na sala elétrica, encontravam-se cubículos elétricos, 
alguns eletrificados, outros não, transformadores de menor capacidade, deseletrificados, além de sistema 
de ar condicionado em funcionamento. 

O cômodo mais danificado pelo incêndio foi a Sala do Transformador 01, onde ocorreu o incêndio. Nela foi 
possível verificar algumas anomalias, sendo as principais vistas na Figura 2. Verificou-se também que não 
houve ocorrência de desplacamento de camadas de concreto e de exposição das armaduras, indicando que 
o incêndio não atingiu condições de temperatura e de duração necessárias para desencadear o spalling.

Figura 2 - Condições da edificação 

A Sala do Transformador 02 não tem ligação direta com a Sala do Transformador 01, onde foi o foco do 
incêndio, porém verificou-se a presença de áreas escurecidas na parede em comum as duas salas, nos pontos 
de passagem da eletrocalha de um cômodo para o outro. A Sala Elétrica também não tem comunicação direta 
com a Sala do Transformador 01, mas a parede entre os dois cômodos apresentou fissuração no encontro da 
viga de cobertura e a alvenaria. Além disso verificou-se a presença de áreas escurecidas na proximidade 
dessas fissuras e no ponto de passagem de eletroduto de um cômodo para outro. 

Na anamnese foi verificado que a edificação teve sua construção no ano de 2007 e percebeu-se, através do 
projeto estrutural, que toda a edificação foi projetada com concreto é convencional com fck 25MPa, fator 
água/cimento 0,6, armadura longitudinal CA 50A e transversal CA 60. Entretanto, foram encontradas algumas 
incompatibilidades entre o projeto e a edificação construída.  

Em análise aos projetos, a observação mais expressiva foi a ausência de projeto de detecção e combate a 
incêndio, além da modificação na compartimentação da sala do transformador 1. A locação dos pilares P13 
e P14 foi executada diferente do projetado e finalmente, há vigas que não estão de acordo com o projeto de 
vigas e o de locação das vigas intermediárias.  

Com relação ao acontecimento do incêndio, o mesmo ocorreu no dia 03/05/2019 no final da manhã. 
Inicialmente foram notados locais na universidade que sofreram falta de luz. O corpo de bombeiros foi 
acionado às 12h07, e às 12h30 as equipes de combate chegaram ao local e iniciaram o combate às chamas. 
Desde o início da chama até o início do seu combate, transcorreram-se aproximadamente 25 minutos. 

Desplacamento 

Beiral com 
quebras 

Eletrocalhas e 
eletrodutos 
contorcidos 

Fissuras 
mapeadas 

Alteração da 
coloração 

Rompimento 
dos blocos 
cerâmicos 
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado na rede elétrica, em seguida atingido um 
transformador, na Sala do Transformador 1 e se expandiu para a área de vegetação do campus. Foi feito o 
combate e o rescaldo nas edificações e vegetação adjacente por quatro equipes do Corpo de Bombeiros. 

3.2. Ensaio de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas - ABNT NBR 8802:2019 

As velocidades de propagação de ondas ultrassônicas obtidas nos pontos P13, P9 e V6 foram 
respectivamente: 2055, 2582 e 2760 m/s. A partir desses resultados nota-se que o concreto pode ser 
classificado como de qualidade ruim. 

3.3. Ensaio de potencial de corrosão - ASTM C 876:2015 

A tensão obtida no ensaio de potencial de corrosão para o pilar P13 foi de –233mV. Pelo Quadro 2, adaptado 
da norma ASTM C 876 (ASTM, 2015), esse valor indica que a probabilidade de existência de corrosão é 
incerta, podendo estar entre 10 e 90%. 

3.4. Espectroscopia por indução colorimétrica - DIN EN 14630:2007 

A asperção de fenolftaleína se deu também no pilar P13, ao lado de onde foi realizado o ensaio de propagação 
de ondas ultrassônicas, e na mesma abertura do ensaio de potencial de corrosão. Na Erro! Fonte de 
referência não encontrada. verifica-se que após a aspersão da fenolftaleína, o concreto não alterou a 
coloração na parte esquerda da imagem, indicando que nessa região existe uma frente de carbonatação de 
aproximadamente 2.13 cm, que atinge todo o cobrimento, chegando à armadura. Como essa região 
encontra-se carbonatada, o pH do concreto reduziu, o que significa que a armadura perdeu sua camada 
passivadora, ficando assim sem proteção contra a corrosão. O ensaio de potencial de corrosão mostrou que 
a armadura se encontra na zona de incerteza na probabilidade de existência de corrosão, o que indica que 
tal processo já possa estar ocorrendo e que vem a ser favorecido pela redução do pH do concreto devido a 
sua carbonatação.  

Na parte a direita, o concreto tomou a coloração magenta próximo a armadura, indicando que o pH dessa 
ainda se encontra básico, conferindo proteção a armadura. No entanto, próximo a superfície o concreto não 
alterou a coloração, mostrando outra frente de carbonatação de aproximadamente 1.57cm.  

Quando se compara as duas regiões, nota-se que a superfície a esquerda estava mais em contato com o fogo 
e calor, pois estava voltada para dentro do local do incêndio, por esse motivo a carbonatação foi mais intensa. 

Figura 3 - Ensaio de Espectroscopia por indução colorimétrica 

3.5. Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - ABNT NBR 7584:2012 

Os valores dos índices esclerométricos e das respectivas resistências à compressão são encontrados na 
Quadro 3. Pode-se observar que os fck obtidos estão acima do previsto em projeto, que era de 25 MPa. A 
ABNT 7584:2012 ressalta que a camada de carbonatação pode interferir de forma significativa nesse 
resultado. Em casos extremos e em função da espessura da camada de carbonatação, os valores estimados 
podem superar em mais de 50% os valores originais de resistência. Segundo essa mesma norma, outros 
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fatores como a massa específica do concreto, a esbeltez do elemento estrutural, a proximidade entre a área 
do ensaio e a falhas no concreto, entre outros, podem estar influenciando no aumento da resistência. 

Quadro 3 - Índices esclerométricos e fck do ensaio de dureza superficial 

Peça Estrutural Índice esclerométrico Resistência à Compressão (MPa) 

P13 40.9 42 

V05 41.8 36 

P09 41.5 43 

V6 
40.1 32 

42.5 38 

3.6. Extração de testemunho e ensaio de resistência a compressão axial - NBR 7680-1:2015 

Após a extração do testemunho, na parte superior do pilar P13, foi aspergido fenolftaleína e notou-se que o 
concreto não alterou a coloração em uma espessura aproximada de 1.68cm, logo, nota-se uma frente de 
carbonatação, em que o pH se encontra mais baixo que o recomendado para a proteção das armaduras à 
resistência química.  

O Quadro 4 apresenta dados referentes ao ensaio de compressão do testemunho e é verificado que a sua 
resistência à compressão apresentou um fck de 19.9 MPa, o que representa apenas 80% da resistência 
indicada no projeto estrutural. É possível que essa redução tenha se dado por causa do incêndio ocorrido, 
porém não se pode afirmar uma vez que não se sabe ao certo qual foi a resistência executada na obra, pois 
erros na execução ou até mesmo na dosagem do concreto podem ter acontecido. 

Quadro 4 - Dados referentes ao ensaio de compressão do testemunho 

CP 

N° 

Idade 
(dias) 

Diâmetro 

d (cm) 

Altura 

h (cm) 

Massa Específica 
Aparente (kg/m²) 

Resistência 
Compressão fct, ext, 

inicial (MPa) 

Resistência 
Compressão* 

fci, ext (MPa) 

Tipo de 
Ruptura 

1 > 360 7.39 15.3 2316 18.1 19.9 B 

(*) Correção relativa à relação h/d, coeficientes (k1 a k4). Não foi feita correção em relação à idade 

4. Conclusões

Ainda não foi possível saber como o sinistro realmente iniciou, mas diante das informações obtidas nas 
vistorias e dos resultados dos ensaios, conclui-se que a estrutura foi afetada. O aço presente no local 
contorceu, indicando que as temperaturas atingiram pelo menos 700°C, temperatura na qual esse fenômeno 
ocorre. Os ensaios de ultrassom mostraram que a qualidade do concreto de pilares e vigas está ruim, o que 
corrobora com a camada carbonatada nesses mesmos elementos. Essa camada é responsável pelos altos 
resultados da resistência no ensaio de dureza superficial por esclerômetro de reflexão. A presença dessa 
camada reduz o pH do concreto, desprotegendo as armaduras, que já se encontram na zona de incerteza 
quanto a probabilidade de ocorrência de corrosão. A extração do testemunho mostrou uma queda de 
resistência à compressão em relação a especificação de projeto, que pode ser efeito do incêndio na estrutura, 
que devido as altas temperaturas causou a degradação de parte do C-S-H, estrutura que fornece resistência 
ao concreto. 

Além disso, em relação a carbonatação do concreto, a frente de carbonatação observada no pé do pilar foi 
maior que a observada no testemunho extraído, que se encontrava na parte superior do mesmo pilar. Isso 
mostra que a intensidade do dano foi maior na parte inferior, que provavelmente teve maior contato com o 
fogo. Sabendo-se que o pé do pilar é a parte mais solicitada neste elemento em termos de cargas, deve-se 
atentar quanto a capacidade de carga que este pode suportar visto que já se encontra carbonatado. 
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Dessa forma, a estrutura encontra-se danificada, com evidências de redução da vida útil devido à frente de 
carbonatação que já atingiu as armaduras, afetando a durabilidade e o desempenho estrutural. Nesse 
sentido, é preciso que haja tratamento e reforço em todos os elementos estruturais da subestação. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem a Universidade Federal do Espírito Santo por ceder o espaço para a realização dessa 
pesquisa. Aos técnicos do laboratório e ao Laboratório de Ensaios em Materiais de Construção (LEMAC) que 
auxiliaram na execução dos ensaios. 

Referências Bibliográficas 

Andrade, M. D. C. (1992). Manual para diagnóstico de obras deterioradas por corrosão de armaduras. São 
Paulo: Pini. 

Bertolini, L. (2010). Materiais de construção: patologia, reabilitação, prevenção. São Paulo: Oficina de Textos. 

Britez, C.A., Costa , C. N. (2011). Ações do fogo nas estruturas de concreto. In: ISAIA, G. C. Concreto: Ciência 
e Tecnologia. 1 ed. São Paulo: IBRACON, p. 1029-1068. 

Carvalho, C. H., Macedo, M. C. S. S., Severo Junior, J. B., Griza, S., Andrade, C. E. C. De, Santos, A. A. Dos, 
Barreto, L. S. (2013) Estudo comparativo das técnicas não destrutivas de ultrassom e esclerometria na 
avaliação do desempenho mecânico de estruturas em concreto armado. XII Congreso Latinoamericano de 
Patología de la Construcción y XIV Congreso de Control de Calidad en la Construcción CONPAT-Colombia. 

Colombo, M., Felicetti, R. (2007). New NDT techniques for the assessment of fire-damaged concrete 
structures. Fire Safety Journal, v. 42, n. 6-7, p. 461-472 

Costa, C. N., Figueiredo, A. D., Silva, V. P. (2002). Aspectos tecnológicos dos materiais de concreto em altas 
temperaturas. Sustentabilidade, arquitetura, desenho urbano: seminário internacional - NUTAU'2002, 
São Paulo, Brasil; Outubro, 2002. 

Helal, J., Sofi, M., Mendis, P. (2015). Non-Destructive Testing of Concrete: A Review of Methods. Electronic 
Journal of Structural Engineering, v. 14(1), p. 97–105 

Helene, P. R. L. (1993). Contribuição ao estudo da corrosão em armaduras de concreto armado. Tese de Livre 
Docência. University of Sao Paulo (USP), São Paulo, Brasil. 

Guo, Z., Shi, X. (2011). Experiment and calculation of reinforced concrete at elevated temperatures. Elsevier, 
2011. 

Medeiros, M. H. F., Knuutila, M., Pereira, E., Helene, P. (2013). Inspection of buildings in Rio de Janeiro-Brazil: 
Proving the greater tendency of corrosion at the base of reinforced concrete columns using potential 
corrosion technique. American Journal of Engineering Research (AJER), v.2, p.102-112. 

Mehta, P. K., Monteiro, P. J. M. (2008). Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. 3 ed. São Paulo: 
IBRACON. 

Sahuinco, M. H. C. (2011). Utilização de métodos não destrutivos e semi-destrutivos na avaliação de pontes 
de concreto. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

Silva, E. P. Da. (2010). Avaliação do potencial de corrosão de concretos estruturais produzidos segundo as 
prescrições da NBR 6118, submetidos a ensaio de corrosão acelerado. Universidade Federal do Ceará, 
Ceará, Brasil. 

Sreenivasulu, A., Srinivasa Rao, K. (2013). The Effect of Temperature on Mechanical Properties of M100 
Concrete. American Journal of Engineering Research (AJER), v. 2, p. 152–157. 

Zhu, X., Zi, G., Cao, Z., Cheng, X. (2016). Combined effect of carbonation and chloride ingress in concrete. 
Construction and Building Materials, v.110, p. 369–380. 

1175



Velocidade de Propagação de Onda Ultrassônica em Concretos com Fibras  

Ultrasonic Wave Transmission Velocity in Fiber Reinforced Concrete 

Wellington de Macedo1, Luiz Carneiro2, Mayra Perlingeiro3 

1 Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, Brasil, wellemencivil@hotmail.com 
2 Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, Brasil, luizcarneiro@id.uff.br 

3 Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, Brasil, mayraperlingeiro@id.uff.br 

Resumo: O ensaio para determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica é um dos métodos 
não destrutivos mais utilizados para a avaliação da homogeneidade, a detecção de imperfeições e o 
monitoramento de variações ao longo do tempo em concretos. Este trabalho apresenta resultados da 
velocidade de propagação de onda ultrassônica obtidos a partir de concretos com fibras. Os espécimes de 
concreto possuíam resistência convencional ou alta resistência e continham diferentes tipos de fibras 
dispersas e descontínuas (aço, vidro, polipropileno, poliolefina, nylon e PET). Verificou-se que, dependendo 
do tipo de fibras, a velocidade de propagação de onda ultrassônica aumenta com o incremento do teor 
volumétrico de fibras e que a relação entre a velocidade de propagação de onda ultrassônica e a resistência 
à compressão do concreto com fibras parece existir de forma clara. 

Palavras-chave: Velocidade de propagação de onda ultrassônica; Resistência à Compressão; Concreto; 
Fibras. 

1. Introdução

O ensaio para determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica, aqui denominado ensaio de 
ultrassom, é um método não destrutivo, pois utiliza ondas mecânicas que não causam danos ao concreto, de 
modo que um corpo de prova de concreto pode ser testado repetidamente no mesmo local durante um 
período de tempo. 

Os resultados desse ensaio são influenciados por diferentes fatores, dentre os quais, segundo a norma ABNT 
NBR 8802 (2019), destacam-se a distância entre as superfícies de contato dos transdutores do equipamento 
ultrassônico, a presença de armadura no concreto, a densidade, composição, condição de concretagem, tipo 
de adensamento e idade do concreto, o tipo dos agregados e do cimento, e a direção de ensaio. 

Além desses fatores, Malhotra e Carinho (2004) acrescentam o modo de contato dos transdutores do 
equipamento ultrassônico no concreto, a temperatura, umidade e condição de cura do concreto, o tamanho 
e a forma do corpo de prova de concreto e o nível de tensão a que está submetido o concreto.  

As falhas internas, homogeneidade, profundidade de fissuras e alterações no concreto, tais como 
deterioração devido à exposição em ambiente químico agressivo e danos acarretados por ciclos de 
congelamento e descongelamento, podem ser detectadas por meio do ensaio de ultrassom. Além disto, este 
ensaio é utilizado para se avaliar a resistência e a qualidade do concreto. 

É de conhecimento geral que o concreto com fibras, dependendo do tipo e teor volumétrico das fibras, pode 
apresentar ou não resistência superior à do mesmo concreto sem fibras. Uma das formas para corroborar 
este resultado é submeter o concreto com fibras ao ensaio de ultrassom. 
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Alguns estudos encontrados na literatura relataram que, dependendo do tipo de fibras, a velocidade de 
propagação de onda ultrassônica aumenta com o incremento do teor volumétrico de fibras. Outros estudos 
verificaram que existe uma relação entre a velocidade de propagação de onda ultrassônica e a resistência à 
compressão do concreto com fibras. 

Neste trabalho, apresentam-se resultados encontrados na literatura sobre a velocidade de propagação de 
onda ultrassônica de diversos concretos com diferentes tipos de fibras dispersas e descontínuas (aço, vidro, 
polipropileno, poliolefina, nylon e PET) junto com a análise destes. 

2. Ensaio de ultrassom

Neste ensaio utiliza-se um equipamento ultrassônico, que é dotado de circuito gerador-receptor, transdutor-
emissor e transdutor-receptor, circuito medidor de tempo, cabos coaxiais e barra de referência para aferição 
do equipamento. Na Figura 1, pode-se visualizar um equipamento suiço modelo TICO Ultrasonic Testing 

Instrument da marca Proceq. Possui dois transdutores de 54 kHz e frequência de propagação da onda entre 
24 kHz e 500 kHz.  

Figura 1 – Equipamento de ultrassom 

Em laboratórios de pesquisa, em geral, cilindros de concreto servem como corpos de prova para o ensaio de 
ultrassom. O corpo de prova cilíndrico de concreto é deitado em uma superfície horizontal, após a superfície 
dos seus topos inferior e superior ser plana, lisa e limpa, e tem seu comprimento medido, como mostra a 
Figura 2a. 

Uma fina camada de acoplante (vaselina) é aplicada nas faces dos transdutores e nas superfícies dos topos 
inferior e superior do cilindro de concreto, como pode ser visto na Figura 2b. 

Os transdutores do equipamento ultrassônico são posicionados sobre as superfícies do corpo de prova 
cilíndrico de concreto, de modo que seja feita a leitura do tempo de deslocamento das ondas ultrassônicas 
entre os topos a fim de se obter a sua velocidade de propagação, de acordo com o que se vê na Figura 2c. 

(a) Leitura do tamanho do cilindro de concreto (b) Aplicação de vaselina no cilindro de concreto

Figura 2 – Etapas do ensaio de ultrassom em concreto (Saraiva, 2017) (continua) 
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(c) Leitura do tempo de deslocamento das ondas ultrassônicas no cilindro de concreto

Figura 2 – Etapas do ensaio de ultrassom em concreto (Saraiva, 2017) (continuação) 

Como os transdutores do equipamento ultrassônico são posicionados nos topos opostos do cilindro de 
concreto (v. Figura 2), a transmissão da onda ultrassônica é direta, de forma que a energia do pulso é máxima 
e é totalmente transmitida e recebida pelos transdutores. 

Segundo a norma ABNT NBR 8802 (2019), além da transmissão direta exibida na Figura 2, existem a 
transmissão indireta com os transdutores na mesma face e a transmissão semidireta com os transdutores 
nas faces adjacentes, como se vê nas Figuras 3a e 3b.  

(a) Transmissão semidireta (b) Transmissão indireta

Figura 3 – Tipos de transmissão da onda ultrassônica em concreto 

3. Velocidade de propagação de onda ultrassônica

A Equação 1 expressa a velocidade de propagação de onda ultrassônica, cujo valor é obtido por meio de um 
equipamento ultrassônico. 

� = �/� (1) 

onde � é a velocidade de propagação de onda ultrassônica, expressa em m/s, � é a distância entre os pontos 
de acoplamento dos centros das faces dos transdutores, expressa em m, e � é o tempo decorrido desde a 
emissão da onda ultrassônica até a sua recepção, expresso em s. 

Vários são os fatores influentes no valor da velocidade de propagação de onda ultrassônica, dependentes 
principalmente das propriedades e características do concreto. 

Segundo Malhotra e Carinho (2004), caso a pressão de contato entre os transdutores do equipamento 
ultrassônico e o concreto seja realizada de maneira inadequada, a leitura de velocidade de propagação de 
onda ultrassônica pode ser incorreta.  

Para uma mesma composição de concreto, o concreto com agregado do tipo cascalho apresentou velocidade 
de propagação de onda ultrassônica mais baixa, enquanto o concreto com agregado do tipo calcário, maior 
velocidade de propagação de onda ultrassônica. A velocidade de propagação de onda ultrassônica do 
concreto com agregado do tipo granito sitou-se entre as velocidades de propagação de onda ultrassônica 
destes dois outros concretos. 

Para um concretos com valor de resistência à compressão similar, aqueles que continham maior teor de 
agregado apresentaram uma maior velocidade de propagação de onda ultrassônica. 
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O tipo de cimento não influenciou significativamente a velocidade de propagação de onda ultrassônica, mas 
seu grau de hidratação, sim. Incrementos no grau de hidratação do cimento levaram ao aumento da 
velocidade de propagação de onda ultrassônica. 

Com o acréscimo da relação água-aglomerante em concretos, a velocidade de propagação de onda 
ultrassônica diminuiu, desde que os outros componentes dos concretos fossem os mesmos. 

A incorporação de ar em concretos pareceu não influir na relação entre a velocidade de propagação de onda 
ultrassônica e a resistência do concreto à compressão. 

O efeito da idade do concreto na velocidade de propagação de onda ultrassônica foi semelhante ao efeito 
no desenvolvimento da resistência do concreto. A velocidade de propagação de onda ultrassônica aumentou 
rapidamente nas primeiras idades de cura do concreto e se estabilizou em um valor limite antes do concreto 
atingir sua resistência. 

Variações de temperatura entre 5 oC e 30 oC não tiveram efeito significante na velocidade de propagação de 
onda ultrassônica. Para temperaturas até 60 oC, recomendou-se que se aumente a velocidade de propagação 
de onda ultrassônica em até 5%, enquanto para temperaturas até -4 oC, se diminua a velocidade de 
propagação de onda ultrassônica em até 1,5%. 

A velocidade de propagação de onda ultrassônica de concretos saturados foi 4% a 5% maior que a de 
concretos secos ao ar. 

Comprimentos de caminho percorrido pela onda ultrassônica em concreto menores tenderam à velocidade 
de propagação de onda ultrassônica mais variável e um pouco mais alta, devido à natureza não homogênea 
do concreto. 

Na maioria dos casos, a velocidade de propagação de onda ultrassônica não depende do tamanho e da forma 
de um corpo de prova de concreto. Para concreto com velocidade de propagação de onda ultrassônica de 
cerca de 3700 m/s e para frequência de transdutor de 54 kHz, o comprimento da onda ultrassônica é de cerca 
de 68 mm. Portanto, um corpo de prova deste concreto, quando ensaiado com transdutor de frequência de 
54 kHz, deve ter dimensão lateral mínima de 70 mm. 

A dimensão máxima do agregado graúdo também deve ser menor que o comprimento de onda ultrassônica, 
caso contrário, a energia da onda ultrassônica é atenuada a ponto de nenhum sinal claro ser detectado no 
transdutor receptor. 

A velocidade de propagação de onda ultrassônica geralmente não é afetada pelo nível de tensão no concreto. 
No entanto, quando o concreto é submetido a um nível muito alto de tensão (acima de 65% da resistência), 
formam-se microfissuras no interior do concreto, o que reduz consideravelmente a velocidade de 
propagação de onda ultrassônica (Malhotra e Carinho, 2004). 

4. Estudos sobre concretos com fibras

O Quadro 1 mostra algumas características (forma e dimensões dos corpos de prova, resistência média do 
concreto à compressão fc, tipo, comprimento lf e diâmetro equivalente df das fibras) dos concretos com fibras 
coletados na literatura, que foram utilizadas na análise feita neste trabalho. 

Os corpos de prova de concreto com fibras eram, em sua maioria, cilindros de 100 mm x 200 mm ou de 
150 mm x 300 mm (diâmetro x altura) de dimensões. Nos estudos de Nik e Omran (2013), Rahmani et al. 
(2013), Al-Ridha et al. (2017), Tsioulou et al. (2017), Hassiba et al. (2018) e Shiade e Tavakoli (2018), foram 
ensaiados cubos de 100 mm de aresta. Placas quadradas de 300 mm x 100 mm de dimensões também foram 
usadas nos ensaios de Gaspar (2016). 

Em todos esses corpos de prova, a velocidade de propagação de onda ultrassônica foi obtida por meio da 
transmissão direta da onda ultrassônica, tendo sido os transdutores do equipamento ultrassônico 
posicionados ao longo da maior dimensão dos corpos de prova de concreto.  

Concretos convencionais e de alta resistência , de ultra-alta resistência (Tsioulou et al., 2017), autoadensáveis 
(Nik e Omran, 2013; Al-Ridha et al., 2017; Shiade e Tavakoli, 2018) e leves (Al-Ridha et al., 2017) foram os 
tipos ensaiados pelos autores encontrados na literatura, cujos valores médios de resistência à compressão 
das vigas situaram-se entre 19 MPa e 112 MPa. 
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Quadro 1 – Características dos corpos de prova de concretos com fibras de outros autores 

Autor 
Corpo 

de prova 
fc (MPa) 

Tipo 

de fibra 

lf 

(mm) 

df 

(mm) 

Gebretsadik 

(2013) 

Cilindro 

100 mm x 200 mm 
60 a 70 Aço 19 0,60 

Nik e Omran 

(2013) 

Cubo 

100 mm 
68 a 89 

Aço - - 

Vidro - - 

Polipropileno - - 

Rahmani et al. 
(2013) 

Cubo 

100 mm 
42 a 56 PET 

0,15 a 
7 

- 

Gaspar 

(2016) 

Cilindro 

100 mm x 200 mm 

e 

Placa quadrada 

300 mm x 150 mm 

34 a 79 

Aço 50 1,00 

Poliolefina 50 0,50 

Reufi et al. 

(2016) 
- 28 a 39 

Aço 
30 ou 

50 
0,75 

Polipropileno 
12, 6 
ou 3 

- 

Al-Ridha et al. 
(2017) 

Cubo 

100 mm 
19 a 22 Aço 50 0,50 

Rocha 

(2017) 

Cilindro 

100 mm x 200 mm 
40 a 84 Poliolefina 35 0,50 

Santana 

(2017) 

Cilindro 

100 mm x 200 mm 
35 a 44 Poliolefina 

35 ou 
50 

0,50 

Saraiva 

(2017) 

Cilindro 

100 mm x 200 mm 
50 a 59 

Aço 50 1,00 

Poliolefina 50 0,50 

Tsioulou et al. 
(2017) 

Cubo 

100 mm 
102 a 112 Aço 13 0,16 

Hassiba et al. 
(2018) 

Cubo 

100 mm 
70 a 83 

Aço 50 0,50 

Polipropileno 12 - 

Shiade e Tavakoli 
(2018) 

Cubo 

100 mm 
64 a 70 

Aço 36 0,70 

Polipropileno 
50 ou 

60 
1,6 ou 

0,1 

Carrillo et al. 

(2019) 

Cilindro 

150 mm x 300 mm 
37 a 43 

Aço 50 1,05 

Polipropileno 50 0,68 

Pereira 

(2020) 

Cilindro 

100 mm x 200 mm 
24 a 53 

Aço 25,4 1,18 

Vidro 13 0,01 

Nylon 19 0,04 

Polipropileno 19 1,52 

1180



Velocidade de Propagação de Onda Ultrassônica em Concretos com Fibras

A maioria dos estudos encontrados na literatura contemplou o uso de fibras de aço e de fibras de 
polipropileno, nesta ordem. Gaspar (2016), Rocha (2017), Santana (2017) e Saraiva (2017) utilizaram fibras 
de poliolefina, enquanto Nik e Omran (2013) e Pereira (2020) fizeram o uso de fibras de vidro. Apenas 
Rahmani et al. (2013) e Pereira (2020) usaram fibras de PET e de nylon, respectivamente. 

5. Resultados e Análise

A Figura 4 apresenta os valores médios da resistência à compressão fc em função da velocidade de 
propagação de onda ultrassônica V dos concretos sem e com fibras, cujos tipos são de aço, polipropileno, 
poliolefina, vidro, PET e nylon. 

(a) Fibras de aço (b) Fibras de polipropileno

(c) Fibras de poliolefina (d) Fibras de vidro

(e) Fibras de PET (f) Fibras de nylon

Figura 4 – Valores médios de fc em função de V 

Verifica-se da Figura 4 que os valores médios de V dos concretos ficaram dentro da faixa de 3,39 km/s, para 
o concreto com fibras de polipropileno (v. Figura 4b), a 5,26 km/s, para o concreto com fibras de aço (v. Figura
4a).

Independentemente do tipo de fibras adicionadas ao concreto, nota-se da Figura 4 que os valores médios de 
V tenderam a aumentar com o incremento dos valores médios de fc. Isto é esperado, pois com o incremento 
dos valores médios de fc o concreto propende a ser mais denso e menos poroso. 
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Os valores médios da velocidade de propagação de onda ultrassônica V em função do teor volumétrico das 
fibras Vf dos concretos sem e com fibras estão reunidos na Figura 5. 

(a) Fibras de aço (b) Fibras de polipropileno

(c) Fibras de poliolefina (d) Fibras de vidro

(e) Fibras de PET (f) Fibras de nylon

Figura 5 – Valores médios de V em função de Vf

Em geral, constata-se da Figura 5 que os valores médios de V dos concretos com fibras diminuíram com o 
acréscimo dos valores de Vf. A presença de fibras acarreta a formação de poros no concreto, o que leva à 
diminuição da velocidade de propagação de onda ultrassônica.  

Percebe-se da Figura 5a que os valores médios de V dos concretos sem e com fibras de aço aumentaram com 
o incremento de Vf até o valor de 0,5%, devido à velocidade de propagação de onda ultrassônica do aço ser
maior que a do concreto simples, alcançando valores 1,2 vezes a 1,9 vezes maiores (Reufi et al., 2016), e
diminuíram para valores de Vf acima de 0,5%.

De acordo com as Figuras 5b e 5c, os valores médios de V dos concretos com fibras de polipropileno e de 
poliolefina, que é um tipo de polipropileno de alta resistência, tenderam a se estabilizar com o aumento de 
Vf.  

Na Figura 6 podem ser vistos os valores médios da resistência à compressão fc em função do teor volumétrico 
das fibras Vf dos concretos sem e com fibras. 
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De um modo geral, observa-se nas Figuras 6b, 6c, 6d e 6f que os valores médios de fc dos concretos com 
fibras de polipropileno, de poliolefina, de vidro e de nylon decresceram com o acréscimo de Vf, com exceção 
dos concretos com fibras de aço (v. Figura 6a) e PET (v. Figura 6e). 

(a) Fibras de aço (b) Fibras de polipropileno

(c) Fibras de poliolefina (d) Fibras de vidro

(e) Fibras de PET (f) Fibras de nylon

Figura 6 – Valores médios de fc em função de Vf

Os corpos de prova de concreto com fibras de aço penderam a apresentar maiores valores médios de fc com 
o crescimento de Vf (v. Figura 6a), devido à fibra de aço possuir resistência superior à do concreto simples.

Em contrapartida, os corpos de prova de concreto com fibras de poliolefina tenderam a apresentar menores 
valores médios de fc com o aumento de Vf (v. Figura 6c), ainda que a fibra de poliolefina possua resistência 
superior à do concreto simples.    

Os corpos de prova de concreto com fibras de PET (v. Figura 6e) voltaram-se a apresentar valores médios de 
fc estáveis com o acréscimo de Vf, apesar da fibra PET possuir resistência inferior à do concreto simples e ter 
sido adicionada com elevados valores de Vf. 

6. Conclusões

Este trabalho apresentou 170 resultados médios de resistência à compressão e de velocidade de propagação 
de onda ultrassônica de concretos sem ou com diferentes tipos de fibras dispersas e descontínuas (aço, vidro, 
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polipropileno, poliolefina, nylon e PET) encontrados na literatura. A partir da análise destes, pôde-se chegar 
às seguintes conclusões: 

- a velocidade de propagação de onda ultrassônica tendeu a aumentar com o incremento da resistência à
compressão do concreto, independentemente do tipo de fibras utilizado;

- a velocidade de propagação de onda ultrassônica cresceu com o aumento do teor volumétrico de fibras de
aço até o valor de 0,5%, propendeu a se estabilizar com o aumento do teor volumétrico de fibras de
polipropileno e de poliolefina, e diminuiu com o aumento do teor volumétrico de fibras de aço a partir de
0,5%;

- a resistência do concreto à compressão pendeu a decrescer com o acréscimo do teor volumétrico de fibras,
com exceção dos concretos com fibras de aço, de poliolefina e PET, nos quais os valores médios de fc

aumentaram, diminuíram e se estabilizaram, respectivamente;

- parece existir uma relação entre a velocidade de propagação de onda ultrassônica e a resistência à
compressão do concreto com fibras.
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Abstract: Large part of world Cultural Heritage is located in earthquake vulnerable areas and built with 
materials there available. The seismic events occurred in the course of the lives of these buildings have 
evidenced the strong dependence of the damages on the mechanical properties of the building materials. 
Recent seismic codes foresee for these buildings performance-based demands, so that the intervention 
materials’ properties should be correctly calibrated. This is especially true for traditional structural mortars, 
particularly the lime-based ones. Mechanical tests on samples of structural mortars taken from existing 
buildings are rare, so that laboratory reproduction of ancient mortars based on traditional composition 
allow to detect reference values for restoration materials fulfilling code requirements.  

This paper presents the results of a wide set of mechanical tests on a pozzolanic lime mortar, largely 
diffused in Southern Italy mortars. Three types of mortars and three different curing ages were tested and 
the results were analyzed, to assess the reliable use of traditional mortars in the restoration field.  

Keywords: ancient masonry building; pathology. 

1. Introduction

Lime mortars have been for centuries the materials to bond together bricks or natural stone blocks 
according the local availability to give rise to large part of the world architectural Cultural Heritage. Among 
the lime mortars the pozzolanic ones have a key role in all the Roman architecture and have been used in 
large part of the world following traditional compositions, since the Vitruvius treatise (Vitruvius, 1960) and 
until the XIX century treatises (Rondelet, 1827; Claudel et al., 1863). 

The assessment of ancient structures, often located in earthquake vulnerable areas, is a complex process 
involving historical analyses, structural models, vulnerability evaluations and should be carried on with 
great care (Monaco et al., 2018; Guadagnuolo and Faella, 2020c). The simple knowledge of the actual 
geometry of the structure cannot be in fact sufficient if not appropriately connected to a rational 
coordination of the information about the whole past of the monument (Frunzio et al., 2019; Bergamasco 
et al., 2017 and 2018) together with the material properties (Monaco et al., 2014; Guadagnuolo et al., 
2020b). The mix of natural pozzolan and lime has been the base of the mortars used in the course of 
history, so that rehabilitation interventions, especially those performed on Cultural Heritage (Gesualdo and 
Monaco, 2010; Buonocore et al., 2014), should involve the mechanical performances of the constituent 
materials and the reliability of their values should be referred to experimental tests (Guadagnuolo et al., 
2020a). Unfortunately the drawing of sufficient mortar samples is a difficult task to be performed, given the 
small dimensions of the mortar joints. The reliable information available from in situ tests is relative to 
physical-chemical properties, while the strength properties can be derived from by suitable theoretical 
models developed for the entire masonry (Gesualdo and Monaco, 2015). The Vicat’s studies (Vicat, 1818, 
1856) are the first systematic researches on the mechanical properties of the lime mortars. They are still 
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today a reference for experimental tests on lime mortar, but unfortunately the tests by Vicat were 
performed using different types sand only as an aggregate. The high quality mortars obtainable with the 
pozzolan have been included in other treatises of the time (Cavalieri San Bertolo, 1831) without the 
coherent organization and extension of Vicat experiments. In Southern Italy the pozzolanic mortars have 
been widely used during the century and are nowadays still in use, because of the large availability of this 
fine aggregate and the good quality mortars obtainable. 

In the last century decades the use lime mortar as a building material has been strongly reduced in favour 
of cement mortars, even in the restoration field, where severe damages can be observed after several 
years since the intervention. The correlated traditional workmanship has been lost too. In recent years, 
given the improvements in the technology processes, there has been a sort of recovery of traditional 
techniques in the cultural heritage field (De Matteis et al., 2019; Monaco et al., 2020). 

Lime mortars have been reconsidered for restoration, especially in combination with pozzolanic materials. 
On the other side, the development of numerical models for the analysis of masonry structures, in which 
the mechanical properties of mortar, in particular the tensile strength are essential features, whether for 
the in plane (Gesualdo et al., 2019, 2020) or the out of plane behaviour of masonry walls (Monaco et al., 
2014; Guadagnuolo et al, 2009) has promoted deepening studies on these aspects (Monaco et al., 2018).  

The mechanical properties of pozzolanic lime mortars are examined in this paper, taking into account the 
influence of different mix proportions respecting the classical treatises and different curing ages and 
conditions. The results can be the base for further discussion and reference for builders and designers in 
the restoration field, including improvements about the on-site curing conditions and time intervals. The 
main aim of the paper is in fact to give a contribute in the development of structural and restoration 
guidelines on traditional lime mortars. 

2. Laboratory tests

The laboratory tests were performed using three types of lime and the traditional Neapolitan pozzolan. The 
three different mix proportions in weight are reported in Table 1. The water dosage in the three cases was 
chosen to obtain a workable mortar, to reproduce the yard workmanship (Monaco et al., 2021a). 

Table 1 – Mix proportions 

Type Binder type/Aggregate Binder Aggregate Water 

A Industrial hydrated lime/Pozzolan 1.00 3.00 1.37 

B Industrial lime putty/Pozzolan 1.00 4.17 1.06 

C Laboratory lime putty/Pozzolan 1.00 4.11 1.13 

Tests were performed according to Italian standards developed in 1939 and still in use (RR.DD., 1939) and 
their minimum number and shape, together with the test types, are reported in Table 2.  

Table 2– Number and shape of the specimens and type of test 

Shape Type of test Number Length (mm) Depth (mm) Width (mm) 

Prisms Three point bending 12 40 40 160 

Small Cubes Compression 24 40 40 40 

Large Cubes Compression 12 70 70 70 

Briquette Direct tension 12 80 22.5 22.2 

The tests on large cubes were performed to investigate the influence of shape on the compressive strength, 
since in the tuff masonry heritage, largely diffused in Southern Italy, thick masonry joints are often present, 
and a reduction in the compressive strength was expected (Monaco et al., 2021b).  
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Since in several constitutive models for masonry the tensile strength plays a key role (Gesualdo et al, 2019, 
2020), direct tensile tests on briquettes have been performed, although these tests have not been recently 
sufficiently considered in the recent ASTM standards for repair of historic masonry (ASTM, 2017). 

Figure 1. (a) Italian Standard Briquette (b) American Standard Briquette. 

The investigated briquettes (RR.DD., 1939), whose dimensions are reported in Figure 1.a, are different from 
the standard ones (Army-C.O.E., 2001), in particular the minimum cross section is narrower, a true notch is 
absent, although the fracture cross section is more defined. Figure 1 presents a comparison of the two 
briquettes, while in Figure 2 the mould and the tension clips employed are reported.  

a b 

Figure 2. (a) Mold for the direct tensile tests (b) Tension clips. 

The mixture was placed in the moulds at 80% relative humidity, this last level maintained until the 
demoulding after 24 hours curing. The process was completed placing the specimens in water to have three 
different curing times: 28, 60 and 180 days, since the mechanical properties of hydraulic mortars are 
strongly dependent on the curing age (Monaco et al., 2021a). All the testing operations were performed at 
room temperature, while water curing lasted until the testing time. For every curing age, a small part of the 
specimens was air-cured to investigate the influence of the curing type on the final strength. In all the 
presented diagrams the air-cured specimens (dashed lines in all the diagrams) presented, as expected, a 
very low strength compared to that of the water cured specimens at the same age (continuous lines). 
Moreover, the increasing rate is lower too, especially in the third curing interval (60-180 days). It must be 
noted that the increasing rate of strength in all the tests is lower in the third interval for A-type mortar too. 
The A-type mortar is in fact made, differently from the other two types, with powdered lime. Its strength 
rate increment is faster with respect to the other two binders, since lime putty needs several months to 
complete curing, so that long time curing tests have been performed. It must be noted that the in situ 
mortars have often several centuries age and restoration mortars are expected to last a long time too. 

Figures 3 and 4 report the mean values of compressive strength of small cubes and large ones, 
respectively. As it can be noted, the values reported in Figure 3 are sensibly higher than those reported in 
Figure 4 and this can be referred to the different influence of the friction with the testing machine plates, 

a b 
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which in the first case produces a higher confinement. In addition, the curing time influence on the 
compressive strength of small cubes gives as a result a higher slope.  

Figure 3. Mean compressive strength of 40x40x40 mm cubes versus curing time 

Figure 5 and 6 report the mean values of indirect and direct tensile strength, evaluated respectively on 
standard prisms and briquettes. As it can be noted, the values of direct tensile strength are lower than 
those obtained by means of the three points bending test. Since the minimum cross sections of briquettes 
are very small, the only attention to be put in performing the tests is the laboratory manipulation to insert 
them in the testing machine. This is probably the reason of the actual distrust of the direct tensile tests. The 
low variation coefficient in all the test results performed in this campaign assures about the reliability of 
the tests. 

Figure 4. Mean compressive strength of 70×70×70 mm cubes versus curing time 
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Figure 5. Mean indirect tensile strength (3-points bending) versus curing time 

It must be noted that the mechanical performances of the three types of mortar tested by the authors 
are somewhat similar, with small differences due to the lime type. In particular, the laboratory slaked putty 
and the manufactured one, independently of the production process, give comparable results, as in the 
compression and the tension range. This can be a key aspect to be considered in the restoration field, when 
mortars have to be realized on the building site and often the time necessary to prepare a good quality lime 
putty is not available, so that a manufactured product resulting from a quality process is preferable. 

Figure 6. Direct tensile strength of briquettes versus curing time 

The actual Italian code provisions for mortars require at least three tests performed at days age, 
regardless of binder quality. The strength increasing rate of pozzolanic lime mortars show that the actual 
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curing time interval (28 days) is insufficient to evaluate their mechanical performance, so that a restoration 
code should take into account longer curing times. 

3. Conclusions

The performance based seismic codes have evidenced the need of investigations about the strength 
properties of the building materials, and in particular the lime mortars. In several cases (frescoes or other 
decorations) the drawing of samples is a difficult topic to pursue, in large part of the cases the mortar 
samples are too small to be useful in mechanical tests. The only way to have information about mortar 
mechanical properties is their reconstruction with actual materials and similar compositions and properties, 
according to the mix proportions reported in the architectural treatises. In this paper the most diffused 
mortars in Southern Italy since ancient times are investigated. Experimental tests performed on pozzolanic 
lime mortars realized on purpose with three different lime qualities have shown that the mechanical 
performances are very respectable and respect the requirements of actual seismic codes. This is true as 
long as curing conditions and mix proportions are correct. In other words, curing conditions of hydraulic 
mortars should be respected even in the building site, so that prescription about their correct conservation 
should be reported in the restoration design. Standard flexural, compressive and tensile tests, together 
with compressive tests on large cubic specimens were performed. The strength values obtained in all the 
three examined mortar types are higher than the minimum required for structural mortars by Italian 
Seismic Codes and the increasing rate shown is higher in the third time interval, so that indications on the 
restoration codes about the optimal time interval after which the tests should be performed are required.  
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Abstract: Masonry buildings are the main part of the Architectural heritage in the World. The need of 
preservation for the historical memory, together with the exigence of fruition and use, has evidenced the 
need of appropriate analysis tools. In general, the stresses in masonry structures are usually considerably 
lower than those required for their material failure, so that the stability is mainly due to their shape and 
self weight. These aspects allowed in the past the simple realization of construction models in a reduced 
scale in order to assess the stability. As the history has pointed out, the behaviour of constructions is 
strongly linked to the workmanship and the good realization of the construction details. Local or global 
collapse can occur in fact due to pathologies arising during the construction or to bad realization of 
construction details. This paper deals with this last aspect, examining three different masonry buildings: the 
first one is a brick masonry building in Bologna: San Barbaziano Church, the others are two Roman domus 
in two different archaelogical sites in Campania: Villa Regina (Boscoreale, Napoli) and Villa dei Misteri 
(Pompeii, Napoli). The defects have been divided into two classes: structural defects and non structural 
ones. It is shown that structural defects can cause a global damage and could involve significant 
interventions. 

Keywords: ancient masonry building; pathology. 

1. Introduction

Knowledge and understanding the damage and failure mechanisms of masonry structures are necessary to 
prevent catastrophic failures and enhancing effective restoration of historical masonry monuments. The 
optimum approach includes historical, experimental and numerical studies to achieve a good level of 
knowledge. There are in fact several aspects that should be examined before developing a restoration 
design (De Ponti et al., 2017). In particular, experience shows that a broader study of the monument, the 
history and architecture of the building, its material consistence and actual state are indispensable 
prerequisites for the successive analyses, in order to account for all initial and consecutive construction 
phases, previous interventions or additions (Bosiljkov et al., 2010; Asteris, et al., 2017). Furthermore, the 
results of the experimental investigations regarding geometrical data, the in situ evaluation of the materials 
mechanical characteristics (Monaco et al., 2021a and 2021b; Guadagnuolo et al., 2020a), the properties of 
the structural elements like masonry walls, arches, vaults and floors, the complex response of the 
construction to different possible actions, as well as the results of eventual previous monitoring can be 
crucial for reliable designing interventions on ancient structures (Monaco et al., 2014; Gesualdo and 
Monaco, 2015; Guadagnuolo et al., 2020b, 2020c). In the case of San Gimignano towers “...the construction 
is surprising, the method is based on very thick stone masonries and extraordinary mortars, with just a few 
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later exceptions where bricks were used” (Giorgi and Matracchi, 2017). Sometimes the structural 
conception of the building or an unsuitable realization of retrofit interventions (Krentowski et al., 2017) is 
the major cause of collapse. The simple knowledge of the material properties and the actual geometry of 
the structure cannot be in fact sufficient if not appropriately connected to a rational coordination of the 
information about the whole past of the monument (Frunzio et al., 2019). As the history has pointed out, 
the behaviour of constructions is strongly linked to the workmanship and the good realization of the 
construction details. Differently from the cases in which the strength of the masonry wall is directly 
involved, like in the in-plane failure (Gesualdo et al, 2019 and 2020; Monaco et al., 2018b), local or global 
collapse can occur in fact due to pathologies arising during the construction or to bad realization of 
construction details (Buonocore et al., 2014; Gesualdo et al., 2020). This paper deals with this last aspect, 
examining three different masonry buildings: the first one is a brick masonry building in Bologna: San 
Barbaziano Church, the others are two Roman domus in two different archaelogical sites in Campania: Villa 
Regina, Boscoreale, Napoli and Villa dei Misteri, Pompeii, Napoli. 

2. Structural construction pathologies: the San Barbaziano Church in Bologna

The unconsecrated San Barbaziano Church (Figure 1.a) is a brick masonry building at the corner of Via 
Barberia and Via Cesare Battisti in Bologna. It was built between 1608 and 1612 by Pietro Fiorini in place of 
the previous late Middle Age Monastery Church, become inappropriate according the new religious 
statements of the Trento Council. The Church is formed by a late Mannerist single nave with eight side 
chapels belonging to the original Church, separated by masonry piers and incorporated in the new building 
at the ground level (Figure 1.b). 

The higher part of the Church consists of the central nave only (45 length, 11m wide), with external 
masonry buttresses corresponding to the separation walls of the lower chapels. The walls are very slender, 
considering the 85 cm thickness of both façade, apsis walls and lateral walls of the ground level chapels. 
The longitudinal walls present 40 cm thickness at both the levels. The three-bay nave is longitudinally 
counterpointed by two barrel vaults with lunettes and a central bay with a cloister vault. A second cloister 
vault covers the apsis. 

a b c 

Figure 1. (a) San Barbaziano Church; plan of the building (b); (c) Laser-scanner survey of the Church. 

Eleven timber trusses provide support for the roof tiles. At the end of XVIII century the building was 
dismissed as Church and used as deposit, until the actual property, the Ministry for Cultural Heritage, 
Activities and Tourism has decided to plan retrofit interventions to change the use of the building. A 
complete diagnosis plan has been developed and realized to develop a restoration design for the reuse of 
the building (Bergamasco and Poggioli, 2012), including a laser-scanner survey (Figure 1.c). The 
considerations below a take in account only a part of the large survey conducted on the Church, in order to 
highlight the characteristics of the structural system that are cause of the detected damage (Monaco et al., 
2018a). The complete map cracking has been simplified putting in evidence only the damage that can be 
referred to a specific construction issue. In Figure 2. a diagonal crack on the longitudinal wall is 
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representative of the overturning of the facade (Gesualdo et al., 2017; Guadagnuolo and Monaco, 2009). 
The crack is present only on the side wall along Via Barberia, while in the wall over the adjoining cloister 
minor cracks have been detected. The corner position of the building shown in Figure 2.b together with the 
limited stiffness of the longitudinal walls seem to be the main cause of the damage. By a careful reading of 
the monument history it is deduced that the Municipality allowed “the construction of the façade outside 
the ancient church in the public land for ounces 18 (57cm)”, so that a crack due to settlement is compatible 
with the construction history (Iannuzzo et al., 2018). 

a b 

Figure 2. (a) Diagonal crack in the masonry wall at the second level; (b) Position of the Church and its surroundings. 

In Figure 3.a the longitudinal crack present at the upper level of the church is highlighted. The crack is 
undoubtedly due to the extremely vulnerable roofing system.  

a b 

Figure 3. (a) Longitudinal section of San Barbaziano Church; (b) Transversal section of the Church. 

As it can be noted in Figure 3.b, the buttresses placed at the second level end at the intersection with the 
vaults extrados, so that the remaining roofing structure is composed by the slender perimetral walls and 
the timber trusses. The two longitudinal masonry walls form with the timber elements an extremely 
vulnerable system, especially for out-of –plane actions, as the longitudinal crack in Figure 3.a testifies 
(Gesualdo and Monaco, 2010). The nave mechanism is represented in Figure 4, together with the involved 
structural scheme. 

a b 

Figure 4. (a) Possible nave mechanism; (b) structural scheme. 
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a b 

c d 

Figure 5. (a, c) Bad masonry toothing; (b, d) Position of the toothing. 

Figure 5 reports the detail of two masonry bonding realized during the construction at the same level and 
in the same longitudinal position in the Church. The incorrect toothing produces as a result a defect in the 
masonry wall continuity. 

3. Pathologies due to details realization: timber roofs

Timber and masonry structures have been the first ones employed in constructions, in fact the realization 
of timber structures has been in the past the only solution to support roof tiles. Knowledge of the ancient 
timber structures involves structural, historical, technological and biological aspects. Building materials are 
decayed by the effects of adverse environmental conditions and the extent of damage depends on both the 
materials and the environmental conditions (De Matteis et al., 2019). 

Differently from inorganic materials like stones and mortars, this is strongly true for timber, where 
undesirable change in the properties of the material are brought about by the activities of living organisms 
(Faggiano et al., 2013). The eleven braced king-post timber trusses of San Barbaziano have been realized 
with two different timber species same age (Picea abies and Abies alba) that present similar mechanical 
characteristics, partly with rectangular (Figure 6.a) and partly with almost round cross section (Figure 6.b). 

Fortunately, the timber principal structure is in good state of conservation, due to the good realization of 
the truss end supports, allowing a good ventilation of the structure. 
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a b 

Figure 6. (a) Circular cross sections; (b) rectangular cross sections. 

The trusses are placed on a timber cantilever (80-100 cm length), isolated from the masonry load bearing 
wall (Figure 7.a, b). The truss ends are covered by the roof eaves and free air movement are allowed 
around timber, so that the presence of fungine attacks is mainly due to poor maintenance of the roof. The 
principal damage regards the post-rafters connections, as reported in Figure 7.b. Due to the negligent care 
in fact the purlins and the timber plates shall be substituted (Bergamasco et al., 2009). 

a b 

Figure 7. (a) Truss end supports; (b) Post-rafters connection 

A different case is that of Pompeian roofs. A large part of them has been realized after the Pompeii 
discovery, so that the presented exempla regard restoration interventions (Bergamasco et al., 2018). 
Differently from San Barbaziano trusses, the Pompeii roofs have a long history of bad realization of 
construction details, poor maintenance and in some cases collapses. 

This last case is that of Villa dei Misteri peristilium roof, in which a rafter collapsed on 8th September 2012. 
In this case the main cause of the damage is due to bad realization of the rafter end support. Like in several 
Pompeian Domus, the timber rafters have not been isolated from damp masonry by air space or damp 
proof membrane, so to allow free air movement, but are directly placed in the masonry wall. Figure 8.a 
shows the peristilium rafter before the collapse, while in Figure 8.b the rafter end support after the collapse 
is reported. A neighbour rafter is reported in Figure 8.c. 

As it can be seen, the end support conditions are similar to those of the collapsed one. Recently the 
Pompeii Archeological Park has carried out an in-situ experimental campaign to assess the conservation 
state of the roofing structures of Villa dei Misteri in order to develop a restoration intervention on the Villa 
(Bergamasco et al., 2017). 
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a b c 

Figure 8. (a) Rafter end support before collapse; (b) End support after collapse; (c) Actual end support conditions of 
the remaining rafters 

The first restoration intervention on the roofing structure of Villa Regina, the only Rural Villa in the 
Vesuvian area open to the public, significant part of the archaelogical area of Boscoreale, can be an 
efficient example of incorrect construction detail. The timber roof placed on the Southern rooms of Villa 
Regina (indicated with a red arrow in Figure 9.a) was designed for archaeological reasons with a limited 
slope, since in the case of Villa Regina the original roofing structures have been excavated at the end of 
1979 (Figure 9.b) and could be surveyed (Bergamasco et al., 2016; Monaco et al., 2020). 

a b 

Figure 9. (a) General north view of the Villa; (b) The excavation of Villa Regina: detail of the original porticus roofing. 

a b 

Figure 10. (a, b) Sections of Villa Regina roofing structures 
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a b 

c d 

Figure 11. (a) North view of Villa Regina; (b) Detail of the roof; (c) Effects of leaching by rainwater; (d) plan of the villa 

Unfortunately, the manufacturing of tiles and their definitive placing was not considered in the first 
restoration design, so that the rainwater flow turns backward, creating damage to the structures below 
(Bergamasco et al., 2017). Actually, the restoration works, that include the substitution of the roofing 
structures, are ongoing (Bergamasco, 2015). 

The pictures presented do not need comments, since the effects of the incorrect design and realization 
are clearly visible in Figure 11.c, where the pavement surface runoff and erosion are reported. 

4. Conclusions

This paper presents a discussion on the influence of construction details (structural or technological) on 
the pathology present in a building. It has been shown that the only maintenance is sufficient in buildings 
where the construction details are well designed and realized. On the other side, bad structural conception 
or realization cannot be overcome with a simple maintenance intervention, but a more complex system of 
interventions is needed to enhance the building conception. Three case studies, San Barbaziano Church 
(Bologna), Villa Regina (Boscoreale, Napoli) and Villa dei Misteri (Pompeii, Napoli) have been presented to 
give evidence of the problem. It is shown that structural defects involve damages on the global structure of 
the building, with consequent significant and expensive interventions, while technological defects can be 
the cause of local damages, to be repaired with limited interventions. 
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Resumo: Os sistemas de revestimento de fachadas de edifícios são coberturas aplicadas nas superfícies 
externas de edifícios que podem se apresentar em forma de pintura, argamassa ou peças cerâmicas. A 
proteção contra os agentes de degradação da alvenaria e dos elementos estruturais revestidos é 
promovida pelo sistema de revestimento. Além da função de proteção, este sistema possui funções 
estéticas, de impermeabilização e termo acústicas. Entretanto, é comum o surgimento de defeitos nos 
sistemas de revestimento de fachadas prejudicando estas funções. O estudo dos defeitos permite estimar o 
atendimento destas funções, e consequentemente a vida útil do sistema de vedação externa do edifício. A 
partir da análise dos sistemas de revestimento de fachadas, este estudo visa relacionar os principais 
defeitos em sistemas de revestimento em argamassa com as áreas em que surgiram estes defeitos. Esta 
análise fornece informações aos responsáveis pelos projetos e processos de executivos quanto a critérios e 
cuidados a serem considerados na elaboração e execução de sistemas de vedação externa de edifícios 
revestidos por argamassa. 

Palavras-chave: Argamassa, Revestimento, Defeitos comuns 

Abstract: Building facade coating systems are coverings applied to the exterior surfaces of buildings that 
can be in the form of paint, mortar or ceramic tiles. Protection against the degradation agents of masonry 
and coated structural elements is promoted by the coating system. In addition to the protection function, 
this system has aesthetic, waterproofing and thermo-acoustic functions. However, faults in façade cladding 
systems are common, impairing these functions. The study of defects makes it possible to estimate the 
fulfillment of these functions, and consequently the service life of the building's external sealing system. 
Based on the analysis of façade coating systems, this study aims to relate the main defects in mortar 
cladding systems with the areas in which these defects arose. This analysis provides information to those 
responsible for projects and executive processes regarding criteria and precautions to be considered in the 
design and execution of external sealing systems for buildings covered with mortar. 

Keywords: Mortar, Coating, Common Defects 

1. Introdução

As superfícies externas de edifícios são denominadas como sistemas de revestimento de fachadas. Estes 
sistemas podem se apresentar como em forma de pintura, argamassa ou peças cerâmicas. 
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A proteção contra agentes externos, tal como chuva, ventos e variações de temperatura, é uma das 
funções exercida pelo sistema de revestimento. Além da função de proteção, este sistema deve promover 
impermeabilização e atender alguns critérios termoacústicos e estéticos. Existem diversos sistemas de 
revestimento de fachadas, os quais são compostos por diferentes materiais que influenciam de forma 
significativa na durabilidade, manutenibilidade, custo, conforto térmico e acústico. Os defeitos comuns em 
fachadas são características a cada sistema de revestimento de fachada, devido ao comportamento 
diferenciado do sistema. Na região centro oeste do Brasil, o sistema de vedação vertical comumente 
empregado é composto por alvenaria com revestimento cerâmico ou em argamassa, com ou sem 
acabamento em tinta (Amorim e Flores, 2005; Braga e Amorim, 2004). Comumente, o sistema de 
revestimento em argamassa (Figura 1) possui duas camadas: chapisco aplicado diretamente sobre a base, e 
a argamassa de reboco que consiste no acabamento final e regulariza a superfície. 

Figura 1 – Sistema de revestimento em argamassa 

A ocorrência de defeitos em sistemas de revestimentos em argamassa está associada a qualidade intrínseca 
dos materiais utilizados, a dificuldade de se estabelecer uma execução adequada. Muitas vezes o 
surgimento dos defeitos não é causado por apenas uma causa, e sim pela combinação de fatores (Shohet et 
al., 1999; Hovde e Moser, 2004). A patologia do sistema de revestimento consiste no estudo dos sintomas, 
mecanismos, origem e causa dos defeitos (Sousa et al., 2016; Pereira et al., 2020). A grande parte da mão 
de obra no setor brasileiro de engenharia civil não é devidamente treinada a aplicação de revestimentos, 
incluindo desde engenheiros, fabricantes a aplicadores que ocasionalmente conduzem o processo de 
revestimento para aquém do ideal. Desta forma, conforme Verçoza (1991), a origem da maioria dos 
defeitos ocorre nas etapas de projeto e execução da construção do edifício. Os efeitos de atuação de 
agentes externos e climatológicos são acelerados em condições inadequadas de aplicação de sistemas de 
revestimentos em argamassa (Medeiros e Sabatini, 1999).  
A compreensão dos principais defeitos em sistemas de revestimento em argamassa pode auxiliar na 
condução de melhores práticas no ambiente de construção civil, levando a processos construtivos mais 
eficientes e duráveis. O objetivo desta pesquisa é compreender e relacionar os defeitos comuns em 
sistemas de revestimento em argamassa nas zonas constituintes da fachada de edifícios. Para tanto, com 
base na literatura, foi obtido o índice de relação das zonas e dos defeitos por meios de matrizes de 
correlação. 

2. Defeitos em sistemas de revestimento em argamassa

Os defeitos em sistemas de revestimento em argamassa podem prejudicar tanto aspectos estéticos quanto 
aspectos funcionais do sistema. Dentre os diversos defeitos listados por pesquisadores (Verçoza, 1991; 
Sousa et al., 2006) destaca-se como as principais as fissuras, manchas, mofo, descolamento e vesículas. A 
Figura 2 ilustra os principais defeitos em revestimentos de argamassa. 

Base (Substrato)
Preparo da base (Chapisco)

Argamassa de reboco

a. b. c. d. e.
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Figura 2 – Defeitos comuns em sistema de revestimento em argamassa: Mofo (a); Fissuras (b); Descolamento (c); 
Manchas (d) e; Vesículas (e) 

As manchas de umidade correspondem ao mofo ou bolor. Esse defeito é uma alteração observável 
macroscopicamente na superfície dos materiais, sendo uma consequência do desenvolvimento de 
microrganismos pertencentes ao grupo de fungos. A decomposição dos revestimentos é promovida através 
da secreção de enzimas que quebram moléculas orgânicas complexas até compostos mais simples, que são 
assimilados e utilizados no seu desenvolvimento (Alucci et al., 1998). A principal causa destes defeitos está 
associada a condições ambientais, sendo a umidade o principal fator para o seu desenvolvimento. 
As fissuras são caracterizadas por interrupções, lacunas, nos sistemas. Estas geralmente ocorrem devido a 
deformações induzidas, diretamente ou indiretamente, por esforços de tração (Fiorito 2010; Uchôa, 2015). 
Nas argamassas de revestimento, sem que haja movimentação ou fissuração de base (estrutura de 
concreto ou alvenaria), a incidência de fissuras geralmente está condicionada a fatores relativos à execução 
do revestimento argamassado, solicitações higrotérmicas, e principalmente por retração hidráulica da 
argamassa (Bauer et al., 2015). 
O descolamento pode ser identificado visualmente, pois este é caracterizado pelo desprendimento do 
material do sistema. Geralmente, este defeito possui como causa falha da aplicação da argamassa e 
emprego de materiais não adequados a realidade da obra (Leal, 2002). Ou quando a execução é realizada 
adequadamente, este defeito surge devido à estabilidade rígida do material constituinte, não resistindo a 
esforços de flexão, tração ou torção ocasionados pela movimentação do sistema de vedação ou da 
estrutura do edifício (Santos et al., 2017). 
As manchas podem surgir de diversas formas, pois estas podem ser manchas de corrosão, manchas de 
eflorescência, por contaminação atmosférica, entre outras. As manchas de eflorescência são provenientes 
do processo de lixiviação de sais de materiais alcalinos (sódio e potássio) e alcalino-terrosos (cálcio e 
magnésio) que são solúveis ou parcialmente solúveis em água. A água que atua nesse processo pode ser 
proveniente da chuva ou até mesmo do solo onde, ao dissolver os sais, essa solução migra para uma 
superfície e, após a evaporação, forma-se um depósito de sais, formando manchas esbranquiçadas (Uliana 
et al., 2014).O surgimento de eflorescência ocorre quando há a coexistência de três condições: presença de 
umidade, presença de sais solúveis nos materiais e condições ambientais que permitem o fluxo de água 
(Flores-Colen et al.,2004). As manchas provocadas por contaminação atmosféricas envolvem a absorção de 
partículas estranhas ao revestimento de argamassa (Segat, 2005; Barros e Moura, 2017). O pó, fuligem e 
outras partículas contaminantes existentes em suspensão na atmosfera, podem recobrir os revestimentos 
externos das edificações. As manchas por sujeira ocorrem devido à poluição atmosférica, esta, por sua vez, 
contém partículas em suspenção formadas por SO2, H2S, NH3, SO4, que podem se depositar por ação 
eletrostática na superfície da fachada, e ao ser carreadas pelo fluxo d’agua, criam diferenciações de 
tonalidades na superfície da fachada. A mancha por corrosão é, segundo Santos et al., (2017), decorrente 
do transporte pela água de produtos de corrosão de elementos metálicos (óxidos), provindos de armaduras 
expostas, esquadrias, peças metálicas de fixação e outros elementos metálicos presentes na fachada. 
As vesículas resultam das variações de volume de materiais presentes na argamassa. As causas estão 
atreladas à presença de pedras de cal parcialmente extintas, matéria orgânica, e outras impurezas. O 
aparecimento de vesículas pode ser ocasionado devido a impurezas contidas nos agregados (Bauer et al., 
2015). Essas impurezas, tal como aglomerados argilosos, pirita, mica, agregações ferruginosas e matéria 
orgânica, podem se expandir e formar produtos de oxidação que são as vesículas propriamente ditas. 

3. Metodologia

3.1 Perfil de degradação das fachadas revestidas de argamassa 

Embora os diversos defeitos apresentem diferentes causas, há uma ocorrência preferencial de defeitos em 
áreas específicas da fachada. Sendo assim Piazzarollo et al. (2019) optaram por identificar as zonas de 
fachada em que ocorrem mais defeitos e qual as áreas de preferência em que essas ocorrem. As zonas 

1204



Relação entre os defeitos comuns em sistemas de revestimento em argamassa e as zonas constituintes das fachadas

definidas se adequam a tipologia construtiva mais comum no Distrito Federal, capital do Brasil e 
contemplam seis zonas, conforme ilustrado na Figura 3. 

Figura 3 – Delimitação das Zonas Constituintes de Fachada (adaptado de Piazzarollo et al., 2019) 

A definição das zonas constituintes permite realizar uma análise das particularidades de cada uma, 
estabelecendo conexão com os principais defeitos e as causas mais comuns. O Quadro 1 apresenta as 
causas e os principais defeitos que podem surgir nas zonas da fachada. 

Quadro 1 – Principais causas dos defeitos nas zonas constituintes da fachada 

Zona Defeitos Causa 

Paredes Contínuas 
(PC) 

Descolamento 

Presença de áreas de grande extensão com restrições de 
contorno, deformações e tensões consideráveis. A execução 
inadequada pode fragilizar a resistência da argamassa sobre o 
efeito de esforços. A argamassa quando muito rica ou em 
camada espessa, sem chapisco, aplicada em superfície de base 
muito lisa, é mais sensível a esforços. 

Fissuração 

Comumente devido a cargas cíclicas, o revestimento está 
submetido a cargas superiores a sua capacidade de resistência. 
A retração da argamassa que pode ser causada por variações 
de temperatura, reações químicas, carbonatação. Dessa forma 
PC são propícias a fissuras. 

Aberturas 
(AB) 

Eflorescência 

Ocorre devido a presença de umidade, essa induz um fluxo de 
água no substrato que pode conter impurezas. As parades 
contínuas em restrições de seu contorno podem apresentar 
pontos de acúmulo de água. 

Descolamento 

As aberturas são zonas com concentração alta de esforços. 
Sendo assim são suscetíveis a formação de fissuras, 
principalmente nos perímetros dos vãos. Essas fissuras podem 
evoluir e causar descolamentos. 

Manchas de umidade 
Devido as fissuras que ocorrem nos cantos, pode-se formar 
regiões que acumulam água e consequentemente causam 
manchas. 

Fissuração 

A fissuração ocorre quando a argamassa contrai ou aumenta 
seu volume devido as variações  de umidade, essa pode derivar 
também da incidência de radiação que provoca reações 
químicas, ou da incidência de esforços superiores a capacidade 
resistiva da argamassa. As aberturas por conta de sua 
geometria propiciam este fenômeno, é uma zona de acúmulo 
de esforços. 

Topo 
(TO) 

Manchas de umidade 
O topo encontra-se sobre a ação direta da chuva, sendo assim 
é propício ao surgimento de manchas de umidade. 

Fissuração 
Essa zona é submetida a significante variação térmica e a 
presença de umidade. Cita-se também a incompatibilidade de 
deformação entre os elementos constituintes de fachada. 

1205



Relação entre os defeitos comuns em sistemas de revestimento em argamassa e as zonas constituintes das fachadas

Transição entre 
Pavimentos 

(TP) 

Fissuração 

Nessa zona o dimensionamento inadequado ou a falta de 
juntas de deformação impede a absorção adequada de 
esforços. Fissuras então podem surgir como resultado de 
esforços que ultrapassam a capacidade resistiva do 
revestimento aplicado. 

Descolamento 
Além das fissuras é possível o surgimento de descolamentos de 
argamassa devido a elevada concentração de esforços. 
Situação que tende a se agravar na ausência de juntas. 

Cantos e 
Extremidades 

(CE) 

Fissuração 
Nessas zonas ocorre elevada concentração de esforços de 
contração e retração, intensificadas pela ação da umidade e 
temperatura. Assim, a fissuração é favorecida. 

Descolamento 
Nessas zonas ocorre elevada concentração de esforços de 
contração e retração, intensificadas pela ação da umidade e 
temperatura. 

Sacadas 
(SC) 

Eflorescência 
As sacadas são zonas mais expostas a ação chuva e radiação, 
favorecendo o surgimento de manchas. 

Fissuração 
Nessa zona encontra-se um elemento em balanço no edifício, 
concentrando tensões e deformações. Há também ação mais 
intensa de chuva e radiação. 

Descolamento 
Devido a fadiga, variações térmicas e solicitações de esforços, 
as sacadas se encontram sujeitas a ocorrência de 
descolamentos de argamassa. 

Manchas de Umidade As sacadas podem apresentar regiões de acúmulo de água, 
resultando em manchas de umidade. 

3.2 Matriz de correlação 

A relação das zonas com os defeitos podem ser obtidas pelo Índice de Relação (IR). Por meio de matrizes de 
correlação é possível calcular o IR (Equação 1), onde as linhas referem-se aos defeitos e as colunas às zonas 
de fachada, conforme ilustrado no Quadro 2. Conforme proposto por Silvestre e de Brito (2008), a matriz é 
preenchida com valores de 0, 1 e 2, em que 0 significa que não há relação, 1 há uma relação indireta e 2 há 
uma relação direta do defeito com a zona. 

Quadro 2 – Relação entre defeitos e zonas de fachada 

Defeitos 
Paredes 

Contínuas 
Aberturas Sacadas 

Cantos e 
Extremidades 

Transição 
entre 

Pavimentos 
Topo 

Descolamento 2 2 2 2 2 1 
Eflorescência 0 2 2 0 0 1 

Fissuração 2 2 2 2 2 2 
Manchas de Umidade 0 2 2 0 0 2 

𝐼𝑅 =  
∑ 𝑃

𝑃
(1) 

Onde IRdefeito é o indice de relação do defeito com as zonas, N é a quantidade de zonas (1 = PC; 2 = AB; 3 = 
SC; 4 = CE; 5 = TP; 6 = TO), P é o peso atribuído a cada defeito relacionado à zona j e PTotal é soma de todos 
os pesos atribuídos na matriz de correlação.  

𝐼𝑅 =  
∑ 𝑍

𝑍
(2) 
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Onde IRZona é o índice de relação da zonas com os defeitos, G é a quantidade de defeitos (1 = 
Descolamento; 2 = Eflorescência; 3 = Fissuração; 4 = Manchas de umidade), Z é o peso atribuído a cada 
zona i relacionado ao defeito e ZTotal é soma de todos os pesos atribuídos na matriz de correlação. 

4. Resultados e discussões

A análise das zonas em que surgem os defeitos relacionados às suas causas permitiu obter o Índice de 
Relação (IR) das zonas e dos defeitos. A Figura 4 mostra os resultados obtidos para IRdefeitos. 

Figura 4 – Índice de Relação do defeito com as zonas 

O maior valor obtido (0,35) para o Índice de Relação dos defeitos refere-se à fissuração. Este fato indica que 
em geral todas as zonas das fachadas revestidas por revestimento em argamassa são frágeis quanto à ação 
de esforços concentrados. Conforme Fiorito (2010) e Uchôa (2015), as fissuras ocorrem devido a 
deformações induzidas, diretamente ou indiretamente, por esforços de tração. Esses esforços se acumulam 
em vários pontos ao longo de um edifício, especialmente naqueles onde a brusca alteração de geometria 
construtiva. A execução e/ou utilização de materiais inadequados e impuros reduz a capacidade de 
resistência do revestimento em argamassa, intensificando esse processo. Os defeitos de eflorescência 
apresentaram os menores valores (IReflorescência = 0,15). Possivelmente, este fato ocorreu devido ao número 
maior de condições necessárias para a sua ocorrência. O surgimento de eflorescência ocorre quando há a 
coexistência de três condições: presença de umidade, presença sais solúveis nos materiais e condições 
ambientais que permitem o fluxo de água. Desta forma, uma vez que algumas zonas tendem a apresentar 
menos umidade que outras, o Índice de Relação referente à eflorescência se torna menor quando se 
considera todas as zonas.  
A Figura 5 ilustra os valores de IR para as zonas. Estes valores refletem à facilidade em que estas zonas 
podem se degradar devido ao surgimento dos defeitos. 

Figura 5 – Índice de Relação das zonas com os defeitos 

Os valores mais elevados de IRzona são iguais a 0,23 e referem-se às zonas de sacadas e aberturas. Estes 
valores estão associados às características e peculiaridades destas zonas. As zonas de sacadas apresentam 
condições de exposição desfavorável, devido ao ressalto do alinhamento da parede dos edifícios, 
permitindo a ação de chuva e radiação mais intensa que nas demais zonas e, consequentemente, o 
surgimento de defeitos oriundos da exposição às intempéries (Yang et al., 2015; Souza et al., 2019). Além 
disso, esta zona apresenta também uma incidência de cargas e esforços consideráveis. Quanto às zonas de 
aberturas, é comum o surgimento de fissuras nos cantos inferior devido á ausência de verga e contra-verga. 
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Este defeito possibilita a infiltração de água e podem acarretar no surgimento de manchas e descolamento 
(Torres e Silva, 2015). 
As zonas de paredes contínuas, transição entre pavimentos e cantos e extremidades apresentaram os 
menores valores, equivalente a 0,12. Conforme Silva (2014), nesta zona dificilmente os defeitos serão 
associados à presença de umidade, mas frequentemente é associado às restrições em seu contorno 
dificultando a dissipação ou acomodação das deformações, assim convergindo no surgimento de defeitos 
de fissuração e descolamento. A transição entre pavimentos é a zona que zona tende a apresentar uma 
variedade menor de defeitos correlacionada diretamente, quando comparada as zonas de sacada ou 
aberturas. Conforme Souza et al. (2019), a transição entre pavimentos é a zona que contempla elementos 
estruturais e tendem a apresentar um sistema mais rígido que as demais zonas. Na zona referente aos 
cantos e extremidades frequentemente ocorre o surgimento de defeitos devido a elevada concentração de 
esforços resultantes dos movimentos de dilatação ou retração (Bauer et al., 2015; Sousa et al., 2016). 
Sendo assim, esta zona não tende a apresentar defeitos associados à presença de umidade. 

5. Conclusões

Esta pesquisa sintetiza os principais conceitos relativos aos defeitos em sistemas de revestimento em 
argamassa, relacionando-os com as zonas constituintes da fachada. Após apresentado os principais defeitos 
e as zonas constituintes da fachada de edifícios localizados no distrito Federal, foi possível observar uma 
correspondência entre as zonas constituintes e o surgimento de defeitos. Dentre os defeitos analisados, a 
fissuração apresenta a maioria das causas relacionadas a projeto e execução. A ação de agentes externos é 
determinante no surgimento de defeitos de manchas e descolamento. Desta forma, é importante enfatizar 
a necessidade de práticas construtivas executadas com os cuidados e atenção necessária. 
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Resumo: Aço anticorrosivo (patinável, weathering steel ou corten) é todo aquele tipo de aço que mesmo 
sob condições adversas ou em atmosferas agressivas (marítimas, industrial ou úmidas) permite a formação 
de uma camada superficial a qual impede que os íons responsáveis pela degradação do material adentrem 
ao mesmo, causando trincas e consequente perda de estabilidade da peça estrutural. No início dos anos 30 
a United States Steel Corporation estimulou o uso dos aços baixa liga, desenvolvendo então um aço cujo 
nome comercial era Corten. Inicialmente utilizado na indústria ferroviária, descobriu-se que além do 
aumento da resistência o elemento de liga (cobre) também fornecia aumento de resistência à corrosão, 
sendo que somente a partir de 1958 que o aço patinável começou a ser utilizado em inúmeras obras de 
arquitetura. 

Os fabricantes de aço patinável garantem que este tipo de aço contem em sua formulação elementos 
químicos que fornecem uma sólida capacidade de formação da pátina (fina película exterior composta por 
óxidos de ferro e cobre, fortemente aderida à superfície do elemento), que não permitirá que o oxigênio do 
ar penetre no metal. Na realidade o comportamento do aço corten e/ou a formação da pátina são 
regulados por diversos fatores e por muitas vezes o comportamento é muito diferente do que fora 
especificado nos folders das indústrias siderúrgicas. 

Este trabalho faz uma análise téorico e experimental de partes de uma estrutura em aço corten, situada em 
ambiente agressivo, comparando os resultados obtidos na literatura com os fatos colhidos em campo, onde 
o comportamento apresentado fora completamente diferente do proposto pelo fabricante.

Palavras-chave: Aço estrutural, aço anticorrosivo, corrosão, ambiente industrial.

1210

https://doi.org/10.4322/CINPAR.2021.148

mailto:godaumas@gmail.com
mailto:jgaraujo@gmail.com
mailto:alcandian@gmail.com


1. Introdução

Desde os primórdios da humanidade, o aço tem sido utilizado como elemento para construção, quer seja 
para ferramentas, utensílios ou obras.  

Atualmente é impossível imaginar a humanidade sem o uso do aço, pois em todos os segmentos das 
atividades humanas o aço está presente, podendo considerar que a produção de aço é um forte indicador 
do grau de desenvolvimento de uma nação. O início e o aperfeiçoamento do uso do aço são grandes 
desafios para a humanidade. 

Desde a pré-história o ferro é utilizado, sendo que a idade do ferro (período em que o ferro substituiu o 
bronze no processo de fabricação de aramas e utensílios) é considerada o último estágio tecnológico e 
cultural da pré-história, pois a sua descoberta promoveu mudanças cruciais na sociedade. Pode-se citar: 

•Grande desenvolvimento da agricultura através de novas ferramentas para corte do solo e poda de
arbustos; 

•O desenvolvimento de armas, o que permitiu as conquistas e expansão territorial.

Com o passar do tempo, com a melhoria das técnicas de fabricação, o ferro foi melhorando a sua 
qualidade, tornando-se mais resistente aos esforços e à corrosão, chegando próximo ao aço. O próximo 
passo foi o surgimento das forjarias que permitiu a fabricação de portões, chapas para fogões a lenha, 
placas para lareira, armas de fogo e outros utensílios com formatos mais elaborados. 

Com o advento da Revolução Industrial o ferro passou a ser produzido em grande escala, sendo utilizado 
para tanto fornos (ancestrais dos alto-fornos), onde era possível se extrair as impurezas presentes no ferro 
líquido, o que adicionava propriedades especiais à mistura e transformando-a em aço. 

2. Histórico do uso do aço na construção civil

A contribuição do aço para construção civil é de grande valia, pois a estrutura metálica permite aos 
engenheiros e arquitetos “ousar” mais, vencendo grandes vãos com baixo consumo de material e pequena 
altura de vigas. Outrossim, o aço permite que as obras sejam mais seguras, econômicas, de rápida execução 
e grande durabilidade. 

Neste boom de utilização do aço, ainda nos tempos de uso do ferro destaca-se a construção da ponte Iron 
Bridge no ano de 1779 na Inglaterra. Esta ponte em arco inferior utiliza apenas elementos à compressão, 
correspondendo ao estado-da-arte vigente à época: a qualidade do material utilizado não permitia que as 
peças fossem submetidas a esforços de tração, flexão ou esforços combinados. A Figura 1 apresenta uma 
foto da Iron Bridge. 
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Figura 1 – Vista lateral da Ponte Iron Bridge. [1] 

Já nos Estados Unidos o início do uso do aço ocorreu no século XIX com a construção de pontes, estradas 
de ferro e principalmente edifícios altos. A cidade de Cincinatti no estado de Ohio teve o primeiro “prédio 
alto” (15 andares). “Na época, a estrutura parecia ser tão improvável, que gerou histórias no mínimo 
curiosas - como a do jornalista que passou uma noite com câmeras apontadas para o prédio, aguardando 
ele desabar”. [2] 

No Brasil o uso do aço iniciou com a chegada da família real portuguesa que permitiu a instalação de 
pequenos fornos que fabricavam equipamentos para mineração, agricultura e utensílios domésticos. Por 
outro lado a forte ligação entre a Corte Portuguesa e a Inglaterra permitiu que diversas obras 
(principalmente pontes ferroviárias) em ferro fundido foram realizadas no Brasil. Porém, o mercado 
começou a se desenvolver mesmo já no século XX, com o surto industrial verificado entre 1917 e 1930. [3] 

Um breve histórico da indústria siderúrgica brasileira pode ser relatado: 

• Criação da Companhia Siderúrgica Mineira em 1921;

• Inauguração da usina de João Monlevade pela Belgo-Mineira em 1937;

• Criação da companhia siderúrgica de Barra Mansa e da Companhia Metalúrgica de Barbará em
1937;

• Criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, no ano de 1946;

• Criação da Cosipa em 1953;

• Criação da Usiminas em 1964;

• Inauguração da Açominas na década de 1980, que na década de 1990 se transformou na Gerdau-
Açominas, que passou a fabricar os perfis laminados padrão europeu, o que impulsionou o
mercado de construção em estrutura metálica no Brasil;

• Privatização das grandes empresas siderúrgicas brasileiras, o que permitiu liberdade de
investimento aos novos proprietários causando um grande aumento na produção de aço no Brasil.

Além de ter grande resistência mecânica o aço apresenta diversas outras vantagens para construção civil, 
sendo estas são decisivas para escolha do aço como elemento estrutural [2]: 

• Redução no tempo de construção;

• Liberdade para criação arquitetônica;

• Racionalização no uso de materiais e mão de obra;

• Aumento da produtividade;

•Melhor aproveitamento de espaço;
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• Alívio de carga nas fundações;

•Maior organização nos canteiros de obras.

3. Aço patinável

Os aços tipo patináveis são aços que possuem em sua composição elementos de liga (pequenas adições) 
que SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS garantem a formação de uma camada protetora na 
superfície do material que inibe a propagação da corrosão em direção ao interior da peça metálica. Além 
de um aumento na resistência à corrosão os elementos de liga conferem ao aço melhoria na resistência à 
tração (escoamento e ruptura) e na soldabilidade. A Figura 2 apresenta o prédio Rainha da Sucata que é um 
ícone da utilização deste tipo de aço em Belo Horizonte. 

Figura 2 – Vista do prédio Rainha da Sucata, na cidade de Belo Horizonte, que foi construído com aço tipo corten. 
Destaca-se a cor vermelho amarronzada do aço após o período de formação da pátina. [5] 

A história deste tipo de aço inicia nos Estados Unidos por volta do ano de 1932 e foram incialmente 
denominados COR-TEN, que é a abreviação de palavras CORrosion resistance (resistência à corrosão) e 
TENsile strength (resistência à tração), patenteado pela U.S. Steel. 

Os principais tipos de aço patináveis disponíveis no mercado são os aços “COR-TEN A” (que recebeu a 
designação ASTM A 242) de uso arquitetônico, “COR-TEN B” (ASTM A 588) de uso estrutural e ASTM A 606 
para chapas finas [4]. Uma vez que de forma geral a adição de ligas ao aço diminui a soldabilidade, 
contrariando as expectativas a Usiminas desenvolveu o aço USI-SAC (Usiminas – Soldável Anti-Corrosivo), 
que além das características “corten” apresenta um aumento na soldabilidade (com uso de eletrodo 
específico). 

Inicialmente, embora sofra corrosão nos moldes do que ocorre nos aços comuns, com o passar do tempo a 
taxa de corrosão nos aços patináveis diminui, chegando após alguns anos a zerar. Este fato deve-se à 
formação da pátina, que é uma camada protetora (fina, ao contrário do aço comum onde a camada de 
corrosão é grossa, em escamas e de cor amarelada), surgida a partir da oxidação dos elementos de liga 
(principalmente o cobre), que fica fortemente aderida à superfície do metal e com isto, protege o interior 
do metal de um novo ataque do agente corrosivo. 

As principais características/vantagens dos aços patináveis são: 

• Formação da camada protetora na cor vermelho amarronzada;

• Excelente capacidade de aceitação da pintura;

• Alta resistência mecânica, gerando economia de material (em torno de 25%);

• Excelente soldabilidade;
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• Resistência mecânica maior quando comparado aos aços comuns;

• Maior resistência à corrosão (6 a 8 vezes);

• Possibilidade de furação, cortes e emendas como o aço comum.

A Figura 3 apresenta o comparativo de teste entre a corrosão ocorrida em placas de aço pintadas, em aço 
tipo corten e em aço comum. A superfície da placa fora riscada de forma que a camada de tinta fosse 
cortada e o aço ficasse em contato com o meio ambiente. O resultado mostrou que após determinado 
tempo de exposição aos agentes corrosivos a placa em aço patinável praticamente não apresentou 
corrosão. 

Figura 3 – Placas de teste de oxidação de dois tipos de aço: à esquerda aço tipo corten e à direita aço carbono comum. 
Após determinado período de exposição, sob as mesmas condições ambientais, vê-se claramente que o aço carbono 

comum (ASTM A36) permitiu um avanço da corrosão muito maior que o avanço no aço ASTM A242 (corten). 

Visto que a formação da camada protetora depende do tipo de ambiente em que a estrutura esteja 
inserida, não se deve utilizar o aço patinável nas seguintes condições: 

• Como estacas metálicas e em ambiente industrial fortemente agressivo (excessivo de fumaça), pois
neste caso não ocorrerá a formação da pátina;

• Regiões onde haja excesso de gases com enxofre (estação de tratamento de esgoto), pois estes
atacam o aço diretamente;

• Locais onde exista a possibilidade de contato do aço com pessoas ou objetos, pois o óxido formado
pode manchar roupas ou o piso;

• Fachadas arquitetônicas, pois durante a formação do óxido a água de chuva pode manchar as
paredes.

4. Conclusões

Este estudo de caso permite afirmar que: 

• A performance de um aço patinável está intimamente ligado às condições ambientais onde a
estrutura está inserida. Desta forma não se deve utilizar o aço patinável indiscriminadamente
quando se trata de corrosão;

• O aço tipo corten não comporta da forma simples como é afirmado pelos fabricantes e em muitos
casos é necessário que seja realizada a pintura;
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• A ideia de que as manutenções estão dispensadas é equivocada pois, nem sempre o aço patinável
trabalha da forma que fora projetado, podendo apresentar comportamento em relação à corrosão,
muito diferente do esperado;

• Deve-se ter cuidado com o processo de soldagem adotado, pois a especificação de um eletrodo não
compatível com os elementos do aço corten podem fragilizar a junta soldada e/ou causar a
formação de pilha;
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Resumo: Durante a existência de uma edificação/estrutura é normal que, devido a 
alterações normativas e/ou necessidades de produção e de utilização, que a mesma seja 
modificada para atender aos esforços oriundos das novas cargas. Isto não quer dizer que 
ocorrera erro de projeto, fabricação ou montagem, mas sim que a estrutura esteja apenas 
sendo adequada a uma nova condição, sendo portanto necessária a realização de novo 
dimensionamento, elaboração de projeto de reforço e colocação dos novos elementos 
estruturais. 
   Para os casos em que a necessidade de aumento de carga seja pequena, estando 
abaixo dos fatores normativos, é aceitável, dependendo da experiência e acurácia do 
calculista/fabricante que não sejam feitos reforços, mas via de regra, esta não é a praxe. 
De uma maneira geral os responsáveis pelos processos de reforço/adequação estrutural 
devem ter expertise suficiente para discernir até a que ponto podem chegar sem colocar 
em risco a segurança estrutural, quer seja pela utilização ou pelo serviço. 
   Este trabalho apresenta todo o processo de adequação de uma treliça metálica 
estaiada, utilizada como pipe rack, tendo dois balanços atirantados e um vão central, 
também atirantado, assemelhando-se à famosa ponte do Brooklin em Nova York. Após a 
ocorrência de um sinistro (queda de uma árvore durante uma ventania, que veio a 
colapsar a estrutura em seu vão central) optou-se por alterar a localização e tipologia 
estrutural do novo pipe rack (aproveitando parte da estrutura colapsada), passando o 
mesmo a ser em treliça isostática. Esta ação alterou sobremaneira os esforços atuantes 
na estrutura, sendo necessário propor diversos reforços e trocar algumas peças para que 
a treliça ficasse simétrica.  
  Palavras-chave: Sinistro estrutural, Reforço estrutural, Treliça metálica, Treliça 
atirantada, Estrutura atirantada 
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1. Introdução

Por mais estranho que possa parecer, toda e qualquer estrutura, quer seja uma edificação 
simples, ponte ou cobertura metálica, deve ser tratada como um ser vivo, pois durante a 
“sua vida” ela sofre com as intempéries (sol, chuva e vento) e com as cargas de 
utilização, sendo necessária a realização de intervenções (corretivas ou não) visando a 
manutenção das características originais da estrutura, a fim de que ela possa continuar 
exercendo a função para qual fora projetada e construída. 

Da concepção até a utilização, passando pela execução, alterações de finalidade, 
patologias ou as built, todas as fases merecem atenção para que nenhuma não 
conformidade e/ou desvio passem despercebidos, pois isto poderá gerar graves 
problemas no futuro. 

Algo muito importante e que por vezes não é considerado é a localização de uma 
estrutura/edificação, ou seja, como está o entorno da futura obra, pois dependendo da 
condição, problemas poderão surgir, quer seja pelo deslizamento de encostas, enchentes 
ou afunilamento de vento. 

A elaboração de um manual de uso da estrutura juntamente com um memorial descritivo 
é de suma importância para que, durante a existência da mesma, todos as intervenções 
que se façam necessárias sejam realizadas dentro de uma conceituação lógica e 
coerente, a fim de que não ocorram efeitos indesejados e/ou o que devia ser um reparo, 
torne-se um novo problema. 

Na iminência da ocorrência de um problema ou mesmo quando este já estiver ocorrido, 
para que se obtenha uma melhor performance na intervenção é imperativo que esta seja 
realizada o quanto antes, pois quando se intervêm de imediato, as possibilidades de 
sucesso são enormes. As razões para tal é que neste caso tem-se mais tempo para 
procurar soluções; o problema pode ainda estar no início e as cobranças pela volta à 
normalidade ainda não estão em nível estressante. 

A estrutura inicial era constituída de uma treliça 3d, estaiada, utilizada para travessia de 
um rio, tendo tubulações de produto químico em sua parte inferior e superior (3 tubos em 
PEAD com diâmetro de 500mm). Os pilares para suporte dos tirantes eram em concreto 
armado. 

As dimensões da estrutura são: 

Comprimento total: 130 metros 
Balanço à esquerda: 20m 
Vão central: 90m 
Balanço à direita: 20m 

Altura: 3.50m 

Largura: 3.00m 

Modulação: 5.00m 

Banzos: perfil dobrado a frio 250x75x6.3x25, em aço USI-SAC41 (de projeto) 
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Montantes e diagonais: perfil dobrado a frio 100x50x3.00x20, em aço USI-SAC41 (de 
projeto) 

As Figuras 1 e 2 apresentam a vista lateral e o corte transversal da estrutura. 

Figura 1 – Meia vista da estrutura existente. 

Figura 2 – Corte transversal da treliça. 

2. Apuração das causas do sinistro

As fortes chuvas seguidas de vento que ocorreram no interior de São Paulo no ano de
2019, fizeram com que a estrutura ruísse. Porém, as causas primárias do desabamento 
deveriam ser diagnosticadas, para que não mais se caísse no mesmo erro. Desta forma 
procurou-se investigar as causas, adotando a seguinte metodologia: 

 Pesquisa documental, onde seriam estudados os projetos existentes e
confrontados com a estrutura in loco.

 Pesquisa documental, visando encontrar as possíveis intervenções realizadas na
estrutura, através de relatórios de manutenção e relatórios fotográficos

 Levantamentos de campo, observando as condições da estrutura e o entorno da
mesma

2.1 Pesquisa documental 
A pesquisa documental obteve grande êxito, pois foram encontrados todos os projetos 
estruturais relativos à obra (fundação e estrutura metálica), com uma boa qualidade de 
detalhes, onde todos os itens constantes na estrutura estavam presentes. Infelizmente 
não se pode dizer o mesmo acerca da opção estrutural adotada, pois esta não era a 
melhor para o ambiente onde se encontrava instalada a treliça (área industrial altamente 
agressiva). 
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Quanto à parte da documentação relativa às intervenções, nada fora fornecido e foi 
informado que desde a entrega da obra (há 20 anos) nada se faz, nem mesmo uma 
verificação do surgimento de algum possível ponto de corrosão e/ou alguma patologia de 
utilização. 

2.2 Levantamentos de campo 
Com as informações contidas nos projetos, mesmo com a estrutura sinistrada, pôde-se 
observar em campo as nuances e os detalhes estruturais, estando estes, em parte, de 
acordo com o que fora proposto pelo projeto. Muitas das peças apresentavam avançado 
estado de corrosão, sendo que em alguns pontos, havia corrosão generalizada, ficando 
parte da peça cortada. Quanto ao entorno o mesmo estava alterado devido à queda de 
diversas árvores sobre a estrutura e à presença de voçorocas que deixaram a mostra as 
estacas de um dos lados da ponte. 
Após as primeiras análises, pôde-se afirmar com certeza de que a ruína teve as seguintes 
causas: 

 Ausência de manutenção na estrutura

 Ausência de manutenção no entorno da ponte

 Material utilizado não condizente com o especificado no projeto

 Erros de fabricação e montagem.

Figura 3 – Vista de parte da estrutura, com diversas regiões em avançado estado de corrosão. 

Figura 4 – À esquerda detalhe de peça onde ocorreu corrosão na solda. Observa-se a baixa qualidade da 
solda e ausência de acabamento. À direita parafusos de ligação em avançado estado de corrosão. 
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3. Proposta de reutilização estrutural

Como boa parte das peças apresentava bom estado de conservação, foi proposto a 
utilização das peças como uma treliça isostática, alocada em um local onde o canal do rio 
tivesse menor largura e que as influências externas (árvores e agressividade ambiental) 
fosse de menor monta, de forma a impedir que um novo sinistro ocorresse. Optou-se pelo 
comprimento de 60m, como mostrado pela Figura 5. 

Figura 5 – Vista da nova estrutura, sem balanços, tirantes e com apenas o vão central. 

De posse da necessidade da indústria (três tubos na parte superior e três tubos na parte inferior), 
das cargas de vento obtidas através da NBR 6123 (1) e de alguma carga para manutenção, 
partiu-se para o cálculo e detalhamento da nova estrutura. Para peças em perfis leves (dobrados 
a frio) utilizou-se a NBR14623 (2) e para os reforços em cantoneira e chapa grossa, NBR8800 (3). 

Escolheram-se as melhores peças e através da engenharia reversa ficou patente a necessidade 
da colocação de reforços e, em alguns casos, troca das peças. Onde era necessária o aumento 
de área de aço, colocou-se uma chapa soldada na alma do perfil e onde poderia haver troca de 
sentido dos esforços, por segurança fora colocada uma nova diagonal, ficando assim o sistema 
composto por uma peça em “X”.  

Figura 6 – À esquerda vista de um reforço em chapa grossa soldado à alma do perfil dobrado a frio. À 
direita, para diminuição do trabalho e aumento da segurança, foi colocado (próximo aos apoios) diagonais 

em “X”. 

4. Conclusões

Este estudo de caso permite afirmar que: 

 Assim como os seres vivos, toda e qualquer edificação ou estrutura, deve ter a sua
história registrada, pois em caso de algum acidente, se necessário realizar alguma
intervenção, esta será mais fácil e mais econômica;
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 As estruturas têm que ser projetadas e construídas considerando o entorno das
mesmas, verificando o tipo de ambiente em que a mesma será inserida e se existe
a possibilidade da ocorrência de algum sinistro, quer seja provocado ou oriundo
das forças da natureza;

 A reutilização de uma estrutura é viável, desde que a estrutura existente seja
analisada com muito critério e que a proposta de reutilização seja bem estudada e
levada a cabo com equipe capacitada e experiente;

 Independente da condição, toda e qualquer estrutura necessita de manutenção
periódica, pois imprevistos podem acontecer sem prévio aviso.

 A fiscalização participativa deve ser uma constante, quer seja na fase de projeto,
fabricação e montagem da estrutura metálica, não cessando após a entrega da
obra.
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Resumo: Este trabalho apresenta formulações para a avaliação de capacidade de carga e de reforço 
estrutural por meio da técnica de encamisamento em concreto armado das longarinas de uma ponte em 
concreto armado, da década dos anos de 1960. A análise dos resultados permitiu avaliar a exequibilidade de 
método de reforço proposto, quanto aos aspectos construtivos e técnicos. O encamisamento em concreto 
armado apresenta-se como uma solução viável para o projeto de reforço. 

Palavras-chave: Reforço; Longarinas; Ponte; Concreto Armado; Encamisamento. 

1. Introdução

Nos últimos anos, os programas de ampliação e de concessões da malha rodoviária brasileira deflagrados 
pelo governo federal e por diversos governos estaduais mostraram problemas de ordem funcional e 
estrutural das pontes e viadutos que compõem esta malha. 

Uma extensa vida em serviço significa a exposição aos agentes degradantes por um longo período, o que 
pode prejudicar o desempenho estrutural de uma obra. Para além das questões ligadas à degradação, as 
estruturas se figuram em períodos de evolução das atividades humanas e, como consequência, o seu modo 
de utilização pode passar por mudanças, comprometendo a sua funcionalidade e segurança. 

Sob essa ótica, o reforço estrutural de estruturas tem sido uma alternativa à sobreposição de novas 
construções, permitindo que estas resistam a cargas de projeto mais elevadas, além de corrigir a perda de 
resistência devido à deterioração, deficiências de projeto ou de execução, assim como aumentar a 
ductilidade dos elementos estruturais. 

O encamisamento em concreto armado é o método construtivo mais utilizado para reforço de pontes, 
especialmente para aquelas de pequeno porte, ou seja, para a maioria das pontes das rodovias federais do 
Brasil. Este artigo busca, portanto, apresentar formulações para a avaliação de capacidade de carga e de 
reforço estrutural por meio da técnica de encamisamento em concreto armado das longarinas de uma ponte 
em concreto armado. 

2. Reabilitação de Pontes em Concreto Armado

Busca-se analisar a reabilitação estrutural de pontes devido ao aumento de carregamento por adequação da 
estrutura às normas vigentes e aos requisitos de segurança determinados por essas normas. Diante disso, é 
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preciso o conhecimento do ano de realização do projeto e dos elementos de projeto característicos do 
período de construção para que seja identificada a real necessidade de seu reforço estrutural. 

Entre as revisões das normas, ocorreram alterações no cálculo do coeficiente de impacto e no trem-tipo de 
projeto, além da consideração do recapeamento, prescrito na norma ABNT NBR 7187 (2003), o que conduz 
ao aumento da sobrecarga permanente. 

Quanto à capacidade de carga dessas estruturas, o critério que determina a necessidade dessas intervenções 
é justamente a avaliação destas para as solicitações atuais de operação. Para a correta avaliação de 
capacidade de carga, é indispensável o conhecimento das propriedades mecânicas dos materiais que 
compõem a estrutura, como a resistência característica do concreto original e das armaduras.  

De acordo com o Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos (DNIT, 2010), o aço empregado nas obras 
mais antigas era o CA 37, atual CA 25, e, posteriormente, o aço CAT 50 com espiras deficientes e sem a 
consideração da fadiga. Atualmente, o aço utilizado é o CA 50 especificado na norma ABNT NBR 7480 (2007), 
com a consideração do fenômeno da fadiga.  

O cimento CPI foi o primeiro a ser produzido no Brasil e o mais utilizado na mistura do concreto presente nas 
estruturas brasileiras, conforme Thomaz (2010), desde a década de 1940 até o início da década de 1990. O 
cimento CPIII surgiu na década de 1960 e o cimento CPIV, na década de 1970, obtendo uma pequena 
participação na produção brasileira. Entretanto, desde 2010, o cimento CPII, cuja produção teve início na 
década de 1990, passou a ser o tipo de cimento mais produzido no país. 

3. Encamisamento em Concreto Armado

Esta solução consiste na adição de armaduras longitudinais e transversais, que são envoltas por concreto ou 
argamassa, em zonas onde há insuficiência de armadura, de modo que as vigas têm novas dimensões 
definidas conforme a necessidade de reforço. 

O apicoamento da peça é feito com o intuito de retirar a camada superficial de argamassa nas faces da viga 
e a camada de concreto, encontrando os estribos originais da viga. Em seguida, é feita a perfuração, para a 
passagem dos estribos novos, e limpeza das superfícies com jato de ar comprimido. Após a retirada de 
partículas soltas ou inertes, são colocadas as armaduras transversais que devem ser soldadas ou sobrepostas 
às originais no caso de emendas. Por último, são colocadas as armaduras longitudinais de reforço e fixadas 
as formas suspensas para a realização da concretagem. 

Recomendações para a utilização dessa técnica são apresentadas pelo Comité Euro-Internacional du Béton 

(CEB) para melhorar a aderência entre os materiais e controlar retração. Estas foram compiladas do Bulletin 

d’Information nº.162 - Assessment of concrete structures and design procedures for upgrading (redesign) de 
1983 e listadas por Simões (2007):  

• adicionar de uma camada com espessura mínima de 75 mm a 100 mm, possibilitando o lançamento
e adensamento do novo concreto e o posicionamento da nova armadura;

• saturar o concreto antigo por pelo menos seis horas antes de aplicar o concreto novo;

• evitar formação de bolhas de ar, aplicando concreto ou argamassa com uma maior fluidez e a partir
de um mesmo lado da forma;

• promover a cura com umedecimento da superfície ou cobrindo-a com materiais úmidos, tais como
areia, espuma, estopa e outros. Este umedecimento deve persistir por dez dias, no mínimo;

• usar concreto de resistência característica de, no mínimo, 5 MPa a mais do que a do concreto
existente.

O Comitê Europeu recomenda, ainda, limitar a tensão tangencial na superfície de ligação e que o acréscimo 
de área na seção transversal da viga seja mantido até um terço da área da seção original. Ademais, é indicado 
que o concreto ou a argamassa de reforço tenham resistência mecânica, módulo de elasticidade e coeficiente 
de dilatação compatíveis com os do concreto existente. 

3.1 Fundamentos de dimensionamento 
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3.1.1 – Reforço à flexão 

Para o cálculo da resistência à flexão de uma estrutura de concreto armado reforçada com ensamisamento, 
são estabelecidas as seguintes considerações no Estado Limite Último (ELU): 

• as deformações específicas da armadura e do concreto são diretamente proporcionais à distância da
linha neutra, portanto, as seções planas permanecem planas até a ruptura;

• aderência perfeita entre aço e concreto e entre reforço e concreto;

• a deformação específica máxima para o concreto é de 3,5‰;

• a resistência do concreto à tração é desprezada.

As expressões para o dimensionamento das armaduras longitudinais complementares são obtidas a partir do 
diagrama retangular simplificado de tensões na seção após o reforço, ilustrado na Figura 1. 

Após o reforço estrutural, a posição da linha neutra varia daquela obtida no ELU para a seção original. Dessa 
forma, realiza-se um procedimento iterativo, no qual fixam-se valores da armadura de reforço e de sua altura 
útil.  

De modo alternativo, quando a verificação das áreas de aço necessárias para resistir às solicitações internas 
atuais for previamente realizada, pode-se estimar a altura útil da armadura total, equivalente à armadura 
existente e de reforço inicial, e, em seguida, fazer a correção da área de aço de reforço. 

Figura 1 – Seção transversal de viga reforçada com encamisamento em concreto armado 

Da Figura  1, tem-se a Equação 1, que determina a profundidade da linha neutra de uma viga retangular 
reforçada. 

0,85 ∙ f�� ∙ b
,��. ∙ x� � A�� ∙ E� ∙ ε�� � A� ∙ f�� � A�,��. ∙ f�� (1) 

A Equação 2 determina o momento resistente da viga reforçada. 

M�� � A� ∙ f���d � 0,40x�� � A′� ∙ E� ∙ ε���0,40x� � d′� � A�,��. ∙ f���d��. � 0,40x�� (2) 

onde: 

A� - área da armadura longitudinal interna de tração;

A′� - área da armadura longitudinal interna de compressão;

A�,��. - área da armadura longitudinal interna de reforço;

f�� - resistência de cálculo ao escoamento da armadura longitudinal interna de tração;

f�� - resistência de cálculo do concreto à compressão;

x� - profundidade da linha neutra após reforço estrutural;

b
,�. - largura da mesa de compressão após reforço estrutural;
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M�� - momento resistente de cálculo;

d� - altura útil da armadura longitudinal interna de tração do reforço;

d - altura útil da armadura longitudinal interna de tração;

d′ -  distância entre a armadura longitudinal interna de compressão e o bordo mais comprimido.

Após o reforço estrutural, a posição da linha neutra varia daquela obtida no ELU para a seção original. Dessa 
forma, realiza-se um procedimento iterativo, no qual fixam-se valores da armadura de reforço e de sua altura 
útil. 

De modo alternativo, quando a verificação das áreas de aço necessárias para resistir às solicitações internas 
atuais for previamente realizada, pode-se estimar a altura útil da armadura total, equivalente à armadura 
existente e de reforço inicial, e, em seguida, fazer a correção da área de aço de reforço utilizando a Tabela 
de Dimensionamento à Flexão Simples. 

A armadura de reforço inicial é dada pela Equação 3. 

A�,��. ! � "# � A!�����á� " � A�% �&�!&� (3) 

A altura útil equivalente é calculada pela Equação 4. 

d�'. � A�% �&�!&� ∙ d � A�,��. ! � "# ∙ d�
A�% �&�!&� � A�,��. ! � "# (4) 

O método de cálculo das áreas de aço adota os parâmetros adimensionais k), k%, e k*�. Uma vez obtida a
área de aço longitudinal complementar, devem-se utilizar barras de diâmetro comercial e fazer o 
detalhamento das armaduras observando-se os requisitos da norma ABNT NBR:6118 (2014). 

Nessa técnica, é importante atentar para a tensão de aderência na superfície de ligação entre os concretos 
de diferentes idades. Para evitar a ruína por cisalhamento nessa ligação, recomenda-se limitar os valores da 
tensão cisalhamento da interface de ligação. 

O código CEB (1993) sugere que a tensão de cisalhamento média (v. Equação 5) nas interfaces seja inferior 
ao valor da resistência de aderência, devida à coesão. Essa resistência é igual a resistência à tração de cálculo 
do concreto (f�&�) multiplicada por um fator β que depende da superfície da junta, sendo igual a 0,2 para
superfícies lisas e 0,4 para superfícies rugosas. 

τ � β ∙ f�&� (5) 

Por fim, faz-se a verificação à fadiga da armadura de flexão no ELS, prescrita na norma ABNT NBR:6118 (2014) 
e descrita no item 5.2.2. 

3.1.2 – Reforço à força cortante 

O dimensionamento do reforço estrutural com estribos, assim como no dimensionamento à flexão, é 
realizado no Estado Limite Último (ELU). O cálculo da armadura transversal baseia-se no modelo de Treliça 
de Mӧrsch, associado aos mecanismos resistentes complementares desenvolvidos no interior do elemento 

estrutural e traduzidos pela componente (V�).

A resistência de cálculo de vigas de concreto reforçadas pode ser determinada adicionando a contribuição 
proveniente da armadura transversal de reforço (V��.) às parcelas da armadura transversal existente (V�
) e
do concreto (V�).

A força cortante resistente de cálculo é determinada pela Equação 6. 

V.� � V�
 � V� � V��. (6) 

onde: 

V�
 - parcela da força cortante resistida pela armadura transversal;

V� - parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares ao da treliça;

V��. - parcela da força cortante resistida pela armadura transversal de reforço.
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Adota-se o modelo de cálculo I, descrito na norma ABNT NBR:6118 (2014). Esse modelo admite diagonais de 
compressão inclinadas a 45o em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural e parcela complementar 

(V�) com valor constante, independente da força cortante de dimensionamento.

Conhecida a área de aço transversal existente, determina-se pela Equação 7 a parcela de força cortante 
resistida por ela: 

V�
 � /A�

s 1 0,9d ∙ f�� (7) 

Então, igualando a força cortante resistente de cálculo com a solicitante de cálculo, obtém-se a parcela que 
deve ser resistida pela armadura transversal complementar. As duas condições a seguir devem ser satisfeitas 
com o uso das Equações 8 e 9. 

V�� ≤  V��4 (8) 

V�� ≤  V��5 � V�  �  V�
 (9) 

onde: 

V�� - força cortante solicitante de cálculo na seção;

V��4 - força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto;

V��5 - força cortante resistente de cálculo relativa à ruína por tração diagonal.

A área de aço transversal de reforço é determinada por uma taxa em cm²/m, obtida pela Equação 10. 

A�
,��.
s � V��.

0,9d��. ∙ f��
 (10) 

onde: 

V��. - parcela da força cortante resistida pela armadura transversal complementar;

dref. - altura útil da viga reforçada;

f�� - tensão de escoamento do aço.

Por fim, faz-se a verificação à fadiga da armadura transversal no ELS, prescrita na norma ABNT NBR:6118 
(2014) e descrita no item 3.1.4. 

4. Estudo de caso

A estrutura original consiste em uma ponte em concreto armado, constituída por um vão de 20,0 m 
finalizados em balanços de 4,5 m cada, somando um total de 29,0 m. As transversinas de apoio e 
intermediárias são tradicionalmente ligadas às lajes e espaçadas em 5,0 m, como ilustrado na Figura 2. A 
Figura 3 ilustra o corte transversal no meio de vão da ponte existente, que corresponde à seção transversal 
típica do período dos anos de 1960 a 1975. Quanto aos materiais originais da ponte, o concreto apresenta 
resistência característica à compressão de 22 MPa e o aço possui resistência característica ao escoamento 
de 500 MPa. 

Para a adequação ao gabarito transversal atual e garantia da segurança dos usuários, é feita a substituição 
dos guarda-rodas e guarda-corpos existentes por barreiras tipo New Jersey. Além disso, são adicionadas lajes 
de transição de 4,0 m, seguindo o comprimento da aba existente. A seção transversal da ponte reabilitada é 
ilustrada na Figura 4. 

Para a determinação dos carregamentos permanentes nas vigas principais de ambos os projetos foram 
utilizados métodos analíticos clássicos. A definição dos carregamentos devidos às cargas móveis foi feita 
conforme a ABNT NB-6 (1960) para a ponte original e, posteriormente, segundo a ABNT NBR 7188 (2013) 
para a ponte reabilitada. Os dimensionamentos à flexão e ao cisalhamento das longarinas seguiram as 
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diretrizes da ABNT NB-1 (1960) para projeto da década de 1960 e da ABNT NBR 6118 (2014) para o projeto 
de reabilitação. 

Figura 2 – Meio corte da elevação longitudinal (cotas em cm) 

Figura 3 – Corte transversal no meio de vão da ponte existente (cotas em cm) 

Figura 4 – Corte transversal no meio de vão da ponte reabilitada (cotas em cm) 
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Conforme a ABNT NB-1 (1960), as vigas sob a ação de solicitações de flexão simples ou composta são 
dimensionadas em função da carga de ruptura (Estádio III), com seus respectivos coeficientes de segurança 
ou pelas tensões admissíveis (Estádio II), sem os efeitos de fadiga das armaduras. O dimensionamento das 
armaduras de flexão e transversais da ponte existente é feito no Estado Limite Último em Guimarães (2019) 
considerando-se que o concreto adquiriu resistência ao longo de 54 anos, tendo, atualmente, resistência 
característica à compressão de 28 MPa.  

De acordo com a ABNT NB-2 (1961), os coeficientes de segurança no Estádio III, para peças solicitadas à flexão 
simples ou composta, são iguais a 2,00 para carga móvel, definidos nas normas ABNT NB-6 (1960) e ABNT 
NB-7 (1943) e 1,65 para cargas permanentes. Esses coeficientes foram alterados entre as normas ABNT NB-
2 (1961) e ABNT NBR 8681 (2004), passando de 2,00 e 1,65 para 1,50, para ações variáveis,e 1,35, para ações 
permanentes (ações desfavoráveis), respectivamente. 

O resultado do dimensionamento ao momento de flexão de ambas as pontes é apresentado no Quadro 1 e 
do dimensionamento à força cortante no Quadro 2. Ao comparar os resultados das armaduras existentes na 
ponte original com os resultados das armaduras necessárias para o caso da ponte reabilitada, verifica-se que 
há deficiência de armadura longitudinal e transversal. Portanto, constata-se a necessidade de reforço 
estrutural das vigas principais nas seções de cálculo. 

Quadro 1 – Resultado do dimensionamento ao momento de flexão das pontes na seção S5 

Seção Momento de Flexão Característico 
Momento de Flexão 

de Dimensionamento 
Armadura 

Inferior 

S5 
Mg1 

(kN.m) 

Mg2 

(kN.m) 

Mq1

(kN.m) 
Mq2 

(kN.m) 
Msd,máx. 
(kN.m) 

Msd,mín. 
(kN.m) 

As,inf. (cm²) 

Ponte Original 1.371 847 2.660 -780 8.980 657 129 

Ponte Reabilitada 1.305 1.004* 217** 3.899 -1.490 8.967 -713 129 

* Valores máximos da envoltória; ** Valores mínimos da envoltória.

Quadro 2  – Resultado do dimensionamento à força cortante das pontes na seção S0,d 

Seção Força Cortante Característica 
Força Cortante de 
Dimensionamento 

Armadura 
Transversal 

S0,d Vg1 (kN) Vg2 (kN) Vq1 (kN) Vq2 (kN) Vsd (kN) Asw (cm²/m) 

Ponte Original 452 212 553 -65,4 2.202 16,8 

Ponte Reabilitada 451 278 1.098 -156 2.630 56,5 

A espessura do concreto novo é definida de modo que seja possível posicionar a armadura complementar 
longitudinal e transversal. Com objetivo de melhorar a aderência entre os materiais e controlar retração, o 
Bulletin 162 do CEB (1983) recomenda uma espessura mínima de 7,5 cm.  

O cobrimento das longarinas da ponte original é avaliado em 2,5 cm e das lajes em 2,0 cm. Para que seja 
possível posicionar as barras de aço de reforço, adota-se o aumento da espessura da laje em 5,5 cm, 
somando-se 7,5 cm de concreto novo. No vão, aumenta-se a altura da viga em 5,0 cm em sua face inferior. 
A nova altura da longarina é de 166 cm nos apoios e de 171 cm no meio de vão. 

O alargamento das vigas é determinado em 5,0 cm em cada face lateral para a extensão total da ponte, sendo 
a camada total de concreto novo de 7,5 cm, conforme ilustram as Figuras 5 e 6. 

O Quadro 3 indica o resultado do dimensionamento à flexão no meio de vão com as novas propriedades 
geométricas da viga após o aumento da seção. 

O Quadro 4 resume o resultado do dimensionamento à força cortante à direita do apoio da ponte após o 
encamisamento em concreto armado.  
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Figura 5 – Seção transversal no meio de vão da ponte com encamisamento em CA (cotas em cm) 

Figura 6 – Seção transversal no apoio da ponte reforçada com encamisamento em CA (cotas em cm) 

Quadro 3 – Dimensionamento ao momento de flexão da ponte reabilitada com encamisamento em CA 

Seção Momento de Flexão Característico 
Momento de Flexão 

de Dimensionamento 
Armadura Inferior 

Necessária 

S5 
Mg1 

(kN.m) 
Mg2 (kN.m) 

Mq1 
(kN.m) 

Mq2 
(kN.m) 

Msd,máx.

(kN.m) 
Msd,mín.

(kN.m) 
As,inf. (cm²) 

Ponte Reabilitada 1.749 1004* 217** 3.899 -1.490 9.566 -713 152 

* Valores máximos da envoltória; ** Valores mínimos da envoltória

Quadro 4  –  Dimensionamento à força cortante da ponte reabilitada com encamisamento em CA 

Seção Força Cortante Característica 
Força Cortante de 
Dimensionamento 

Armadura 
Transversal 

Necessária 

S0,d Vg1 (kN) Vg1 (kN) Vq1 (kN) Vq1 (kN) Vsd,máx. (kN) Vsd,mín. (kN) Asw (cm²/m) 

Ponte 
Reabilitada 

568 278 1.098 -156 2.789 611 54,5 
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3.1.3 – Reforço à flexão 

As propriedades geométricas da seção original são: 

d′ � 20,0 cm 
d � 151 cm 

b
,��. � 90,0 cm 
b,��. � 325 cm 

Conforme o Quadro 1, as armaduras longitudinais existentes na seção S0 são iguais a: 

A� � 129 cm² 
A�� � 2,45 cm² 

As armaduras necessárias para resistir o carregamento atual são apresentadas no Quadro 3 e iguais a: 

A� � 152 cm² 
A�� � 2,45 cm² 

A armadura superior de reforço inicial é dada pela Equação 3. 

A�,��. ! � "# � 152 � 129 � 23,3 cm² 
Inicialmente, considera-se a distribuição da armadura longitudinal complementar em uma camada. Sendo o 
cobrimento da laje de 2,0 cm, a espessura adicional inferior de 5,0 cm e adotando barras de 20 mm de 
diâmetro, a altura útil da armadura complementar superior é igual a: 

d��. � 160 � 5,0 � 2,0 � 1,25
2 � 164 cm

A altura útil equivalente é calculada pela Equação 4. 

d�'. � 129 × 155 � 23,3 × 164
152 � 153 cm 

A partir do Quadro 3, tem-se o momento de flexão de dimensionamento da seção S0: 

M�� � 9.566 kN. m 
Os parâmetros adimensionais da Tabela de Dimensionamento à Flexão Simples são determinados pelas 
expressões a seguir. 

ABC � |9.566|  
0,90 × �1,53�4 × 28.0001,4

� 0,063

AE �
1 � F1 � 2 × 0,0630,85

0,80 � 0,097 < 0,450 
kI � 1 � 0,40 × 0,097 � 0,961 

A área de aço longitudinal inferior total necessária é igual a: 

A�,�JK. � |9.566|
0,961 × 1,53 × 501,15

� 79,2 cm²

Como os fatores de fadiga da armadura longitudinal não levaram à majoração das áreas de aço no 
dimensionamento da ponte encamisada, à não ser em 7% na seção S2 (v. Quadro 4) não é feita uma nova 
verificação à fadiga. 

Logo, a área de aço superior de reforço é igual a: 
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A�,��. � 150 � 129 � 21,0 cm² 
O resumo do dimensionamento do reforço à flexão é apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5 – Dimensionamento do reforço ao momento de flexão positivo no meio de vão 

Momento de 
Flexão de 

Dimensionamento 

Largura da 
Mesa de 

Compressão 

Altura da 
Viga 

Altura Útil da 
Armadura 

Diâmetro 
da barra 

(cm) 

Altura Útil 
da 

Armadura 
de Reforço 

Altura Útil 
Efetiva 

Msd (kN.m) bf (cm) h (cm) ds (cm) ϕ (cm) dref. (cm) def. (cm) 

9.566 325 171 151 2,0 164 153 

Área de Aço 
Existente 

Área de Aço 
Necessária 

Área 
Adicional 

Necessária 

Parâmetro 
Adimensional 

da TDFS 

Área de 
Aço Inferior 

Corrigida 

Área de Aço 
do Reforço 

Número de 
Barras 

As, existente (cm²) As,nec. (cm²) ΔAs (cm²) kz As,inf. (cm²) As,reforço (cm²) n 

129 152 23,3 0,961 150 21,0 7 

3.1.4 – Reforço à força cortante 

As propriedades geométricas da seção S0 à direita do apoio são: 

d � 145 cm 
d��. � 151 cm 
b
 � 80,0 cm 

b
,��. � 90,0 cm 
b � 275 cm 
h � 22,3 cm 

Conforme o Quadro 4, a armadura transversal existente na seção S0 à direita do apoio é igual a: 

A�
,�% �&�!&�.
s � 16,8 cm4/m

A partir da área de aço transversal, determina-se a parcela da força cortante resistida por ela pela Equação 
7: 

V�
 � 0,9 × 1,45 × 50
1,15 × 16,8 � 954 kN

A força cortante de dimensionamento para a seção S0,d é obtida no Quadro 4: 

V�� � 2.789 kN
A parcela da força cortante absorvida pelo concreto (V�) e a força cortante resistente de cálculo relativa à

ruína das diagonais comprimidas de concreto (V.�4) devem ser recalculadas devido ao aumento da seção
transversal. 

É verificada a biela de compressão: 

V��,4 � 0,27αO ∙ f�� ∙ b
 ∙ d
V��,4 � 0,27 × 0,888 × 28,0

1,4 × 0,90 × 1,51 × 105 � 3.607 kN
V�� � 2.789 kN < 3.607 kN → Ok! 
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A parcela de cortante absorvido por mecanismos complementares: 

V� � 0,6 ∙ f�&� ∙ b
 ∙ d
V� � 0,6 × 0,7 × 0,3 × 28,04/5

1,40 × 0,90 × 1,51 × 105 � 1.124 kN 

A força cortante, devido à parcela de resistência da armadura complementar transversal, é determinada por 
meio da Equação 6, igualando a força cortante resistente de cálculo com a solicitante de cálculo: 

2.789 � 954 � 1.154 � V��.
V��. � 711 kN

A área de aço transversal de reforço é obtida pela Equação 10: 

A�
,��.
s � 711

0,9 × 1,51 × 501,15
� 12,1 cm4/m

Assim, a área de aço transversal total é igual a: 

A�
,&S&"#
s � 16,8 � 12,1 � 28,9 cm4/m

Em seguida, é feita a verificação à fadiga da armadura transversal. As forças cortantes de serviço máximo e 
mínimo na seção S0,d são iguais a: 

V���O.*á%. � 1.395 kN 
V���O.*í!. � 768 kN 

A tensão máxima e a tensão mínima nas armaduras de transversais são: 

σ�,
V � 1.395 � 0,5 × 1.124 
28,9 × 0,9 × 1,51 × 10 � 213 MPa 

σ�,
4 � 768 � 0,5 × 1.124 
26,3 × 0,9 × 1,51 × 10 � 52,6 MPa 

Conforme a seção 23 da norma ABNT NBR:6118 (2014), ∆f��,"�. � 85,0 MPa para estribos. Portanto, o fator

de fadiga é igual a: 

ff � �213 � 52,6�
85,0 � 1,885

A área de aço transversal final na seção S0,d é igual a: 

A�

s � 28,9 × 1,885 � 54,5 cm4/m

Logo, a área total de reforço é igual a: 

A�
,��.
s � 54,5 � 16,8 � 37,7 cm4/m
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O resumo do dimensionamento do reforço à força cortate é apresentado no Quadro 6. 

Quadro 6  –  Dimensionamento do reforço à força cortante à direita do apoio da ponte reabilitada 

Força Cortante de 
Dimensionamento 

Área de 
Aço de 
Reforço 

Calculada 

Forças Cortantes Resistentes 
Forças Cortantes 

Resistentes 

Armadura 
de 

Reforço 
Calculada 

Vsd (kN) 
Asw, existente 

(cm²/m) 
di (cm) df (cm) bw (cm) 

Vsw 
(kN) 

Vc (kN) Vref. (kN) 
Asw,ref.

(cm²/m) 

2.789 16,8 145 151 90 954 1.124 711 12,1 

Força Cortante em Serviço 
Tensão na 
Armadura 

Transversal 

Variação 
de 

Tensão 

Fator 
de 

Fadiga 

Área de 
Aço 

Total 

Área de 
Aço 

Mínima 

Armadura 
de 

Reforço 
Necessária 

Vd,serv. máx.

(kN) 

Vd,serv. mín. 

(kN) 
σ1 

(kN/cm²) 
σ2 

(kN/cm²) 

∆σw 

(kN/cm²) 
ff 

Asw,total

(cm²/m) 
Asw,mín.

(cm²/m) 
Asw,ref.

(cm²/m) 

1.395 768 213 52,6 160 1,885 54,5 11,4 37,7 

5. Discussão dos resultados

A partir dos resultados dos dimensionamentos apresentados, são analisadas as condicionantes técnicas e 
construtivas. Para o reforço com encamisamento em concreto armado, faz-se a comparação entre as 
solicitações características e de dimensionamento das seções de cálculo à direita do apoio (S0) para a força 
cortante e de meio de vão (S5) para o momento de flexão das longarinas do tabuleiro das pontes, além de 
suas armaduras longitudinais e transversais. 

No projeto de reabilitação foram incorporadas lajes de transição e consoles de apoio, portanto, surgem novos 
carregamentos gerados por estes elementos. Em relação às ações variáveis, as principais diferenças entre as 
normas estão associadas ao trem-tipo de projeto e ao coeficiente de impacto. 

No encamisamento em concreto armado, os carregamentos de sobrecarga permanente e carga móvel 
permaneceram os mesmos daqueles apresentados no Quadro 1 e no Quadro 2 para a ponte reabilitada. 
Entretanto, observa-se o aumento do peso próprio da estrutura, sendo a principal desvantagem dessa 
técnica. 

As variações entre os carregamentos da ponte reabilitada com aumento de seção e a ponte original são 
apresentadas no Quadro 7 e no Quadro 8. Conforme o DNIT (1996), as solicitações de carga permanente da 
laje de transição somente devem ser consideradas quando desfavorável para a estrutura. Portanto, são 
apresentados dois valores para as solicitações internas devidas à sobrecarga permanente, obtidos 
separando-se a laje de transição dos demais carregamentos. 

As alterações dos carregamentos se traduzem em mudanças nas solicitações das pontes em estudo. Como 
pode ser observado no Quadro 7, a diferença entre os momentos de flexão devido ao peso próprio estrutural 
é de 27,6% e de 74,4% devido à sobrecarga permanente utilizada na combinação mínima de ações. A 
mudança do trem-tipo TB-360 para o TB-450 e o aumento dos coeficientes de impacto resultam em um 
aumento de 91,0% nos momentos de flexão. Os valores desses esforços solicitantes estão plotados no gráfico 
da Figura 7. 

Em relação à força cortante, a variação entre as solicitações devidas ao peso próprio estrutural é de 25,7% e 
devidas à sobrecarga permanente é de 30,9%. A variação da carga móvel resulta em um aumento de 139,1% 
da força cortante mínima, como indicado na Tabela 8. Os valores desses esforços solicitantes estão plotados 
no gráfico da Figura 8. 

1233



Reforço das Longarinas de uma Ponte em Concreto Armado por meio de Encamisamento em Concreto Armado  

Quadro 7  –  Momentos de flexão característicos na seção S5 

MOMENTO FLETOR CARACTERÍSTICO 

Seção S5 Ponte Original 
Ponte Reabilitada com 

Encamisamento 
Variação 

Mg1 (kN.m) 1.371 1.749 27,6% 

Mg2 (kN.m) 847 
1.004* 18,6% 

217** -74,4%

Mq1 (kN.m) 2.660 3.899 46,6% 

Mq2 (kN.m) -780 -1.490 -91,0%

* Valores máximos da envoltória; ** Valores mínimos da envoltória

Quadro 8  –  Momentos de flexão característicos na seção S0,d 

FORÇAS CORTANTES CARACTERÍSTICAS 

Seção S0,d Ponte Original 
Ponte Reabilitada com 

Encamisamento 
Variação 

Vg1 (kN) 452 568 25,7% 

Vg2 (kN) 212 278 30,9% 

Vq1 (kN) 553 1.098 98,5% 

Vq2 (kN) -64,5 -156 -139,1%

Figura 7 – Momentos de flexão característicos na seção 
S5 

Figura 8 – Forças cortantes características na seção S0,d

As solicitações para o dimensionamento à flexão e ao cisalhamento são apresentadas no Quadro 9. A partir 
da análise dos resultados, observa-se um acréscimo de 26,7% na força cortante de dimensionamento e o 
surgimento de um momento de flexão negativo na combinação mínima de ações. 

O Quadro 10 mostra as armaduras transversais e longitudinais da ponte original e do projeto de reabilitação 
por encamisamento. A variação da área de aço longitudinal inferior se deve pelo valor negativo do momento 
de flexão da combinação mínima de ações, o qual antes era nulo, e, portanto, o que correspondia a armadura 
montagem. No que se refere à armadura transversal, o aumento foi de 224%. 
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Quadro 9  –  Solicitações de dimensionamento 

SOLICITAÇÕES DE DIMENSIONAMENTO 

Projeto 
Momento de Flexão (S5) Força Cortante (S0,d) 

Msd,máx. (kN.m) Msd,mín. (kN.m) Vsd (kN) 

Ponte Original 8.980 9.566 2.202 

Ponte Reabilitada com 
Encamisamento 

657 -270 2.789 

Variação -92,7% -102,8% 26,7% 

Quadro 10  –  Armaduras transversais e longitudinais 

ÁREAS DE AÇO 

 Projeto 
Armadura Longitudinal (S5) Armadura Transversal (S0,d) 

As,inf. (cm²) As,sup. (cm²) Asw (cm²/m) 

Ponte Original 2,45 129 16,8 

Ponte Reabilitada com 
Encamisamento 

45,8 152 54,5 

Variação 1771% 18,0% 224% 

6. Conclusões

A reabilitação, além de recuperar e reforçar a ponte, introduz modificações, tais como aumento da 
capacidade de carga, alargamento, adição de passeios laterais e barreiras de segurança. À vista disto, o 
reforço estrutural de estruturas tem sido uma alternativa para novas construções, possibilitando a realização 
de modificações em sua seção transversal e que resistam a cargas de projeto mais altas, além de corrigir a 
perda de resistência devido à deterioração. 

O método de encamisamento em concreto armado é o mais utilizado para o reforço de pontes. A 
metodologia de cálculo do dimensiamento do reforço não apresenta variações daquela de um elemento 
estrutural novo em concreto armado. Por outro lado, o aumento da seção transversal gerou o aumento do 
peso próprio estrutural e, como consequência, observou-se um incremento de até 39,1% no momento de 
flexão no meio do vão da ponte reabilitada. 

Apesar disso, o encamisamento em concreto armado se mostrou como uma solução para o reforço estrutural 
da ponte em estudo. 
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Resumo: Imóveis lindeiros a uma mineiradora situada na região sudeste do Brasil, apresentaram quadro 
fissuratório em diversas paredes, cuja suspeita dos usuários era de vibração decorrente das atividades de 
mineração próxima. Este trabalho tem como objetivo realizar o diagnóstico do quadro fissuratório das 
edificações para definição das possíveis causas e responsáveis para realização do reparo dos danos. O estudo 
foi realizado por meio de inspeção sensorial em campo, medições de vibração do solo com sismógrafo, 
cálculo de propagação de vibração dos desmontes de rocha e consulta a referências bibliográficas. A partir 
da análise dos resultados, foi possível concluir que: (a) a maioria das fissuras constatadas estavam dentro da 
tolerância dimensional das normas técnicas brasileiras, não trazendo prejuízos ao desempenho das 
edificações; (b) existem diversas causas prováveis para os quadros fissuratório observados, podendo estar 
relacionado com movimentação do solo, ou das fundações, por falta ou erro no dimensionamento das 
fundações etc.; (c) todas as vibrações decorrentes das atividades de mineração medidas em campo estavam 
dentro dos limites aceitáveis da ABNT NBR 9653 (2018); (d) todas as vibrações teóricas, calculadas com base 
na lei da atenuação, ficaram dentro dos limites aceitáveis da ABNT NBR 9653 (2018). Portanto, fica 
demonstrado que existem diversas causas que explicam as fissuras identificadas nos imóveis em análise, e 
mesmo que as vibrações geradas pelas atividades de desmonte tenham gerado ou aumentado alguma das 
fissuras destes imóveis, estas podem ter aparecido por deficiência construtiva dos imóveis. Então, 
objetivamente, as atividades de mineração em estudo não são responsáveis pelas fissuras nos imóves 
lindeiros, visto que as vibrações geradas estão dentro dos limites normativos. Todavia, tal consideração 
levanta uma eventual necessidade de discução sobre os limites de vibração da ABNT NBR 9653 (2018), visto 
que podem não garantir a integridade de edificações mais antigas e frágeis. 

Palavras-chave: Vibração; Fissuras; Mineração; Desmonte de Rocha; Patologia de Construção. 

1. Introdução

Ao contrário de outras atividades industriais, na mineração, a definição da localização de uma mina é 
condicionada pela existência e localização do minério, não seguindo apenas fatores de mercado, mas 
principalmente a geologia, o que acaba muitas vezes fazendo com que algum empreendimento de mineração 
tenha que estabelecer-se próximo de zonas urbanas, de estruturas ou obras civis e mesmo de áreas de 
proteção ambiental (SILVA, 2019), podendo ser uma fonte de perturbação para a população e para o meio 
ambiente, gerando inúmeros impactos, sendo o mais lembrado pela população, os oriundos do uso de 
explosivos (DORNELES, 2013) Os principais impactos decorrentes do uso de explosivos são: ultralançamento 
de rocha, poeira, gases, vibração e ruído. De um modo geral, estes dois últimos fenômenos são os que 
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acabam tornando os efeitos do uso de explosivos mais notados pelas populações do entorno, potencialmente 
causando um clima de hostilidade entre mineradora, população e órgãos públicos de fiscalização (DORNELES, 
2013). 

Neste contexto, este trabalho vem apresentar um estudo realizado em imóveis lindeiros a uma mineiradora 
situada na região sudeste do Brasil, que apresentaram quadro fissuratório em diversas paredes, cuja suspeita 
dos usuários era de vibração decorrente das atividades de mineração próxima, onde objetivou-se analisar se 
o quadro fissuratório reclamado pelo usuários das edificações lindeiras à mineradora eram decorrentes das
vibrações dos desmontes de rocha.

2. Método de inspeção

Para análise do quadro fissuratório das edificações realizou-se: (a) levantamento do histórico por meio de 
entrevista com os usuários e funcionários da mineiradora, coletando a data de identificação das anomalias, 
os dados e datas das atividades de desmonte com explosivos; (b) inspeção sensorial nos imóveis, para análise 
das manifestações patológicas; (c) medição de vibração do solo durante as atividades de explosão; (d) cálculo 
de propagação de vibração dos desmontes de rocha de desmontes antigos, para observar se algum gerou 
vibrações nocivas; (e) comparação dos resultados de vibração com os limites da ABNT NBR 9653 (2018). 

2.1 Medição da vibração do solo 

A medição de vibração do solo foi feita por meio de sismógrafo da marca Vibracord modelo Gaia com 
resposta em frequência 2-250 Hz e 1-315 Hz, com precisão de 0,01 mm/s atendendo aos requisitos da DIN 
45669. 

3. Apresentação dos dados

Foram identificadas diversos tipos de causas de fissuras, como recalque, flexão, retração e movimentação 
térmica, muitas delas fissuras capilares, ou seja, com espessura média de 0,1 a 0,2 mm, em pontos 
localizados, de pequenas extensões. As que foram objeto de análise foram as mais relevantes, ou seja, que 
possuiam aberturas maiores e em extensões maiores conforme Figura 1. 

Os usuários dos imóveis não souberam definir de maneira exata quais fissuras seriam supostamente 
decorrentes da atividade mineração, o que levanta a hipótese de que as fissuras poderiam já existir e só 
foram percebidas depois da maior permanência em sua residência, devido à quarentena de COVID-19, e 
começar a sentir as vibrações das explosões. 

A idade aparente das construções era de 15 a 25 anos, e segundo relatos do proprietário, os imóveis não 
possuiam projetos executivos e registros de acompanhamento de execução por profissional habilitado, tendo 
algumas sofrido alterações e reformas, sem qualquer plano de reforma, ou documento que demonstre o 
dimensionamento e especificação adequados dos elementos estruturais e de vedação. 

Figura 1 – Exemplo de alguns fissuras constatadas nas inspeções em campo 
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4. Diagnóstico

4.1 Classificação das fissuras 

De modo geral, entende-se que fissuras são anomalias praticamente inevitáveis em edificações devido ao 
comportamento de seus materiais constituintes, e também, por:  

a) a grande quantidade de solicitações externas (umidade, temperatura, peso próprio, peso dos móveis
e pessoas, impactos, vento etc.);

b) a heterogeneidade dos materiais;
c) a grande quantidade de vinculações entre elementos;
d) o comportamento plástico da maioria dos materiais de construção, principalmente os cimentícios.

Desta forma, a análise das fissuras foi triada pelos critérios a seguir, principalmente segundo a espessura 
(abertura), comprimento e quantidade, que podem indicar a gravidade do problema e até mesmo auxiliar na 
identificação da causa. 

A ABNT NBR 15575-4 (2013) traz método de análise de fissuração em vedações verticais, conforme descrito 
no Quadro 1, sendo aceitável fissuras de 10,0 cm/m² em ambientes internos, e fissuras não visíveis a 1,0 m 
de distância a 250 lux (o que equivale a uma fissura de 0,1 a 0,2 mm de espessura). 

Quadro 1 – Critérios de aceitação para fissuração em vedações verticais (ABNT NBR 15575-4, 2013) 

Elemento Método Critério 

Vedação vertical interna, 
ou face interna de 
vedação vertical externa 

Inspeção visual (a 1 m da superfície 
do elemento, em um cone visual de 
60º, sob iluminação de 250 lux) 

• Não apresentar fissuras

• Fissuração que não ultrapasse 0,1
m/m² (referente à área total das
paredes do ambiente)

Vedação vertical externa 
(fachada) 

Inspeção visual (a 1 m da superfície 
do elemento, em um cone visual de 
60º, sob iluminação natural em dia 
sem nebulosidade) 

• Não apresentar fissuras

A ABNT NBR 6118 (2014) traz critério de aceitabilidade de fissuras em estruturas de concreto armado em 
função da abertura, conforme descrito no Quadro 2, sendo aceitável fissuras de 0,2 a 0,4 mm de espessura 
(abertura), a depender da classe de agressividade do meio. 

Quadro 2 – Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da armadura em função da CAA 
(Adaptado de ABNT NBR 6118, 2014, p. 80) 

Tipo de concreto 
estrutural 

Classe de agressividade ambiental e 
tipo de protensão 

Abertura característica de fissuras na 
superfície do concreto (wk) 

Concreto simples CAA I a IV Não há 

Concreto armado 

CAA I ≤ 0,4 mm 

CAA II e III ≤ 0,3 mm 

CAA IV ≤ 0,2 mm 

O BRE (1981) define o nível de dano em função da abertura da fissura, conforme Quadro 3, sendo que “para 
a maioria dos casos, as categorias 0, 1 e 2 representam os danos estéticos; as categorias 3 e 4 representam 
os danos de utilização e a categoria 5 representa os danos de estabilidade”. 

Desta forma, pode-se classificar que a maioria das fissuras identificadas nos imóveis estavam dentro da 
aceitabilidade sensorial prevista na ABNT NBR 15575-4 (2013), na ABNT NBR 6118 (2014) e BRE (1981), tendo 
sido descartadas das análises. 
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Quadro 3 – Classificação de fissuras em parede (BRE, 1981) 

Categoria do dano Nível do dano 
Largura da abertura 

(mm) 

0 Negligenciável < 0,1 

1 Muito pequeno 0,1 a 1 

2 Pequeno 1 a 5 

3 Moderado 5 a 15 

4 Severo 15 a 25 

5 Muito severo > 25

4.2 Morfologia das fissuras 

As fissuras relevantes, objeto de análise, eram normalmente inclinadas, em diagonal, nos elementos de 
alvenaria, o que indicam recalque ou flexão dos elementos de apoio. 

A sintomatologia, ou morfologia dos quadros fissuratório observados podem estar associados a causas 
ilustradas em Figura 5 a Figura 8. 

Assim sendo, as hipóteses de causas para essas movimentações geradoras de fissuras são: 

a) Vibração do solo – atividade de mineração;
b) Vibração do solo – tráfego de veículos;
c) Recalque por sobrecarga nos elementos de fundação;
d) Recalque por movimentação do solo;
e) Sobrecarga dos elementos de vedação.

4.2.1 – Vibração do solo – atividade de mineração 

Os efeitos de vibração podem gerar fissuras em edificações. Segundo relatos dos usuários, a vibração é 
percebida sensorialmente quando das explosões da mineração. 

Segundo a ABNT NBR 9653 (2018) para análise dos riscos de ocorrência de danos induzidos por vibrações é 
preciso levar em consideração a magnitude de frequência e velocidade de partícula de pico. Desta forma, 
entende-se que mesmo havendo vibração, está possui limites aceitáveis, os quais não danificariam 
edificações construídas corretamente. 

Na Figura 2 observa-se o limite de velocidade de partícula, a partir do qual podem ocorrer danos, inicia-se 
em 15mm/s para frequências de 4Hz a 15Hz e cresce de acordo com as faixas de frequências até o limite de 
50 mm/s para frequências acima de 40 Hz. 

Figura 2 – Representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de 
frequência (ABNT NBR 9653, 2018) 
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Foram coletados os registros de detonação de junho/2020 a novembro/2020 medidos por empresa 
terceirizada pela mineiradora. A oscilação do chão foi medida por sismógrafo e transformada em velocidade 
de vibração de partícula (mm/s) em três componentes (x, y e z). 

Os dados apresentados na Figura 3 são as velocidades de pico em cada uma das componentes. Nota-se que 
todos os pontos medidos estão dentro dos limites aceitáveis pela ABNT NBR 9653 (2018). 

Figura 3 – Dados coletados de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de frequência em 
comparação com os limites da ABNT NBR 9653:2018 

4.2.1.1 – Determinação da equação de atenuação 

Para verificar se os desmontes de rocha realizados desde o início das reclamações dos usuário, tinham gerado 
vibrações nocivas, utilizou-se a equação de atenuação de ondas sísmicas, determinando a vibração pela carga 
máxima de explosivos, utilizando-se a velocidade de vibração de pico de partícula. Segundo Silva (2019), 
estudos mostram que uma relação empírica entre a velocidade de partícula V, carga máxima Q, e a distância 
D, que pode ser representada pela Equação 1. 

𝑉 = 𝑘 (
𝐷

√𝑄
)

−𝑚

(1) 

Na Equação 1 as constantes k e m variam de acordo com as condições geológicas, geotécnicas e 
consequentemente físicas de um maciço estão estritamente relacionadas a suas propriedades de atenuação 
de vibrações, de forma a produzir trens de ondas vibratórias característicos ao longo da trajetória de 
propagação. 
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A Figura 4 mostra a regressão linear realizada em dados de monitoramento sismográfico realizados em 
diversos desmontes de rocha, tratados para que tivessem um coeficiente de determinação (r²) superior a 0,7, 
que resultou na Equação 2 de lei de atenuação do terreno em análise. 

𝑉 = 1893,3(
𝐷

√𝑄
)

−1,695

(2) 

Com base na Equação 2 verificou-se o nível de vibração de pico em todos os imóveis em todos os desmontes 
de rocha computados desde 24/06/2020, data de início das reclamações, onde obteve-se os dados dispostos 
no Quadro 4, não tendo nenhum valor acima de 15 mm/s, portanto, todos os dados dentro dos limites 
permitidos pela ABNT NBR 9653 (2018). 

Figura 4 – Gráfico da lei de atenuação da velocidade de vibração 

Quadro 4 – Análise de vibração teórica nos imóveis em análise pela lei da atenuação 

Fogo Data Distância (m) Carga (kg) Velocidade de vibração (mm/s) 

Imóvel 01 Imóvel 03 Imóvel 06 Imóvel 01 Imóvel 03 Imóvel 06 

1 24/06/2020 500 850 1250 94,6 2,38 0,97 0,50 

2 21/07/2020 515 880 1280 188,0 4,06 0,06 0,00 

3 06/08/2020 810 800 1165 110,0 1,20 0,03 0,00 

4 26/08/2020 575 715 1120 110,0 2,14 0,05 0,00 

5 26/08/2020 715 560 960 110,0 1,48 0,06 0,00 

6 22/09/2020 575 750 1150 128,0 2,43 0,05 0,00 

7 22/09/2020 550 715 1115 117,0 2,43 0,06 0,00 

8 14/10/2020 500 770 1180 49,3 1,37 0,03 0,00 

9 14/10/2020 550 680 1100 196,0 3,76 0,09 0,00 

10 10/11/2020 730 540 950 112,0 1,45 0,06 0,00 

11 10/11/2020 570 680 1100 156,0 2,92 0,07 0,00 

4.2.2 – Vibração do solo – atividade de mineração 

Os efeitos de vibração por tráfego de veículos podem gerar fissuras em edificações, em especial no imóvel 
01, devido à proximidade da rodovia.  

Segundo Hunaidi (2000) a tendência da vibração oriunda de veículos pesados é a geração de ondas no solo 
entre 1 Hz e 80 Hz com uma velocidade da partícula de 0,2 mm/s a 50 mm/s, dependendo do tipo e das 
condições da pista, do peso e velocidade do veículo, e de seu sistema de amortecimento, podendo gerar 
fissuras em edificações. 

Tal hipótese de causa não pode ser eliminada pelo fato de não ter sido monitorado as vibrações de tráfego 
de veículos. 
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4.2.3 – Recalque por sobrecarga da fundação 

A sobrecarga nas fundações pode se dar por mal dimensionamento, má execução dos elementos, carga 
excessiva colocada na edificação etc. gerando movimentações destes elementos, que transferem esforços às 
alvenarias, que por não ser resistente a esforços de tração, fissuram conforme Figura 5 a Figura 7. 

Tal hipótese de causa não pode ser eliminada diante as grandes incertezas e falta de registros de correto 
dimensionamento e execução dos elementos de fundação. 

Figura 5 – Deformação côncava de parede autoportante e seus efeitos (URIEL ORTIZ, 1983) 

Figura 6 – Deformação convexa de parede autoportante e seus efeitos (URIEL ORTIZ, 1983) 

Figura 7 – Fissuras verticais em peitoris por flexão negativa (DUARTE, 1998) 

4.2.4 – Recalque por movimentação do solo 

O recalque por movimentação do solo pode ocorrer por falha de investigação geotécnica, má compactação 
do solo, erosão do solo, ruptura de tubulações enterradas, mal dimensionamento dos elementos de 
fundação, e rebaixamento natural ou artificial do lençol freático. 

A alvenaria por não ser resistente a esforços de tração, fissuram conforme Figura 5 a Figura 7. 

Porém, não é possível associar o quadro fissuratório das edificações em análise, sem a análise dos projetos e 
registros de investigação geotécnica. Considerando que existem diversas causas para esta movimentação. 

Portanto, tal hipótese de causa não pode ser eliminada diante as grandes incertezas e falta de registros. 

4.2.5 – Sobrecarga dos elementos de vedação 

A sobrecarga nos elementos de vedação pode ocorrer por má qualidade dos blocos ou argamassa de 
assentamento, assim como, falta de execução de reforços nos vãos de janela e porta (verga e contraverga) 
fissurando conforme Figura 8. 

Portanto, tal hipótese de causa não pode ser eliminada diante as grandes incertezas e falta de registros. 
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Figura 8 – Fissuras reais em torno de aberturas por sobrecarga (THOMAZ, 1989) 

5. Conclusões

O objetivo deste trabalho foi analisar se o quadro fissuratório reclamado pelo usuários das edificações 
lindeiras à mineradora, situada na região sudeste do Brasil, eram decorrentes das vibrações dos desmontes 
de rocha, por meio de inspeção sensorial em campo, medições de vibração do solo com sismógrafo, cálculo 
de propagação de vibração dos desmontes de rocha. De acordo com a apresetançãos dos dados e diagóstico 
conclui-se que: 

a) A maioria das fissuras constatadas estavam dentro da tolerância dimensional das normas técnicas
brasileiras, não trazendo prejuízos ao desempenho das edificações;

b) Existem diversas causas prováveis para os quadros fissuratório observados, podendo estar
relacionado com movimentação do solo, ou das fundações, por falta ou erro no dimensionamento
das fundações, ausência ou falhas nas investigações geotécnicas, colocação de carga excessiva sobre
às fundações, variação do nível do lençol freático etc., principalmente pelo fato das edificações não
possuírem projetos básicos, ou registros de responsável técnico habilitado;

c) Todas as vibrações decorrentes das atividades de mineração medidas em campo estavam dentro dos
limites aceitáveis da ABNT NBR 9653 (2018);

d) Todas as vibrações teóricas calculadas com base na lei da atenuação ficaram dentro dos limites
aceitáveis da ABNT NBR 9653 (2018);

Portanto, fica demonstrado que existem diversas causas que explicam as fissuras identificadas nos imóveis 
em análise, e mesmo que as vibrações geradas pelas atividades de desmonte tenham gerado ou aumentado 
alguma das fissuras destes imóveis, estas podem ter aparecido por deficiência construtiva dos imóveis. Então, 
objetivamente, as atividades de mineração em estudo não são responsáveis pelas fissuras nos imóves 
lindeiros, visto que as vibrações geradas estão dentro dos limites normativos. Todavia, tal consideração 
levanta uma eventual necessidade de discução sobre os limites de vibração da ABNT NBR 9653 (2018), visto 
que podem não garantir a integridade de edificações mais antigas e frágeis. 
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Resumo: Os edifícios considerados de relevância histórica são cada dia mais numerosos nas cidades do Brasil 
e do mundo e os desafios para sua manutenção, preservação e restauro são complexos e necessitam de 
novas ferramentas tecnológicas para ganhar rapidez e eficiência em sua documentação. A plataforma HBIM 
(modelagem da informação da construção dedicada ao campo do patrimônio arquitetônico histórico) 
combinada com o levantamento digital do edifício realizado utilizando scaner à lazer terrestre e a 
fotogrametria de fotos captadas por drone são ferramentas inteligentes e precisas para alcançar o objetivo 
de documentar patrimônios arquitetônicos históricos com precisão e eficiência. Este artigo apresenta uma 
revisão sistemática da literatura publicada nessa temática nos últimos 5 anos (2015-2020) pois as tecnologias 
estão em exponencial desenvolvimento. Através da métodologia PRISMA com a utilização do programa StArt  
foram localizados 18 estudos que apresentam as ferramentas pré-definidas como eficientes e acessíveis para 
o levantamento digital preciso de patrimônio arquitetônico combinadas com a inteligência artificial para
geração de mapa de danos. Este estudo conclui que as tecnologias na arquitetura e construção civil estão em
alto ritmo de desenvolvimento com multiplos players trabalhando em diversas ferramentas, alguns possuem
uma grande vantagem na interoperabilidade e é de grande ajuda na área da preservação de patrimônios
encontrar as ferramentas mais eficientes e acessíveis para se estabelecer um protocolo para documentação
inteligente dos edifícios históricos.

Palavras-chave: Patrimônio Arquitetônico, HBIM, Inteligência Artificial, Mapa de Danos. 

Abstract: Buildings considered of historical relevance are increasingly numerous in the cities of Brazil and the 
world and the challenges for their maintenance, preservation and restoration are complex and need new 
technological tools to gain speed and efficiency in their documentation. The HBIM platform (building 
information modeling dedicated to the field of historical architectural heritage) combined with the digital 
survey of the building carried out using a terrestrial leisure scanner and photogrammetry of photos captured 
by drone are intelligent and accurate tools to achieve the goal of documenting heritage historical architecture 
with precision and efficiency. This article presents a systematic review of the literature published on this topic 
in the last 5 years (2015-2020) as the technologies are in exponential development. Through the PRISMA 
method using the StArt program, 18 studies were found that present the pre-defined tools as efficient and 
accessible for the accurate digital survey of architectural heritage combined with artificial intelligence to 
generate damage maps. This study concludes that technologies in architecture and civil construction are at 
a high pace of development with multiple players working on different tools, some have a great advantage 
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in interoperability and it is of great help in the area of heritage preservation to find the most efficient and 
accessible tools to establish a protocol for intelligent documentation of historic buildings. 
Keywords: Architectural Heritage, HBIM, Artificial Intelligence, Damage Map. 

1. Introdução

Os edifícios considerados de relevância histórica são cada dia mais numerosos nas cidades do Brasil e do 
mundo e seus desafios para manutenção, preservação e restauro são complexos e necessitam de novas 
ferramentas tecnológicas para ganhar em rapidez e eficiência, visto que até hoje o levantamento da dados 
de edificações pré-existentes é realizado à mão com trena e papel, uma forma bastante rudimentar que não 
capta os ricos detalhes das obras e tão pouco as possíveis patologias presentes neles. 

Uma ferramenta bastante eficiente, precisa e acessível atualmente para ajudar a documentar corretamente 
esses patrimônios históricos é o levantamento digital. Realizado por fotogrametria à partir de centenas, ou 
mesmo milhares, de fotos captadas por câmeras de alta precisão (algumas delas podendo inclusive estar à 
bordo de veículos aéreos não tripulados, os chamados drones ou vant, para captação das coberturas dos 
edifícios) ou por um scanner à laser que geram nuvens de pontos com cor e localização tridimensional, à 
partir da qual pode-se criar o gêmeo digital do edifício em programas que utilizam a plataforma BIM, onde o 
modelo digital tridimensional não é apenas parecido com o edifício original físico, mas seu banco de dados 
paramétricos e o enriquecimento semântico possível de se realizar nessa plataforma, o tornam realmente 
uma cópia mais fiel do prédio histórico, um documento para a posteridade, quando temos a consciência que 
os edifícios, por mais importantes e bem construído que sejam, não são eternos. Após esse processo pode-
se utilizar a inteligência artificial para criar automaticamente mapas de danos de fachadas, documento este 
muito importante para os futuros trabalhos de restauro. 

Françoise Choay (2006) conta em seu consagrado livro “A Alegoria do Patrimônio” que a primeira Comissão 
dos Monumentos Históricos foi criada em 1837 na França e objetivava a preservação dos edifícios 
remanescentes da Antiguidade, construções religiosas da Idade Média e alguns castelos. Com o tempo o 
interesse pela preservação arquitetônica cresceu e começou a abranger outros exemplares, incluindo 
arquitetura vernacular (construções populares sem a participação de arquitetos), conjunto de edifícios, 
bairros e até cidades inteiras ou conjunto de cidades conforme pode-se ver na lista do Patrimônio Mundial 
estabelecida pela Unesco. 

O Brasil, assim como diversos outros países, precisa muito urgentemente de tecnologia, eficiência e precisão 
na documentação de seus patrimônios arquitetônicos históricos, ganhando assim agilidade e maior 
produtividade no setor de preservação devido à sua grande extensão territorial e baixa quantidade de 
proficionais habilitados para este serviço, pois a valorização dos patrimônios no Brasil é bastante recente e 
existem ainda poucos cursos nessa área. 

Cogima (2019) relata que a preocupação com o patrimônio histórico só chegou ao Brasil por volta de 1920, 
e depois das primeiras discussões nacionais sobre o tema, e a criação do SPHAN (Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) em 1936, e que mais tarde (1970) viria a ser nomeado como IPHAN (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e que constitui o órgão máximo de preservação patrimonial na 
esfera nacional. Se compararmos o tempo do estudo da preservação no Brasil e na Europa podemos notar 
que estamos muito atrasados em relação aos europeus, porém mesmo com mais de 100 anos de estudos 
nacionais nessa área pouco ainda foi realizado. 
Tolentino (2016) fala da preocupação com a precisão dos levantamentos e da demora em fazer os 
levantamentos mais precisos à mão, o que acaba deixando muitos patrimônios nacionais sem o devido 
registro, o que é um grande problema no caso de algum deles deixar de existir por algum motivo, o registro 
fiel pode vir a substituir parcialmente o prédio em questões da importância histórica, lembando dos recentes 
casos de incêndio no musue nacional do Rio de Janeiro e da Catedral de Notre Dame em Paris. O registro no 
tempo presente também é importante para a própria história do edifício, mostra como ele chegou após 
muitos anos até aqui, qual seu atual estado e toda essa documentação deve servir de base para a 
manutenção, preservação e restauro do patrimônio, como o mapa de danos, um instrumento de grande 
importância nesses processos. 
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O objetivo desse estudo é fazer uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) publicada na área de preservação 
inteligente de patrimônio arquitetônico a fim de reconhecer as tecnologias mais indicadas e as metodologias 
mais eficientes disponíveis hoje em dia para a documentação inteligente. A RSL é de suma importância como 
base teórica de qualquer estudo pois evita que o pesquisador realize um estudo já existente, ajuda na busca 
por lacunas na bibliografia que possam gerar novos estudos relevantes e, se realizada com critérios bem 
definidos e explicitados, tornam o estudo mais confiável e replicável. 

2. Metodologia

Para esta RSL foi escolhido o método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) que consiste em um check list de tarefas que não podem ser omitidas em uma pesquisa científica, 

principalmente em artigos de review, e para este artigo o método foi utilizado para guiar o fluxograma de 

captação e análises de publicações relevantes ao tema abordado na pesquisa, portanto não foi seguido o 

check list à risca, e sim o fluxo do trabalho sugerido pelo método. Seguindo este método foi analisado o 

progresso das publicações sobre levantamento inteligente de dados de patrimônios históricos que utilizaram 

nuvem de pontos e inteligência artificial na literatura publicada em inglês nos últimos 5 anos (pois as 

tecnologias nessas áreas estão em constante desenvolvimento). 

O primeiro passo da RSL é definir o string (expressão) de busca que será inserido nas bases de dados para 

selecionar de forma eficiente os trabalhos a serem analisados. A string definida para esta pesquisa foi dividida 

nas 3 principais etapas do projeto: Captura, Processamento e Obejtivo. E os termos foram utilizados em 

inglês, pois esta é a língua universal da pesquisa científica. 

A Captura são os sensores que fazem o levantamento de dados atuais do edifício selecionado como estudo 

de caso, nesse caso foram utilizados 2 sensores para se obter uma nuvem de pontos completa e precisa, o 

escâner à laser terrestre e a câmera à bordo de um drone (ou vant - veículo aéreo não tripulado). 

O Processamento é a parte em que os dados levantados do edifício pelos sensores são analisados e 

configurados no computador, o processo de fotogrametria com as fotos do drone, a nuvem de pontos gerada 

por cada sensor e combinadas e o ensino da inteligência artificial para identificação automática das 

patologias. 

E o Objetivo é alcançar a documentação precisa e inteligente do patrimônio, para servir de base para sua 

manutenção e restauro: mapa de danos, identificação automática de patologias das fachadas e gêmeo digital 

em HBIM. 

Figura 01 – String de Busca 

Fonte: Do autor 

As principais bases de dados de publicações científicas com afinidade com a área do estudo foram 

identificadas: Web of Science, Springer, Science Direct, Scopus, Scielo, ACM, IEEE Xplore e ASCE. 

1247



Mapa de danos à partir da nuvem de pontos para patrimônio - review  

Em Web of Science e Springer foram identificadas dificuldades de utilizar a string definida, o que fez elas 

serem descartadas da RSL. A ASCE não encontrou resultados para a busca. 

Em Scopus e IEEE Xplore os resultados encontrados não puderam ser exportados como arquivo BBTEX, o 

que se faz necessário para utilização do programa que foi escolhido para as análises dos dados, o StArt 

(State of the Art Throug Systematic Review), o que fez elas também serem descartadas. 

As bases utilizadas portanto foram Science Direct e ACM. 

Para extração e análises dos resultados das pesquisas nas bases de dados foi utilizado o programa StArt 

(State of the Art Throug Systematic Review), um software desenvolvido pelo LaPES UFSCAR e distribuído 

gratuitamente pelo site da universidade que segue o padrão da metodologia PRISMA. Este programa open 

source foi de grande utilidade no desenvolvimento desta RSL. 

Figura 02 – Fluxo da RSL 

Fonte: Do autor 

Gráfico 01 – Gráfico do balanço de resultados da RSL 

Fonte: Do autor 
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3. Resultados

No gráfico 02 foram demonstrados os resultados de quantidades de artigos identificados separados pelas 

bases utilizadas (em azul) , observa-se também a quantidade desses artigos que foram rejeitados (em 

vermelho) e aceitos (em verde) e a taxa de aceitação por base de dados (linha laranja). Pode-se observar 

que a base de dados que obteve maior número de resultados identificados (656) pela string utilizada foi a 

ACM, porém ela também teve um alto índice de reprovação de artigos (649), onde somente 0,01% deles 

foram aceitos para a RSL (7), uma possível explicação para este fenômeno pode ser que a base de dados 

não tenha trabalhado os operadores boleanos de forma correta, mostrando assim trabalhos científicos que 

apresentavam somente palavras de um grupo de trabalho, o que abriria muito o leque de áreas do 

conhecimento afetadas. 

Gráfico 02 – Porcentagem dos resultados por base de dados 

Fonte: Do autor 

Na figura 04 pode-se observar um mapa de ocorrência de palavras chave dos artigos aceitos na RSL, nota-

se em destaque maior as palavras que mais apareceram como Data (dados), Cloud (nuvem), AI (inteligência 

artificial) entre outras. Com esse resultado firma-se que a string de busca foi determinante na identificação 

dos trabalhos nas bases de dados pesquisadas. 

Figura 03 – Frequência das palavras-chave nos artigos aceitos 

Fonte: Do autor 
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No gráfico 03 demonstra-se os anos de publicações dos artigos aceitos na RSL, onde pode-se observar uma 

forte tendência de crescimento de pesquisas nessa área nos últimos 5 anos (essas buscas foram realizadas 

em janeiro de 2021 e restritas nas publicações entre 2015-2020). 

Gráfico 03 – Ano de publicação dos artigos aceitos 

Fonte: Do autor 

4. Discussão

Neste quadro do estado da arte do campo de pesquisa deste trabalho é demonstrado um grande aumento 

do interesse nas pesquisas relacionadas à patrimônio cultural e levantamentos tecnológicos eficientes de 

edificações históricas nos últimos anos, o que é acompanhado do avanço das tecnologias que podem 

influenciar essa atividade, como drones com sistemas de voos mais precisos e câmeras mais potentes, 

escâneres à laser mais acessíveis e mais precisos e diversos novos softwares que automatizam de forma 

eficiente o trabalho de processamentos de dados complexos como grandes nuvens de pontos. No quadro 

01 observa-se os títulos originais dos 18 artigos selecionados na RSL com seus respectivos autores, ano e 

meio de publicação. 

Quadro 01 – Identificação dos artigos selecionados na RSL 

artigo autor (es) ano publicado em 

1 
A Damage Identification System Based on Deep 

Learning 
Yao Wu, Zuochang Ye, Yan Wang 2019 

2 
A No-Reference Method of Geomatric Content 

Quality Analysis of 3D Models Generated from Laser 
Scanning Point Clouds for HBIM 

Anna Fryskowska, Julita Stachelek 2018 Jounal of Cultural Heritage 

3 
Accessible Cultural Heritage Through Explainable 

Artificial Intelligence 
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Methods and Modelling Results 

Roque Ângulo, Francisco Pinto, 
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Digital Applications in 
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10 
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Performance Assessment for Diagnosis-aided 
Information Modelling and Management 

Silvana Bruno, Mariella de Fino, 
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2018 
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2017 
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13 
Learning From Synthetic Point Cloud Data for 
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Christian Morbidoni, Roberto 
Pierdicca, Marina Paolanti, 
Ramona Quattrini, Raissa 

Mammoli 

2020 
ACM Journal on 
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14 
Literature Review of Building Information Modeling 

(BIM) Intended for the Purpose of Renavation 
Projects 

Laurent Joblot, Thomas Paviot, 
Dominique Deneux, Samir 

Lamouri 
2017 

15 
On the Accuracy of UAV Photogrammetry Survey for 

the Evaluation of Historic Masonry Strutural 
Damages 

Nicola Cavalagli, Massimiliano 
Gioffrè, Silvia Grassi, Vittorio 

Gusella, Chiara Pepi, Gian Marco 
Volpi 

2020 

16 
The Effect of VR Environments on the Acceptance, 
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Eugene Ch'ng, Yue Li, Shengdan 
Cai, Fui-theng Leow 

2020 
ACM Journal on 
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17 
Towards de Semantic-Aware 3D Digitisation of 

Architectural Heritage: The "Notre-Dame de Paris" 
Digital Twin Project 

Livio de Luca 2020 SUMAC20 

18 
Weakly Supervised 3D Object Detection from Point 

Clouds 
Zengyi Qin, Jinglu Wang, Yan Lu 2020 

Fonte: Do autor 

Entre as principais conclusões dos artigos lidos encontram-se: falhas de interoperabilidade de softwares 
necessários para o processamento de dados dos levantamentos e como esse quesito é importante para todos 
os processos e etapas da documentação inteligente de patrimônios, comparações entre as diferentes 
tecnologias encontradas para essa finalidade atualmente, quanto aos seus custos, velocidade, eficiência e 
precisão, as vantagens da combinação de nuvens de pontos de multiplos sensores complementares, os mais 
citados são fotogrametria e varedura à laser, as grandes facilidades para manutenção dos edifícios históricos 
com a utilização da plataforma BIM, a importância de se estabelecer um metodologia base para os 
levantamentos serem mais eficientes, as necessidades urgentes dos levantamento digitais chegarem ao 
campo de trabalho efetivo da preservação e manutenção de patrimônios arquitetônicos pois as técnicas 
atuais manuais não são capases de realizar todo o trabalho existente e de forma satisfatória e como vem 
crescendo a utilização de inteligencia artifical em diversos campos e que ela pode ser um grande avanço para 
esses processos de levantamentos digitais. 

5. Conclusões

O presente estudo teve como objetivo analisar o panorama atual das principais pesquisas dos últimos 5 anos 
em HBIM e documentação inteligente de patrimônios arquitetônicos. Para tanto foi realizada uma RSL que 
resultou em 18 artigos para análise completa. 

Pelas análises realizadas nesse artigo é possível afirmar que o interesse em preservação de patrimônios 
arquitetônicos vem crescendo muito no Brasil e no mundo todo e que esse aumento no interesse da área 
implica em conseguir documentar e preservar melhor e mais rápido esses edifícios sensíveis ao tempo, às 
intempéries e à ação humana. A falta de profissionais capacitados e recursos financeiros impulsiona as 
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pesquisas em descobertas, desenvolvimentos e metodologias tecnológicas eficientes, precisas e acessíveis 
para realização de levantamentos digitais dos patrimônios. 

Por fim identificamos que as tecnologias e metodologias para documentação inteligente e precisa de 
patrimônios mais eficientes e acessíveis segundos os estudos analisados foram: levantamento digital do 
patrimônio através de nuvens de pontos combinadas de dois diferentes sensores, o scanner à laser terrestre 
e a fotogrametria com fotos aéreas captadas por câmeras de precisão abordo de drones, o digital twin 
realizado a partir dessa nuvem de pontos na plataforma BIM e a utilização da inteligência artifical para 
geração automatizada de um mapa de danos das fachadas do edifício. 
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Resumo: A durabilidade das estruturas de concreto armado está intrincicamente ligada à formação de 
fissuras. As fissuras são minúsculas trincas que podem ter decorrências de pequenas variações de 
deformabilidade, retração do concreto, dosagem incorreta dos materiais, baixa resistência à tração e outros 
fatores que podem estar diretamente ligados à composição dos materiais e variabilidade temporal. Dentre 
as consequências do seu aparecimento está a redução da resistência à flexão do elemento estrutural. Para 
tanto, a abertura de uma fissura facilita a passagem de fluidos para a parte interna do concreto, expondo a 
estrutura à reações quimícas, que causam a deterioração dos seus componentes, como a corrosão das 
armaduras, por exemplo. Toda estrutura durante sua vida útil terá eventuais surgimentos de fissuras e isso 
não é incomum. Com base nisto, este trabalho teve como objetivo principal de avaliar a influência do aditivo 
cristalizante na autocicatrização do concreto. Para fins de atingimento deste objetivo, foram moldados 20 
corpos de prova utilizando um traço base e outros 20 do mesmo traço contendo o aditivo cristalizante. Além 
disso, foram concretadas duas lajes, uma contendo e outra não o aditivo cristalizante em seu traço. Os corpos 
de prova e as lajes foram submetidos à ensaios de resistência à compressão e de penetração de água sob 
pressão, para fins de comprovação de possíveis melhorias na resistência à compressão e na capacidade 
impermeabilizante do concreto, respectivamente. É possível afirmar a cerca dos resultados obtidos no ensaio 
de penetração de água sob pressão é que respeitando o valor máximo de abertura característica de fissuras, 
igual a 0,4 mm, definido pela NBR 6118 (ABNT, 2014), a quantidade de água percolada em ambas as lajes não 
foi suficiente para se caracterizar o gotejamento, que, em uma situação real, poderia ocasionar em danos 
para uma edificação. 

Palavras-chave: concreto armado; fissuras. autocicatrização. durabilidade. 

1. Introdução

Takagi (2013) realizou estudos sobre possíveis melhorias na colmatação natural do concreto, ou seja, da 
capacidade do concreto de reparar suas próprias fissuras, através da incorporação de aditivo cristalizante ao 
seu traço. Em seu experimento, Takagi (2013) utilizou como mecanismo de gatilho a formação fissuras em 
amostras de concreto e a exposição das amostras à água, que, neste processo, após a penetração permitida 
pela fissura, tinha a função de ativar o catalisador cristalino. O catalisador, supostamente, elevaria a 
alcalinidade da água dentro das fissuras, favorecendo a formação de produtos hidratados estáveis nas faces 
internas das fissuras estáticas de até 0,4 mm de espessura. 

Takagi (2013) realizou ensaios de penetração de água sob pressão conforme a NBR 10787 (ABNT, 2011), 
utilizando corpos de prova prismáticos de 250 x 250 x 125 mm, após 28 dias (1 CP x 6 traços) e 56 dias de 
idade (2 CPs x 6 traços). Após a análise dos resultados, Takagi (2013) pôde confirmar uma diminuição na 
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penetração de água nos corpos de prova que apresentavam o aditivo cristalizante em seu traço, 
comprovando, ao menos, uma melhoria na capacidade impermeabilizante do concreto. 

Bianchin (2018) realizou um estudo que consistiu em uma análise em concretos fissurados nas primeiras 
idades, para avaliar o fenômeno da autocicatrização da matriz cimentícia. Suas análises tinham como objetivo 
comparar o fechamento das fissuras ao longo do tempo em concretos produzidos com materiais usuais 
(cimento, brita e areia) e concretos com aditivo impermeabilizante por cristalização. 

De forma semelhante ao trabalho realizado por Takagi (2013), Bianchin (2018) moldou diversos corpos de 
provas, alterando o consumo de cimento, a relação água/cimento e a presença ou não de aditivo cristalizante 
em seus traços. Aos 7 dias de idade, os corpos de prova foram submetidos à um carregamento de compressão 
de valor igual a 85% da sua carga de ruptura.  

Posteriormente, Bianchin (2018) realizou ensaios de resistência à compressão e de penetração de íons de 
cloreto, visando avaliar a durabilidade do concreto, e pôde constatar que, nos corpos de prova com relação 
água/cimento de 0,43, houve uma melhoria na resistência à compressão. Na questão da durabilidade, 
Bianchin (2018) notou que o aditivo cristalizante não influenciou na autocicatrização das fissuras, pois a 
penetração de íons de cloreto não foi impedida nos corpos de prova fissurados. 

Moreira (2016) desenvolveu um estudo que buscou determinar a influência de um aditivo redutor de 
permeabilidade (ARP) na capacidade impermeabilizante de concretos. Foram analisados nove traços 
diferentes, com relação água/cimento fixa (0,45) e utilizando os cimentos CP II E-40, CP III-40, CP IV-40 e CP 
V-ARI. Quatro amostras com 0,8 % de ARP, quatro sem o aditivo e uma contendo cimento CP III-40, ARP e
fibra de polipropileno.

Moreira (2016) analisou, no estado fresco, o abatimento de tronco de cone e, no estado endurecido, 
resistência à compressão e à tração, módulo de elasticidade, penetração de água sob pressão, 
permeabilidade à água e absorção de água por capilaridade.  

Moreira (2016) conclui que o aditivo redutor de permeabilidade é capaz de reduzir a permeabilidade dos 
concretos utilizados com os cimentos CP II E-40, CP III-40 e CP IV-40, em escalas diferentes. Entretanto, o 
ARP, inesperadamente, gerou um aumento da permeabilidade do concreto produzido com o cimento CP V-
ARI. Por fim, constatou, por meio dos ensaios de penetração de água sob pressão e de absorção de água por 
capilaridade, que o traço que continha o ARP e a fibra sofreu um aumento na susceptibilidade à 
permeabilidade a água em relação ao traço sem a fibra. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito de um aditivo cristalizante na autocicatrização de fissuras de 
até 0,4 mm em lajes de concreto armado, bem como avaliar a influência do aditivo cristalizante na resistência 
à compressão do concreto. 

2. Método

O fluxograma mostrado na Figura 1 apresenta o programa experimental e as principais etapas (Figura 2). 

Figura 1 – Estudo realizado e principais ensaios realizados 

Lajes de concreto 
armado

Concreto com aditivo 
cristalizante

Ensaio de penetração de água  com a laje não fissurada

Ensaio de penetração de água com a laje fissurada

Concreto sem aditivo 
cristalizante

Ensaio de penetração de água com a laje não fissurado

Ensaio de penetração de água com a laje fissurado
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Figura 2 – Principais etapas de desenvolvimento do trabalho: (a) concretagem de 2 lajes; (b) desforma e realização de 
ensaio de estanqueidade com as lajes antes do carregamento (laje não fissurada); (c) carregamento das lajes com 

controle da abertura de fissura (0,4 mm); (d) realização de ensaio de etanqueidade com as lajes após o carregamento 
(laje fissurada); as setas indicam a sequencia cronológica das atividades 

Foram concretadas duas lajes de concreto armado, do tipo maciça, com espessura igual a 8 cm, definida 
conforme o item 13.2.4.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014), adotou-se que as lajes seriam de piso, não em balanço. 
As lajes tinham 3 m de comprimento por 1 m de largura. Foram dimensionadas e detalhadas conforme a NBR 
6118 (ABNT, 2014) e NBR 6120 (ABNT, 2019). A armadura utilizada foi 1 ø 6,3 mm com espaçamento de 10,5 
cm na longitudinal (comprimento da laje) e 1 ø 6,3 mm com espaçamento de 33 cm na transversal (largura 
da laje). Foi adotado o cobrimento de 2,5 cm, determinado conforme a tabela 7.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014). 
Para garantia do cobrimento das armaduras, foram utilizados espaçadores de plástico. Para o processo de 
adensamento do concreto, foi utilizado um vibrador de imersão, conforme as recomendações da NBR 14931 
(ABNT, 2004). O concreto utilizado nas duas lajes tinham o mesmo traço sendo a única diferença a presença 
do aditivo cristalizandote. No Quadro 1 são apresentados os traço de concreto utlizados no trabalho. 

Quadro 1 – Traços de concreto utilizados na pesquisa em kg/m³ 

Traço 
Cimento 
(kg/m³) 

Areia 
(kg/m³) 

Brita 
(kg/m³) 

Água 
(kg/m³) 

Aditivo 
Cristalizante 

(kg/m³) 

Aditivo 
superplastificante 

(%) 

Abatimento 
(mm) 

Com cristalizante 317 1015 897 138 2,53 0,80% 100 

Sem cristalizante 317 1015 897 138 - 1,00% 100 

Para a caracterização do concreto produzido foram moldados corpos de prova conforme as recomendações 
da NBR 5738 (ABNT, 2015b). Os corpos de prova utilizados são cilíndricos e com diâmetro e altura iguais a 10 
e 20 cm. Conforme determina o item 5.6.3.2 da NBR 12655 (ABNT, 2015a), foram moldados e rompidos 20 
corpos de prova para cada traço, para fins de estabelecimento da resistência à compressão do concreto 
utilizado. Os ensaios foram realizados 28 dias após a concretagem de cada laje. Os ensaios de determinação 
da resistência à compressão seguiram as recomendações da NBR 5739 (ABNT, 2018). 

Para analisar a influência do aditivo cristalizante incorporado ao concreto, no que tange à autocicatrização 
após surgimento de fissuras, foi adaptado o método de verificação de permeabilidade em telhas de concreto, 
da NBR 13858-2 (ABNT, 2009). No referido ensaio, é feita a verificação da permeabilidade através de pressão 
de coluna de água, onde pode ser evidenciado vazamento ou não, formação de gotas aderentes e 
aparecimento de manchas de umidade. A adaptação realizada neste trabalho consiste no emprego de uma 
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coluna de água de 1.000 mm em substituição ao coluna de 250 mm empregada no método de referência. Os 
principais procedimentos realizados são assim descritos: 

a. Após concretadas, as lajes permaneceram em laboratório, com temperatura entre 15 e 25°C,
recebendo cura úmida até atingirem a idade de 28 dias, para serem ensaiadas;
b. Em primeiro momento, foi realizada a desforma e o içamento das lajes, para fins de posicionamento
no local de realização do ensaio. As lajes ficaram suspensas a uma altura suficiente para que se pudesse
observar as suas faces inferiores.
c. Posteriormente, foi realizado o ensaio para análise da permeabilidade do concreto em situação não
fissurada (apenas o peso próprio), que consistiu na fixação de tubos de PVC cilíndricos sobre as lajes (Figura
2-b).
d. Foram fixados, em cada laje, com uso de adesivo colante estrutural a base de epoxi, dois tubos de
PVC com diâmetro igual a 100 mm que, após atingirem uma adesão considerável às lajes, foram preenchidos
com uma altura de coluna d’água de 1.000 mm e, então, observados por 96 horas, com atenção para o nível
d’água e o surgimento de manchas de umidade na base dos tubos e nas faces inferiores das lajes.
e. Após as 96 horas de observação, os tubos foram esvaziados e removidos e as lajes foram submetidas
aos carregamentos centrados (Figura 2-e), para fins de formação de fissuras de até 0,4 mm. Conforme os
carregamentos eram aplicados, os valores de deformação da laje e abertura de fissuras foram obtidos, de
modo a limitar a abertura das fissuras em 0,4 mm. A relação entre as cargas aplicadas, deformações obtidas
e aberturas de fissuras geradas nas lajes, com e sem aditivo cristalizante foram monitoradas e são
apresentadas na Figura 3. Os carregamentos foram aplicados por um macaco hidráulico com capacidade de
3 tf e as fissuras tiveram suas aberturas controladas por meio de um fissurômetro.

Figura 3 – Relação entre carga aplicada, deformação e abertura de fissura nas lajes com e sem aditivo cristalizante. 

f. Após a obtenção de fissuras com abertura característica igual a 0,4 mm, em ambas as lajes, elas
foram movidas do local, instaladas em ambiente coberto, e o sistema de tubos foi remontado, para que fosse
iniciado o ensaio para a análise da permeabilidade do concreto em situação fissurada. As lajes foram
monitoradas por 360 hoas o aparecimento de umidade nas bases dos tubos, além de gotejamento e manchas
nas faces inferiores das lajes.

3. Resultados

3.1 Ensaio de resistência à compressão do concreto 

Os corpos de prova moldados com o concreto utilizado na laje com e sem aditivo cristalizante foram 
ensaiados com idade igual a 28 dias. Na Figura 4, são apresentados os resultados individuais e médios do 
ensaio de resistência à compressão dos dois concreto. 
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Figura 4 – Resistência à compressão dos corpos de prova de concretos com e sem aditivo cristalizante. 

A resistência à compressão média e o desvio padrão do concreto com aditivo cristalizante foram iguais a 17,6 
MPa e 1,4 MPa, respectivamente. A resistência à compressão média e o desvio padrão do concreto com 
aditivo cristalizante foram iguais a 21,7 MPa e 1,1 MPa, respectivamente. 

Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão do concreto mostraram que a incorporação 
do aditivo cristalizante ao traço do concreto, nas condições impostas, não levou à um aumento no valor da 
resistência à compressão do concreto, causando, pelo contrário, uma diminuição no valor da propriedade.  

Moreira (2016) analisou a influência de um aditivo redutor de permeabilidade (ARP) sobre a resistência à 
compressão de concretos moldados com diversos traços, diversos tipos de cimento e com idades diferentes, 
e constatou que não houve variação significativa no valor das resistências médias dos corpos de prova 
analisados, independentemente do tipo do cimento utilizado ou da idade. 

Por outro lado, Wiener (2019) estudou a influência de um aditivo cristalizante na resistência à compressão 
do concreto, aos 7 e 28 dias, utilizando cimento CP V ARI - RS, e constatou que aos 28 dias os corpos de prova 
com aditivo cristalizante apresentaram uma leve superioridade nos valores de resistência à compressão do 
concreto. 

3.2 Análise da permeabilidade da laje não fissurada 

No Quadro 2 são apresentados os resultados do ensaio para análise da permeabilidade da laje de concreto 
em situação não fissurada. 

Quadro 2 – Variação do nível da água por tubo (mm) para análise da permeabilidade do concreto em 
situação não fissurada 

Tempo 
ensaio 
(horas) 

Laje com aditivo cristalizante Laje sem aditivo cristalizante 

Tubo 
Observação 

Tubo 
Observação 

1 2 1 2 

24 -5 -6 Não havia sinal de 
umidade nas bases dos 
tubos e na face inferior 

0 0 

Não há sinal de umidade nas 
bases dos tubos e na face 

inferior 

48 -6 -10 0 -4

72 -9 -19 Apresenta face inferior 
seca e bases dos tubos 

levemente úmidas 

0 -8

96 -19 -20 0 -15

Ao final das 96 horas de observação, foi constatado que não havia umidade nas faces inferiores das lajes, 
nem tampouco manchas esbranquiçadas, comprovando que, apesar do rebaixamento do nível da água nos 
tubos, não houve percolações consideráveis de água pelo interior do elemento de concreto armado. No 
entanto, constatou-se que houve absorção de água por parte do concreto na laje com aditivo cristalizante, 
fato evidenciado pelas manchas de umidade surgidas ao redor do adesivo estrutural em suas bases, situação 
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que é mostrada na Figura 5-a e 5-b. Contudo, na laje de referência (sem aditivo cristalizante) não foram 
constatadas manchas de umidade como pode ser visto na Figura 5-c e 5-d. 

Figura 5 – Base dos tubos no ensaio de estanqueidade da laje não fissurada (a) e (b) com cristalizante; (c) e (d) sem 
cristalizante após 96 horas de ensaio. 

3.2 Análise da permeabilidade da laje fissurada 

No Quadro 3 são apresentados os resultados do ensaio para análise da permeabilidade da laje de concreto 
em situação fissurada. 

Quadro 3 – Variação do nível da água por tubo (mm) para análise da permeabilidade do concreto em 
situação fissurada 

Tempo 
ensaio 
(horas) 

Laje com aditivo cristalizante Laje sem aditivo cristalizante 

Tubo 
Observação 

Tubo 
Observação 

1 2 1 2 

24 -5 -15
Não há sinal de umidade nas bases dos tubos 

e na face inferior 
-5 -6

Não há sinal de umidade 
nas bases dos tubos e na 

face inferior 

48 -11 -19

Apresenta face inferior seca e bases dos 
tubos levemente úmidas 

-9 -9

96 -24 -30 -16 -20

120 -27 -39 -17 -20

144 -27 -39 -20 -20

168 -31 -45

Não há sinal de umidade nas bases dos tubos 
e na face inferior 

-23 -22

192 -36 -50 -24 -27

216 -37 -52 -25 -27

264 -52 -67 -39 -40

288 -57 -73
Não há sinal de umidade nas bases dos tubos 
e na face inferior. Aparecimento de manchas 

esbranquiçadas ao longo das fissuras 

-39 -40

312 -64 -78 -42 -45

336 -64 -84 -44 -46

360 -67 -85 -47 -49

Os dados evidenciam o rebaixamento do nível d’água nos tubos de PVC por tempo de ensaio e a situação 
constatada visualmente quanto ao aparecimento de manchas de umidade na base dos tubos e nas faces 
inferiores das lajes, além do surgimento de manchas esbranquiçadas ao longo das fissuras. Conforme os 
resultados expostos, contatou-se que o rebaixamento do nível d’água nos tubos de PVC instalados na laje 
com aditivo cristalizante foi muito superior ao encontrado na laje sem aditivo cristalizante, havendo uma 
diferença relevante nos dados entre os tubos da mesma laje. 

Pôde-se evidenciar, conforme a Figura 6-a, que houve uma absorção de água nas bases dos tubos da laje com 
aditivo cristalizante, a qual foi visualizada levemente no segundo dia de ensaio e pode ser vista com clareza 
no quinto dia. A base dos tubos da laje sem aditivo cristalizante, pelo contrário, não apresentou umidade em 
momento algum do ensaio. 

A formação de manchas de umidade e de gotejamento nas faces inferiores das lajes não constatada em 
momento algum do experimento. Entretanto, a partir do décimo segundo dia de ensaio, pode ser observada 
a formação de manchas esbranquiçadas no entorno das fissuras da laje com aditivo cristalizante, conforme 
é mostrado na Figura 6-b, o que indica que houve lixiviação de hidróxido de cálcio (um dos resultados da 
hidratação do cimento), evidenciando passagem da d’água atráves das fissuras da laje. 
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Figura 6 – Base dos tubos no ensaio de estanqueidade da laje não fissurada as 144 horas de ensaio (a); e mancha 
esbranquiçada (setas pretas) ao longo de fissura (setas vermelhas) ocasionada pela lixiviação de hidróxido de cálcio 

(b). 

A ocorrencia se manteve na laje com aditivo cristalizante até o fim do experimento, se tornando mais 
evidente ao longo do tempo (Figura 7). De forma contrária, a face inferior da laje sem aditivo cristalizante se 
manteve livre tanto de manchas umidade, como de manchas esbranquiçadas ao longo das fissuras. 

Figura 7 – Mancha esbranquiçada (setas pretas) ao longo de fissura (setas vermelhas) ocasionada pela lixiviação de 
hidróxido de cálcio. 

Wiener (2019) também analisou a influência do aditivo cristalizante na autocicatrização do concreto. De 
forma semelhante ao que foi executado neste trabalho, o autor moldou corpos de prova de dimensões 30 x 
100 x 7 cm e os submeteu aos ensaios de penetração de água sob pressão em situação fissurada e não 
fissurada. 

Após observar as lajes por 14 dias, Wiener (2019) concluiu que o aditivo cristalizante reduziu a 
permeabilidade do concreto, fato que foi evidenciado pela diminuição das manchas de umidade geradas na 
face inferior da laje. A percolação da água através do corpo de prova em formato de placa foi confirmada 
pelo aparecimento de manchas esbranquiçadas ao longo da fissura, as quais são originadas pela lixiviação do 
hidróxido de cálcio, um dos resultados da hidratação do concreto.  

Quando comparados com os resultados por Wiener (2019), os resultados obtidos neste trabalho são mais 
conservadores quanto à afirmação de que o aditivo cristalizante realmente é capaz de selar as fissuras do 
concreto de até 0,4 mm. Isso porque não foi constatada nenhuma evidência de uma diminuição da 
percolação da água na laje com aditivo cristalizante, pelo contrário, foi no elemento estrutural com o aditivo 
em que a passagem de água foi evidenciada. 
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4. Conclusões

Este trabalho teve por finalidade a análise do efeito de um aditivo cristalizante na autocicatrização das 
fissuras do concreto de até 0,4 mm. Além disso, buscou-se avaliar a influência do aditivo cristalizante na 
resistência à compressão do concreto. 

Pôde-se concluir que a incorporação do aditivo cristalizante ao concreto não gerou um aumento relevante 
na resistência à compressão do elemento estrutural, pelo contrário, gerou uma redução, que, quando 
comparada à trabalhos com temas e objetivos semelhantes, diferenciando-se outros autores obtiveram 
valores de resistência média e característica mais próximos entre si para concretos com e sem aditivo 
cristalizante. 

Quanto ao fenômeno da autocicatrização, pouco pôde-se concluir. O surgimento de manchas esbranquiçadas 
na laje com aditivo cristalizante mostra que houve a percolação de água através do elemento estrutural. 
Porém, a ausência desta atividade na laje sem aditivo cristalizante não nos permite avaliar a capacidade 
selante do aditivo. 

O que é possível afirmar a cerca dos resultados obtidos no ensaio de penetração de água sob pressão é que 
respeitando o valor máximo de abertura característica de fissuras, igual a 0,4 mm, definido pela NBR 6118 
(ABNT, 2014), a quantidade de água percolada em ambas as lajes não foi suficiente para um gotejamento, 
que, em uma situação real, poderia ocasionar em danos para uma edificação.  
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Resumo: Medidas de preservação do patrimônio histórico e manutenção das alvenarias tradicionais tornam 
necessária a análise da estrutura em diferentes aspectos, como geometria, características construtivas e 
propriedades dos materiais. Essas informações são essenciais na avaliação do estado de conservação dessas 
construções, detecção de problemas e definição da estratégia de intervenção. Um dos principais promotores 
da degradação nas estruturas de alvenarias tradicionais é a presença de água. A água pode penetrar, dentre 
outras formas, por meio de ascensão capilar a partir do solo ou superfícies úmidas, fenômeno mais conhecido 
como umidade ascensional e que pode comprometer desde a estética até a capacidade resistiva das 
estruturas. Nesse trabalho, foi utilizado o software WUFI-2D para se realizarem simulações numéricas para 
avaliar o comportamento higrotérmico de revestimentos argamassados de alvenarias tradicionais, tendo 
como referência construções históricas do estado do Ceará. Os resultados mostraram que os materiais dos 
revestimentos e alvenaria devem ser compatíveis quanto a permeabilidade de vapor dos materiais. A 
incompatibilidade de materiais torna o revestimento uma barreira impermeável que pode contribuir para 
uma ascensão de frente úmida de até 0,25m, considerando as condições climáticas do ambiente.  

Palavras-chave: Umidade ascensional. Simulação numérica. Revestimentos argamassados. Alvenarias 
tradicionais. 

Abstract: Measures to preserve the historic heritage and maintain traditional masonry make it necessary to 
analyze the structure in different aspects, such as geometry, construction characteristics and material 
properties. This information is essential in assessing the state of conservation of these buildings, detecting 
problems and defining the intervention strategy. One of the main promoters of degradation in traditional 
masonry structures is the presence of water. Water can penetrate, among other ways, by means of capillary 
rise from the ground or moist surfaces, a phenomenon better known as ascending humidity and which can 
compromise from aesthetics to the resistive capacity of structures. In this work, the WUFI-2D software was 
used to perform numerical simulations to evaluate the hygrothermal behavior of traditional masonry 
masonry coatings, having as reference historical buildings in the state of Ceará. The results showed that the 
materials of the coatings and masonry must be compatible regarding the vapor permeability of the materials. 
The incompatibility of materials makes the coating an impermeable barrier that can contribute to a wet rise 
of up to 0.25m, considering the climatic conditions of the environment. 

Keywords: Ascension humidity. Numerical simulation. Mortar coatings. Traditional masonry. 
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1. Introdução

A preservação do patrimônio e das construções históricas (CH) está condicionada à análise profunda da 
estrutura em diferentes aspectos, como geometria, características construtivas e propriedades dos materiais 
(BOSCATO et al., 2016). Conhecer o estado de conservação dessas construções permite identificar os danos 
existentes, bem como a estratégia de intervenção mais adequada, uma vez que essas edificações podem 
apresentar heterogeneidade nos métodos construtivos, características estruturais e materiais utilizados 
(BRANDÃO et al., 2018; HANSEN et al., 2017; NETO; MARTINI; MESQUITA, 2017), complexidade geométrica, 
ausência de informações acerca dos materiais utilizados e do comportamento dos elementos que as 
constituem (ALMEIDA, 2013; SANTOS et al., 2016). 

Assim como os demais tipos de estruturas, as CH estão sujeitas a variados quadros de degradação, podendo 
essas variações serem causadas por ações antrópicas (alterações na edificação e no ambiente externo), 
eventos naturais (variações térmicas e ataques químicos) e ações dinâmicas, como vento e sismos (BRANDÃO 
et al., 2018). Muitas vezes, o surgimento de danos pode ser associado, também, à destruição progressiva dos 
materiais ao longo do tempo e à ausência de obras de renovação ou sua execução inadequada. 

No caso das estruturas de alvenarias tradicionais, dentre as principais ocorrências de danos estão 
deslocamentos na fundação, degradação do material, deformações e, sobretudo, fissuração (NETO; 
MARTINI; MESQUITA, 2017; RAMOS et al., 2007). Segundo Kucera (KUCERA et al., 2017) o excesso de água 
na estrutura e nos materiais do edifício é a causa básica de problemas como a biodeterioração e a 
decomposição, afetando diretamente o conforto do usuário e a segurança e durabilidade da construção 
(CHANG; KIM, 2015; KOCI; KORECKY; CERNY, 2017; MAGALHÃES, 2018; RYMARCZYK et al., 2016; SLUSAREK; 
KRAUSE; SZYMANOWSKA-GWIZDZ, 2019).Nas alvenarias, a umidade excessiva pode causar fissuração por 
ação do congelamento-descongelamento, lixiviação de argamassa e corrosão de metal embutido (GUTLAND; 
BUCKING; QUINTERO, 2020), além de danos aos revestimentos e ornamentos da arquitetura (HOLA et al., 
2012). Dessa forma, seu controle é essencial para reduzir o risco de surgimento de danos à estrutura 
(VANPACHTENBEKE et al., 2020). 

Dentre as formas de manifestação da umidade nas edificações destaca-se a umidade ascensional, que resulta 
da ascensão capilar de água a partir de solo úmido ou superfície úmida através dos capilares dos sólidos, 
podendo ocorrer tanto horizontalmente como verticalmente por áreas em contato com a água (MAGALHÃES, 
2018). Este processo físico pode provocar diversos danos que comprometem desde a estética até a 
capacidade resistiva das estruturas (SILVA, 2013). Segundo (PAZDERKA; HÁJKOVÁ; JIRÁNEK, 2017), nas CH 
esse fenômeno é atribuído à ausência ou inadequada impermeabilização da subestrutura, caracterizada por 
manchas na superfície das paredes ou até desintegração da camada superficial. 

Na umidade ascensional, a altura atingida pela ascensão capilar dependerá das condições climáticas do 
ambiente, da insolação, da presença de sais e das características dos materiais que constituem o objeto 
(TEIXEIRA, 2007). A progressão da frente úmida ocorre alcançar um equilíbrio entre a água que entra na 
parede por ascensão capilar e a água que sai por evaporação (FREITAS; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 

Embora tenham surgido modelos matemáticos e numéricos bidimensionais que simulam o comportamento 
higrotérmico das edificações, o fenômeno da umidade ascensional, muitas vezes, trata-se de um problema 
tridimensional, dependente da geometria da parede e suas interfaces (FREITAS; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 
No entanto, modelos higrotérmicos são úteis na compreensão dos riscos de umidade e para o retrofit das 
estruturas (GRINT; MARINCIONI; ELWELL, 2020). Todavia, os resultados podem variar significativamente 
devido aspectos que podem ser fontes de incerteza na modelagem, como a inserção das informações 
relacionadas com as propriedades do material, as condições climáticas e a qualidade da construção, como 
juntas abertas e contato imperfeito entre os materiais (GUTLAND; BUCKING; QUINTERO, 2020). Embora 
existam obstáculos no tocante aos parâmetros de entrada que dificultem a representação da situação real, 
a modelagem higrotérmica apresenta resultados que podem nortear os profissionais na tomada de decisão, 
mas devem ser considerados de maneira cuidadosa (FREITAS; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento de diferentes tipos de revestimentos 
argamassados tradicionais de alvenarias de blocos cerâmicos maciços diante da umidade ascensional, tendo 
como referências as construções históricas e tradicionais do estado do Ceará, Brasil. Comparando-se os 
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diferentes materiais, bem como combinações entre eles, deseja-se determinar quais configurações 
apresentam melhores características que minimizam a umidade ascensional nessas construções. 

2. Metodologia

O estudo foi realizado utilizando o software WUFI-2D, desenvolvido pelo Fraunhofer Institute for Building 
Physics (IBP), que é baseado no método dos volumes finitos e permite a modelagem de elementos de 
geometrias variadas. Embora possua limitações quanto às condições de fronteira das superfícies e interfaces 
de materiais, esta ferramenta é utilizada mundialmente por ser de fácil utilização por profissionais de 
engenharia e arquitetura (FREITAS; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 

Inicialmente, foi inserida a geometria em estudo: uma alvenaria histórica com 3m de altura e espessura de 
34cm, constituída de blocos maciços de 30cm e revestida por uma argamassa de 2cm em ambas as faces. Por 
ser uma representação 2D, a modelagem considerou a seção transversal da parede, destacando-se os 
revestimentos interno e externo e a alvenaria de blocos maciços. A partir da geometria, foi gerada uma malha 
numérica, em que foram feitos ajustes no número de elementos finitos para facilitar o processamento, 
composta por elementos retangulares, com 75 elementos na direção X e 75 elementos na direção Y. 

Figura 1 - Geometria do objeto estudado 

Nesse estudo, foram utilizadas as propriedades dos materiais que constavam no banco de dados do software 
(Quadro 1), sendo cada teste realizado mantendo-se a alvenaria histórica de blocos maciços e alterando-se 
apenas os materiais dos revestimentos externos para se avaliar o efeito de cada combinação de materiais e 
determinar quais contribuem com a progressão da frente úmida e quais minimizam o efeito da umidade 
ascensional. Os revestimentos selecionados foram: argamassa histórica de cal e gesso (HCG); argamassa 
histórica de gesso (HG); argamassa de cimento, cal e gesso (CCG); e argamassa de cimento e gesso (CG). 

Quadro 1 - Propriedades dos materiais utilizados 

Material 
Densidade 
aparente 
(kg/m3) 

Porosidade 
(m3/m3) 

Calor 
específico 

(J/kg.K) 

Condutibilidade 
térmica (seco) 

(W/m.K) 

Fator de resistência à 
difusão de vapor 

(seco) 

HCG 1571 0.39 850 0.82 9.61 

HG 915 0.64 850 0.52 7.80 

CCG 1900 0.24 850 0.80 19 

CG 2000 0.30 850 1.20 25 

Alvenaria de 
bloco maciço 

1800 0.31 850 0.60 15 

Para a realização das simulações é necessária a entrada dos parâmetros climáticos da região de interesse. O 
software possui em seu banco de dados informações climáticas de algumas localidades, como os Estados 
Unidos da América e países da Europa. No entanto, quando não há informações para as regiões de interesse, 
os dados climáticos podem ser inseridos pelo usuário a partir dos valores da amplitude e média anual da 
temperatura e da umidade relativa locais. Para o presente estudo, foram utilizadas as temperaturas e 
umidades médias dos municípios de Sobral (S) e Fortaleza (F), ambos no estado do Ceará, disponibilizadas 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2020), considerando as normais relativas ao período de 
1981 a 2010. O Quadro 2 apresenta as variáveis descritas, sendo calculada a média  dos valores para cada 
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mês no período em questão. As cidades de Sobra e Fortaleza foram selecionadas por possuírem um elevado 
número de construções históricas cearenses. 

A partir do Quadro 2, obtiveram-se os parâmetros climáticos necessários: amplitude térmica de 2,5 (S) e 1,7 
(F); temperatura média anual de 27,2 (S) e 26,9 (F); amplitude da umidade relativa de 29,7 (S) e 14,0 (F); 
umidade relativa média anual de 69,8 (S) e 77,5 (F). Esses valores foram utilizados para gerar as ondas 
senoidais que simulam o ambiente externo a qual a estrutura está submetida (Figura 2). Ademais, o software 
requer que especifique os dias em que a temperatura e a umidade relativa atingem os valores máximos. 
Assim, tanto para o município de Sobral como para Fortaleza, foram adotadas as datas 15 de dezembro e 15 
de abril, para temperatura e umidade máximas, respectivamente, a partir da data intermediária dos meses 
com maiores médias do Quadro 2. 

Quadro 2 - Normais Climatológicas de Sobral e Fortaleza no período 1981-2010 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS 

Mês 
Umidade relativa (%) 

Temperatura média 
compensada (°C) Mês 

Umidade relativa (%) 
Temperatura média 

compensada (°C) 

Sobral Fortaleza Sobral Fortaleza Sobral Fortaleza Sobral Fortaleza 

Jan 71.3 78.2 27.5 27.4 Jul 67.0 77.3 26.8 26.1 

Fev 79.0 79.6 26.7 27.4 Ago 59.3 73.4 27.5 26.4 

Mar 84.9 83.3 26.2 26.9 Set 56.8 71.1 28.1 26.9 

Abr 85.9 85.1 26.0 26.6 Out 56.2 71.5 28.3 27.3 

Mai 82.0 83.0 26.0 26.7 Nov 58.0 72.5 28.4 27.7 

Jun 73.9 80.6 26.1 26.1 Dez 63.7 74.2 28.5 27.8 

Umidade relativa anual em Sobral (%): 69.8 

Temperatura média compensada em Sobral (°C): 27.2 

Umidade relativa anual em Fortaleza (%): 77.5 

Temperatura média compensada em Fortaleza (°C): 26.9 

Figura 2 - Ondas senoidais para a temperatura e a umidade 

Na superfície em contato com o solo, foi considerada umidade relativa constante de 100%, simulando 
contato total com a água, adaptado de (SILVA, 2013). Para as demais superfícies, foram adotados os valores 
de amplitude e média anual da umidade relativa dos municípios conforme descrito. Não foram especificadas 
condições climáticas para as superfícies de contato entre a alvenaria e os revestimentos, considerando-se os 
diferentes materiais como perfeitamente aderidos. Além disso, foram utilizadas as condições iniciais padrão 
do software, a saber: temperatura de 20°C, teor de água de 4,5 kg/m³ e umidade relativa de 0,8. Em todas 
as configurações analisadas, os demais parâmetros e condições climáticas foram mantidos constantes, 
considerando-se o período de interesse do estudo, que foi de 1 ano, equivalente a 8760 horas. 

1265



Caracterização de perfis de umidade ascensional em revestimentos argamassados tradicionais  

Inicialmente, considerou-se que as camadas de revestimento eram constituídas do mesmo material. 
Posteriormente, foram realizadas combinações entre os diferentes tipos de revestimentos para avaliar a 
influência de suas propriedades no fenômeno da umidade ascensional e a partir disso determinar quais 
configurações contribuem para a sua progressão e quais a minimizam. 

3. Resultados

As simulações numéricas foram realizadas utilizando-se o mesmo material em ambos os revestimentos da 
parede de blocos maciços, referentes às configurações T1, T2, T3 e T4, com identificador S para o município 
de Sobral e F para o município de Fortaleza, e posteriormente combinando-se os demais materiais avaliados 
nos revestimentos da alvenaria, com resultados descritos na Figura 3 e no Quadro 3. 

As simulações das diferentes argamassas nos revestimentos das alvenarias foram realizadas com o intuito de 
comparar os resultados e determinar aquela em que o fenômeno da umidade ascensional é minimizado, 
comparando-se cada material isoladamente e combinando com os demais. Além disso, a consideração de 
municípios distintos foi realizada para avaliar o efeito das condições climáticas no teor de umidade no interior 
das alvenarias. 

Figura 3 - Diagramas para materiais iguais em ambos revestimentos 
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Quadro 3 - Altura da frente úmida 

Teste Material 
Altura 

Teste Material 
Altura 

S F Diferença S F Diferença 

Teste 1 HCG - HCG 0,21 0,25 0,04 Teste 6 HCG - CCG 0,22 0,24 0,02 

Teste 2 HG - HG 0,2 0,24 0,04 Teste 7 HG - CCG 0,23 0,24 0,01 

Teste 3 CCG - CCG 0,23 0,25 0,04 Teste 8 HCG - CG 0,21 0,22 0,01 

Teste 4 CG - CG 0,21 0,21 0 Teste 9 HG - CG 0,2 0,23 0,03 

Teste 5 HCG - HG 0,22 0,25 0,03 Teste 10 CCG - CG 0,21 0,23 0,02 

Uma análise geral da altura máxima da frente úmida em cada uma das configurações evidencia um aumento 
na altura máxima atingida no interior dos materiais, considerando-se as condições climáticas de Fortaleza 
em relação à Sobral, sendo os acréscimos mínimo e máximo de 0,00m e 0,04m, respectivamente. 
Considerando os parâmetros climáticos estabelecidos, o município de Fortaleza apresenta uma umidade 
relativa média anual maior comparada com o município de Sobral (77,5°C e 69,8°C, respectivamente). Em 
decorrência disso, a maior umidade de Fortaleza contribuiu com um maior teor de umidade no interior das 
alvenarias, de forma a dificultar a evaporação da água nos capilares. Além disso, a temperatura média anual 
é maior em Sobral no período considerado no estudo (27,2°C contra 28,9°C de Fortaleza). 

Analisando-se os teores de água no interior da alvenaria, as configurações que apresentaram uma maior 
umidade tinham em comum a utilização dos materiais CG e CCG em pelo menos um dos revestimentos. Pela 
Quadro 1, esses materiais apresentam um fator de resistência à difusão de vapor mais elevados, de forma 
que a umidade que penetra na parede por ascensão capilar tende a ficar contida no interior da estrutura 
devido a maior resistência a trocas de vapor com o ambiente externo estarem reduzidas. Como a ascensão 
capilar é interrompida quando é atingido um equilíbrio entre a evaporação e a água que entre por 
capilaridade, a maior resistência à ocorrência dessas trocas de umidade reduz a perda de umidade na parede, 
de forma que esta umidade se acumula na alvenaria sendo distribuída na geometria e contribuindo para uma 
maior frente úmida. 

Segundo Vanpachtenbeke (2020), a permeabilidade a vapor deve ser crescente do interior para o exterior da 
parede para garantir o fluxo de umidade de dentro para fora. A resistência à difusão de vapor é a razão entre 
a permeabilidade do vapor de água do ar e a permeabilidade ao vapor de água do material poroso. Partindo 
desse ponto, para as paredes com revestimento CCG e CG, observa-se que o fator de resistência à difusão de 
vapor é crescente do interior para o exterior. Dessa forma, a permeabilidade ao vapor de água nos materiais 
é decrescente do interior para o exterior, assim, caracterizando um menor fluxo de umidade de dentro para 
fora na parede nas paredes com estas configurações. 

Conforme apresentado por Faria (2008), as argamassas de edificações históricas devem apresentar boa 
compatibilidade mecânica, física e química com as alvenarias e simultaneamente suas características devem 
ser suficientes para suportar sua própria degradação. No entanto, com base nos testes realizados, as 
argamassas de CG e CCG se mostraram incompatíveis com as características da alvenaria em estudo, de 
forma que, assim como exposto por Kosa (2020), essa incompatibilidade acelerou o acúmulo de umidade no 
interior da parede. Essa incompatibilidade se deve à diferença no comportamento higroscópico dos 
materiais, pois a água que entra na edificação por capilaridade é confinada na alvenaria devido uma barreira 
impermeável criada pelos revestimentos argamassados de fator de resistência à difusão de vapor elevados. 

Nas condições climáticas de Sobral, as configurações 3-S e 7-S apresentaram os maiores valores de frente 
úmida (0,23m), enquanto para Fortaleza, os maiores valores foram obtidos para as configurações 1-F, 3-F e 
5-F (0,24m nos três testes). Considerando-se as simulações realizadas para os dois municípios, a configuração
das paredes com revestimento CCG em ambas as faces apresentou os maiores resultados de ascensão capilar,
com valor altura da frente úmida de 0,23m para Sobral e 0,25 para Fortaleza. Pela Quadro 1, esse material
possui menor porosidade, sendo, portanto, menos permeável que os demais tipos de revestimento
estudados. Nessas condições, a diferença de permeabilidade entre os materiais constituintes do sistema
produz um confinamento da umidade que ascende do solo, que se acumula no interior da peça.
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As configurações que apresentaram menor frente úmida eram compostas pelos materiais HG e CG, sendo os 
sistemas 2-S e 9-S para Sobral (0,20m, ambos) e 4-F para Fortaleza (0,21m). No entanto, desses materiais 
apenas o HG reduziu tanto a altura máxima do perfil de umidade quanto o teor de umidade no interior da 
parede em virtude da maior porosidade e menor fator de resistência à difusão de vapor, que possibilitaram 
uma troca de umidade mais eficiente entre a alvenaria e o ambiente externo, reduzindo a umidade interior, 
mais perceptível em Sobral. Para Fortaleza, embora o uso de HG não tenha refletido diretamente em um 
perfil de umidade ascensional menor, sua utilização provocou uma redução nos teores de umidade no 
interior da peça em relação aos demais materiais. 

4. Conclusão

A presença de umidade no interior das edificações acelera seu processo de degradação impactando 
diretamente sua vida útil, sobretudo em construções e patrimônios históricos, e o conhecimento de como se 
dá a transferência de umidade entre o edificado e o ambiente é essencial para a realização de uma 
intervenção. 

Comparando-se os dois municípios analisados, as diferenças nas condições climáticas impactaram 
diretamente nos perfis de umidade ascensional nas alvenarias, com resultados mais acentuados em regiões 
de maior umidade relativa do ar, o que se verificou por meio da comparação dos resultados obtidos para 
Sobral e Fortaleza. Além disso, as propriedades de diferentes materiais provocaram cenários diferentes 
quanto à umidade ascensional: a argamassa de cimento, cal e gesso resultou em uma maior frente úmida 
devido sua menor porosidade e maior resistência à difusão de vapor, para as duas regiões analisadas; a 
argamassa histórica de gesso minimizou o efeito da ascensão capilar devido sua maior porosidade e menor 
resistência à difusão de vapor, sobretudo nas condições climáticas de Sobral (para Fortaleza, sua influência 
foi mais perceptível quanto a menor distribuição de umidade no interior da alvenaria). Além disso, as 
configurações que utilizaram esses materiais apresentaram um efeito favorável para a ascensão capilar (para 
o primeiro material) e desfavorável ao fenômeno (para o segundo material), seja na redução da altura
máxima da frente úmida, seja no teor de umidade no interior da alvenaria.

É importante destacar que, com base nas simulações realizadas, o fator de resistência à difusão de vapor 
teve grande influência na umidade total da parede, visto que um valor menor desse parâmetro ocasiona uma 
circulação de água maior no interior da parede provinda do solo pela ascensão capilar, favorecendo a saída 
de umidade da alvenaria por meio da evaporação, bem como conduzirá as trocas de umidade entre o meio 
interno e o ambiente externo.  

Por fim, as diferentes combinações analisadas destacaram a importância de se conhecer previamente os 
materiais existentes em um edificado e aqueles que serão usados em uma possível intervenção, e como eles 
interagem, de forma a antever um possível agravamento dos problemas existentes, por exemplo, devido uma 
diferença de permeabilidade, conforme verificado no estudo. 
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Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar uma avaliação qualitativa por meio de avaliação de 
desempenho com base no ensaio das dimensões morfológicas desenvolvido na Universidade de Brasília - 
UNB, adaptada pelos autores visando a aplicação do método à arquitetura hospitalar. O método adaptado 
vem sendo desenvolvido visando o gerenciamento de edificações existentes quanto a sua manutenção, 
confiabilidade, extensão de vida útil; além da preservação de patrimônio histórico da edificação citada. A 
avaliação consiste num estudo técnico dos elementos que compõem a edificação com base nos projetos 
existentes, levantamentos fotográficos e levantamentos in loco. O estudo pretende focar na verificação dos 
pontos críticos que necessitam de manutenção, assim como a conformidade quanto as normas do Ministério 
da Saúde, de acessibilidade, saídas de emergências, manutenção e outras correlatas. Os resultados 
identificaram, principalmente, a necessidade de adequação da quanto as normas de prevenção a incêndios 
e acessibilidade vigentes. 

Palavras-chave: avaliação de desempenho; inspeção predial; arquitetura hospitalar; performance 
evaluation; building inspection; hospital architecture; 

1. Introdução

O hospital consiste em uma instituição complexa por integrar, ou dever considerar, em seu planejamento 
(pré ou pós-ocupação) fatores das mais diversas áreas da arquitetura como estrutura, sistema construtivo, 
revestimentos, instalações, equipamentos, tecnologia, manutenção e gestão. Elementos estes que 
influenciarão diretamente na qualidade da edificação e a eficiência dos serviços de saúde prestados, 
elementos estes pensados na concepão inicial da edificação ou numa futura consideração pós-ocupação. 

Nesse contexto da Avaliação pós-ocupação no Brasil, segundo Ornstein e Del Cario (2017), pode-se observar 
o início da pesquisa em meados da década de 60 onde o Prof. Dr. Ualfrido del Carlo dedicou-se a temática
correlacionada em seu doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAU/USP) e trabalhos posteriores, perpassando pela avaliação do desempenho ambiental até a fase
avaliação pós-ocupação, na qual nos encontramos. Pesquisas estas que visavam avaliar o sistema construtivo
(ONO et al., 2013), incluindo sistemas construtivos inovadores (ONO et al., 2017; ORNSTEIN; ONO; OLIVEIRA,
2017); habitações sociais (ORNSTEIN, 1990), o desempenho do edifício (ORNSTEIN, 1997; ORNSTEIN et al.,
2009; ORNSTEIN; LEITE; ANDRADE, 1999), a eficiência e a otimização dos recursos (GUELLI, 2010; ROMÉRO,
2016).
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Ornstein (2017) esclarece ainda que a avaliação pós-ocupação vem sendo desenvolvida e aplicada, em sua 
maioria, em estudos relacionados as habitações coletivas, e em menor expressão nas demais tipologias da 
arquitetura. Sendo que, conforme exposto pela mesma autora (ORNSTEIN et al., 2009), em estabelecimento 
de saúde, os itens a serem avaliados diferem daqueles aplicados a habitações, necessitando de uma avaliação 
mais técnica do que baseada na opinião do usuário, sendo necessário, portanto, adequações e pesquisas 
complementares direcionadas. Como o caso dos estudos aplicados pela FIOCRUZ no Rio de Janeiro, aplicada 
por uma equipe multidisciplinar composta por Castro, Lacerda e Penna (CASTRO; LACERDA; PENNA, 2004; 
PENNA et al., 2002). Dentro desse aspecto, há de se pensar num método de avaliação de desempenho 
voltado a arquitetura hospitalar. Vale destacar-se que segundo Ornstein (1992) não é cabível a avaliação de 
desempenho sem considerar a opinião do usuário ou da considerações sobre este no usufruto da edificação, 
apesar de se ter como foco a avaliação mais técnica para este tipo de edificação.  

Uma vez que quando a edificação hospitalar deixa de ser um equipamento de qualidade e apresenta baixa 
eficiência ou necessidade de adequação, há de se pensar na reabilitação da mesma. Podendo ser relacionada 
a correção de patologias e da degradação da edificação (HELENE, 1992; THOMAZ, 1989); a melhoria do 
desempenho térmico e energético (ROMERO; SALES, 2016), a considerações do desempenho econômico-
financeiro (MASCARÓ, 1985; OLIVEIRA, 2016), ao desempenho dos serviços prestados por meio do 
aprimoramento do planejamento arquitetônico (GÓES, 2011; KARMAN, 1994), a otimização dos processos 
envolvidos (ALÁSTICO; TOLEDO, 2013), a logística e sistematização (BROSS, JC; 1989 apud GUELLI; ZUCCHI, 
2005), maximizar a segurança e conforto dos usuários, ou ainda “a redução dos impactos ambientais por 
meio do aumento da eficiência dos sistemas componentes do espaço construído” (ROMERO; TEIXEIRA, 
2016); utilizando, sempre que possível, energias renováveis. Podendo considerar ainda, a otimização e 
eficiência em relação ao funcionamento, a redução do impacto ambiental do meio em que se insere, a 
produtividade, o mínimo desperdício e a qualidade; além de relacionar ao preceito de preditividade, 
atividade voltada ao prévio estudo de impactos sobre a edificação (KARMAN, 1994). 

Outro fator que colabora com a visualização da necessidade do desenvolvimento de um método de avaliação 
do ambiente construído aplicado a arquitetura hospitalar, com vistas a sua manutenção e reabilitação, é a 
recorrente esclarecimento quanto ao alto custo de investimento para a construção de novos hospitais, onde 
60% do custo corresponde as obras e 40% aos equipamentos (GÓES, 2011; HELENE, 1992; KARMAN, 1994; 
ORNSTEIN, 1992; THOMAZ, 1989). Onde até mesmo a terceirização de alguns serviços hospitalares como a 
lavanderia industrial, centrais de esterilização e nutrição, geram uma redução da área do edifício e 
influenciam diretamente no custo de construção/manutenção. Além do fato da constante evolução da 
medicina e tecnologia – e consequentemente de seus equipamentos e ambientes, que de certa forma exigem 
da edificação hospitalar o constante desenvolvimento e necessidade de adequação, de forma a acompanhar 
esta evolução, pois nem sempre a edificação é compatível com as necessidades daquele momento. Devendo 
visar, sempre que possível, a redução de custos e tempo e o aumento da qualidade e eficiência da edificação. 

Eficiência esta que pode ainda ser extrapolada e relacionada a sustentabilidade e a redução do impacto 
ambiental de uma edificação, de grande impacto como é o caso de hospitais. Sendo esta temática discutida 
recorrentemente por pesquisadores da área, onde se destacam, principalmente, o desperdício de recursos, 
o impacto ambiental e o alto consumo de água e energia pelas edificações (KARMAN, 1994; ROMERO; SALES,
2016). Ações estas que podem ser vantajosas não somente na visão de desenvolvimento sustentável, mas
também por influenciar econômico-financeiramente a edificação ao longo dos anos.

Desta forma, há de se deduzir que o aumento do desempenho e eficiência do ambiente construído seria 
vantajoso em relação a construção de um complexo hospitalar totalmente novo, devido a aspectos tanto 
econômico-financeiro como de impacto ambiental. Neste contexto que se insere, portanto, a necessidade 
de uma avaliação do ambiente construído e ocupado por meio de inspeções periódicas, de modo a verificar 
se o mesmo desempenha a função a que se destina corretamente, ou ainda se há maneiras de torna-lo mais 
eficiente. Considerando que as inspeções periódicas devem atuar nas seguintes verificações: inexistência de 

1271



Avaliação de Desempenho por meio de Ensaio Morfológico aplicado a arquitetura hospitalar 

danos, pequenos danos, danos importantes, danos emergenciais e alarme, segundo Souza e Ripper (1998). 
Sendo caracterizados, respectivamente por necessidade de: nenhuma atitude, correção por pessoal não 
especializado, correção por empresas de pequeno ou médio porte com responsável técnico, convocação de 
especialistas para providências e de escoramento parcial ou total – passível de ruína.  Pois segundo os 
autores, as manutenções e inspeções, deverão verificar principalmente os locais passíveis de potencial 
deterioração e desgaste.  

Portanto, aqui se evidencia a necessidade de um método de avaliação periódico das edificações, com vistas 
a verificação não só da eficiência da edificação, mas também da verificação de patologias. Sendo que no 
aspecto da inspeção periódica, há de se estabelecer uma análise preliminar de forma a indicar os pontos nos 
quais se verifique a necessidade de estudos mais aprofundados das problemáticas encontradas. Sugerindo a 
aplicação de um método voltado a avaliação técnica da edificação e seus sistemas com uma sistemática de 
representação para os pontos de gravidade e/ou urgência. Por fim, nesse estudo foi aplicado o método de 
avaliação de desempenho das dimensões morfológicas ampliado com um método qualitativo para 
determinação de gravidade/urgência aplicado ao Hospital Sarah Centro para verificação da conformidade do 
método quanto ao objeto de estudo. 

4. Método

As dimensões morfológicas têm sido desenvolvidas ao longo dos anos – tabela 1, sendo resultado do grupo 
de pesquisa de professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília – FAU/Unb, 
denominado Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização – DIMPU, de 1984. Que além da 
possibilidade de avaliação do espaço urbano, método de avaliação mais usual das dimensões, pode ser 
aplicado a avaliação do espaço arquitetônico, seja pré ou pós-execução, da escala macro a mico – urbano ao 
edifício, conforme esclarece Kohlsdorf e Kohlsdorf (2017) e Holanda (2010). Contudo, para fins 
metodológicos, será utilizada a categorização exposta pelos autores em 2017 – conforme tabela 1, que 
abrange, direta ou indiretamente, as outras duas dimensões de Holanda (2010). A título de ambientação, na 
figura 1 há uma breve consideração do que se trataria cada dimensão. Sendo válido destacar que, conforme 
os mesmos autores, as dimensões ainda estão inseridas no contexto  de três macrodimensões: éticas, 
estéticas e ecológicas que permeiam todo o contexto de desempenho das edificações e que devem ser 
consideradas no momento de suas aplicações. 

Quadro 1 – Resumo da evolução das dimensões morfológicas na arquitetura. Fonte: Tenório (2012 p. 
30) adaptado pela autora.

4 funções 7 Dimensões 7 Dimensões 6 Dimensões 8 Dimensões 6 Dimensões 

Hiller e 
Leaman, 

1974 

Holanda e 
Kohlsdorf, G; 
1994 

Kohlsdorf, 
M.E.;
1996

Kohlsdorf, 
M.E.;
2010

Holanda, 
2010 

Kohlsdorf, M.E 
e Kohlsdorf, G. 
2017 

continente de 
atividades  

funcional Funcional Funcional Funcional Funcional 

de copresença de copresença de copresença Sociológica Copresencial 

modificação 
climática 

bioclimática Bioclimática Bioclimática Bioclimática Bioclimática 

modificação de 
recursos 

econômica Econômica econômica-
financeira 

Econômica econômica-
financeira 

topoceptiva Topoceptiva Topoceptiva Topoceptiva Topoceptiva 

expressão 
simbólica 

simbólica Expressiva expressivo-
simbólica 

Simbólica expressivo-
simbólica 

emocional Afetiva Afetiva 

Estética 
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Figura 1 – As seis dimensões de avaliação do desempenho morfológico dos lugares. Fonte: Kohlsdorf e Kohlsdorf 
(2017 p. 469) adaptado pela autora. 

Sendo válido esclarecer que o foco dessa avaliação pode ser pontual quanto generalizada conforme 
necessidade ou capacidade do momento em que for aplicada. Devendo-se estudar as questões de avaliação 
pós-ocupação e avaliação de desempenho aplicados a arquitetura hospitalar. Avaliações estas que, por sua 
vez, devem ser categorizadas de acordo com a complexidade das atividades desempenhadas e suas 
respectivas funções dentro do contexto da edificação, a fim de realizar uma pesquisa mais objetiva. 

Pois conforme os autores, a avaliação de desempenho segundo as dimensões morfológicas tem como 
objetivo verificar as qualidades de cada lugar, seja urbano ou arquitetônico, segundo as suas 
particularidades. Assim como há de se deduzir que com a categorização dos fatores a serem avaliados, há de 
se estabelecer uma avaliação mais sistematizada e direcionada, incluindo para a divisão das atividades pela 
equipe técnica de avaliação ou mesmo do levantamento da opinião do usuário. 

Nesse contexto, segundo Kohlsdorf e Kohlsdorf (2017),  com a aplicação das dimensões morfológicas como 
norteadores da avaliação o estudo tende a considerar todos os aspectos passíveis de influência sobre uma 
edificação. Dimensões estas passíveis tanto a avaliação de desempenho (mais técnica) quanto a avaliação do 
ponto de vista do usuário, ou seja, uma avaliação pós-ocupação concreta. Sendo válido destacar que no 
presente estudo, nesse primeiro momento, pretende-se focar na avaliação técnica. 

4. Estudo de Caso

O Hospital Sarah Centro – ou Sarah Brasília, consiste em um complexo hospitalar com aproximadamente 
68.000m² e capacidade de 300 leitos, voltado para o atendimento especializado ao aparelho locomotor e 
dispõe de toda a estrutura básica de um hospital especializado, abrigando os setores de apoio e atendimento, 
exceto o atendimento imediato – urgência e emergência, conforme classificação da RDC 050 (ANVISA, 2002). 
Sendo escolhido devido a sua relevância no campo da arquitetura, método construtivo, e eficiência no 
atendimento. 

 O Hospital foi planejado em busca otimização do espaço, alta produtividade e eficiência, alta tecnologia, 
ambientes humanizados e a aplicação de métodos naturais para o fornecimento do conforto ambiental. 
Implantado por meio de um sistema construtivo industrializado com peças pré-moldadas. O projeto é de 
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autoria do arquiteto João Filgueiras Lima, foi inaugurado em 1974, possui atualmente 67.684,54m² 
construídos e é considerado um dos melhores hospitais do mundo. Suas especialidades de atendimento são 
ortopedia, pediatria do desenvolvimento, neurologia, neurocirurgia, genética médica, cirurgia reparadora e 
oncologia e desenvolve programas de reabilitação neurológica, neurorreabilitação em lesão medular e auxílio 
ao diagnóstico e tratamento.   

O Sarah Brasília está localizado no Setor Médico Hospitalar Sul (SMHS), região central do Plano Piloto (RA-I) 
de Brasília. Em um terreno com aproximadamente 58.000,00m², projetado com volumes compactos a fim de 
garantir áreas externas livres e espaço para futuras ampliações, como o auditório e o Sarinha (LIMA, 2012). 
Localizado entre três vias coletoras – em uma zona predominantemente comercial com mais de seis 
pavimentos, com a presença de pouca vegetação, com a presença de várias edificações e locado ao lado do 
HBDF. 

O Sarah Brasília é composto por dez volumes, que compreendem o estacionamento enterrado, o Sarinha 
bloco A à D, a Escolinha – que foi desativada, o Complexo Principal, o Auditório e o Edifício Sede. Cada bloco 
possui funções bens específicas utilizados de forma independente umas das outras. Sendo que a presente 
avaliação terá como foco o complexo principal. 

Figura 2 – Estudo qualitativo desenvolvido para definição e consideração do gravidade e urgêncis dos pontos 
analisados para posterior quantificação 

Em praticamente todo o complexo o piso vinílico apresenta emendas com saliências de até um cm, que do 
ponto de vista da acessibilidade não causa incômodos, porém pode incomodar a transferência de pacientes 
em macas. Sendo este padronizado em praticamente em todo o complexo, exceto no pátio na entrada do 
Sarinha – que apresenta danos – e das oficinas localizadas nos blocos D e E, consistindo também nos lugares 
que apresentam um pequeno acumulo de sujeira. Contudo, esses tipos de pisos estão em desacordo com a 
RDC 050 (BRASIL, 2002) a qual especifica que os pisos em estabelecimento de saúde não devem conter juntas. 
Em relação as estruturas, paredes fixas, paredes semi-móveis, acessos visitáveis e móveis, não foram 
constatadas patologias aparentes. 
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Em relação ao acesso ao Sarah Brasília, houve relatos sobre a dificuldade de estacionar nos estacionamentos 
públicos próximo ao hospital, uma vez que a área comercial do entorno possui grande demanda. No 
estacionamento de uso exclusivo dos funcionários, por sua vez, as principais problemáticas se relacionam a 
inadequação da sinalização de emergência e rota de fuga – escada metálica, sem espelhos e sem sinalização 
visual. 

No edifício sede foram identificados a inadequação da sinalização de emergência; subdimensionamento na 
distribuição dos extintores e/ou tipo inadequado, inadequação do guarda-corpo da biblioteca do 11º 
pavimento, necessidade do redimensionamento da Reserva técnica de incêndio (RTI), deficiência na 
iluminação de emergência, ausência de chuveiros automáticos  (exigido para edificações acima de 12 metros 
de altura para a área) e inadequação da rota de fuga – necessita de correção da ventilação natural das 
escadas. A passarela que conecta o edifício sede ao complexo principal, apresentava inadequação da escada 
localizada entre as edificações, quanto as normas de segurança, e o fator de “túnel de vento”, uma vez que 
devido aos materiais construtivos da mesma – policarbonato e aço, a passarela possuía a tendência ao 
aquecimento e por tal razão instalaram um sistema de ventilação mecanizada demasiado forte para o 
ambiente. No auditório, foi verificada a presença de infiltrações e consequentes danos ao piso e mobiliário 
do mesmo em sua entrada, além da inadequação quanto as normas de sinalização e extintores de incêndio  

No complexo principal, nos subsolos, foi verificada a inadequação das escadas de rota de fuga, sinalização de 
emergência, iluminação de emergência, extintores e problemas com alguns chuveiros de sprinkler. Além de 
falhas na estrutura de proteção aos técnicos da área de raio-x – não era totalmente isolado – e a obstrução 
do acesso aos equipamentos de segurança, extintores e hidrantes.  A rampa que conecta os subsolos ao 
térreo, também apresentava problemas quanto a inadequação de piso e de corrimão quanto a acessibilidade 
e segurança. Na torre de internações, no primeiro  pavimento, os dormitórios médicos foram convertidos em 
dormitórios para acompanhantes pelos próprios funcionários, uma vez que se trata do andar de enfermagem 
pediátrica e os acompanhantes possuem o direito de pernoite junto ao paciente e o hospital não possui esse 
tipo de estrutura. Nos jardins internos, se verificou que algumas vigas possuíam grande exposição a umidade 
e água. Assim como a presença de infiltrações e vegetação nas lajes de cobertura do edifício sede e do bloco 
de internações e suas varandas – nas quais se dificultava o uso e um sentimento de insegurança expressado 
pelos funcionários quanto a utilização do local. Ambos casos necessitam, portanto, uma maior investigação 
quanto a presença de patologias e/ou danos as estruturas. 

5. Conclusões

Em relação a avaliação técnica, nota-se que em praticamente todo o complexo hospitalar há inadequações 
quanto a sinalização de emergência, iluminação de emergência, dimensionamento de extintores, obstrução 
de acesso aos equipamentos de segurança, inadequação das escadas de rota de fuga e rampas – incluindo 
inadequação de guarda-corpo e corrimão – e infiltrações nas coberturas e varandas – exceto sheds. 
Apresentando, portanto, necessidade de adequação das questões de segurança, acessibilidade e 
manutenção da edificação como ponto principal, além de um estudo mais aprofundado quanto a questão 
das infiltrações nas lajes de cobertura do bloco de internações e no edifício sede. Além do estudo da correção 
dos pisos do complexo hospitalar – quanto a emendas – para adequação a legislação vigente. 

Em relação a opinião dos usuários, não houve queixas quanto a limpeza de todo o complexo ou de banheiros, 
nem do estado de conservação como um todo. Quanto aos ambientes, afirmaram possuir boa iluminação e 
conforto térmico – exceto os meses mais quentes de Brasília, necessitando portando de um estudo mais 
aprofundado. Apresentando insatisfação apenas quanto ao estacionamento público fora do complexo 
hospitalar e a ausência de lanchonete no complexo – para acompanhantes e visitantes. 

Em relação a avaliação qualitativa, com base nos dados levantados, não foram verificados pontos 
problemáticos apresentados além do exposto pela opinião dos usuários e da avaliação técnica. O que expõe 
que as recomendações de manutenção quanto a questões de segurança do Sarah Brasília se encontra em um 
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aspecto mais técnico, uma vez que o projeto do mesmo não é revisto a aproximadamente 40 anos e as 
normas aplicáveis já foram atualizadas desde então.  
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Estudo da influência da corrosão por pites nas propriedades mecânicas das barras 
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Resumo: A corrosão é um fenômeno comum em armaduras de concreto armado. Essa forma de deterioração 
estrutural impacta numa perda significativa da capacidade de resistência a esforços de tração, o que fragiliza 
toda a estrutura, tornando-a ineficiente quando submetida às solicitações. Nesse contexto, em virtude da 
alta utilização do material objeto desta pesquisa e da recorrência do fenômeno deteriorativo 
supramencionado, neste estudo abordar-se-á a influência da corrosão por pite no aço CA-50. Para tanto, 
foram empregados métodos de simulação de corrosão em barras de aço de ø10 e ø12,5 milímetros, as quais 
foram, posteriormente, submetidas a ensaios de resistência à tração. A pluralidade na milimetragem 
amostrada possibilitou o exame das variações das propriedades mecânicas das barras, quando submetidas a 
esforços de tração. Ademais, verificou-se uma perda significativa e proporcional à elevação do grau de 
corrosão em todas as amostras analisadas, o que implicou, principalmente, na perda da capacidade de sofrer 
deformações plásticas. A presente pesquisa complementa estudos acerca da influência da corrosão por pite, 
em barras de aço utilizadas no concreto armado, ao aprofundar discussões acerca do seu comportamento 
do aço sob efeito do processo corrosivo, por meio da análise da corrosão simulada de 1/4 e 1/2 do diâmetro 
das barras. Evidenciando, desta forma, que a corrosão pode trazer graves prejuízos para as construções e 
que o cuidado com a armadura é imprescindível para a garantia do bom desempenho da edificação. 

Palavras-chave: Aço. CA-50. Corrosão. Corrosão por Pite. Propriedades Mecânicas. 

Abstract: Corrosion is a common phenomenon in reinforced concrete reinforcement. This form of structural 
deterioration impacts on a reduction in the capacity to resist traction efforts, which weakens an entire 
structure, rendering it inefficient when submitted to stresses. In this context, due to the high use of the 
material object of this research and the recurrence of the aforementioned deteriorating phenomenon, this 
study will address the influence of pitting corrosion on CA-50 steel. For that, corrosion simulation methods 
were used on ø10 and ø12.5 mm steel bars, as they were subsequently subjected to tensile strength tests. 
The plurality in the sampled millimeter made it possible to examine the variations in the mechanical 
properties of the bars when subjected to tensile stresses. In addition, there was a reduction that was reduced 
and proportional to the increase in the degree of corrosion in all those analyzed, which implied, mainly, in 
the loss of the ability to undergo plastic deformations. This research complements complementary studies 
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of the influence of pitting corrosion, in steel bars used in reinforced concrete, by deepening the behavior of 
steel under the effect of the corrosive process, through simulated corrosion analysis of 1/4 and 1/2 the 
diameter of the bars. This way, evidencing that the corrosion can bring serious damages to the constructions 
and that the care with the reinforcement is essential for a guarantee of good performance of the building. 

Keywords: Steel. CA-50. Corrosion. Pitting. Mechanical Propertie. 

1. Introdução

Concreto é um material composto essencialmente por cimento, areia, brita e água. A mistura desses 
elementos permite a formação de uma estrutura que, via de regra, deverá possuir resistência à compressão 
acima do referencial especificado pelo projetista e das especificações estabelecidas pela Norma Técnica 
Brasileira n.º 6118 (ABNT, 2014), bem como excelente durabilidade. Nesse mesmo sentido expõe Bastos 
(2006), ao afirmar que o concreto é um material com alta resistência a tensões de compressão. 

Contudo, o supra autor alerta sobre a baixa resistência à tração do material, correspondente a 
aproximadamente 10% (dez por cento) da sua resistência à compressão. Por essa razão, ainda que o concreto 
seja um dos materiais mais utilizados na construção civil, perfaz-se a necessidade de adicionar armaduras 
aos sistemas estruturais elaborados a partir desse insumo, a fim de ampliar a sua resistência mecânica. 

À essa estrutura formada da união do concreto e das armaduras é dado o nome de concreto armado. Todavia, 
Gonçalves (2015) argumenta que é imprescindível haver uma transmissão de força entre o concreto e a 
armadura para que se tenha constituído o concreto armado. Caso contrário, ter-se-á concreto simples, com 
a presença de uma armadura sem função resistente, isto é, uma armadura com revestimento de concreto. 

Agora, internos à interação concreto-armadura, salienta-se um problema recorrente e grave: a corrosão. Esse 
fenômeno é o principal causador da deterioração no concreto armado e, por conseguinte, um dos grandes 
desafios no manuseio de compostos com materiais metálicos. Desafio que, inclusive, excede os limites das 
áreas estruturais e de construção civil, haja vista a abrangência de sua utilização.  

Ademais, Rocha (2015) disserta que um dos principais causadores de patologias no concreto armado é a 
corrosão, pois afeta a sua durabilidade, vida útil e resistência mecânica, podendo comprometer inteiramente 
os parâmetros de segurança da construção. Na mesma medida, Gentil (1994) argumenta que todos os 
materiais metálicos estão sujeitos a sofrer desgaste por meio da corrosão, desde que sejam dadas condições 
favoráveis para o efeito corrosivo.  

Sobre a patologia e meios para combatê-la, a Norma Técnica Brasileira n.º 6118, cujo objetivo é estabelecer 
critérios de proteção e evitar eventuais patologias, aborda reiteradamente que o cobrimento da armadura é 
essencial e indispensável, pois, conforme o item 7.4.1 da NBR 6118, “[...] a durabilidade das estruturas é 
altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do concreto do 
cobrimento da armadura” (ABNT, 2014, p. 16). 

Nesse sentido, o cobrimento tem função importante na armadura, uma vez que proporciona resistência 
mecânica, física e química ao concreto armado. Todavia, a má execução do cobrimento pode trazer graves 
danos, deixando a estrutura vulnerável a ataques corrosivos. Dentre esses, destaca-se a corrosão por pite, 
caracterizada como um tipo extremamente localizado que culmina na geração de orifícios no material 
metálico 

Inobstante, Silva (2010) define que a corrosão das armaduras é um fenômeno natural, no qual o aço tende a 
retornar à forma de óxidos de ferro – principais constituintes do minério de ferro. No concreto armado a 
corrosão é estimulada pela redução do pH do concreto, através da ação do dióxido de carbono em um 
processo conhecido por carbonatação ou pela presença de cloretos – em exemplo, os cloretos presentes na 
água do mar que se depositam sobre as superfícies das estruturas do concreto em regiões costeiras.  

Outrossim, a corrosão por pite – ou simplesmente pite –, consoante ao supramencionado, define-se pela 
ocorrência corrosiva localizada e geralmente está relacionada a materiais que formam a camada passiva. 
Assim, normalmente se verifica o pite através da ruptura desse filme passivo, principalmente qual há a 
presença de íons de cloretos (FERREIRA et al., 2008). Por fim, acerca dessa camada passiva, compete 
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esclarecer que consiste numa fina película passiva aderida à superfície metálica, bem como advém da reação 
entre os elementos de liga presentes no substrato e de moléculas de água encontradas no ambiente. 

Pelo exposto, neste trabalho buscou-se fazer uma exposição acerca das causas de corrosão, com ênfase na 
corrosão por pite, posto que essa é em uma das principais formas de degradação de metais. Para tanto, 
foram feitas análises da corrosão por pite nas barras de ø10 e ø12.5 mm com corrosão simulada de D/4 e 
D/2, além disso, os resultados foram comparados com a pesquisa de Oliveira (2018) que utilizou o mesmo 
método de corrosão simulada para D/3 e 2D/3 das barras. Desta forma, buscou-se demonstrar a influência 
da corrosão em armaduras do concreto quando tracionadas; sendo feita, ao final, uma comparação das 
propriedades mecânicas de acordo com a profundidade dos furos nos corpos de prova.  

Por fim, cumpre salientar o exposto por Balestra et al. (2018), o qual indica que independentemente do 
método de corrosão das barras, seja simulado ou em condições naturais, os estudos apontam para um 
decrescimento nos valores e desempenho da armadura. Desse modo, foi possível analisar a variação em 
termos de resistência ao escoamento, limite de resistência e alongamento final das barras de aço submetidas 
a diferentes graus de corrosão. 

2. Metodologia

Realizou-se testes em laboratório com o intuito de analisar a influência da corrosão por pite na resistência à 
tração de barras de aço CA-50 – esse material foi escolhido em razão da sua larga utilização na construção 
civil. Nessa conjuntura, foram manipuladas barras de 10mm e de 12,5mm de diâmetro, com as dimensões 
dos corpos de prova definidas através da Norma Técnica Brasileira n.º 7480 de 2007 – NBR 7480 – (ABNT, 
2007).  

Com relação à corrosão simulada, Balestra et al. (2018) explicam que, para se ter uma diferença na resistência 
à tração, a armadura precisa perder valores superiores a 20% da área de sua seção transversal. À vista disso, 
os corpos de prova, para cada diâmetro, foram divididos da seguinte forma: 1. Barras não corroídas; 2. Barras 
cuja corrosão simulada foi de 1/4 do diâmetro (D); e 3. Barras cuja corrosão simulada foi de 1/2 do 
diâmetro(D). Para a simulação da corrosão, furamos as barras com brocas de 4,5mm e 6mm de diâmetro 
para as barras de ø10mm e ø12,5mm, respectivamente.  

As amostras foram submetidas à ensaios para determinação do grau de corrosão, tensão de escoamento, 
tensão máxima e alongamento final, sendo determinadas as proporções de redução das suas características 
mecânicas. Posteriormente, os resultados obtidos foram comparados com a pesquisa de Oliveira (2018) que 
analisou a corrosão simulada para as barras de ø10 e ø12.5 mm com corrosão simulada de D/3 e 2D/3, de 
forma que possibilitasse compreender o comportamento do aço quando submetido à graus de corrosão 
distintos. 

A Figura 1 mostra a simulação da corrosão por pite ao realizar os furos nas barras de aço. Ao todo, foram 
amostrados 15 corpos de prova de ø10mm e 6 corpos de prova de ø12,5mm.  

Figura 1 – Furos na armadura simulando a corrosão por pite. 
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Os ensaios foram realizados no Instituto de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai – SENAI/AC, 
mediados pelo equipamento Emic universal 100 kgf, que fornece dados de tensão de escoamento, tensão 
máxima e alongamento máximo.  

3. Resultados e Discussões

3.1 Determinação do Grau de Corrosão dos Corpos de Prova (G) 

O grau de corrosão é definido em função da variação de área apresentada pelo corpo de prova (BALESTRA et 
al., 2018).  As barras com furos de D/4 e D/2 foram submetidas a ensaios para determinação do seu grau de 
corrosão, e posteriormente, foram comparados com o grau de corrosão dos furos de D/3 e 2D/3 encontrados 
no estudo de Oliveira (2018). O grau de corrosão simulado para as barras se encontra na Tabela 1.  

Tabela 1 – Distribuição das amostras de vergalhões 

Diâmetro 
(mm) 

Furos 
Grau de 
corrosão 

(%) 
Quantidades 

10 

0 0 4 

D/4 9,81 5 

D/3 15,05 6 

D/2 21,8 6 

2D/3 36,27 6 

12,5 

0 0 2 

D/4 10,30 2 

D/3 14,75 6 

D/2 23,51 2 

2D/3 35,03 6 

A diferença percentual do corpo de prova antes e após a simulação do pite expressa o grau de corrosão, 
portanto, o mesmo pode ser apresentado em porcentagem (APOSTOLOPOULOS; MICHALOPOULOS; 
KOUTSOUKOS, 2008).  

Quando se comparou a corrosão simulada da barra com furos de D/4 com as de D/3, D/2 e 2D/3, verificou-
se que os valores do grau de corrosão crescem de acordo com o aumento da profundidade dos furos, 
conforme apresentado na Tabela 2, o que já era esperado de acordo com o estudo de Oliveira (2018). 

Tabela 2 – Comparativo do diâmetro dos furos e grau de corrosão para as barras 

D/4 - D/3 D/4 - D/2 D/4 - 2D/3 

Profundidade dos furos 33,3% 100,0% 166,7% 

Grau de Corrosão 
Das barras de ø10mm 

53% 122% 270% 

Grau de Corrosão 
Das barras de ø12,5mm 

43% 128% 240% 

3.2 Tensão de Escoamento (ƒy) 

A tensão de escoamento apresentou um comportamento semelhante para os diâmetros, sendo observada 
uma diminuição conforme o grau de corrosão aumentava. Para a propriedade de tensão de escoamento 
considerou-se que as barras deveriam apresentar resistência característica mínima de 500 Mpa, conforme 
exigido pela NBR 7480 (ABNT, 2007).   

Para as barras de ø10mm, todas as amostras sem corrosão apresentaram valores superiores ao normativo, 
porém as amostras com furos de D/4 e D/2 apresentaram uma redução de 7,98% (sete inteiros e noventa e 
oito centésimos por cento) e de 24,70% (vinte e quatro inteiros e setenta centésimos por cento) da sua 
tensão de escoamento, não atingindo, pois, os valores mínimos estabelecidos.  
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No que tange às barras de ø12,5mm, as amostras sem corrosão apresentaram valores superiores ao 
normativo. Além disso, apesar de as barras com furos de D/4 e D/2 apresentarem uma perda de 6,44% (seis 
inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) e de 7,06% (sete inteiros e seis centésimos por cento) em 
sua resistência, atingiram valores acima do mínimo estabelecidos pela norma.  

Tabela 3 – Tensões médias de escoamento das barras 

D (mm) 

SEM 
CORROSÃO 

D/4 D/2 

�̅� 
(Mpa) 

�̅� 
(Mpa) 

�̅� 
(Mpa) 

10 514,81 473,75 387,67 

12,5 545,4 510,29 506,87 

Ante ao exposto, concluiu-se que as maiores perdas de resistências estão associadas às barras de ø10mm 
com furos de D/2, ou seja, a corrosão por pites é verificada como mais agressiva em armaduras de menores 
diâmetros. 

Pode-se verificar também uma tendência à redução dos valores de tensão de escoamento das barras 
conforme o aumento da profundidade dos furos independente do diâmetro das barras. Esse fato também 
foi verificado no estudo de Oliveira (2018), na qual as barras com furos de maiores profundidades 
apresentaram as maiores reduções em seus valores médios. 

Observou-se ainda que as barras utilizadas neste estudo apresentaram tensões médias de escoamentos 
menores nas barras sem corrosão em relação ao estudo de Oliveira (2018), o que pode ter colaborado para 
o não atendimento aos parâmetros normativos, tal situação pode ser explicada devido características
intrínsecas às barras, devendo-se aprofundar os estudos sobre a composição dos materiais para
complemento do estudo.

3.3 Tensão Máxima (ƒst) 

O limite mínimo de resistência exigido pela NBR 7480 (ABNT, 2007) é de 540 Mpa para aços CA-50. Desta 
forma, conforme apresentado na Tabela 4, todos as amostras sem corrosão apresentaram resultados acima 
do normativo. 

Em contrapartida, as barras de ø10mm, com furos de D/4 e de D/2, tiveram uma perda de 19,63% (dezenove 
inteiros e sessenta e três centésimos por cento) e de 35,94% (trinta e cinco inteiros e noventa e quatro 
centésimos por cento) da sua resistência, respectivamente. Consequentemente, após os efeitos corrosivos, 
em ambos os casos, o aço se tornou ineficiente quando submetido ao tracionamento, nessas respectivas 
proporções. 

Quanto às barras de ø12,5mm, as com furos de D/4 apresentaram valores acima dos exigidos pela norma, 
isto é, apenas apenas as amostras com D/2 não atenderam aos padrões normativos e demonstraram uma 
perda, respectivamente, de 5,29% (cinco inteiros e vinte e nove centésimos por cento) e de 14,60% (quatorze 
inteiros e sessenta centésimos por cento) da sua resistência.  

Tabela 4 – Valores médios de tensões máximas das barras 

D (mm) 

SEM 
CORROSÃO 

D/4 D/2 

�̅� 
(Mpa) 

�̅� 
(Mpa) 

�̅� 
(Mpa) 

10 606,67 487,58 388,65 

12,5 615,9 583,29 525,93 

Nenhuma das amostras com corrosão simulada de D/2 apresentou plasticidade. Dessa maneira, sua ruptura 
ocorreu no momento em que a força aplicada levou os vergalhões a atingirem sua resistência máxima ao 
escoamento. Nos vergalhões com D/4, dois corpos de prova também não apresentaram resistência plástica; 
evento que se observa, via de regra, quando o material está muito frágil. Além disso, a redução nos valores 
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da tensão máxima já era esperada, uma vez que no estudo de Oliveira (2018) nenhuma das barras submetidas 
a corrosão simuladas atenderam aos parâmetros normativos. 

3.4 Alongamento Final 

As amostram também foram submetidas à ensaios para determinação da redução do seu alongamento final, 
conforme apresentado na Tabela 5.  

Tabela 5 – Perda da capacidade de alongamento 

D (mm) Diâmetro Redução (%) 

10 
¼ D 85,04 

½ D 76,49 

12,5 
¼ D 14,28 

½ D 57,14 

É possível inferir que quanto menor for o diâmetro das barras de aço CA-50, menor será sua capacidade de 
alongamento quando submetidos a efeitos corrosivos. Essa perda na capacidade de deformação, encontrada 
nas armaduras de aço CA-50, pode estar relacionada ao fato de que quando se eleva o grau de corrosão, 
ocorre a ruptura da armadura antes mesmo do material entrar na fase de deformação plástica.  
A hipótese encontra amparo no concluído por Oliveira (2018) em seu estudo, no qual contatou-se que a 
corrosão acarreta a redução das propriedades mecânicas das armaduras, inclusive o alongamento final. Essa 
observação justifica, em parte, o motivo de os corpos de prova terem se rompido exatamente na tensão 
elástica máxima. 

4. Conclusões

Dentre as propriedades analisadas, a perda de capacidade de se alongar do aço, quando submetido a esforços 
de tração, foi a que apresentou resultados mais temerários num contexto interno ao uso do material na 
construção civil. Isso porque a perda da capacidade de alongamento afeta diretamente a resistência máxima 
do material, o que pode gerar a perda da capacidade de sofrer deformação plástica.  

A tensão de escoamento demonstrou expressivos declínios nos valores quando analisada a resistência das 
amostras, na proporção em que os graus de corrosões simulados aumentavam. Além disso, restou 
comprovado que o aço de ø10mm não obteve resultados satisfatórios quando submetido à corrosão mínima 
de D/2. Não obstante, as bitolas de ø12,5mm, mesmo com D/2 de corrosão, ainda apresentaram resistência 
aceitável. Por conseguinte, demonstrou-se que a capacidade de resistência ao escoamento do aço, quando 
submetido à corrosão, aumenta proporcionalmente ao aumento do diâmetro das barras. 

A tensão máxima apresentou comportamento similar à tensão ao escoamento, todavia sua capacidade de 
escoamento plástico foi bastante reduzida, bem como, em alguns casos, não houve ruptura quando o 
material atingiu sua fase elástica. A hipótese levantada é de que essa reação ocorra em decorrência da perda 
de capacidade do material de sofrer alongamento.  

Destarte, é possivel concluir que quanto maior for o grau de agresividade da corrosão, maior será a perda de 
resistência ao escoamento. Apesar disso, as barras com maiores diâmetros acabam, mesmo com maior perda 
de sua área, apresentando uma redução média menor em resistência ao escoamento. Isso indica que os 
efeitos da corrosão são mais severos em barras de menores diâmetros sob a perspectiva da resistência ao 
escoamento. 
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Resumo: A organização orientada à exploração extrativa, agrícola ou agroindustrial para fins de 
beneficiamento social é denominada empreendimento rural. As construções rurais relacionadas às unidades 
de produção desses empreendimentos são de grande relevância e, devem atender as legislações vigentes, 
oferecer condições de salubridade aos colaboradores e usuários, permitindo assim a eficiência das atividades 
produtivas. A inspeção predial auxilia na preservação do imóvel, associada ao melhor desempenho da 
edificação, procurando identificar possíveis anomalias e falhas construtivas nos sistemas constituintes. 
Publicada em maio de 2020, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a norma NBR 16747 
apresenta as orientações para a execução de inspeções prediais das edificações. O presente trabalho discute 
a importância da aplicação da norma técnica de Inspeção Predial (ABNT NBR 16747) em Empreendimentos 
Rurais. O processo de Inspeção Predial contribui na identificação precoce de manifestações patológicas nas 
edificações. Dessa forma, evita que anomalias; falhas construtivas; ausência de manutenções ou 
manutenções  inadequadas; uso de materiais de qualidade inferior; não cumprimento das normas técnicas; 
tragam prejuízos financeiros, comprometimento da saúde e segurança da edificação e atrasos na produção. 
Em relação ao emprego da ABNT NBR 16747 em empreendimentos rurais, observa-se que a norma 
supracitada contribui fortemente na análise da situação administrativa e técnica da edificação uma vez que, 
em seu Anexo A, consta uma lista de itens a serem inspecionados que normalmente passam despercebidos 
em vistorias de manutenção. Observou-se ainda, que a etapa metodológica preconizada pela norma contribui 
na melhor compreensão dos problemas presentes no empreendimento rural, além cumprir com eficiência 
seu papel de auxiliar na gestão da edificação e na mitigação de riscos técnicos e econômicos associados à 
perda de desempenho. 

Palavras-chave: Empreendimentos rurais, manifestações patológicas, inspeção predial. 

Abstract: The organization oriented to extractive, agricultural or agro-industrial exploitation for the purpose 
of social improvement is called rural enterprise. Rural buildings related to the production units of these 
projects are of great relevance and, must comply with current legislation, offer health conditions to employees 
and users, allowing the efficiency of productive activities. Building inspection assists in the preservation of the 
property, associated with the better performance of the building, seeking to identify possible anomalies and 
construction failures in the constituent systems. Published in May 2020, by the Brazilian Association of 
Technical Standards - ABNT, NBR 16747 standard presents guidelines for carrying out building inspections of 
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buildings. This paper discusses the importance of applying the Building Inspection technical standard (ABNT 
NBR 16747) in Rural Enterprises. Building Inspection processes contribute to the early identification of 
pathological manifestations in buildings. That way, it prevents anomalies, construction failures, absence or 
inadequate maintenance, use of inferior quality materials, non-compliance     with technical standards, bring 
financial losses, compromised building health and safety and production delays. In relation to the use of ABNT 
NBR 16747 in rural enterprises, it is observed that the aforementioned standard strongly contributes to the 
analysis of the administrative and technical situation of the building since , in its Annex A, there is a list of items 
to be inspected that normally pass unnoticed in maintenance inspections. It was also observed that the 
methodological step recommended by the standard contributes to a better understanding of the problems 
present in the rural enterprise, in addition to efficiently fulfilling its auxiliary role in the management of the 
building and mitigation of technical and economic risks associated with the loss of performance. 

Keywords: Rural enterprises, pathological manifestations, building inspection. 

1. Introdução

As organizações rurais surgem frente a necessidade de suprir demandas do mercado consumidor, visando a 
diminuição dos custos de produção e aumento do faturamento. Conforme Garrido (2006), no Brasil é comum 
encontrar empreendimentos rurais em vários estágios de desenvolvimento, grande parte destes são 
embasados na agricultura tradicional com aplicação mínima de tecnologias construtivas. 

Considerando essa baixa aplicação de tecnologias construtivas nos empreendimentos rurais, as Inspeções 
Prediais surgem como ferramenta na prevenção de acidentes, gestão da qualidade das edificações e redução 
de custos. Estas inspeções, segundo Verzola (2014), devem ser realizadas a partir de uma lista de verificação, 
de caráter preditiva, que registre o diagnóstico das falhas constatadas. 

As falhas construtivas são decorrentes da ineficiência das definições de projeto, aplicação de materiais de 
baixa qualidade ou erros de execução, afetando a vida útil da edificação e seu desempenho no uso e 
operação. Outros fatores como eventos climáticos, poluição e nível de agressividade do ambiente podem 
acarretar na redução do prazo teórico de vida útil projetado para a edificação (ABNT, 2020). 

De modo geral, a Inspeção Predial atua como um processo de constatação de falhas e manifestações 
patológicas, classificando-as quanto a sua gravidade e orientando o cliente quanto as ações de manutenção 
da edificação (ABNT, 2020). De acordo com Pujadas (2006), a Inspeção Predial deve atuar em dinâmica tríplice 
averiguando aspectos (i) técnicos, de (ii) uso e (iii) manutenção da edificação. 

Figura 1 – Visão tríplice da Inspeção Predial  

Fonte: PUJADAS (2006). 
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A NBR 16747 (ABNT, 2020), apresenta as diretrizes, conceitos e terminologias referentes ao procedimento 
utilizado na Inspeção Predial, itens que antes não eram normatizados pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, o que ocasionava discrepâncias na execução dos processos de inspeções prediais. 

O objetivo deste trabalho é expor a metodologia da recente ABNT NBR 16747 (ABNT, 2020), analisando sua 
abrangência quanto a tipologia dos imóveis de empreendimentos rurais. A pesquisa também apresenta 
algumas recomendações para adaptação do check-list convencional utilizado nas vistorias, para que melhor 
represente a realidade da edificação rural inspecionada quanto a sua finalidade e uso. 

2. Metodologia de inspeção em edificações

A Inspeção Predial trata-se de uma ferramenta da Engenharia que visa detectar determinado fato ou 
condição, mediante a verificação in loco. Na execução da inspeção de caráter diagnóstico, são identificadas 
eventuais anomalias e falhas construtivas. A averiguação quanto ao desempenho dos sistemas, subsistemas 
e componentes construtivos de uma edificação tem ganhado enfoque frente a preservação patrimonial e 
segurança do indivíduo. 

De acordo com as necessidades de segurança, salubridade e economia são determinadas as condições 
mínimas de desempenho e qualidade que a edificação deve atender, verificando a adequação a utilização e 
funcionamento, independente das técnicas construtivas adotadas (ABNT, 2013). 

2.1 ABNT NBR 16747 – Inspeção Predial 

O exercício da verificação predial objetiva assessorar na gestão das edificações, onde é realizada uma análise 
sensorial das condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade, observando a presença de 
problemas e agentes de degradação que acarretam a redução do desempenho do imóvel. 

A metodologia da Inspeção Predial, conforme NBR 16747 (ABNT, 2020), abrange fatores técnicos de 
uso, operação e manutenibilidade. A norma apresenta as seguintes etapas: 

a) Levantamento de dados e documentação;

b) Verificação dos dados e documentação disponibilizada;

c) Anamnese;

d) Vistoria sensorial do imóvel e das instalações;

e) Análise e classificação das anomalias levantadas;

f) Instrução quanto às ações de reparação,

g) Organização das ações de manutenção e reparo em patamares de urgência, considerando o nível de
prioridade das intervenções;

h) Avaliação da manutenção;

i) Avaliação de uso da edificação;

j) Elaboração e emissão do laudo técnico.

No ramo da construção civil a anamnese trata-se do estudo prévio realizado a partir de uma entrevista com
o proprietário e usuários do local, buscando coletar dados e informações que retratem o histórico do local,
referente a manutenções e reformas, que possa contribuir no diagnóstico assertivo de falhas e anomalias
identificadas na edificação (ABNT, 2020).

Para uma execução adequada a norma enfatiza que os profissionais habilitados a exercer a avaliação devem 
estar inteirados das regras vigentes. Segundo a NBR 16747 (ABNT, 2020), após a inspeção, as informações 
coletadas devem ser confrontadas com as exigências de projeto e execução disponibilizadas durante a fase 
de verificação da documentação. 

Quanto a conformidade perante ao plano de manutenção, são verificados a coerência em relação as 
orientações técnicas, especificações do fabricante e manuais elaborados conforme ABNT NBR 14037 (ABNT, 
2014), que trata das diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. 

Em relação ao uso, as condições podem ser regulares ou irregulares quando analisadas frente aos projetos,  
normas vigentes, especificações do fabricante, manuais de utilização e funcionamento. 
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2.2 Check-list de verificação 

Os empreendimentos rurais possuem em sua arquitetura características específicas de acordo com a 
atividade desenvolvida. O local deve manter a infraestrutura necessária para que os colaboradores 
desempenhem suas funções com saúde e segurança. Para que haja produção contínua, produtos e serviços 
de qualidade, a edificação deve manter a funcionalidade perante a eventos climáticos e metereológicos. 

Segundo IBAPE (2012), o check-list de verificação deve abranger os sistemas, subsistemas, equipamentos e 
componentes construtivos, a serem vistoriados, sendo apropriada à complexidade do imóvel. Portanto, o 
check-list trata-se de um aparato que deve ser empregado nas vistorias visando a manutenção do 
desempenho destes empreendimentos rurais, onde verifica-se os elementos que serão vistoriados 
considerando o estado de preservação dos componentes. Na vistoria recomenda-se que sejam avaliadas as 
peças construtivas, esquadrias, sistema de vedação externos e internos, sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas (SPDA), sistema de combate a incêndio, revestimentos internos e externos, 
cobertura, condições de uso de instalações elétricas, instalações hidráulicas e hidrosanitárias, considerando 
o grau de exposição ambiental, agentes externos atuantes e procedimentos operacionais.

Em relação as condições de salubridade do local, devem ser analisados os sistemas de impermeabilização, 
climatização, ventilação e exaustão. Estes fatores também podem interferir nas condições de trabalho dos 
colaboradores. 

De caráter informativo, a NBR 16747 (ABNT, 2020) exibe uma tabela com os principais documentos técnicos, 
administrativos, de operação e manutenção que se recomenda analisar na etapa de verificação, conforme 
resumo apresentado no Quadro 1, porém, a norma não apresenta um check-list específico para tipologia 
rural, assim como os diversos modelos encontrados que possuem embasamento no ambiente urbano. 

Quadro 1 – Documentação a ser analisada na etapa b) 

Documentos administrativos e técnicos 

Manual de uso, operação e manutenção da edificação 

Manual técnico de equipamentos instalados 

Alvará de funcionamento 

Auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) 

Projetos legais aprovados 

Projetos executivos 

Licenças ambientais 

Atestado de Brigada de Incêndio 

Certificado de teste dos equipamentos de combate à incêndio 

Relatório de manutenção da estação de tratamento de efluentes 

Relatório de manutenção da estação de tratamento de água 

Atestado do sistema de proteção a descarga atmosférica (SPDA) 

Fonte: Adaptado da NBR 16747 (2020) 

Ao se inspecionar as edificações de áreas rurais, o profissional pode se deparar com realidades distintas do 
meio urbano, além de infraestrutura precária, ineficiência dos processos e, em alguns casos, escassez de 
recursos básicos que são previstos por lei para a população. De acordo com Sarmento (2015), “A população 
rural vive em condições de desigualdade socioeconômica, motivadas por vários problemas entre eles a 
insuficiência de sistemas de esgoto e abastecimento de água”. Como proposta de integração aos check-list´s 
normalmente encontrados na literatura, são recomendados a seguir alguns itens de verificação de estruturas 
que integram alguns empreendimentos rurais. 
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2.3 Sistemas de captação de água subterrânea 

Como item essencial do check-list proposto para empreendimentos rurais, devem ser analisados os sistemas 
de captação de água conforme os itens exibidos no Quadro 2. Este quadro verifica as condições do 
reservatório frente as condições de uso e potabilidade da água, conforme a Portaria nº 2914, do Ministério 
da Saúde, de 12 de dezembro de 2011, que apresenta os procedimentos de controle e gestão de qualidade 
da água para consumo, padronizando o nível de potabilidade, onde emprega-se o recurso como solução 
alternativa para abastecimento de água (BRASIL, 2011). 

Quadro 2 – Verificação de sistemas de captação subterrânea 

Descrição 

Estado de conservação das estruturas, equipamentos e 

dispositivos de Captação. REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) 

Estado de conservação das bombas e equipamentos elétricos. REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) 

Manutenção periódica dos dispositivos e equipamentos. REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) 

Sistema de bombeamento reserva. REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) 

Fonte: Autores 

2.4 Esgotamento sanitário 

O saneamento básico, promove a prevenção de doenças e de proteção à saúde populacional, sendo 
constitucionalmente integrado ao campo da saúde e, consequentemente, ao âmbito da política social (SILVA, 
2017). Observamos que, mesmo com um histórico de políticas e medidas voltadas ao desenvolvimento do 
saneamento básico no meio rural, muitas propriedades ainda não possuem um sistema eficiente e, em alguns 
casos, despejam os efluentes em locais indevidos, comprometendo mananciais superficiais e subterrâneos. 

Em áreas rurais a técnica utilizada para disposição do esgoto doméstico é a fossa séptica, que são unidades 
que tratam o esgoto doméstico, porém não é uma opção adequada, tendo eficiência baixa e limitada. Os 
itens mínimos que recomendamos para análise dos sistemas de esgotamento sanitário em empreendimentos 
rurais estão descritos no Quadro 3. 

Quadro 3 – Verificação do sistema de esgoto 

Descrição 

Caixas de gordura adequadas REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Tubulações de saída e chegada REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estado de conservação da tampa da fossa REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estrutura da fossa REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estanqueidade da fossa REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estado de conservação do sumidouro REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estrutura do sumidouro REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estado de conservação da vala de infiltração REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Não conformidade no despejo de efluentes REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Escoamento em calha e ralos REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estado de conservação das tubulações REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Fonte: Autores 
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2.5 Criadouros 

Alguns empreendimentos têm como atividade a criação de animais, que demanda uma infraestrutura que 
favoreça o bem-estar dos animais durante a criação, funcionalidade e versatilidade na limpeza, conservação 
além de proporciona ao criador melhores índices de produtividade. As inspeções desses locais devem 
averiguar a conservação dos elementos estruturais, peças da cobertura, estanqueidade do local e as 
manifestações patológicas presentes conforme destacado no Quadro 4  

Quadro 4 – Verificação de criadouros 

Descrição 

Condição dos pilares estruturais REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Condição das vigas aparentes REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Condição da laje de cobertura REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estado de conservação dos elementos estruturais REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Peças da cobertura (estrutura e telhado) REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Sistemas de climatização REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Estanqueidade do local REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Fonte: Autores 

2.6 Postos de abastecimento 

Os postos de abastecimento armazenam líquidos inflamáveis que podem acarretar grandes riscos á saúde 
dos usuários, ao meio ambiente e toda comunidade em seu entorno. Segundo Menezes (2011), o vazamento 
destes tanques onde se armazenam os combustíveis pode provocar a contaminação dos solos e fontes de 
água, contribuindo para o risco eminente de explosões e incêndios. Por este motivo nesse tipo de edificação 
devemos avaliar com cautela o estado de preservação da edificação, para que evite qualquer exposição ao 
calor ou chamas, verificando também as condições das instalações elétricas de acordo com o Quadro 5.  

Quadro 5 – Verificação de postos de combustível 

Descrição 

Coberturas REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

 Presença de vazamentos REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

 Odor característico do líquido inflamável REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

 Sistema de combate a incêndio REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

  Muretas de proteção REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

 Disposição da fiação REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

 Quadro de energia REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Vedação REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) NSA ( ) 

Fonte: Autores 

3. Análise e classificação das irregularidades levantadas

As inconformidades identificadas devem ser categorizadas em falhas ou anomalias considerando as causas 
da perda de desempenho da edificação. As anomalias são caracterizadas como endógenas ou construtivas, 
quando as manifestações patológicas decorrem das imprecisões nas etapas de projeto e/ou execuções, 
exógenas quando a perca do desempenho tem origem a partir de fatores degradantes externos e funcionais 
que derivam do envelhecimento natural e finalização da sua vida útil. As falhas são originadas do uso, 
operação e manutenções inadequadas (ABNT, 2020). 
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Após a vistoria sensorial do imóvel e das instalações, a norma ABNT NBR 16747 (ABNT, 2020) orienta que 
sejam avaliadas e classificadas as irregularidades e manifestações patológicas levantadas, de acordo com os 
critérios de urgência, conforme  evidenciado no Quadro 6. No laudo técnico deve constar as condições gerais 
do imóvel, orientações quanto as intervenções que devem ser efetuadas, considerando o grau de prioridade 
e risco eminente. 

De acordo com Lanzinha (2002), a documentação elaborada pelo profissional habilitado deve apresentar 
linguagem coesa e de fácil compreensão para cliente. 

Quadro 6 – Critérios de organização das prioridades em patamares de urgência 

Prioridade Gravidade 

1 
Perda de desempenho compromete a saúde e/ou seguranças dos 

usuários, do meio ambiente ou do próprio edifício 

2 
Perda parcial de desempenho que impacta a funcionalidade da 
edificação, sem prejuízo à operação, sem comprometer a saúde 

e/ou seguranças dos usuários 

3 Perda de desempenho pode ocasionar pequenos prejuízos à estética 

Fonte: Adaptado da NBR 16747 (2020) 

4. Conclusões

Portanto a degradação de edificações rurais, de uso comercial e/ou habitacional, vem se mostrando 
frequente, devido intensos eventos climáticos, falta de orientação técnica e falhas na elaboração e execução 
do projeto. 
O estudo da norma NBR 16747 (ABNT, 2020) torna-se relevante frente a padronização do processo de 
inspeção predial. A norma apresenta as diretrizes, conceitos básicos e metodologia que deve ser empregue 
para que ocorra uma avaliação precisa e de qualidade. 
As etapas da inspeção apresentadas pela norma buscam auxiliar no diagnóstico assertivo das manifestações 
patológicas, orientando quanto a ações de uso e manutenibilidade, proporcionando a preservação da 
edificação e desempenho eficaz ao longo da sua vida útil. Os itens de verificação sugeridos neste estudo se 
mostraram satisfatórios para a finalidade proposta o que facilitou o processo de vistoria do 
empreendimento inspecionado.  
Como proposta para futuras pesquisas recomenda-se inspecionar imóveis rurais de caráter habitacional, 
aplicando a metodologia apresentada pela NBR 16747 (ABNT, 2020), buscando levar informações técnicas 
quanto ao uso e manutenção das edificações às famílias que não têm ciência da importância da orientação 
técnica na construção civil ou não possuem recursos disponíveis para a contratação destes serviços. 
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Resumo: A capela de Santa Luzia é uma edificação antiga que tem um importante valor histórico e cultural 
para o povo de Carnaubais e da região, pois é utilizada como templo de oração sendo a representação e um 
símbolo da fé centenária dos seus devotos. Sendo assim, é de suma importância conservar a estrutura dessa 
edificação. Dessa maneira, este trabalho teve como objetivo principal identificar as manifestações 
patológicas e as causas da sua ocorrência e assim propor um plano de manutenção corretiva dessas 
manifestações existentes na edificação da capela de Santa Luzia e fazer com que esse patrimônio seja 
conservado. Para isso, foi realizado um levantamento das principais manifestações patológicas presentes na 
edificação, por meio de visitas in loco e registros fotográficos. As manifestações patológicas presentes na 
edificação são: bolor, destacamento da pintura, eflorescência, desprendimento de revestimento 
argamassado, cupim na madeira e biqueiras na cobertura. 

Palavras-chave: Manifestações patológicas. Edificações históricas. Plano de manutenção. 

1. Introdução

O processo de deterioração nas edificações ocorre devido à degradação provocada por alguns fatores como 
falhas nas etapas construtivas (planejamento, projeto, execução, materiais impróprios ou incompatíveis, 
utilização e manutenção) e intempéries. Havendo assim, a necessidade de manutenções periódicas para 
mitigar a deterioração precoce da obra. 

O estudo das manifestações patológicas é de suma importância para a conservação das edificações. De 
acordo com Lira (2015), as edificações, em geral, estão suscetíveis ao surgimento dessas manifestações e 
quando a construção apresenta esse fenômeno, passa a ter seu desempenho ameaçado, sendo necessário 
um diagnóstico para que se possa realizar os reparos e intervir na degradação do edifício. Em obras históricas, 
isso é muito importante, pois é preciso preservar o patrimônio histórico. 

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2014), o patrimônio histórico pode 
ser definido como um bem que apresenta significado e expressa importância para a sociedade, pois 
conservam a história de sociedades passadas. 

A Capela de Santa Luzia é um prédio histórico construída em 1917, localizada no município de Carnaubais/RN. 
Sua estrutura foi prejudicada pelas fortes precipitações pluviométricas na região, tendo ocorrido sua 
demolição e reconstrução em 1924.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral identificar as manifestações patológicas existentes na Capela de Santa 
Luzia. Como objetivos específicos tem-se: elaborar um plano de manutenção e fazer um cronograma das 
atividades necessárias para recuperação da edificação. 
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2. Metodologia

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo de caso das manifestações patológicas presentes na 
capela de Santa Luzia localizada em Carnaubais/RN.  

Para a identificação das manifestações patológicas foi realizada uma coleta de dados através de vistorias 
feitas na edificação onde procedeu-se a inspeção visual e registros fotográficos. A partir disso, foi feita a 
identificação das manifestações patológicas presentes na edificação em estudo indicando o tipo e a sua causa 
com base nas normas brasileiras vigentes e literatura consagrada. Em seguida, foi elaborado e proposto um 
plano de manutenção e cronograma das atividades necessárias para recuperação da edificação. 

3. Resultados e discussão

Nesse tópico será discutido as manifestações encontradas na edificação e as suas causas. Em seguida, será 
proposto um plano de manutenção para a conservação desse patrimônio histórico. 

3.1 Manifestações presentes na edificação 

Uma das principais manifestações encontradas na edificação é o bolor que foi destacado na Figura 1. 

Figura 1 -  Presença de bolor na parte superior das fachadas lateral. 

O bolor é o aparecimento de fungos que geralmente são da cor preta ou esverdeado em locais de pouca 
luminosidade e ventilação e/ou locais em que a umidade entre em contado com a edificação. De acordo com 
Sadika (2013), essa umidade pode ser proveniente do excesso da mesma no ar devido ao clima, a falhas 
construtivas ou à umidade interna da parede adquirida pela capilaridade, ou mesmo por erro ou falta de 
impermeabilização. 

Outras manifestações patológicas presentes na fachada é o destacamento da pintura e a eflorescência como 
é mostrado na Figura 2. 

Figura 2 - Destacamento da pinturana fachada lateral e na frontal. 

Essas manifestações patológicas também estão presentes na parte interna da edificação como é indicada na 
Figura 3. 
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Figura 3 - Destacamento da pintura e eflorescência em parede interna da edificação. 

De acordo com Vitório (2003), a eflorescência é o depósito de sais acumulado sobre a superfície das 
alvenarias, de composição e aspecto variáveis. Para Segat (2005), esse fenômeno resulta da migração para a 
superfície dos sais solúveis presentes no cimento, nos tijolos, na argamassa, no concreto ou na areia, utilizada 
para promover a trabalhabilidade e hidratação do cimento. Esses sais chegam a superfície através do seu 
agente transportador que é a água presente no ambiente. 

O bolor, a eflorescência e o destacamento da pintura mostrados acima são causados pela umidade presente 
no solo onde está localizada a edificação. Pois, tem leito de rio que passa pela região e quando o rio está em 
cheia abrange toda a região próxima à igreja. Sendo assim, o solo é muito úmido e essa umidade atinge a 
edificação por ascensão capilar da água presente no solo. 

Na cobertura foi observada a incidência de cupim nas linhas que sustentam o telhado como mostra a Figura 
4.  

Figura 4 - Presença de cupim nas linhas de sustentação do telhado. 

Esse cupim é causado devido a ocorrência dessas linhas com a umidade e essa umidade vem das chuvas e do 
ar e entram em contato com as linhas através das biqueiras existentes no telhado como é mostrado na Figura 
5. 

Figura 5 -  Ocorrência de biqueira no telhado. 

As biqueiras mostradas na Figura 5 são ocasionados pelo afastamento das telhas pela ocorrência de ventos 

fortes na região e devido a cobertura não ter um agerol que possibilita um encaixe melhor das telhas faz com 

que elas fastem com facilidade. 

Outra manifestação presente na edificação é o destacamento de revestimento, como mostra a Figura 6. 
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Figura 6 - Destacamento de revestimento. 

Essa manifestação consiste na remoção do revestimento da alvenaria causado por algum fator que de acordo 
com Ioshimoto (1994), podem ser: algum tipo de movimentação na estrutura; deficiência no material 
utilizado; falta de aderência que pode ter diversas causas como o excesso de materiais pulverulentos; ação 
de intemperes e expansões dos materiais. Nesse caso foi causado devido ao excesso de materiais 
pulverulentos na argamassa e a umidade presente na edificação. 

3.2 Plano de manutenção 

Neste item será proposto um programa de manutenção corretivo do prédio da capela de Santa Luzia, com o 
objetivo de aumentar a vida útil da edificação e conservar esse patrimônio histórico cultural da cidade de 
Carnaubais/RN. 

Na cobertura, tem-se que substituir as telhas quebradas e das linhas que estão com cupim. Para a 
substituição das linhas, de acordo com Pastina Filho (2005), a substituição das linhas deve ser feita por outras 
linhas de mesma dimensão e se possível, madeira com as mesmas características da original. Para o caso da 
edificação estudada é melhor fazer a substituição de todas as linhas, pois a madeira nunca foi mudada em 
nenhuma reforma. 

Para a correção do desprendimento da pintura é necessário fazer o lixamento das paredes e aplicar novas 
demão de tinta. Para prevenir o aparecimento dessa manifestação é necessário a realização de reparos na 
pintura durante um intervalo de tempo menor do que vem acontecendo, como por exemplo a cada ano. 

A eflorescência pode ser removida de acordo com a NBR 7200 (1998) através da escovação da superfície com 
escova de cerdas de aço e proceder à limpeza com solução de ácido muriático. 

 O destacamento do revestimento deve-se cortar a área do revestimento com delimitações de áreas 
retangular, e aplicar um novo revestimento. 

Para remover bolor e fungos segundo a NBR 7200 (1998) pode-se escovar a superfície com escova de cerdas 
duras com solução de fosfato trissódico (30 g Na3PO4 em 1 L de água) ou com solução de hipoclorito de sódio 
(4% a 6% de cloro ativo) e enxaguar com água limpa em abundância. 

No Quadro 1, tem-se um cronograma da execução desses reparos. Pode-se verificar através dessa tabela que 
todos os reparos podem ser realizados em um tempo de 3 semanas. 

Quadro 1 – Cronograma de execução dos reparos do plano de manutenção. 

Semana Atividade Realizada 

I Reparos na cobertura 

II Eliminação de bolor e eflorescência 

III 
Reparos no destacamento de revestimento e na 

pintura 
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4. Conclusões

Através do estudo das manifestações patológicas na capela de Santa Luiza em Carnaubais foi possível concluir 
que:  

 A edificação tem grande incidência de bolor nas fachadas da edificação, destacamento da pintura em
todas as paredes e a degradação da madeira e das telhas.

 As manifestações encontradas ocorreram pela falta de manutenção da edificação, pois faz mais de
10 anos que não é feito nenhum tipo de reparo ou reforma nesta edificação.

 A partir do plano de manutenção proposto no trabalho a paróquia de Carnaubais pode adotar esse
plano para que se possa conservar a edificação que representa parte da história do povo de
Carnaubais.

Referências Bibliográficas 

PASTILHA FILHO, J. L. Manual de conservação de telhados: Restaurando o telhado. Brasília: IPHAN;1ª edição, 
2005, p. 35 – 43. 

IPHAN. Patrimonio Cultural. Disponivel em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218>. Acesso em: 
01 de agosto de 2017. 

LIRA, Ornella Almeida Lacerda. Estudo de manifestações patológicas do Centro Comercial Teonila Amélia Cruz 
de Araújo (Mercado Central) na cidade de Angicos – RN. 2015. 58f. Monografia (Bacharel em Engenharia 
Civil) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2015. 

SADIKA, Jasmim Mohamed Hussein. Levantamento de patologias causadas por infiltrações devido à falha ou 
ausência de impermeabilização em construções residenciais na cidade de Campo Mourão – PR. 2013. 54f. 
Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 
2013. 

SEGAT, G. T. Manifestações patológicas observadas em revestimentos de argamassa: estudo de caso em 
conjunto habitacional popular na cidade de Caxias do Sul. 2005. 166f. Dissertação (mestrado profissional) 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

VITÓRIO, Afonso. Fundamentos das estruturas nas perícias de engenharia. 1. ed. Recife: IBAPE, 2003. 

IOSHIMOTO, Eduardo. Incidência de Manifestações Patológicas em Edificações Habitacionais. São Paulo: IPT, 
1994. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Execução de revestimento de paredes e tetos de 
argamassas inorgânicas – Procedimento: NBR 7200, Rio de Janeiro, 1998. 13 p. 

1297



Self-healing   evalua�on   by   op�cal   microscope:   An   Approach   to   image   acquisi�on,   
processing   and   analysis   

Thaís   Machado   GARAY 1† ,   João   Vitor   Bitencourt   BOROWSKI 2† ,   Deividi   Maurente   Gomes   da   SILVA 3 ,   Natália   dos   
Santos   PETRY 4 ,   Angela   Borges   MASUERO 5 ,   Denise   Carpena   Coi�nho   DAL   MOLIN 6   

1    Federal   University   of   Rio   Grande   do   Sul,   Rio   Grande   do   Sul,   Brazil,   machadothais910@gmail.com  
2    Federal   University   of   Rio   Grande   do   Sul,   Rio   Grande   do   Sul,   Brazil,   joaovborowski@gmail.com   

3    Federal   University   of   Rio   Grande   do   Sul,   Rio   Grande   do   Sul,   Brazil,   deividi.maurente@gmail.com  
4    Federal   University   of   Rio   Grande   do   Sul,   Rio   Grande   do   Sul,   Brazil,   nataliapetry@yahoo.com.br   
5    Federal   University   of   Rio   Grande   do   Sul,   Rio   Grande   do   Sul,   Brazil,   angela.masuero@ufrgs.com   

6    Federal   University   of   Rio   Grande   do   Sul,   Rio   Grande   do   Sul,   Brazil,   dmolin@ufrgs.com   
†    These   authors   contributed   equally   to   this   work     

Abstract:   Buildings  are  subject  to  weather  and  con�nuous  use  for  human  ac�vi�es.  Between  its                
implica�ons  is  cracks,  which  reduce  these  buildings'  life  cycle,  especially  reinforced  concrete  structures.              
Hence,  several  technologies  have  been  developed  to  perform  the  self-healing  phenomenon  of             
cement-based  materials,  among  which  is  the  use  of  crystalline  admixtures,  supplementary  cement             
materials,  and  bacteria  that  promote  microbiologically  induced  calcium  carbonate  precipita�on  (MICP).            
Op�cal  microscopy  and  image  processing  are  used  for  crack  closure  analysis  and  are  extensively  used  to                  
monitor  the  self-healing  agent  efficiency  in  cemen��ous  matrices.  The  self-healing  measurement  is  directly               
dependent  on  the  correct  light  exposure,  imaging,  and  image  processing.  Due  to  its  intrinsic  characteris�cs  -                  
geometry,  roughness,  and  porosity  -,  concrete  cracks  are  tricky  to  work  with.  Thus  it  is  necessary  to                   
determine  a  standard  methodology  that  allows  establishing  a  correla�on  between  the  approaches  adopted               
by  different  researchers.  This  ar�cle  compares  two  pipelines  based  on  image  analysis  for  crack  closure                
behavior  quan�fica�on  through  the  number  of  pixels  -  the  area  (by  scale  factors).  For  such,  two  concretes                   
with  a  0.4  water/cement  ra�o  were  evaluated  with  and  without  crystalline  addi�ve  (CA),  exposed  to  we�ng                  
and  drying  cycles  (2  and  5  days,  respec�vely).  The  cracking  process  was  at  day  three  and  monitored  by                   
op�cal  microscopy  un�l  the  age  of  45  days.  Two  approaches  are  proposed  in  this  study,  both  employing  the                   
ImageJ  so�ware,  covering  two  magnifica�ons  (80x  and  160x)  and  the  same  capture  parameters.  The                
we�ng  and  drying  cycle  favors  the  self-healing  process,  for  both  concretes.  Magnifica�on  influences  the               
crack  area  quan�fica�on.  Proposed  methods  cannot  be  differen�ated  sta�s�cally,  though  automated            
qualita�vely   seems   to   be   more   promising   when   compared   to   the   manual   method.   
Keywords :    Op�cal   Microscopy,   self-healing,   crystalline   Addi�ves,   supplementary   cemen��ous   materials.  

1.  Introduc�on

Among  the  pathological  manifesta�ons  of  civil  construc�ons,  according  to  Nunes,  Vaz,  Tavares  (2017,  p.                
113),  the  most  common  are  cracks  of  several  factors  that  may  result  from  the  construc�on  process  and  the                   
mechanical  stresses  during  their  life  cycle.  Cracks  can  impair  the  building's  structural  performance,  being                
the  gateway  for  aggressive  agents,  so  there  is  a  need  to  promote  their  closure  in  an  easy,  fast  and  reduced                      
cost   way   for   the   maintenance.   
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Therefore,  self-healing  of  cemen��ous  materials  is  a  resource  capable  of  promo�ng  the  crack  closure  and                
reestablishing  the  integrity  of  the  elements,  promoted  by  different  approaches,  and  as  main  examples  are                 
the  use  of  bacteria  (WIKTOR,2016;  TIZIVILOGLOU,  2016;  GONZÁLEZ,  2020),  crystalline  admixtures  (ARNDT,              
2019;  RAVITHEJA,  2019),  supplementary  cemen��ous  materials,  and  superabsorbent  polymers  (SNOECK,           
2014;   SILVA   2018).   
The  self-healing  phenomenon  can  be  classified,  according  to   Van  Titelboom  and  De  Belie  (2013)  as                
autogenous  self-healing  or  autonomous  self-healing.  Autogenous  healing  is  considered  to  be  the  natural              
process,  in  which  the  crack  is  filled  and/or  sealed  without  the  aid  of  any  external  ac�on,  with  only  intrinsic                    
components  of  the  concrete.  Autonomous  healing  is  defined  as  the  repair  phenomenon  promoted  by               
mechanisms   that   are   not   found   in   the   main   raw   material   of   cemen��ous   matrices.   
Several  techniques  are  employed  to  evaluate  the  self-healing  phenomenon  development,  which  involves             
the  assessment  of  mechanical  proper�es  and  �ghtness  recovery,  and  crack  closure  -  both  superficial  and                 
internal.  As  for  the  tests  used  to  evaluate  the  recovery  of  mechanical  proper�es,  the  most  used  are                   
compression  resistance,  flexural  tensile  strength,  three-points  flexural  test,  among  others.  Permeability            
tests  are  normally  used  in  the  analysis  of  leakage  recovery,  such  as  the  migra�on  or  accelerated  chloride  ion                   
penetra�on  tests  (LITOROWICZ,  2006;  ZIEGLER,  2020;  HOLLMANN,  2020),  and  ultrasonic  pulse  propaga�on              
(DURGA  et  al.,  2019).  Also,  the  superficial  closure  can  be  evaluated  by  the  presence  of  internal  and  external                    
compounds  in  the  edges  of  the  crack,  in  which  scanning  electron  microscopy,  electron  microscopy,  and                
dispersive   energy   spectroscopy   techniques   are   widely   used   (SNOECK   et   al.,   2016;   CUENCA   et   al.,   2018).   
Op�cal  microscopy  is  o�en  employed  to  evaluate  the  forma�on  of  compounds  superficially  on  cracks                
(CAPELLESSO  et  al.,  2019;  SULEIMAN,  NEHDI,  2018;  MAES  et  al.,  2016),  however  image  acquisi�on,               
treatment,  and  analysis  vary  according  to  each  researcher,  which  can  lead  to  a  disagreement  regarding  the                  
quan�ta�ve   analysis   of   self-healing   and   the   correla�on   between   similar   approaches.   
Disagreements  concerning  the  quan�ta�ve  analysis  of  the  self-healing  process  may  occur  over  �me,  arising                
from  the  images  post-processing  and  the  parameters  used  in  this  analysis.  Talab,  Huang,  and  HaiMing                 
(2016)  present  processing  based  on  the  iden�fica�on  of  the  crack  edges,  using  the  Otsu  method  for  image                   
thresholding   and   Sobel   filter   to   detect   the   edges.   
However,  according  to  Poobal  (2017),  the  difficul�es  found  in  crack  detec�on  are  mainly  due  to  incorrect                  
illumina�on  of  the  samples,  stains  on  the  surface,  irregular  shape  and  size  of  the  cracks,  and  splintering  of                    
concrete   inside   the   aperture,   which   comes   off   during   the   treatment.   
In  this  study,  op�cal  microscopy  was  used  to  capture  crack  images,  subjec�ng  them  to  two  different  image                   
treatment  pipelines  using  the  ImageJ  so�ware  (SCHINDELIN  et  al.,  2012),  comparing  with  standards  made  in                
the   Adobe   Photoshop   so�ware.   

2.  Materials   and   methods

2.1.   Material   characteris�cs  

The  binder  u�lized  was  Portland  cement,  type  V,  high  ini�al  resistance  (CPV)  according  to  NBR  16697  (ABNT,                  
2018),  equivalent  to  Type  III  by  C150/C150M  (ASTM,  2019)  and  CEM  140R  by  EN  197-1.  The  characteris�cs                  
provided  by  the  manufacturer  of  this  material  are  a  specific  area  of  4.594  cm²/g,  se�ng  �me  231  minutes                    
(start)  and  292  minutes  (end),  compressive  strength  22.2  MPa  (1  day),  40.2  MPa  (3  days)  and  44.7  MPa  (7                    
days),   and   5.1%   loss   of   igni�on.   
The  fine  aggregate,  a  washed  sand  with  a  fineness  modulus  of  2.30,  maximum  dimension  of  4.75  mm,                  
specific  mass  of  2.49  g/cm³,  and  a  unit  mass  equivalent  to  1.61  g/cm³;  respec�vely  following  the  NBR  NM                    
248  (ABNT,  2003),  NBR  NM  52  (ABNT,  2009),  NBR  NM  45  (ABNT,  2006).  The  coarse  aggregate  is  a  basal�c                     
origin,  fineness  modulus  of  6.10,  the  maximum  dimension  of  12.50  mm,  a  specific  mass  of  3.01  g/cm³,                   
water  absorp�on  of  1.20%,  and  unit  mass  of  1.51  g/cm³  evaluated,  respec�vely,  according  to  the                
requirements   of   NBR   248   (ABNT,   2003),   NBR   NM   53   (ABNT,2009)   and   NBR   45   (ABNT,   2006).   
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Concretes  were  produced  without  (REF)  and  with  crystalline  admixture  (CA),  an  agent  used  in  the                
evalua�on  of  the  self-healing  phenomenon.  CA  is  a  commercial  product  with  an  average  diameter  of  10.72                  
µm,  main  chemical  compounds  indicated  in  the  X-ray  fluorescence  test:  Calcium  Oxide  (CaO,  68.85%),               
Silicon  dioxide  (SiO 2 ,  8.94%),  Aluminum  oxide  (Al 2 O 3 ,  2.67%),  and  12.87%  loss  of  igni�on;  and  its  content                  
must   be   equal   to   0.8%   on   the   cement   mass   as   indicated   by   the   manufacturer.   

2.2   Experimental   matrix  

The  self-healing  phenomenon  was  observed  and  compared  for  2  different  concretes.  The  composi�on  of               
the  mixtures  is  shown  in  Table  1,  the  first  being  considered  a  reference  free  of  self-healing  agent  and  the                    
second  with  the  addi�on  of  0.8%  of  CA.  The  mix  propor�on  comes  from  a  previous  dosage  study  carried  by                    
the  NORIE/UFRGS  Self-Healing  Group.  The  workability  of  the  mixture  in  the  fresh  state  was  fixed  at  200  ±  20                    
mm   slump   index,   and   the   superplas�cizer   addi�ve   content   was   defined   according   to   this   reduc�on.   
A�er  cas�ng,  the  specimens  were  kept  at  room  temperature  for  the  first  24  hours,  covered  with  a  plas�c                    
wrap  to  avoid  the  exchange  of  moisture  with  the  environment.  Subsequently,  they  were  unmolded  and                
stored  in  a  humid  chamber  with  a  temperature  of  23  ±  2ºC  and  humidity  greater  than  or  equal  to  95%,                     
where  they  remained  un�l  (i)  segmenta�on,  cut  and  crack  (at  day  3)  for  drying  and  we�ng  cycles  (star�ng                    
a�er   crack),   or   (ii)   compressive   strength   tests   dates,   according   to   NBR   5738   (ABNT,   2015).   

Table   1    –   Mix   propor�ons  

2.3   Performed   assays  

Concrete  in  the  hardened  state  was  maintained  in  (i)  we�ng  and  drying  cycles  -  un�l  the  date  of  the                    
microscopy  tests  -  or  (ii)  wet  chamber.  Specimens  kept  in  a  humid  chamber  were  characterized  by                 
compressive  strength  tests  at  the  ages  of  3,  28,  and  45  days,  following  the  procedure  described  in  NBR  5739                    
(ABNT,   2018).   
Microscopy  samples  were  obtained  by  spli�ng  9.5x19  cm  cylindrical  specimens  into  4  parts,  and  the  two                 
central  parts  (9.5x5  cm  each)  were  chosen  for  subsequent  steps  -  due  to  their  greater  homogeneity                  
produced  by  the  absence  of  the  wall  effect  of  the  forms  (Figure  1).  The  crack  opening  methodology                   
followed  the  procedures  previously  adopted  by  the  group  (CAPPELLESSO,  2018;  ARNDT,  2019;  ZIEGLER,               
2020;  FRANK,  2020;  SILVA,  2021).  A�er  the  crack  opening  procedure,  loose  par�cles  within  their  interior  -                  
that  may  influence  the  quan�fica�on  of  the  cracked  area  if  loosened  between  the  two  analysis  moments  (3                   
and  45  days)  -,  were  removed  by  compressed  air  puffs,  with  cau�on  not  to  damage  the  matrix.  Samples                    
were   kept   in   we�ng   and   drying   cycles   (2   and   5   days,   respec�vely)   un�l   the   age   of   45   days   (6   cycles).   
Seven  cracked  samples  were  evaluated  for  each  concrete  -  REF  (autogenous  self-healing  only)  and  CA                
(autogenous  and  autonomous  self-healing).  The  cracks  were  divided  into  10  quadrants  of  6mm  each,               
captured  at  80x  magnifica�on;  the  central  por�on  was  subdivided  into  four  parts  of  3  millimeters  each,                 
which  were  captured  at  160x  magnifica�on  (Figure  1).  The  cracked  samples  had  their  images  captured  using                  
the  Zen  3.2  Blue  Edi�on  so�ware  as  the  user  interface.  Images  for  each  sample  were  captured  immediately                  
a�er   cracking   (3   days)   and   at   the   end   of   the   follow-up   (45   days).   
The  evalua�on  and  monitoring  of  the  crack  closure  were  performed  with  the  aid  of  an  op�cal  microscope,                  
Zeiss  Stemi  508,  maximum  magnifica�on  of  250x.  Coupled  with  the  microscope,  a  ligh�ng  chamber  was                 
used   to   maintain   a   constant   light   exposure   condi�on   for   all   samples.   
The  parameters  used  in  the  so�ware  were  exposure  �me  of  180ms,  and  constant  color  temperature  to                  
maintain  uniform  illumina�on  in  the  samples.  All  samples  remained  in  an  acclima�zed  room  for  three  hours                  
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Concrete  Cement  Sand  Coarse  
Aggregate  

Water/  
Cement  

CA   content   
(%)  

Slump   (mm)  

REF  1  1.37  2.18  0.40  0.00  190  
CA  1  1.37  2.18  0.40  0.80  195  
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before  image  acquisi�on.  The  purpose  of  this  procedure  was  to  avoid  the  superficial  color  varia�on                
promoted   by   the   water   satura�on   index   of   the   surface.     
The  images  of  each  different  quadrant  of  each  crack  were  arranged  sequen�ally  with  the  aid  of  Adobe                  
Photoshop  so�ware.  This  procedure  can  join,  by  recognizing  common  points,  a  sequence  of  images  that                
describes  each  crack  in  its  en�rety.  The  procedures  from  obtaining  the  samples  to  the  sequen�al  joining  of                  
the   microscopy   images   (for   later   analysis   by   the   methods)   are   shown   in   Figure   1.   

2.4   Image   processing  

Two  image  processing  methodologies,  with  par�ally  iden�cal  steps,  were  evaluated.  A  third  procedure,               
defined  as  “Standard”,  obtained  through  the  manual  delimita�on  of  the  cracked  area  in  Photoshop,  serves                 
as  a  comparison  between  methodologies.  The  methodologies  were  called  "Manual"  and  "Automated",  the              
first  being  dependent  on  an  operator  for  every  step,  the  second  -  obtained  Macro  by  programming  -                  
requires   an   operator   only   in   the   first   and   final   steps.   
In  Figure  2  there  is  a  sequen�al  disposi�on  of  each  of  the  steps  adopted  for  the  methodologies.  Images                    
were  first  acquired  by  microscopy  in  an  RGB  model  (Ini�al).  The  procedures  of  the  “Manual”  and                 
“Automa�c”   methodologies   consist   of:   
a)  mul�ply   the   values   of   each   pixel   by   themselves;
b)  transform   the   RGB   image   to   8-bit   grayscale;
c)  applica�on   of   the   threshold   tool   to   select   pixels   of   a   certain   intensity   range;
d)  select  all  the  par�cles  that  describe  the  crack,  excluding  noise  (small  circular  par�cles  external  to  the               
region   of   interest);
e)  dilate   the   pixels   to   connect   neighboring   regions;
f)  filter   the   filling   to   cover   the   white   pixels   inside   the   crack   area,   transforming   them   into   black   pixels;
g)  apply   erosion   to   the   image,   which   eliminates   displaced   pixels   and   without   connec�vity   to   each   other;
h)  apply   the   outline   tool,   which   creates   an   outline   to   the   region   of   interest;
i)  manually   select   the   region   of   interest   (crack)   in   the   sample;
j)  exclude   interest   region   outer   points.
Finally,  by  the  rela�onship  between  the  total  number  of  pixels  in  the  image  and  black  pixels,  the  cracked                    
area  can  be  obtained.  Figure  2  shows  the  results  of  each  of  the  steps  applied  in  "Manual"  and  "Automated".                     
Images  were  scaled  through  a  known  dimension  (scale  bar  inserted  at  the  capture  moment  with  the  Zen  3.2                    
Blue   Edi�on   program).   
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Figure   1    –   Sample   prepara�on   sequence   and   microscopy   data   obtainment   (dimensions   in   mm)  
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In  Figures  3  to  5  samples  are  iden�fied  as  to  their  composi�on:  REF  (reference  concrete  samples  without                  
addi�on  of  healing  agent)  and  CA  (concrete  samples  with  addi�on  of  crystalline  addi�ve);  0.8  (magnifica�on                
of  80x  of  the  central  part  of  the  crack,  composed  of  two  captures)  and  1.6  (magnifica�on  of  160x  of  the                     
central   part   of   the   crack,   composed   of   four   captures).   

2.5   Sta�s�cal   Methods   

Image   analysis   methods   (Automated   and   Manual)   were   compared   to   Standard   through   equa�ons   1   and   2:  

Figure  4  displays  values  obtained  with  equa�on  1.  Values  obtained  with  equa�ons  1  and  2  were  analyzed                  
using  ANOVA  to  assess  the  influence  of  all  parameters.  The  defini�on  of  significance  was  set  a  priori  to                   
p  <  0.05.  For  all  models,  residuals  were  checked  for  normality.  All  analyses  were  performed  using  the                   
Sta�s�ca   8   program.   
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Figure   2    –   Treatment   pipeline   with   example   results   of   each   step  

 elf ealing S − h = 1 − f inal
initial  (1)

 ccuracy A =  standard
method  standard−  (2)
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3.  Results   and   discussion

The  strength  test  was  performed  for  concretes  in  a  humid  chamber  (at  ages  3,  28,  and  45  days).  Table  2                      
describes   the   average   strength   and   standard   devia�on.     

Table   2    –   Concrete   average   strength   and   standard   devia�on   (MPa)   at   days   3,   28,   and   45   days  

Specimens  without  crystalline  admixtures  (REF)  showed  a  be�er  performance  when  compared  to  CA              
samples.  At  3  days,  all  concrete  showed  great  compressive  strength,  resul�ng  from  the  high  ini�al  strength                  
cement   used   in   the   mix   propor�on   design.   

Crack  dimensions  immediately  a�er  their  cracking  influence  the  later  stages  of  the  process  of  monitoring                
the  healing  process,  which  is  determined  mainly  by  the  manufacture,  cracking  methodology,  and              
composi�on  of  the  samples.  Cracks’  diverse  geometric  characteris�cs  may  be  responsible  for  a  large                
dispersion  in  area  quan�fica�on  results,  a  factor  that  may  distort  the  real  result  of  the  variables  analyzed  in                   
the  present  work.  The  ideal  would  be  to  minimize  the  variability  between  samples,  obtaining  similar  profiles                 
for   all   groups   in   the   cracking   assay.   

To  assess  the  influence  of  all  analyzed  parameters  -  2  types  of  concrete,  magnifica�on  of  images,                  
methodologies  -  on  the  crack  area,  an  Analysis  of  Variance  (ANOVA)  was  performed,  where  the  type  of                  
concrete   and   magnifica�on   showed   significance   (p-values   <   0.005).   

Figure  3  shows  the  influence  suffered  by  the  crack  area,  in  terms  of  the  methodologies  used,  the                  
magnifica�on  of  the  images,  and  the  type  of  concrete  used  (each  column  is  a  mean  of  seven  independent                    
measurements).  It  is  observed  that  the  we�ng  and  drying  cycle  causes  a  reduc�on  in  area  for  all  analyzed                   
combina�ons  when  comparing  the  ages  of  3  and  45  days.  This  phenomenon  may  be  associated  with  the                   
carbona�on  of  calcium  hydroxide  leached  from  hydra�on,  consequently,  with  the  high  precipita�on  of              
calcium  carbonate  close  to  the  edges  of  the  fissures  (CHOI  et  al.,  2016).  The  same  behavior  for  samples                    
containing  CA  was  perceived  by  Arndt  (2019),  when  evalua�ng  cracked  concrete  at  the  same  age,                
maintained   in   similar   exposure   environments   (we�ng   and   drying   cycles)   but   for   different   periods.   
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Concrete  Humid   chamber  
3   days  28   days  45   days  

REF  33,56 ±1,68  39,91 ±2,22  42,75 ±2,96  
CA  32,76±1,08  38,40±3,21  36,20±3,04  

Figure   3    –   Crack   area   quan�fica�on   results   at   days   3   and   45   for   REF   and   CA   samples   at   0.8   and   1.6   magnifica�ons  
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Values    obtained  in  each  of  the  groups  (standard,  manual,  automated)  present  a  specific  pa�ern  in  REF  and                   
PRA  for  both  extensions,  which  becomes  clearer  when  expressed  in  terms  of  self-healing  (Figure  4).                 
Standard  tends  to  have  higher  area  values    and  smaller  differences  between  days  3  and  45  (Figure  3),                  
implying  a  lower  self-healing  -  especially  for  CA  -  (Figure  4).  Manual  and  automated,  on  the  other  hand,                    
present    very  close  crack  area  values,  but  automated  detects  higher  healing  values.  This  behavior  of  greater                 
healing  by  automated  can  be  explained  by  its  greater  sensi�vity  to  capture  narrower  stretches  of  the                 
fissure,  discussed  in  greater  depth  in  the  discussion  of  Figure  5.  The  results  found  by  Arndt  et  al.  (2019)                     
corroborate  with  the  ones  found  in  this  work  -    higher  healing  values  for  REF  than  CA  (p  <  0.0005)  -,  that  is,                       
there  may  be  a  more  suitable  exposure  environment  for  concretes  with  CA  rather  than  we�ng  and  drying                  
cycles.   

For  both  magnifica�ons,  the  Automated  methodology  presents  a  greater  wealth  of  details  when  compared               
to  the  manual  method  (Figure  5).  As  for  the  1.6  magnifica�on,  there  is  an  increase  in  the  defini�on  of  the                     
edge  region  along  the  en�re  crack  -  resul�ng  from  the  capture  of  narrower  stretches  of  the  crack  -,                   
especially  for  Standard  and  Automated,  maintaining  the  same  bias  found  for  the  0.8  magnifica�on,  with  the                 
automated   method   making   closer   captures   to   the   Standard.   
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Figure   4    –   Self-healing   behavior   of   REF   and   CA   samples   at   0.8   and   1.6   magnifica�ons  

Figure   5    –   Comparison   between   the   results   obtained   by   the   methodologies   for   each   magnifica�on  
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4.  Conclusions

The  we�ng  and  drying  cycle  favors  the  occurrence  of  self-healing  compounds,  both  for  reference  and  for                  
CA   concretes.   

Magnifica�on  influences  the  capture  of  the  crack  area  (p-value  <  0.005).  As  image  acquisi�on  with  a                 
magnifica�on  twice  greater  is  made,  the  total  number  of  captures  also  doubles,  resul�ng  in  twice  as  much                  
work  to  obtain,  store  and  process  the  data.  One  way  to  get  around  this  dras�c  increase  is  to  limit  the  use  of                        
greater  magnifica�on  to  the  central  por�on  of  the  crack,  as  the  behavior  present  in  the  central  por�on  is                   
comparable   to   that   of   the   crack   as   a   whole,   but   it   depends   on   its   crack   opening   width.   

Proposed  methods  cannot  be  differen�ated  sta�s�cally,  yet  Automated  qualita�vely  seems  to  be  more               
promising  when  compared  to  the  Manual  method.  Addi�onally,  as  it  has  few  operator-dependent  steps                
(only  two:  ini�al,  where  the  input  files  are  selected;  and  final,  where  the  region  of  interest  is  selected),                   
processing  becomes  faster,  also  diminishing  steps  that  can  cause  an  increase  of  variability  due  to  the                 
influence   of   the   operator   throughout   the   process.   
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Resumo 

As construções estão sujeitas as adversidades dos meios naturais o que pode acarretar a destruição das obras 
de engenharia. Os materiais cerâmicos principalmente os de cerâmica vermelha, como tijolos, telhas etc. são 
um dos mais antigos utilizado pelo homem na construção das edificações. O presente trabalho faz uma 
análise das diversas manifestações patológicas que ocorreram em algumas edificações, nos produtos 
cerâmicos, com mais ênfase aos produtos cerâmicos produzidos pela indústria de cerâmica vermelha como 
as telhas, blocos de vedação, tijolos maciços, ladrilhos etc. O principal objetivo desse trabalho foi saber o 
porquê do aparecimento dessas manifestações patológicas, como também mostrar cada manifestação 
patológica ocorrida em algumas edificações em duas cidades do estado do Ceará. Foi possível concluir que 
as manifestações patológicas nos produtos cerâmicos acontecem devido a constituição da argila onde se 
constatou que quando a argila para se fabricar os blocos cerâmicos possui sal (NaCl)  e se deterioram depois 
de um certo tempo da sinterização (queima) do tijolos o que vai ocorrer nas obras de engenharia e também 
foi possível encontrar eflorescência em ladrilhos de cerâmica vermelha e em telhas cerâmicas, como também 
o envelhecimento das telhas cerâmicas que estão sujeitas ao sol e chuva durante a sua vida util. Através de
visitas feitas in loco as edificações, foi possível perceber, que as manifestações patológicas encontradas como
a eflorescência, o envelhecimento etc., decorem do material utilizado (argila), do ambiente em que eles estão
e dentre outros fatores, como a umidade e o ataque de ácidos. Faz-se necessário fazer uma profilaxia nos
produtos cerâmicos para que as manifestações patológicas não venham a ocorrer novamente.
Palavras-chave: manifestações patológicas, produtos cerâmicos, eflorescência.

1. Introdução

Nas edificações faz-se necessário a utilização de materiais que tenham durabilidade, ou seja, sejam menos 
susceptíveis as manifestações patológicas e de baixo custo. Dentre esses materiais podemos citar os 
materiais cerâmicos da indústria de cerâmica vermelha como os tijolos para vedação, blocos para alvenaria 
estrutural, telhas, lajotas etc. Os materiais cerâmicos da indústria de cerâmica vermelha utilizados na 
indústria da construção civil apresentam uma grande relevância e vêm evoluindo ao longo dos séculos. 
A busca constante pela qualidade nos setores da construção civil faz com que estudos acerca das patologias 
sejam realizados para que as causas de ocorrência das mesmas sejam identificadas e corrigidas, e 
principalmente, para que sejam elaborados procedimentos que evitem seu surgimento, já que representam 
gastos com reformas não previstas, atraso no cronograma de obra (Frazão, 2015). 

1307

https://doi.org/10.4322/CINPAR.2021.160



Manifestações Patológicas nos Produtos Cerâmicos Utilizados nas Obras de Construção Civil 

Para que as edificações terem uma longa vida útil, citando om exemplo da Catedral de Notre Dame em Paris 
na França, que já tem mais de 860 anos de vida útil é necessário que se faça um excelente projeto da obra 
com um planejamento perfeito, a utilização dos melhores materiais, a execução bem-feita da obra, como 
também a manutenção bem-feita seguindo o que prescreve todas as normas técnicas de engenharia 
existente. A Catedral de Notre Dame foi construída utilizando o sistema construtivo de alvenaria estrutural 
com blocos maciços cerâmicos fabricados nas antigas olarias (indústrias) de cerâmica vermelha da época, 
mostrando assim a longa vida útil desses materiais. 
Com o setor da construção civil em foco, o grau de importância dada à qualidade dos produtos utilizados e 
nos serviços prestados aumentou, assim, a satisfação do cliente passou a ser uma condição primordial dentro 
das organizações. Diretamente ligado a isso, tem-se o surgimento das patologias, com suas causas 
relacionadas à má qualidade dos produtos empregados, à desqualificação da mão de obra atuante, à falta de 
realizações periódicas de manutenções, deficiências no planejamento (Frazão, 2015). 
Pesquisadores por meio do mapeamento de danos investigaram prioritariamente o estudo de patologias na 
alvenaria de tijolos cerâmicos  à vista na estação Franco da Rocha da primeira ferrovia do Estado de São 
Paulo, implantada em 1867. Foram encontradas eflorescências presentes abaixo do guichê de bilheteria e 
fissuras os ladrilhos de cerâmica vermelha. As manisfestações patológicas mais frequentes econtradas nas 
paredes de alvenaria feitas de tijolos cerâmiocs são a desagregação, o esmagamento e a fendilhação (Secco, 
2018). 
A vida útil também depende das exigências que a edificação foi submetida, pois podem ocorrer terremotos. 
furações etc. que são fenômenos atípicos que muitas vezes não estão previstos no projeto e a vão danificar 
as edificações. 
O tijolo tem demostrado seu êxito ao longo dos milênios se adaptando a todos os tipos de construção e 
sistemas estruturais em todas as épocas, culturas e estilos arquitetônicos. Sua vigência e suas possibilidades 
estão acima de qualquer dúvida. Porém, quando acontecem falhas no projeto da obra ou deficiências na 
qualidade dos tijolos, o meio passa a desenvolver patologias e danos que colocam em risco a estabilidade da 
obra (Gil, 2007). 
Entre os Problemas em telhados temos o transbordamento ou penetração de água, entupimento das calhas 
ou condutores, envelhecimento das telhas e danos causados pela ação do vento são os mais comuns 
(AECWEB, 2020). 
As eflorescências constituem uma patologia frequente nos produtos cerâmicos (cerâmica vermelha) 
tradicionais, cuja solução é particularmente difícil ou impossível. Evitar a eflorescência esbarra na 
impossibilidade física de realizar a total eliminação de sais solúveis quando presentes no corpo cerâmico 
(Ferreira, 2011). 
Pesqisadores estudaram a patologia em paredes de alvenaria (tijolos) e mostram as causas e soluções para a 
manifestações patológicas e constataram que a  patologia da construção deve ser sempre encarada como 
um passo – indesejado mas praticamente inevitável – rumo à qualidade (Silva, 2007). 
Entre as anomalias estruturais em tjolos cerâmicos podemos citar as fissurações, esmagamentoes, erosão, 
desagregações e abaulamentos  e entre  as anomalias não estruturais eflorecências, empolamentos manchas, 
perda de tonalidade, bolor, fungos e umidades(de precipitação, ascendente e de condensação) (Flores & 
Brito, 2005). 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as manifestações patológicas em materiais cerâmicos, 
principalmente os materiais da indústria de cerâmica vermelha como as telhas, blocos cerâmicos (tijolos 
maciços e tijolos furados), ladrilhos etc. usados pela indústria da construção civil. 

2. Metodologia

Para a realização deste trabalho foram feitas visitas in loco em algumas edificações onde foram feitas 
inspeções visuais em edificações de duas cidades do Estado do Ceará para analisar quais as manifestações 
patológicas existente em produtos da indústria de cerâmica vermelha como as telhas, tijolos (blocos de 
vedação), ladrilhos cerâmicos principalmente os expostos à vista nas edificações. Durante as visitas foram 
feitos registros fotográficos e inspeção visual para detectar as manifestações patológicas. Também foi feita 
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uma pesquisa de cunho bibliográfico relacionada ao tema proposto em sites, artigos, monografias, 
apontamentos de disciplina etc. 

3. Manifestações patológicas nos produtos cerâmicos no Estado do Ceará

A Figura 1 mostra um muro construído com blocos cerâmicos onde o reboco caiu em quase a totalidade da 
parede. Isto ocorreu devido a deterioração dos blocos cerâmicos cujo fato acontece porque na argila que foi 
fabricado os blocos existia uma grande quantidade de salitre (sal) e com o passar do tempo a argila que foi 
queimada para fabricar os tijolos começa a reagir e vai virando um pó (baixa granulometria) avermelhado. 
Na realidade ocorreu uma desagregação que corresponde à perda de coesão com queda do material sob a 
forma de pó ou pequenos fragmentos, onde também podemos dizer que houve uma pulverização. 

Figura 1 – Muro construído com blocos cerâmicos onde o reboco caiu devido a deterioração dos blocos 
cerâmicos. Fonte: própia, 2020. 

Antigamente os tijolos fabricados de cerâmica vermelha eram todos de blocos maciços, onde foi possível 
perceber a deterioração dos blocos cerâmicos também devido a existência de salitre na argila, como 
tínhamos encontrado anteriormente nos blocos (tijolos) de vedação furados. A deterioração dos tijolos 
(perda de material) acarretou a queda de todo o reboco no local onde ocorreu a manifestação patológica 
(Figura 2). 

Figura 2 – Deterioração dos blocos cerâmicos devido a existência de salitre na argila. Fonte: própia, 2014. 
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Os tijolos, telhas, tubos cerâmicos fabricados de cerâmica vermelha ao longo de sua vida útil sofrem ataques 
físicos e químicos que incidem também sobre os ladrilhos (cerâmica vermelha) utilizados como 
revestimentos. A Figura 3 mostra ladrilhos de cerâmica vermelha colocados como revestimento em um pilar, 
que sofreram ataques de ácidos, ocorrendo assim a deterioração do ladrilho. A edificação foi construída a 
cerca de 26 anos atrás.  

Figura 3 – Ladrilhos de cerâmica vermelha colocados como revestimento em um pilar, que sofreram ataques 
de ácidos. Fonte: própia, 2021. 

É possivel  perceber a manifestação patologica eflorecência na parte branca, devido a deposição de sais nos 
ladrilhos de ceramica vermelha expostos á vista, bem na base de um pilar em uma edificação de mais de 20 
anos na cidade de Fortaleza pode sere vista na Figura 4. Também é possivel perceber dois ladrilhos mais 
escuro que os outros dois devido a existência de umidade no local pois a edificação fica localizada próxima 
às margens de um riacho e um pequeno açude. 

Figura 4 – Manifestações patológicas eflorecência na parte branca e umidade nos ladrilhos expostos á vista. 
Fonte: própia, 2021. 

As ruinas do engenho e a casa José de Alencar no bairro Alagadiço na cidade de Fortaleza  foram construídos 
em tijolos maciços de cerâmica vermelha fabricados manualmente. Foi possível perceber manifestações 
patológicas como eflorescência e umidade nos tijolos maciços que foram sinterizados (queimados) durante 
a sua fabricação com temperaturas de sinterização (queima) maiores que 8500 C (Figura 5). 
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As ruinas arqueológicas do antigo engenho e da casa José de Alencar, que foram construídas no ano de 1826 
é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (UFC, 2021). Assim foi possível 
perceber que mesmo com tanto tempo de uso os tijolos cerâmicos maciços expostos a vista, não se 
degradaram tanto, mostrando que os materiais cerâmicos de cerâmica vermelha resistem mais a incidência 
de manifestações patológicas no decorrer de sua vida útil em relação a quase todos os materiais utilizados 
hoje pela indústria da construção civil. 

Figura 5 –  Manifestações patológicas eflorescência e umidade nos tijolos maciços nas ruinas arqueológicas 
do engenho. Fonte: própia, 2018. 

Os materiais cerâmicos da indústria de cerâmica vermelha para ter uma longa vida útil depende da 
composição química da argila, da sua utilização correta durante a execução da obra, do ambiente em que a 
edificação foi construída, e para corrigir os efeitos das manifestações patológicas devem ser constantemente 
feitas a sua profilaxia.  Foi possível perceber na edificação (estábulo) da vacaria da UECE (Universidade 
Estadual do Ceará) a deterioração dos blocos cerâmicos (seis furos) como também os tijolos maciços branco. 
O reboco devido a deterioração dos tijolos cerâmicos atacados pelo salitre (sal) existente na argila soltou, 
pois não tinha como continuar a aderência entre os blocos (tijolos furados de seis furos) e o reboco devido a 
própria deterioração dos tijolos de cerâmica vermelha na parede. A argamassa se soltou tanto na parte da 
parede feita de blocos de cerâmica vermelha como na parte feita de tijolos brancos, como também o pilar 
feito de tijolos brancos (Figura 6). 

Figura 6 –  Deterioração dos tijolos cerâmicos atacados pelo salitre (sal) existente na argila. 
Fonte: própia, 2018. 

Foi possível perceber pelo telhado de um galpão da indústria de cerâmica vermelha coberto de telhas 
cerâmicas que temos dois tipos de telhas no galpão, onde na parte da direita do galpão que é bem antigo, as 
telhas já apresentam patologias como o escurecimento delas, devido a ação da chuva é dos ventos, enquanto 
do lado esquerdo do galpão foram colocadas telhas cerâmicas mais recentemente e elas permanece com a 
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coloração avermelhada. O escurecimento decorre da alternância de umidade ocasionado pelas chuvas e 
períodos longos de seca como ocorre na região semiárida do nordeste brasileiro, acarretando assim o 
aparecimento de manchas escurecidas. O galpão onde as telhas estão com manifestações patológicas 
apresentam uma cor preta e foi construído a cerca de 40 anos atrás. As telhas de cerâmica vermelha ficam 
pretas depois de muitos anos e para corrigir (profilaxia) a manifestação patológica devem ser utilizados os 
hidrofugantes. A manifestação patológica mais encontrada em telhas de cerâmica vermelha é o 
envelhecimento. A indústria de cerâmica vermelha já chegou a fabricar telhas, porém hoje só fabrica blocos 
cerâmicos de vedação e lajotas H8 utilizadas na confecção de lajes (Figura 7). 

Figura 7 – Telhas cerâmicas com envelhecimento. Fonte: própia, 2013. 

4. Conclusão

As manifestações patológicas nos tijolos (blocos cerâmicos), ladrilhos cerâmicos e telhas encontradas neste 
trabalho, foram a umidade, eflorescência, envelhecimento, manchas e degradação devido a presença de 
salitre na argila (matéria prima) que é utilizada para a fabricação dos materiais cerâmicos fabricados pela 
indústria de cerâmica vermelha. 
Nos tijolos maciços e tijolos furados analisados, foi possível concluir que as manifestações patológicas nesses 
materiais cerâmicos da indústria de cerâmica vermelha dependem da composição química da argila. 
Foi possível perceber que mesmo com tantos anos de uso os tijolos cerâmicos expostos a vista, não 
degradaram tanto, mostrando que os materiais cerâmicos da indústria de cerâmica vermelha resistem mais 
a incidência de manifestações patológicas no decorrer de sua vida útil em relação a quase todos os materiais 
utilizados hoje pela indústria da construção civil. 
Os materiais cerâmicos (tijolos, telhas, combogós, tubos cerâmicos, ladrilhos etc.)  possuem uma longa vida 
útil e ainda é muito utilizado na indústria da construção civil. 

Referências 

AECWEB, (2020). Problemas em telhados: entenda quais são e porque acontecem. Disponível em: 
<https://www.aecweb.com.br/revista/materias/problemas-em-telhados-entenda-quais-sao-e-por-que-
acontecem/13803>. Acesso em: 26 dez. 2020. 

Flores, I., Brito, J. (2005). Patologia e reabilitação de construção em alvenaria de tijolo. Apontamentos da 
Cadeira de Reabilitação de Edificios. Instituto Superior Técnico. Lisboa. Disponível em: < 

file:///C:/Users/user/Downloads/Patologiaereabilitaodeconstruoemalvenariadetijolo.pdf>. Acesso em: 04 
mar. 2021. 

1312

https://www.aecweb.com.br/revista/materias/problemas-em-telhados-entenda-quais-sao-e-por-que-acontecem/13803
https://www.aecweb.com.br/revista/materias/problemas-em-telhados-entenda-quais-sao-e-por-que-acontecem/13803
https://www.aecweb.com.br/revista/materias/problemas-em-telhados-entenda-quais-sao-e-por-que-acontecem/13803
https://www.aecweb.com.br/revista/materias/problemas-em-telhados-entenda-quais-sao-e-por-que-acontecem/13803


Manifestações Patológicas nos Produtos Cerâmicos Utilizados nas Obras de Construção Civil 

Ferreira, C. C., Bergmann, C. P. (2011). Formação da eflorescência em cerâmica vermelha: fatores de 
influência no transporte dos íons SO4

2- e Ca2+. Cerâmica. 356. 57. pg 356-363. 

Frazão, J. C. F. (2015). Patologias relacionadas às coberturas: estudo de caso em edificações unifamiliares de 
interesse social na cidade de Campo Mourão – PR. 2015. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado 
em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo Mourão. Paraná. Brasil. 

Gil, V. M. A. (2007). Prevención de patologias en fachadas de ladrillo a la vista. I Congreso Internacional de 
Cerámica Roja. Salvador. 

Secco, G. R.,Tirello, R.A. (2018). Estudio de patologías en albañilería de ladrillos a la vista en la estación Franco 
da Rocha. 6º Congreso de Patología y Reabilitación de Edificios. PATORREB. São Paulo. Brasil. 

Silva, J.M., Abrantes, V. (2007). Patologia em paredes de alvenaria: causas e soluções. Seminário sobre 
Paredes de Alvenaria, P.B. Lourenço et al. (eds.). Disponível em: < 
http://www.hms.civil.uminho.pt/events/alvenaria_2007/065_084.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. 

UFC - Universidade Federal do Ceará. (2021). Casa de José de Alencar. Disponível em: 
<http://www.ufc.br/cultura-e-arte/equipamentos-culturais/2040-casa-de-jose-de-alencar>. Acesso em: 05 
dez. 2021. 

1313



Análise das Manifestações Patológicas na Igreja de Santa Edwirges na Cidade de 
Fortaleza no Estado do Ceará no Brasil 

Analysis of Pathological Manifestations in the Church of Santa Edwirges in the City 
of Fortaleza in the state of Ceará in Brazil 

Juscelino Chaves SALES1 

1Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, Brasil, juscelinochaves@hotmail.com1 

Resumo: Ao longo dos séculos principalmente nos países do ocidente foram construídas várias igrejas 
católicas, e isso ocorreu devido principalmente a religião católica ser a religião mais difundida do ocidente. 
Muitas dessas igrejas já duram séculos como a Catedral de Notre Dame em Paris que já tem mais 860anos 
de existência. Sabemos que ao longo do tempo vão aparecendo as manifestações patológicas nas igrejas 
mesmo com uma manutenção feita corretamente. O ambiente em que essas edificações foram construídas 
também aumentam as manifestações patológicas. O presente trabalho faz uma análise das manifestações 
patológicas existentes na Igreja de Santa Edwirges na cidade de Fortaleza que está localizada na avenida 
Leste-Oeste. Pôr a igreja está localizada em uma praia foi possível perceber o ataque do spray (marinho) da 
água do mar que contêm sal (NaCl) aumentando assim as manifestações patologias como corrosão de 
armadura, deslocamento de revestimento cerâmico, eflorescência, deslocamento do reboco das paredes 
etc., que ocorrem com maior frequência, onde também é feita a manutenção periódica com mais frequência. 
Através das visitas in loco foi possível constatar também que quase todos os anos, com a ressaca do mar 
ocorre a danificação do enroncamento feito de pedras e das grades de proteção feita de blocos cerâmicos 
argamassados, com os corrimões de aço que protegem a igreja e a edificação paroquial. 
Palavras-chave: Igreja de Santa Edwirges, spray marinho, manifestações patológicas, corrosão de armadura. 

1.Introdução

As patologias de construção são manifestações na forma de trincas, fissuras, rachaduras, manchas, 
desagregações e outros tipos que se apresentam em edificações construidas (Santos, 2018). 
O estudo das patologias de edificações mostra-se bastante importante, pelo fato de uma edificação com 
patologias estar diretamente ligado a saúde dos usuários e também a sua segurança. Algumas dessas 
patologias encontradas nas edificações causam problemas de saúde enquanto outras ainda mais sérias, 
encontradas nas estruturas da edificação podem ocasionar colapso da mesma, comprometendo gravemente 
a segurança dos usuários que vivem no local (Vascoscelos, 2018) 
Foi possivel analizar em cinco escolas no municipio de Sobral as manifestações patológicas onde se encontrou 
as seguintes patologias: trincas, rachaduras, exposição e oxidação de armaduras, infiltração de água e 
eflorescência. As causas levantadas como as prováveis responsáveis pelo surgimento dessas patologias ou 
de suas evoluções foram: infiltração, vazamentos, falta de impermeabilização, erros de cálculo, falhas de 
execução, dilatação térmica e, principalmente, falta de manutenção periódica (Santos, 2018). 
As manifestações patológicas podem se fazer presentes em qualquer edificação, quer seja pelo processo 
executivo, especificação errônea de materiais e até mesmo com o passar do tempo devido à ausência de 
manutenção ou o uso inadequado do imóvel. O método utilizado para a correção destas deformações 
plásticas está diretamente relacionado a qual tipo de construção se trata (Teodoro, 2020). 
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Análise das Manifestações Patológicas na Igreja de Santa Edwirges na Cidade de Fortaleza no Estado do Ceará  

Edificios públicos no Brasil apresentam uma série de manisfestações patológicas decorrentes de erros de 
projeto, execução mal feita, a utilização de materiais de baixa qualidade e principalmente de falhas de 
manutenção e de falta de verbas para realizar essas manutenções. 
Um pesquisador fez uma análise interessante mostrando as manifestações patológicas em uma edificação 
antiga que é a Catedral (Igreja) da Sé localizada na cidade de Fortaleza (Sales, 2014). 
Foi feita uma avaliação da durabilidade de concretos estruturais produzidos segundo as prescrições da NBR 
6118:2007, quando expostos à névoa salina da Praia do Futuro, em Fortaleza, onde foi constado que o spray 
das ondas (nevoa salina) aumenta a manifestação patológica de corrosão na armadura nas edificações feitas 
de concreto armado, localizadas próximas a praia do Futuro (Portela, 2013). 
Campos (2014) fez um mapeamento do teor de íons cloro no ar atmosférico de Fortaleza/CE, e foi possivel 
constatar que os íons cloro no ar atingem as edificações localizadas próximas as praias na cidade de Fortaleza. 
Pesquisadores estudaram as manifestações patológicas causadas por construções decorrentes  das 
edificações vizinhas e proporam solções técnicas para restabelecer as condições iniciais das construções 
vizinhas, como reforço das fundações, tratamento de fissuras e trincas em estruturas de concreto e alvenarias 
(Pinho, 2011). 
Foi possivel perceber patologias estruturais ocasionadas por falhas de execução e imcompatibilidade entre 
os projetos aequitetonicos e estruturais (Roberto, 2011). 
As manifestações patológicas encontradas nas edificações são geradas por falhas na concepção do projeto, 
na execução e com o passar do tempo na falta de manutenção adequada. Alguns fatores ambientais também 
tem influencias nessas manifestações  (Silveira, 2021). 
Foi realizada analise das edificações existentes no acampamento Joia localizado em uma ilha dentro de  açude 
na cidade de Cruz no estado do  Ceará onde a incidência de manifestações ocasionadas pela umidade 
excessiva foi também bastante decorrente, tais como eflorescência, mofo e bolor como também  
desagregação do reboco. Além disso foram observadas corrosão nos pilares, desplacamento de revestimento 
cerâmico, e cupins nas janelas, portas, e nas cobertas (Vascoscelos, 2018). 
Foi realizada a análise de manifestações patológicas na Igreja Menino Deus em Sobral no estado do Ceará. 
Durante dois anos a igreja permaneceu fechado ao público, até que no ano de 2019, a Prefeitura de Sobral 
abriu um processo licitatório para a reforma total da Igreja do Menino Deus (Carneiro, 2020). 
Um pesquisador expor todas as características e especificidades técnicas no que diz respeito às vistorias feitas 
in loco em instalações prediais, e fez descrição dos tipos de patologias existentes, sejam elas para algumas 
edificações residenciais, comerciais e públicas da cidade de Cruz localizada no estado do Ceará (Silveira, 
2021). 
Muitos reparos foram feitos em toda a Igreja Menino Deus em Sobral, que mitigaram os problemas nela 
encontrados, porém nenhum desses obteve pleno êxito, visto que as manifestações patológicas, voltaram a 
acontecer. Além disso, vários recursos financeiros, foram usados para tais reformas, mostrando um mal 
aproveitamento das economias (Carneiro, 2020). 
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise das manifestações patológicas existentes na Igreja 
(Capela) de Santa Edwirges e na edificação paroquial mostrando o porquê dessas manifestações patológicas 
acontecerem com uma maior frequência. 

 
2.Metodologia 
 
Para a realização deste trabalho foram feitas visitas in loco a Igreja de Santa Edwirges e a edificação paroquial 
na cidade de Fortaleza que está localizada na Avenida Leste-Oeste em uma área da praia, onde foram feitos 
registros fotográficos, sendo feito a partir daí um mapeamento das manifestações patológicas na igreja como 
também no edifício paroquial. Também foi feita uma pesquisa de cunho bibliográfico sobre manifestações 
patológicas em artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações etc.  
       
3. Manifestações patológicas na Igreja de Santa Edwirges 
 
A Igreja (Capela) de Santa Edwirges está localizada na praia na Avenida Leste-Oeste proximo ao centro da 
cidade de Fortaleza e foi inaugura no dia 1 de outubro de 1999 tendo como primeiro pároco (vigário) o padre 
(sacerdote) Manoel de Castro Ferreira e o bispo da Arquidiocese de Fortaleza era o Cardeal Dom Aloisio 
Lorscheider. A Figura 1 mostra a placa de inauguração da  Igreja (Capela) de Santa Edwirges. 
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Figura 1 – Placa de inauguração da  Igreja (Capela) de Santa Edwirges. Fonte: própia, 2018. 

 
        
A Igreja de Santa Edwirges na cidade de Fortaleza está localizada na avenida Leste-Oeste no bairro Leste-
Oeste no local chamado Oitão Preto, e fica entre a avenida e a praia também chamada de Leste Oeste. A 
igreja de Santa Edwirges foi construída distando cerca de 8m do mar construída em uma área da praia onde 
foram colocadas pedra para evitar o avanço do mar sobre a de Santa Edwirges no tempo da ressaca do mar. 
Vale ressaltar que a área onde a Igreja (Capela) de Santa Edwirges foi construída pertence a Marinha do 
Brasil. 
Mais de uma vez durante o ano é feita manuntenção na edificação para tirar a corrosão nas armaduras e 
deterioração nas paredes. O concreto solta (descasca) e depois aparecem a armadura com ferrugem e 
estando ela corroída, faz-se necessária a manutenção. 
A Figura 2 foi possivel perceber a armadura (vergalhão de aço) exposta de um pilar com elevado grau de 
corrosão da armadura, onde a cerâmica de revestimento foi desplacada. O destacamento da cerâmica de 
revestimento foi ocasionado pela corrosão da armadura e da retirada do cobrimento de concreto sobre da 
armadura. Também é possivel perceber o inicio da corrosão na laje em balanço do primeiro pavimento da 
edificação paroquial. 
 

 
Figura 2 – Armadura (vergalho de aço) exposta de um pilar com elevado grau de corrosão. Fonte:própia, 

2018. 
 
A Igreja (Capela) de Santa Edwirges de Fortaleza foi construida em uma arquitetura diferente de quase a 
totalidade das igrejas católicas construidas no mundo, pois ela não possui torres e tem o pé direito interno 
da edificação muito baixo. A Figura 3 mostra a entrada da Igreja (Capela) de Santa Edwirges e em frente à 
mesma é possivel perceber um corrimão pintado de cor azul feito de aço já com pontos de corrosão.  
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Figura 3 – Entrada da Igreja de Santa Edwirges e o corrimão pintado de cor azul feito de aço já com pontos 

de corrosão. Fonte: própia, 2018. 
 
         
A Figura 4 mostra a Igreja de Santa Edwirges que não foi construída com torres como eram construídas as 
antigas igrejas católicas. A Igreja de Santa Edwirges foi construída com uma arquitetura dita moderna porém 
não seguiu as orientações da própria Igreja católica que quer que todas as suas igrejas sejam construídas com 
torres. Foi possível perceber que a igreja tem o pé direito baixo.  Também foi possivel perceber que na parte 
de traz, a cerca de 10m atrás da Igreja de Santa Edwirges se encontra o edifício paroquial (casa paroquial) de 
dois pavimentos. Foi possivel perceber também que devido a proximidade do mar que se não fosse o 
enrocamento feito de pedra em uma maré alta a agua poderia chegar dentro da Igreja de Santa Edwirges, o 
que acarretaria sérios problemas na edificação devido a umidade e a água salgada. 
 
 

 
Figura 4 – Igreja de Santa Edwirges que não foi construída com torres. Fonte: própia, 2018. 

 
A Figura 5 mostra descascamento do reboco que é uma manifestação patológica decorrente também  da 
ação da maresia, localizada em alguns pontos da parte lateral da edificação, onde também é possivel 
perceber a janela com a esquadria de aluminio, sendo que a esquadria de aluminio não sofre nenhum tipo 
de patologia como a corrosão. 
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Figura 5 – Descascamento do reboco. Fonte: própia, 2018. 
 

Foi possivel perceber corrosão na armadura das lajes da edificação paroquial, como também  locais onde o 
procoesso de deterioração já em andamento em uma viga que sustenta a laje do segundo pavimento onde 
é possivel perceber o revestimento cerâmico já em processo de deterioração e corrosão nos corrimãos feitos 
de aço (Figura 6). 
 

 
Figura 6 – Armadura das lajes da edificação com procoesso de deterioração. Fonte: própia, 2018. 

 
Todos os anos existe uma epoca do ano em que a maré alta gera problemas patológicos na edificação 
acarretando destruição da proteção da edificação como também  no enroncamento que foi colocado para 
suportar o avanço do mar. A estatuta de Santa Edwirges pode ser vista atrás da edificação paroquial (Figura 
7). 
 

 
Figura 7 – Destruição da proteção da edificação como também  no enroncamento pelas ondas.  Fonte: 

própia, 2018. 
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Na janela da Igreja de Santa Edwirges foi possivel perceber a corrosão acelerada dos parafusos que fixa a 
esquadria de aluminio que não corroi mesmo em um ambiente agressivo decorrete da maresia. Isso ocorre 
dedido ao ataque dos ionscloretos vindo do spray das ondas. Também  foi possivel perceber o descascamento 
da pintura tanto do muro de proteção como na parede da janela da Igreja de Santa Edwirges (Figura 8).  
         
         

 
Figura 8 – Corrosão acelerada dos parafusos que fixa a esquadria de aluminio na janela. Fonte: própia, 2018. 
 
Na Figura 09  foi possivel perceber o descolamento do reboco de revestimento da parede de uma coluna na 
frente da Igreja de Santa Edwirges , que pose ter sido devido ocasionada devido à má qualidade dos materiais, 
a açao do spray ocasionado pelas ondas, a mão de obra inadequada na execução e também pode ter ocorrido 
a expansão devido a umidade. 

 

 
Figura 09 - Descolamento do reboco de revestimento da parede. Fonte: própia, 2018. 

 
           Em seus 21 anos de existencia a Igreja (Capela) de Santa Edwirges de Fortaleza já passou por diversas 
manutenções para solucionar a manifestações patológicas decorrente principalmente da nevoa marinha 
(gerando ions cloretos) que ataca as estruturas como também a cerca feita de aço que proteje a igreja todos 
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os equipamentos feitos de aço de uma maneira mais severa acelerando a corrosão tanto nas armaduras 
como nos equipamentos (portões, cerca de proteção). 
 
4. Conclusão 
 
Como a Igreja de Santa Edwirges está localizada em uma praia a edificação sofre com o ataque dos ions-
cloretos devido a névoa marinha, em seus equipamentos, ou seja, devido ao spray gerado pelas ondas do 
mar. A maresia que nas praias do Estado do Ceará está entre as maiores do mundo vem atacando 
principalmente as armaduras de concreto e os equipamentos feitos de aço como os portões e corrimões, 
onde foi possivel perceber que a cerca feita de aço que separa a Igreja de Santa Edwirges da calçada da 
Avenida Leste- Oeste apresentou corrosão excessiva como também as armaduras do pilar e das lajes do 
edifício paroquial.  
Foi possivel perceber que a manutenção das edificações (Igreja de Santa Edwirges e a edificação paroquial) 
é realizada com maior frequencia pela paróquia. 
As principais manifestações patológicas encontradas na Igreja (Capela) de Santa Edwirges, foram corrosão 
na armadura, corrosão nos equipamentos de aço e desplacamento de revestimento (reboco). 
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Resumo: 

A segurança contra incêndio é um tema em evidência no cenário brasileiro desde as últimas catástrofes 
nacionais, demonstrando progresso significativo após sinistros ocorridos na década de 1970. No Brasil, a 
pesquisa sobre segurança contra incêndio está em constante evolução com o desenvolvimento de 
regulamentações e de dados científicos relevantes para o âmbito nacional e internacional. Nesse contexto, 
ensaios experimentais de resistência ao fogo são essenciais para a compreensão do comportamento de 
estruturas em situação de incêndio. O objetivo desse artigo foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os 
principais resultados brasileiros em ensaios experimentais em escala real sobre resistência ao fogo de 
elementos estruturais. Foi observado que os principais ensaios realizados são em sistemas verticais, com ou 
sem função estrutural. Em relação aos materiais utilizados, é notório o estudo prioritário em estruturas de 
concreto, seguido por estruturas em alvenaria e em madeira. Diversas pesquisas experimentais alimentam 
análises teóricas com simulação, reforçando a importância de ensaios experimentais. 

Palavras-chave: Segurança contra incêndio. Resistência ao fogo. Concreto. Ensaio experimental. 

Abstract: 

Fire safety has been a concern in Brazil since its national catastrophes that occurred in the 1970s, 
demonstrating significant progress and causing research on fire safety to be constantly evolving in this 
country with the development of regulations and scientific data relevant to the national and international 
scope. In this context, experimental fire resistance tests are essential for understanding the behavior of 
structures in a fire situation. The objective of this article was to build a bibliographic research on the main 
Brazilian results in experimental trials on a full scale. It was observed that the main tests carried out have 
been on vertical systems with or without structural function. Regarding the materials used, the priority of 
study has been on concrete structures followed by masonry and wooden structures. Various experimental 
research feeds theoretical analyses with simulation, reinforcing the importance of experimental tests. 

Keywords: Fire safety. Fire resistance. Concrete. Experimental analysis. 
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1. Introdução

A segurança contra incêndio nas edificações é um requisito necessário para preservar a vida dos usuários 
durante o evento de um incêndio. A ocorrência de incêndios em edificações demonstra uma preocupação 
real, principalmente com o aumento no número de edificações construídas. Por exemplo, no estado de São 
Paulo, em registro realizado pelo corpo de bombeiros (CBPMSP, 2021; PEREIRA, 2009), evidencia-se aumento 
de mais de 100% no número de ocorrências de incêndio nos últimos 30 anos.  

A ocorrência de incêndios de grandes proporções mostra a importância da avaliação experimental de 
diferentes sistemas construtivos, bem como a mobilização e a atualização da regulamentação brasileira. No 
Brasil, até a década de 1970, a regulamentação se restringia ao Código de Obra dos municípios, não levando 
em consideração diversos fatores essenciais, como o dimensionamento das saídas de emergência ou a maior 
restrição na compartimentação entre sistemas.   

A primeira regulamentação sobre segurança contra incêndio surgiu no Brasil, em meados de 1975, após a 
ocorrência dos incêndios dos edifícios Joelma e Andraus, em São Paulo. Em 1974, no mesmo ano do sinistro 
no Edifício Joelma, em São Paulo, foi realizado o primeiro simpósio de segurança contra incêndio no Brasil. 
Logo após este evento, normas como a NBR 9077 – Saídas de Emergência em Edifícios Altos (ABNT, 1974) e 
Decreto-Lei nº 247 (BRASIL, 1975), que dispõe sobre Segurança Contra Incêndio e Pânico do estado do Rio 
de Janeiro, foram desenvolvidas. 

No Rio Grande do Sul, a partir do incêndio na boate Kiss, em 2013, em Santa Maria, o país iniciou um debate 
sobre desenvolvimento de normas que possam evitar a repetição do ocorrido na cidade gaúcha. Peritos 
opinam que as mudanças tornaram as regras mais rígidas para obtenção de alvarás para prédios comerciais. 
Nesse cenário, no dia 31 de março de 2017, foi publicada a Lei nº 13.425 (BRASIL, 2017), conhecida como a 
Lei Kiss. 

Acompanhando a regulamentação, tem-se a normalização que, através de normas em constante 
aprimoramento, estabelece soluções por consenso das partes interessadas. Para a sua formatação, podem 
ser utilizadas, como base, normas já desenvolvidas internacionalmente. Dentre os laboratórios internacionais 
que pesquisam segurança contra incêndio, podem ser citados Building Research Establishment, National 
Institute of Standards and Technology e Blockchain Research Institute. Organizações ativas responsáveis por 
grande parte do desenvolvimento nesta área são: International Association for Fire Safety Science, National 
Fire Protection Association e Society of Fire Protection Engineers. 

Na década de 1990, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo outorgou uma instrução 
técnica exigindo que fossem avaliadas a resistência e a segurança de projetos de estruturas contra incêndios. 
Como não havia referências sobre o assunto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recebeu a 
incumbência de criar a primeira normatização nacional para projetos de estruturas metálicas. E, em 2004, 
estendeu o projeto para as estruturas de concreto. 

Como consequência, laboratórios começaram a se especializar em segurança contra incêndio, surgindo, 
assim, os primeiros ensaios de resistência ao fogo em escala real feitos no Brasil. Inicialmente, o Laboratório 
de Segurança ao Fogo e a Explosões do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e o 
Laboratório de Tecnologia do Ambiente Construído das Centrais Elétricas de Furnas, em Aparecida de 
Goiânia, em Goiás, eram os únicos que possuíam o equipamento necessário para o desenvolvimento dessa 
área. Posteriormente, seguidos por outros institutos de pesquisa, como o Instituto Tecnológico em 
Desempenho e Construção Civil, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), em São Leopoldo, 
foram responsáveis pela compreensão do comportamento de vários materiais e estruturas em altas 
temperaturas. 

Dessa forma, o objetivo desse artigo foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os principais resultados 
brasileiros em ensaios experimentais em escala real, sobre resistência ao fogo de elementos estruturais, 
angariando pesquisas desenvolvidas nos últimos 20 anos, reunindo assim trabalhos de diferentes instituições 
e com diferentes sistemas construtivos.  
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2. Ensaio experimental de resistência ao fogo

A resistência ao fogo aplica-se a elementos estruturais e de compartimentação, e pode ser vista como uma 
medida da capacidade de desempenhar o papel que lhe foi atribuído, determinado em projeto, apesar da 
ação de um incêndio (DENOËL, 2007). Após a inflamação generalizada, a temperatura do ambiente é tão 
elevada que não é possível sobreviver no recinto e os objetivos passam a ser evitar a propagação do incêndio 
através da compartimentação e preservar a estabilidade estrutural da edificação para permitir o acesso às 
equipes de combate, cumpridos através da resistência ao fogo dos sistemas construtivos. 

Existem diversas normas a nível nacional e internacional que abordam métodos de ensaio para determinação 
de resistência ao fogo de elementos construtivos e materiais. As principais referências normativas podem 
ser consultadas através da Associação Brasileira de Normas Técnicas. no Brasil, da International Organization 
for Standardization e da British Standards Institution, na Europa, e da American Society for Testing and 
Materials, nos Estados Unidos. 

Na atual regulamentação internacional, a resistência ao fogo é classificada pela resistência estrutural (R), 
pela integridade (E) e pelo isolamento térmico (I).  A resistência estrutural está associada à capacidade 
portante do sistema construtivo, ou seja, capacidade de resistir mecanicamente sem perder suas 
propriedades estruturais. A estanqueidade está relacionada com a capacidade do elemento construtivo de 
impedir a passagem de chamas e de gases quentes para uma área não afetada pelo fogo. Já o isolamento 
térmico garante que, na face não exposta do elemento, não sejam atingidas temperaturas críticas, sendo 
relacionado à capacidade do elemento construtivo de impedir o aumento da temperatura na face não 
exposta diretamente ao fogo. 

Estas siglas R, E e I podem ser conjugadas de diversas formas, caracterizando o elemento em análise, sendo 
seguidas de um número que reflete o tempo em minutos que o material consegue garantir os requisitos: 15, 
30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360 minutos.  

3. Metodologia

Para a realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos principais documentos de 
âmbito nacional sobre resistência ao fogo com trabalho experimental em escala real, sendo consultados 
livros, teses e dissertações, artigos em periódicos científicos ou publicados em congressos. Dos documentos 
pesquisados, foram escolhidos os trabalhos mais significativos realizados nos últimos 20 anos, que servem 
como representativo de outras pesquisas feitas, para mostrar a evolução dos ensaios de resistência ao fogo 
no Brasil e as principais contribuições obtidas. Os resultados trazem a análise do material coletado, 
mostrando uma visão das características gerais das estruturas avaliadas e do tipo de material ensaiado. Vale 
ressaltar que não foi realizada uma pesquisa experimental acerca do tema. 

4. Avaliação experimental da resistência ao fogo de elementos estruturais

4.1 Características gerais 

As principais pesquisas sobre resistência ao fogo com ensaios em escala real, no Brasil, podem ser 
visualizadas no Quadro 1. São observadas pesquisas em estruturas e/ou elementos de concreto, madeira, 
alvenaria de vedação e estrutural. Dentre os elementos de concreto armado encontram-se pilares, placas e 
vigas. 
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Quadro 1 - Principais estudos brasileiros experimentais em escala real, em elementos 
estruturais e em altas temperaturas 

Fonte Objetivo da pesquisa 
Tipo e 

instituição 

Pinto (2005) 
Determinação de um modelo de taxa de carbonização transversal a grã 

para o Eucalyptus citriodora e E. grandis utilizando peças de madeira com 
pequena dimensão e vigas estruturais 

Tese 
USP 

Gomide (2008) 
Colunas esbeltas de pequeno diâmetro mistas de aço preenchidas com 

concreto em situação de incêndio 
Dissertação 
UNICAMP 

Sant’ Anna (2009) 
Pilares mistos esbeltos em aço preenchidos com concreto, de seção 

quadrada, em situação de incêndio 
Dissertação 
UNICAMP 

Leite Júnior (2009) 
Colunas mistas esbeltas de aço preenchidas com concreto de alta 
resistência em temperatura ambiente e em situação de incêndio 

Tese 
UNICAMP 

Britez (2011) 
Avaliação de pilares de concreto armado colorido de alta resistência 

submetidos a elevadas temperaturas 
Tese 
USP 

Rosemann (2011) 
Resistência ao fogo de paredes de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 

pelo critério de isolamento térmico 
Dissertação 

UFSC 

Rigão (2012) 
Comportamento de pequenas paredes de alvenaria estrutural frente a 

altas temperaturas 
Dissertação 

UFSM 

Schäfer (2015) 
Análise da influência de elevadas temperaturas em revestimento de 

argamassa utilizando blocos cerâmicos em mufla e ensaio de paredes de 
alvenaria 

Dissertação 
UNISINOS 

Bolina (2016) 
Avaliação experimental da influência dos requisitos de durabilidade na 
segurança contra incêndio de protótipos de pilares pré-fabricados de 

concreto armado 

Dissertação 
UNISINOS 

Moreira (2017) 
Estudo da influência do teor de umidade na resistência ao fogo de placas 

maciças pré-fabricadas de concreto 
Dissertação 
UNISINOS 

Souza (2017) 
Avaliação da influência da espessura do revestimento argamassado e do 

carregamento no comportamento da alvenaria frente a altas temperaturas 
com sistemas de vedação estrutural em tamanho real 

Dissertação 
UNISINOS 

Bueno (2019) 
Avaliação da resistência ao fogo de paredes de alvenaria de blocos 

cerâmicos com instalações prediais 
Dissertação 
UNISINOS 

Simonetti (2020) 
Avaliação do comportamento ao fogo de placas de vedação de concreto 

com inserção de resíduos de pneus inservíveis 
Tese 

UNISINOS 

Sylverio e Figueiredo 
(2020) 

Avaliação da resistência ao fogo do concreto para revestimento de túneis 
utilizando ensaio de resistência ao fogo 

Artigo 
USP 

A maior parte das pesquisas encontradas utiliza um forno vertical normatizado para a avaliação experimental, 
que é comum para avaliação de pilares, placas e paredes divisórias com e sem função estrutural. O ensaio de 
lajes ou de outros elementos horizontais exige equipamento de resistência ao fogo específico, em geral, 
forno horizontal, que atenda aos critérios normativos. No Brasil, é possível encontrar fornos para elementos 
horizontais em escala real na Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, e recentemente 
no itt Performance, na UNISINOS. 

4.2 Resultados de avaliação experimental da resistência ao fogo de elementos estruturais 

A pesquisa apresentada no Quadro 1 mostra que o maior número de ensaios é voltado para estruturas de 
concreto devido a esse material ser o mais empregado na construção civil brasileira.  

O concreto é reconhecido pela sua boa resistência em temperaturas elevadas em virtude de suas 
características térmicas, tais como a incombustibilidade e a baixa condutividade térmica. Além disso, o 
concreto não exala gases tóxicos ao ser aquecido (MEHTA; MONTEIRO, 2014). No entanto, a classificação dos 
sistemas construtivos frente à resistência ao fogo através de ensaios experimentais é mais assertiva que 
métodos tabulares ou simulações computacionais. 
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Outro fator relevante para o estudo experimental deste material é o seu comportamento em elevadas 
temperaturas, que pode apresentar desplacamento e degradação em diferentes níveis. Como fenômenos de 
degradação frente a altas temperaturas dependem de uma série de fatores, torna-se mais fidedigno 
entender o processo em escala real e de forma experimental.  

Quando outros materiais são agregados ao concreto, a combustíveis ou a outros com características 
desconhecidas, obtém-se um novo produto que deve ser avaliado quanto ao seu desempenho ao fogo (ONO, 
2007). Simonetti (2020) avaliou o comportamento ao fogo de placas de vedação de concreto, elaboradas 
com material reaproveitado de pneus inservíveis, utilizando fibras metálicas recicladas e agregados 
reciclados de borracha de pneu inservível. O concreto com maior teor de adição de borracha, frente à 
resistência ao fogo, apresentou sinais de desplacamento explosivo, reforçando o alerta realizado por Ono 
(2007) quanto à necessidade de avaliação de novos compósitos que alteram a composição ou as 
propriedades originais do concreto. 

Ao estudar a influência do teor de umidade na resistência ao fogo de placas maciças pré-fabricadas de 
concreto, Moreira (2017) observou que os menores teores de umidade estavam presentes em amostras com 
idades de cura mais elevadas, apresentando melhor desempenho quando submetidas a altas temperaturas. 
Costa e Britez (2011) destacam que os experimentos envolvendo concreto submetido a elevadas 
temperaturas deveriam ser realizados em amostras com pelo menos um ano de idade, para que o teor de 
umidade, a maturidade e o grau de hidratação sejam mais compatíveis com as edificações de concreto 
existentes e em pleno uso, sujeitas à ocorrência de incêndio. 

Britez (2011) realizou a avaliação de pilares de concreto armado, colorido e de alta resistência, submetidos a 
elevadas temperaturas, sendo um programa experimental pioneiro. Quanto aos resultados obtidos no ensaio 
principal de simulação de incêndio, destaca-se que o pilar protótipo de concreto colorido armado de alta 
resistência teve um bom desempenho, comportando-se de forma íntegra e que o emprego de óxido de ferro 
(Fe2O3), principal originalidade da pesquisa, pode atuar também como um excelente termômetro natural, 
auxiliando na avaliação da estrutura pós-incêndio através de indicadores colorimétricos. 

Ainda sobre o concreto de alta resistência, Leite Júnior (2009) investigou o efeito do fogo em colunas esbeltas 
de aço com e sem preenchimento em concreto de alta resistência, submetidas a diferentes níveis de carga. 
Ao final da pesquisa, o autor constatou que o preenchimento das colunas esbeltas de aço com concreto de 
alta resistência propiciou melhorias significativas no tempo de resistência ao fogo dessas colunas. 

Complementando o estudo em pilares de concreto, Bolina (2016) avaliou experimentalmente a influência 
dos requisitos de durabilidade na segurança contra incêndio de protótipos de pilares pré-fabricados de 
concreto armado. O autor observou que os parâmetros de durabilidade do concreto influenciaram no grau 
de desplacamento, havendo preponderância do diâmetro das barras e da espessura de cobrimento no tempo 
de resistência ao fogo dos pilares. 

Quanto à resistência ao fogo do concreto para revestimento de túneis, Sylverio e Figueiredo (2020) explicam 
que o lascamento explosivo pode ser apontado como uma condição crítica em relação aos outros efeitos de 
deterioração. Isso porque a sua ocorrência diminui a espessura resistente da estrutura e elimina a ação de 
proteção das camadas superficiais em relação ao restante do revestimento. 

Em comparação com o concreto, foi possível notar que o estudo em escala real de elementos de madeira em 
situação de incêndio é mais escasso, talvez por não ser um método construtivo amplamente utilizado no 
Brasil como em outros países, como o wood frame nos Estados Unidos. O Núcleo de Referência em 
Tecnologia da Madeira e o WoodRise – Congresso Mundial de Construção Civil em Madeira – colocam em 
pauta a construção de prédios de madeira. 

Em relação às estruturas de madeira, Pinto (2005) considera a taxa na qual a madeira se converte em carvão 
determinante para a avaliação da resistência ao fogo, pois o colapso de elementos estruturais de madeira e 
de seus derivados, quando expostos ao fogo, ocorre principalmente pela redução da área resistente da seção, 
devido à carbonização. A autora explica que a resistência ao fogo de estruturas de madeira depende, 
portanto, das dimensões da seção transversal que são reduzidas gradualmente ao ser exposta ao fogo. Uma 
sugestão da autoria é o investimento em pesquisas para a caracterização e a determinação da taxa de 
carbonização das espécies de madeira brasileira. 
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Paredes de alvenaria em geral apresentam boa estanqueidade, não sendo observada a passagem de gases 
aquecidos, podendo ser empregadas onde um alto nível de resistência ao fogo seja exigido. Rosemann (2011) 
adiciona que paredes com revestimento de argamassa apresentam resistência ao fogo em tempo superior 
às amostras sem a aplicação de revestimentos, podendo chegar a um aumento de até 80% no tempo de 
resistência ao fogo. Souza (2017) e Schafer (2015) complementam que a espessura do revestimento em 
argamassa interfere no comportamento ao fogo de paredes de alvenaria, incidindo em melhora nas 
propriedades de isolamento térmico das paredes. Rigão (2012) ressalta que o tipo de agregado usado nas 
argamassas de revestimento influencia na perda de massa e na estabilidade do material quando submetidas 
a altas temperaturas. 

Rosemann (2011) indica que o preenchimento com areia dos alvéolos dos blocos pode dobrar o tempo de 
resistência ao fogo de paredes de alvenaria, quando comparadas a paredes sem o preenchimento, sendo 
uma alternativa interessante do ponto de vista técnico e econômico. Bueno (2019) aponta que, nas regiões 
com aberturas de instalações prediais que permitem a passagem de gases quentes, a superfície não exposta 
às altas temperaturas perde sua capacidade de isolamento em um menor tempo em comparação à superfície 
no entorno, o que reduz a resistência ao fogo de sistemas de compartimentação.  

Além dos trabalhos descritos no Quadro 1, com foco em estruturas, observa-se o desenvolvimento de 
pesquisas em outros segmentos da segurança contra incêndio. Como exemplo, o estudo de Oliveira (2007) 
buscou avaliar a resistência ao fogo de diferentes tipos de tubulações com compostos vinílicos, usadas em 
sistemas de chuveiros automáticos, concluindo que o maior teor de cloro na composição aumenta a 
resistência ao fogo das tubulações.  

5. Conclusões

As principais considerações sobre a avaliação experimental de elementos estruturais em situação de 
incêndio, frente à resistência ao fogo, considerando as pesquisas apresentadas ao longo da seção 4, podem 
ser pontuadas em: 

 Em relação aos materiais, as adições ou substituições no concreto, assim como os agregados em
argamassas, trazem mudanças na composição dos materiais utilizados que podem causar variações
no seu comportamento em situação de incêndio, refletindo no sistema construtivo utilizado;

 A predominância de estudos sobre elementos de concreto em comparação aos demais, como
elementos metálicos ou em madeira, mostra a relevância desse material para a construção civil
brasileira no atual cenário;

 A avaliação experimental de elementos estruturais em situação de incêndio, sob carga, e em escala
real, implica a aquisição de equipamentos de grandes dimensões e de custo elevado, sendo a sua
operação e funcionamento complexos. Tendo em vista essas dificuldades, são poucos os núcleos de
pesquisa brasileiros com tal capacidade.

É necessário enfatizar a importância do estudo do comportamento de elementos estruturais exposto a altas 
temperaturas, buscando preencher as lacunas técnicas e científicas acerca dessa temática. A contribuição 
para a segurança contra incêndio vai além da proteção patrimonial quando se entende a seriedade dos danos 
ocorridos num sinistro, buscando a preservação da vida dos usuários e das equipes de resgate.  
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Resumo: A termografia de infravermelho, aplicada como técnica de inspeção de fachadas no estudo de 
patologias, possui várias vantagens, onde se destaca: ser uma técnica não destrutiva, poder ser aplicada à 
distância, e fornecer os resultados imediatamente na forma de um termograma. Assim, é possível não só 
fazer o mapeamento de fissuras, mas também avaliar o grau de severidade dessas fissuras. Para isso se 
emprega a termografia quantitativa e se analisa os valores dos contrastes térmicos que indicam diferenças 
nque dependem da largura das fissuras. O objetivo deste estudo é observar em laboratório como evolui o 
contraste Delta T para duas condições de fissuras, a saber larguras de 1,0mm e 3,0mm. Para tal se 
desenvolveu um programa experimental de laboratório, em que em condições de aquecimento e 
arrefecimento se estudam os perfis de evolução do Delta T, associados as fissuras estudadas. Os resultados 
mostram perfis distintos do comportamento do contraste Delta T o que significa que é possível em campo 
identificar a severidade da degradação. Dessa forma se consegue quantificar a degradação nas fachadas de 
modo a auxiliar em estudos de patologias ou de vida útil.  

Palavras-chave: fachada; fissuras; termografia de infravermelho; grau de dano. 

Abstract: Infrared thermography applied as a facade inspection technique in the study of pathologies has 
several advantages, which stand out as being a non-destructive technique, being able to be applied at a 
distance, and providing the results immediately in the form of a thermogram. Thus, it is possible not only to 
map cracks, but also to assess the degree of severity of these cracks. For that, quantitative thermography is 
used and the values of the contrasts that indicate differences in the crack regions are analyzed. The purpose 
of this study is to observe in the laboratory how the Delta T contrast evolves for two crack conditions, namely 
widths of 1.0mm and 3.0mm. To this end, an experimental laboratory program was developed, in which 
under heating and cooling conditions, the evolution profiles of Delta T are studied, associated with the 
studied cracks. The results show different profiles of the Delta T contrast behavior, which means that it is 
possible in the field to identify the severity of degradation. In this way it is possible to quantify the 
degradation on the façades in order to assist in studies of pathologies or service life and degradation. 

Key Words: facade, cracks, infrared thermography, damage. 
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1. Introdução

A fissuração é uma das principais patologias observadas nas fachadas dos edifícios. Geralmente, se observa 
grande incidência da mesma em fachadas expostas a grande incidência da radiação solar, bem como também 
em zonas do topo do edifício (Souza e Bauer, 2018). A degradação por fissuração afeta a integridade da 
fachada o que leva a possíveis riscos estruturais. Por outro lado, uma vez que ocorram fissuras, outros 
agentes de degradação podem atuar mais incisivamente, como é o caso da chuva dirigida que pode infiltrar 
pelas fissuras. Sob outro enfoque, o aumento da fissuração é observado com o aumento da idade dos 
edifícios (Souza et al, 2018; Silvestre e Brito, 2018; Bauer et al., 2015). Essa tendência de comportamento 
tem como uma das principais causas o efeito cumulativo das ações climáticas sobre a fachada com o aumento 
associadoa da degradação (Bauer et al., 2016). 

As inspeções de fachada são inseridas em processos de manutenção, de forma preventiva conforme define 
o plano de manutenção do edifício, e de forma preditiva quando é necessária a correção de alguma patologia
observada (Flores-Collen et al.,2011). A inspeção de fachadas permite também o mapeamento de danos, e a
partir das quantificações decorrentes é possível estudar a degradação e a vida útil (Nascimento et al., 2016).
A execução da inspeção geralmente é uma atividade de logística complexa. Na maioria das vezes  efetuada
com o edifício em uso, sem interrupção das atividades de seus usuários.

A termografia de infravermelho como técnica de inspeção apresenta várias vantagens: não é destrutiva, pode 
ser feita a distâncias razoáveis (mais de 20 m), e fornece o resultado de forma imediata através de um 
termograma (Bauer et al.,2016). Dado ao fato de que as patologias de fachada alteram localmente o fluxo de 
calor, é possível identificar, regiões mais quentes ou mais frias nos termogramas. Esse contraste é utilizado 
tanto para identificar a região com defeito, como também de forma quantitativa estabelecer associações 
com o grau de dano (Bauer et al.,2016). A técnica de inspeção usualmente empregada é a termografia 
passiva, onde se utiliza as variações de fluxo de calor originadas pelo meio ambiente (Maldague, 2001). Nesse 
caso, o entendimento do comportamento térmico da fachada, bem como das características do clima, em 
particular a incidência solar, são decisivos nas definições da inspeção (Maldague, 2001).  

Se de uma forma a inspeção termográfica é vantajosa, de outra existem vários pontos críticos que devem ser 
mencionados. As condições de fluxo de calor sobre a fachada são dinâmicas ao longo do dia, o que faz com 
que os contrastes de temperatura, que identificam as patologias, se alterem de forma significativa. Isso 
significa que existem frequentemente situações em que é impossível mapear as patologias, principalmente 
quando o fluxo de calor é muito baixo (Freitas et al., 2014; Bauer et al. 2015). Sob outro enfoque, quando se 
busca quantificar o grau de dano de uma patologia, é necessário trabalhar com a termografia quantitativa. É 
necessário mensurar as temperaturas (região com defeito e sem defeito) de modo a determinar a severidade 
de uma patologia. Assim é necessário empregar avaliações precisas de parâmetros como: emissividade, 
temperatura aparente refletida, distância, umidade relativa, dentre outros. Nessa abordagem são estudadas 
evoluções e diferenças relativas entre as temperaturas obtidas dos termogramas. Maldague (2001) cita 
quatro funções de contraste principais, dentre elas: contraste absoluto,  contraste corrido, contraste 
normalizado e contraste padrão. O contraste mais empregado  é o absoluto conhecido também como Delta-
T (Bauer et al. 2016, Freitas et al., 2014), que é utilizado no presente estudo. 

Para a investigação termográfica da fissuração, com finalidade de estudar o grau de dano, é necessário o 
entendimento de diferentes comportamentos associados ao fluxo térmico. Em termos gerais se observa que 
no início do aquecimento as fissuras são regiões mais frias. Já quando ocorre inversão do fluxo térmico (após 
cessar a incidência do sol) as fissuras são caracterizadas como regiões mais quentes (Bauer et al., 2016, Bauer 
et al., 2018). Nessa mesma abordagem, a quantificação do Delta-T é diferenciada em função de 
características das fissuras (profundidade, largura). Existem questões importantes ainda não resolvidas, que 
dizem respeito a entender qual o padrão de evolução das temperaturas e do contraste, nas etapas de 
aquecimento e arrefecimento. Com base nesses padrões podem ser definidos os momentos ideais para se 
fazer as inspeções (maiores contrastes) e identificados comportamentos e valores que  se associam ao grau 
de dano, além de obviamente, efetuar o mapeamento das fissuras. Este estudo se propõe a investigar o 
comportamento termográfico (em laboratório) de fissuras com larguras definidas, em ciclos de aquecimento 
e de arrefecimento de modo a contribuir no entendimento dos fenômenos envolvidos. 
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2. Materiais e métodos

O programa experimental utiliza um conjunto grande de definições que envolvem a definição e construção 
dos corpos-de-prova, o método controlado de aquecimento e arrefecimento e a definição de critérios para 
obtenção das temperaturas e contrastes nos termogramas. O estudo se foca na investigação do 
comportamento de fissuras lineares de largura 1,0 e 3,0 mm, na profundidade de 10,0 mm. As variáveis 
independentes são as larguras de fissuras e as variáveis dependentes são: temperaturas ao longo do tempo, 
Delta-T ao longo do tempo, ambos na etapa de aquecimento e arrefecimento. A Tabela 1 mostra a 
identificação das fissuras estudadas. 

Tabela 1 – Características das fissuras estudadas 

Identificação Largura (mm) Profundidade (mm) Tipo 

A 1,0 10,0 Linear 

B 3,0 10,0 Linear 

2.1 Definições dos corpos-de-prova 

Os corpos-de-prova são placas de argamassa nas dimensões de 180X400 mm, com espessura de 50 mm, 
conforme ilustra a Figura 1. Todo o perímetro da placa é revestido com isolante térmico na espessura de 35 
mm. Esse cuidado é para que o fluxo térmico predominante seja no sentido da profundidade da placa. As
placas são previamente fissuradas de modo a se obter fissuras lineares com a profundidade de 10 mm e
largura de 1 mm (Placa A) e 3 mm (Placa B).

Figura 1 – (a) Detalhes dos corpos-de-prova; (b) Fotografias das placas A (1,0 mm) e B (3,0 mm) 

2.2 Método de aquecimento e arrefecimento 

O aquecimento das placas é promovido por um dispositivo de lâmpadas infravermelho, divididas em dois 
conjuntos dispostos a esquerda e direita da placa de estudo (Figura 2). A potência ajustada é de 700W. A 
distância entre as lâmpadas e a placa é de 90 cm. A câmara termográfica se posiciona ao centro, a uma 
distância de 230 cm das placas, de modo que sejam eliminados quaisquer problemas de reflexão oriunda do 
dispositivo de aquecimento.  

O período de aquecimento definido é de 120 minutos, após o qual as lâmpadas são imediatamente desligadas 
se iniciando então o arrefecimento. Todo o ciclo tem uma duração de 240 minutos. As temperaturas máximas 
observadas são da ordem de 55 a 60° C. Para cada análise é feita uma repetição do experimento. 
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Figura 2 – Dispositivo de ensaio para o aquecimento e arrefecimento 

2.3 Critérios e definições para as avaliações termográficas 

As definições dos parâmetros de referência para análise termográfica quantitativa foram determinados 
preliminarmente em um ciclo de aquecimento e arrefecimento. A temperatura aparente refletida foi 
determinada de acordo com a norma ASTM E 1862-97. Para a fase de aquecimento o valor determinado é 
de 32,7°C, e para o arrefecimento de 27,6°C. A emissividade foi determinada no método da fita padrão de 
acordo com a Norma ASTM 1933-99. O valor determinado corresponde a 0,89.  

A câmara termográfica é uma Flir T-400 com lente telescópica de 15° acoplada. A especificação e os ajustes 
a utilizar são: faixa de temperatura  -20 a 120°C, faixa espectral 7,5 a 13,0µm, resolução  320 x 240 pixels, 
IFOV  0,820 mrad. A obtenção dos termogramas é definida para uma frequência de 1 imagem a cada 4 
minutos, ao longo dos 240 minutos do ciclo. 

Na análise dos termogramas é apresentado o contraste absoluto (Delta T). O mesmo é calculado pela 
equação (1) a seguir. 

 Delta T(t) = 𝑇𝑑 (𝑡) − 𝑇𝑛𝑑 (𝑡)   (1)  

Onde: Delta T(t) é a diferença de temperatura (contraste) no tempo t, Td(t) é a temperatura da área com 
defeito (fissura) no tempo t ; Tnd(t) é a temperatura da área sem defeito no tempo t. 

Para obter Td e Tnd se emprega o software Quick Report v 1.2. A cada pixel do termograma obtem-se um 
valor de temperatura. É possível exportar para uma planilha os valores de temperatura. O presente estudo 
utiliza a obtenção dos valores por meio de linhas de referência, conforme ilustra a Figura 3. No termograma 
são traçadas 3 linhas paralelas à fissura de cada lado, e exportadas para a planilha (Figura 3-a). Na análise 
dessas linhas, considera-se como espúrias as linhas cujos valores de temperatura medidos se afastam de mais 
de um desvio padrão da média dos valores.  Das linhas restantes se calcula a nova média que corresponde 
ao valor de Tnd. Para determinação de Td, é traçada uma linha transversal à fissura (Figura 3-a) e exportada 
para a planilha. A análise dessa linha mostra um comportamento similar à Figura 3-b para a etapa de 
arrefecimento. Neste caso toma-se o valor da temperatura do pixel mais aquecido a qual corresponde à Td. 
Raciocínio inverso ocorre quando se tem o regime de aquecimento onde se toma o valor de temperatura do 
pixel de menor valor. 
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Figura 3 – (a) Termograma ilustrando as retas de determinação de Td e Tnd; (b) Perfil de temperatura ao longo dos 
pixels na reta transversa à fissura para determinação de Td (arrefecimento) 

3. Resultados

A observação do comportamento capturado pelos termogramas é mostrada nas Figuras 4 e 5. Para ambas as 
fissuras (A e B), no início do aquecimento as fissuras aparecem mais frias do que as regiões próximas sem 
defeito (Figura 4-a e Figura 5-a). Com a evolução do ciclo, o comportamento se caracteriza, ainda na etapa 
de aquecimento, por um aumento das temperaturas, e uma menor visualização das fissuras, que passam a 
apresentar temperaturas mais próximas da temperatura da região sem defeitos. Na Figura 4-b se observa 
que a fissura já é pouco visível aos 68 minutos (Fissura A). No mesmo tempo, a Fissura B (Figura 5-b) já mostra 
outra condição, em que a fissura é perfeitamente identificada no termograma. Com a evolução do 
aquecimento, e também com a transição do ciclo de aquecimento para arrefecimento, haverá um momento 
em que o fluxo térmico será nulo, e nessa condição a Td será igual a Tnd, sem visualiação da fissura. 

Figura 4 – Termogramas ilustrando o comportamento no aquecimento e arrefecimento para a fissura A. 

Para o arrefecimento se idenfifica uma tendência similar para ambas as fissuras, ou seja, de apresentar Td 
superior a Tnd. Isso é ilustrado nas Figuras 4-c e 4-d, e também 5-c e 5-d. 

1334



Investigação de fissuras em fachadas com a termografia de infravermelho – estudos de laboratório 

Figura 5 – Termogramas ilustrando o comportamento no aquecimento e arrefecimento para a fissura B. 

A análise da evolução das temperaturas (Td e Tnd) para cada situação (A e B) é necessária para entendimento 
dos comportamentos em estudo. A Figura 6-a apresenta a evolução das temperaturas para a Td, enquanto 
que a Figura 6-b traz a evolução para Tnd. Se constata que ambas as fissuras partem da mesma temperatura, 
correspondente a 25° C, que é a condição de repouso do sistema. Na fase inicial se evidencia uma evolução 
do aquecimento como resposta à energia fornecida pelas lâmpadas. Se observa que a Fissura A (1,0 mm) tem 
um perfil de aquecimento em que tanto Td como Tnd, apresentam temperaturas superiores à Fissura B (3,0 
mm). A largura da fissura parece diferenciar o comportamento encontrado. A fissura B, por possuir abertura 
muito maior que a A, permite trocas de convecção localizadas que geram temperatura inferiores comparadas 
à Fissura A, de menor abertura. Essa situação influencia também a Tnd, uma vez que essas temperaturas são 
obtidas em regiões próximas as fissuras (Figura 3-a). 

Para a condição de arrefecimento (após 120 min.),  o comportamento se inverte, ou seja, para a fissura B os 
valores de Tnd e Td são superiores. Nessa condição, o fluxo de calor ocorre do interior da placa para as 
superfícies em todas as direções. O termograma fornece as temperaturas observadas na face frontal da placa, 
onde estão as fissuras. Para esse caso, a fissura B, de maior abertura gera uma maior resistência térmica ao 
fluxo transversal de calor (no plano da face). Disso decorre que as temperaturas medidas são superiores na 
fissura (Td) e na região vizinha a mesma (Tnd). Maldague (2001) alerta para temperaturas superiores 
oriundas dessa condição. 

Figura 6 – (a) Evolução da temperatura na fissura (Td); (b) Evolução da temperatura na região sem defeito (Tnd). 

O contraste Delta T obtido a partir dos termogramas é apresentado na Figura 7. No aquecimento o contraste 
é maior nos momentos iniciais conforme observado nas Figuras 4 e 5. Com o crescimento das temperaturas 
o Delta T diminui. Esse fato é decorrente do aquecimento geral do sistema, onde as temperaturas aumentam
no sentido da profundidade da fissura. Esse ponto é importante pois no caso das inspeções de campo a
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diminuição do Delta T implica em dificuldades para identificação das anomalias. Assim as condições de início 
ou inversão de fluxo são as mais propícias para a vistoria por apresentarem maior Delta T 

A fissura A evolui de forma decrescente nos valores de Delta T no aquecimento, sendo que o mesmo se torna 
nulo aos 98 minutos. A fissura B apresenta valores de Delta T bem mais altos (em módulo) em todo o 
aquecimento. Esse comportamento permite definir um critério para o grau de dano atribuído à fissuração. 
Fissuras com maior abertura apresentam Delta T superior no aquecimento. No arrefecimento a fissura A 
possui maiores valores de Delta T do que na etapa anterior de aquecimento, sendo, entretanto, inferiores ao 
da Fissura B. Com a evolução do arrefecimento os valores de Delta T tendem a diminuir até a condição de 
equilíbrio ao final do ensaio. Como critério para as inspeções, se pode observar que ambas as fissuras são 
identificáveis com valores distintos de Delta T no período de arrefecimento. Assim se pode afirmar que no 
arrefecimento se tem condições mais adequadas para estudar essas duas fissuras. 

Figura 7 – Delta T nas etapas de aquecimento e arrefecimento para as fissuras A e B. 

5. Conclusões

A investigação da aplicação da termografia quantitativa para estudo e avaliação de danos de fissuração 
permite enumerar as seguintes principais conclusões: 

a. Ao se empregar a termografia quantitativa no estudo de fissuras é evidente que o grau de dano
avaliado pela abertura das fissuras pode ser identificado. Essa abordagem traz importantes
contribuições no estudo da degradação, uma vez que não se faz somente o mapeamento das fissuras,
mas é possível categorizá-las em função de sua largura.

b. Uma vez que a aplicação da termografia para estudo de patologias se baseia nas características do
fluxo térmico e em como os defeitos perturbam esse fluxo, é possível associar os resultados da
inspeção termográfica com a largura das fissuras em função do padrão de comportamento e dos
valores do Delta T;

c. Fissuras com maior abertura apresentam valores maiores (em módulo) de Delta T, seja no
aquecimento ou no arrefecimento. Isso permite usar o Delta T para classificar a severidade das
fissuras em vistorias.

d. O melhor momento para detectar e avaliar as fissuras é em torno de 150 minutos de ensaio, já na
fase de arrefecimento . Nessa condição se tem os maiores valores de contraste para ambas as fissuras
investigadas. Em campo essa situação é particular a cada caso, principalmente considerando o grau
de exposição ao sol das fachadas do edifício. Todavia a tendência é a mesma, no sentido de avaliar a
fissuração no instante inicial do arrefecimento.

e. A tendência da diminuição do fluxo térmico no arrefecimento ou a estabilização do mesmo no
aquecimento tendem a diminuir os valores de Delta T, dificultando a classificação da severidade das
fissuras.
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Resumen: En muchos países desarrollados, resulta cada vez más habitual el uso de pavimentos drenantes 
para la construcción de veredas, estacionamientos y entradas de vehículos, pudiendo ser de asfalto u 
hormigón. 

El pavimento drenante se produce utilizando componentes convencionales. Es fundamental una elección 
sensible de los mismos en su diseño para garantizar durabilidad, satisfacción en su uso y sostenibilidad del 
proyecto, dada por su ciclo de vida, costo energético de la obtención de materiales, impacto 
medioambiental de su fabricación, su puesta en obra y su uso durante su vida útil. La elección de los 
componentes dependerá de las necesidades de respuesta (mecánica e hidráulica), posibilidad de 
mantenimiento, tecnología de equipos y materiales disponibles en cercanía a la planta de hormigón o 
asfalto o al predio del proyecto, y del presupuesto económico asignado al proyecto. 

Este artículo presenta experiencias de hormigones drenantes que incluyen la consideración de los 
conceptos de ciclo de vida para establecer un mecanismo de toma de decisión que pueda adaptarse a los 
diferentes escenarios constructivos del hormigón drenante y destaca la importancia de la selección de los 
materiales componentes. 

Los estudios de ciclo de vida en pavimentos drenantes aún se encuentran en etapa inicial, aunque ya es 
posible visibilizar que el ACV es fundamental para orientar la planificación y la toma de decisiones en la 
elección de los materiales constituyentes. 

Palabras claves: pavimento drenante, componentes, ciclo de vida. 

Abstract: In many developed countries, it is increasingly common to use draining pavements for sidewalks, 
parking lots and driveways construction, which it can be made of asphalt or concrete. 

Draining pavements is produced using conventional constituents. A sensible choice of these in its design is 
essential to guarantee durability, satisfaction in its use and sustainability of the project (given by its life 
cycle, energy cost of obtaining materials, environmental impact of its manufacture, its implementation and 
its use during its useful life). The components choice will depend on response needs (mechanical and 
hydraulic), possibility of maintenance, equipment technology and materials available close to the concrete 
plant or the project site, and the economic budget assigned to the project. 

This article presents experiences of draining concrete that include the consideration of life-cycle concepts to 
establish a decision-making mechanism that can be adapted to the different construction scenarios of 
draining concrete and highlights the importance of the selection of constituent materials. 

Life-cycle studies in draining pavements are still in the initial stage, although it is now possible to see that 
LCA is essential to guide planning and decision-making in the choice of constituent materials. 

Keywords: draining pavement, constituents, life-cycle. 
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1. Análisis del Ciclo de Vida

Con el aumento de conciencia sobre la previsión y prevención de impactos ambientales relacionados con la 
construcción, se ha acrecentado el interés en desarrollar métodos para comprender y abordar mejor estos 
impactos. Una de las técnicas en desarrollo para este propósito es el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). El ACV 
puede identificar oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de los productos y servicios en cada 
fase de su ciclo de vida y establecer indicadores que contribuyan a la toma de decisiones sostenibles en 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, por ejemplo: definiendo prioridades y 
planificando estratégicamente. 

El ACV se centra en los posibles impactos ambientales desde la adquisición de las materias primas, 
producción, uso, tratamiento posterior al uso, reciclaje hasta su disposición final. Los estudios de ACV se 
componen de cuatro fases: objetivo y alcance; inventario del ciclo de vida; evaluación de impacto; e 
interpretación (ISO 14040, 2006). 

1.2. ACV de los pavimentos 

La literatura actual demuestra una amplia gama de implicaciones de carga ambiental asociadas con los 
pavimentos (Santero y Horvath, 2009; Giustozzi, et al., 2012). Chiu et al (2008) demostraron que las 
acciones dirigidas al desarrollo sostenible en los proyectos de construcción de pavimentos pueden reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y su costo de ciclo de vida. Sin embargo, aún existen 
conceptos sin desarrollar como es el de los pavimentos drenantes. En la literatura se encuentran pocos 
estudios sobre el ciclo de vida de estos pavimentos y los beneficios ambientales que se pueden lograr 
mediante la retención de agua y la consecuente reducción de los problemas relacionados con las 
inundaciones y la recarga hídrica. 

Taylor y Patten (2002) han demostrado que los pavimentos de hormigón a base de cemento Portland 
pueden disminuir la cantidad de combustible consumido en comparación con los pavimentos construidos 
con asfalto. 

Huang et al. (2009) realizaron un ACV sobre un caso de estudio en Reino Unido de una ruta con pavimento 
asfáltico en el que los agregados naturales fueron reemplazados parcialmente con residuos de vidrio y 
cenizas de incineración. Los resultados se compararon con un pavimento convencional utilizando 
únicamente agregados naturales. La mezcla de asfalto, la producción de betún y agregados naturales 
consumieron, respectivamente, aproximadamente el 62%, 23% y 6% de la energía total y, en consecuencia, 
produjeron más emisiones que los otros procesos. El uso de materiales reciclados redujo el consumo de 
ligante asfáltico en aproximadamente un 7%, el ahorro de 5.766 toneladas de agregados y el reciclaje de 
579 y 989 toneladas de residuos de vidrio y cenizas de incineración, respectivamente. El transporte del 
agregado natural representó más del 61% de todo el uso de diésel, debido a la larga distancia de transporte 
(193 km). El vidrio y las cenizas se obtuvieron de fuentes locales y el uso de diésel para transportar asfalto 
fue solo del 17%, ya que el proyecto estaba ubicado muy cerca de la planta de asfalto (6,4 km).  

Los resultados de este estudio muestran la gran dependencia de la ubicación del proyecto vs. los materiales 
utilizados, los cuales interfieren significativamente con los impactos ambientales del ciclo de vida. 

Santero y Horvath (2009) evaluaron el potencial de calentamiento global de los pavimentos convencionales 
en Estados Unidos, analizando varios componentes como: extracción y producción de materiales, 
transporte, equipos utilizados, absorción de carbono, islas de calor, rugosidad superficial del pavimento, 
resistencia a la rodadura, albedo, entre otros. La Figura 1 muestra la emisión de dióxido de carbono (en Mg 
CO2 equivalente) por kilómetro de ruta durante 50 años. Las barras grises muestran variaciones del 
potencial de calentamiento global, mientras que las barras negras muestran los valores extremos de cada 
componente. Los resultados demuestran la amplia gama de posibles impactos a los componentes del ciclo 
de vida del pavimento. Este impacto varía desde valores insignificantemente hasta 60.000 Mg de CO2e/km 
de ruta durante 50 años. 
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Figura 1 – Impacto del potencial de calentamiento global para los componentes del ciclo de vida del pavimento. 
Fuente adaptada: Santero y Horvath (2009) 

1.2.1. ACV de los pavimentos drenantes 

En los últimos años, el uso de hormigón drenante como material de pavimentación en aplicaciones viales 
de bajo tránsito ha ganado importancia debido a sus aspectos ambientales positivos. Debido al mayor uso 
de hormigón drenante en la industria del pavimento, Chandrappa y Biligiri (2016) afirman que existe un 
gran margen para futuras investigaciones que lo convertirá en un material prometedor para pavimentos 
sostenibles en el futuro. 

Yuan et al. (2018) compararon los impactos ambientales y económicos de la fabricación de adoquines 
drenantes (10% de porosidad) con los adoquines convencionales en China. La unidad funcional utilizada en 
el estudio fue de 1 m². Todos los insumos de materias primas, consumo de energía, transporte, residuos y 
descarga de efluentes se calcularon utilizando la unidad funcional y sólo se consideraron las etapas de 
producción y obtención de materias primas. Los resultados mostraron que el cemento fue el material que 
causó mayor impacto ambiental en los adoquines drenantes. El resultado del análisis demostró que, si el 
consumo de cemento se redujera en un 5%, el impacto ambiental general se reduciría en 
aproximadamente un 2,21%. El coeficiente de permeabilidad de los bloques fue de 1,8x10-² m/s. Así, 
durante un período de servicio de 3 años, los adoquines tendrían una capacidad de infiltración de aguas 
pluviales de 2,01 m³ por 1 m² de área. Se destaca la importancia de reducir el consumo de cemento. 

En definitiva, el estudio del ciclo de vida del hormigón drenante aún cuenta con pocas experiencias en el 
ámbito internacional y se justifican las experiencias que aporten resultados para avanzar en el 
conocimiento de este material. 

2. Hormigón drenante

El hormigón drenante es un material “respetuoso” con el medio ambiente. Se recomienda que se utilice 
como capa superior de los sistemas de pavimento diseñados para recolectar aguas pluviales en la superficie 
con el objetivo de evitar inundaciones durante lluvias intensas, recargar el agua subterránea, reducir el 
efecto de isla de calor urbano y eliminar los contaminantes de la escorrentía de aguas pluviales. Además, el 
hormigón drenante permite producir hormigón más sostenible y ecológico utilizando materiales reciclados 
de construcción y demolición (Rahman et al., 2015).  

En la Figura 2 se muestra un modelo de la estructura del hormigón drenante. Las partículas del agregado 
grueso, por lo general de un sólo tamaño, forman el esqueleto de hormigón y la pasta de cemento o el 
mortero unen dichas partículas (Yang y Jiang, 2003). Esta configuración permite que el agua pueda percolar 
rápidamente a través del hormigón en detrimento de su resistencia mecánica. Un hormigón drenante típico 
puede tener un contenido de vacíos que varía de 15 a 30%, una tasa de percolación de 0,25 a 6,10 mm/s, 
una densidad de 1.600 a 2.000 kg/m³ y una resistencia a la compresión de 2 a 28 MPa.  (ACI 522, 2010) 
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Figura 2 – Modelo esquemático de hormigón drenante (Yang y Jiang, 2003). 

Cuando el hormigón se somete a carga, ésta se transfiere a través de la pasta (materiales cementicios y 
suplementarios + agua + aditivos) entre agregados. La resistencia del agregado es superior a la de la pasta, 
el espesor de la pasta es muy fino y la interfaz entre los agregados resulta relativamente débil. Por lo tanto, 
aumentar el espesor/superficie de pasta (sin disminuir los espacios vacíos) y mejorar la resistencia del 
aglutinante son las claves para mejorar la resistencia del hormigón drenante. El tamaño de las estructuras 
de los poros (espacios vacíos) y los espesores de la pasta se pueden identificar utilizando un microscopio 
electrónico de barrido, una tomografía computarizada o una tomografía de rayos X (Torres et al., 2015).  

La Tabla 1 proporciona rangos típicos de proporciones de materiales para hormigones drenantes (NRMCA, 
2004). 

Tabla 1. Valores típicos de proporciones en la dosificación de los hormigones drenantes NRMCA (2004). 

Material Proporciones 

Material cementicio (mc) [kg/m³] 270 - 415 

Agregado (fino Af, grueso Ag) [kg/m³] 1190 - 1480 

Relación a/mc, en peso* 0,27 - 0,34 

Relación Ag/mc, en peso* 4 - 4,5 : 1 

Relación Af/Ag, en peso** 0 - 1 : 1 

* Se han usado relaciones más altas, pero reduce significativamente las resistencias y la durabilidad
** La adición de agregado fino disminuirá el contenido vacío y aumentar la resistencia

En los pavimentos drenantes, la estructura del pavimento puede estar compuesta por una combinación de 
capas, las cuales son: subbase drenante, base drenante, capa de lecho drenante (cuando aplique) y 
superficie drenante, dimensionada para soportar cargas de tráfico, distribuir tensiones en la subrasante y 
permitir la filtración del agua (NBR 16416, 2015). 

El hormigón drenante se produce utilizando componentes convencionales. 

2.1. Agregados 

Diferentes autores han estudiado y proponen la utilización de agregados redondeados y triturados, tanto 
normales como livianos, para hacer hormigón drenante. Se debe considerar que cualquiera de ellos debe 
cumplir con los requisitos de ASTM D448 y C33/C33M (en Argentina: Reglamento CIRSOC  201 y Normas 
IRAM  1505, 1520 y 1627). El contenido de agregados finos está limitado porque tiende a comprometer la 
conexión del sistema de poros (volumen de espacios vacíos). La utilización de agregado fino puede 
aumentar la resistencia a la compresión y la densidad pero como consecuencia, reducir el caudal de agua a 
través de la masa de hormigón drenante. Sin embargo, hay investigadores que han llegado a la conclusión 
de que la incorporación de 5% a 10% de arena fina, como una relación de masa de agregado fino a 
agregado grueso, es óptima para mejorar la resistencia sin afectar significativamente la porosidad (Iowa 
State University Report, 2006 y Abou Zeid et al., 2010).  

La calidad del agregado en el hormigón drenante es tan importante como en el hormigón convencional. 
Deben evitarse las partículas alargadas o escamosas, debe estar limpio y libre de recubrimientos, como 
polvo o arcilla, u otros químicos absorbidos que puedan afectar negativamente la interfase pasta-agregado 
o la hidratación del material cementicio. La humedad del agregado al momento de mezclar es importante,
considerando condición óptima de saturada superficie seca (SSS). De lo contrario, un agregado seco puede
resultar en una mezcla que carece de la trabajabilidad para la colocación y compactación y un agregado
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demasiado húmedo pueden contribuir al drenaje de la pasta, causando una obstrucción del volumen de 
espacios vacíos previsto. 

El Instituto Americano del Hormigón (ACI, American Concrete Institute) sugiere el uso de agregados gruesos 
de un sólo tamaño o de tamaños entre 19 y 9,5 mm para hormigones drenantes (ACI 522, 2010). Sin 
embargo, algunos investigadores han usado agregados gruesos de menor tamaño entre 9,5mm y 2,36 mm 
a los fines de aumentar las resistencias mecánicas (Nguyen et al., 2014). Según Crouch et al. (2007) el uso 
de agregado grueso de menor tamaño da como resultado mayor resistencia a la compresión que el uso de 
agregado grueso de mayor tamaño y una distribución de porosidad similar. Otra investigación llevada a 
cabo en la Universidad Estatal de Iowa indica que el uso de agregado de un sólo tamaño proporciona una 
mayor tasa de permeabilidad, pero con una baja resistencia a la compresión del hormigón (Kevern et al., 
2014). También se han utilizado agregados de un sólo tamaño de hasta 25mm. Los agregados más grandes 
proporcionan una superficie más rugosa, lo que mejora la adherencia neumático-pavimento, la resistencia 
al deslizamiento y en consecuencia la seguridad. Para pavimentos de poco tráfico y estacionamientos, se 
prefieren los agregados de menor tamaño ya que su apariencia es más atractiva. 

Además del tamaño de los agregados, la mineralogía, textura, forma y distribución granulométrica también 
influyen en la resistencia mecánica, la permeabilidad y la durabilidad a largo plazo del hormigón drenante. 
La irregularidad en la forma de los agregados influye en la disposición de las partículas o el modo/equipo de 
compactación que se deba adoptar.  Los agregados de partículas redondeadas requieren menos esfuerzo 
de compactación que los agregados de partículas angulosas y según experiencias realizadas por Maguesvari 
y Narasimha (2013) el uso de agregados con partículas angulosas reduce las resistencias mecánicas del 
hormigón drenante. Sin embargo, las experiencias realizadas en el Centro de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia de Materiales y Calidad (CINTEMAC) en Córdoba, Argentina demuestran que se obtuvieron 
mejores resistencias en mezclas con agregados de partículas angulosas, tipo “piedra partida”, en lugar de 
redondeadas, tipo “canto rodado”, respetando para ambos casos un sólo tamaño de 9,5mm (Rautenberg, 
2017).  

Según Cosci et al. (2015) la mineralogía del agregado influye más en la distribución de los vacíos que el 
tamaño de las partículas. Los agregados utilizados son generalmente granito, dolomita, piedra caliza y 
cuarcita.  

2.2. Materiales cementicios 

Similar al hormigón convencional, en el hormigón drenante es posible utilizar cemento portland Tipo I y II 
de acuerdo con ASTM C150 y C1157 y cemento portland mezcla que cumplen con ASTM C595 y C1157 (en 
Argentina Normas IRAM 50000, 500001 y 1624).  

2.2.1. Materiales cementicios suplementarios (MCS) 

Además, se pueden usar materiales cementicios suplementarios (MCS) como cenizas volantes, puzolanas 
(ASTM C618) y escoria de alto horno granulada molida (ASTM C989) para modificar o mejorar el 
desempeño del hormigón, el tiempo de fraguado, la tasa de desarrollo de resistencia, permeabilidad, etc.  

Lian y Zhuge (2010) informaron que el uso de humo de sílice sin superplastificante puede no ser efectivo 
para aumentar la resistencia y la razón para este fenómeno es que la inclusión de humo de sílice daría lugar 
a la floculación de la pasta de cemento y, por lo tanto, intensificar la naturaleza porosa de la mezcla, 
evitando así el incremento de la resistencia. Las largas moléculas de superplastificante podrían envolver la 
pasta de cemento provocando la desfloculación y, por lo tanto, mejorando la resistencia.  

Khankhaje et al. (2017), en su investigación realizada sobre hormigón drenante sostenible mediante el 
reemplazo parcial del cemento por cenizas de combustible de aceite de palma, concluyen que el uso de 
este MCS contribuye a un mayor contenido de vacíos, mayor permeabilidad, menor resistencia a la 
compresión y tracción que los hormigones drenantes sin MCS. Sin embargo, la resistencia a la tracción y a la 
compresión obtenidas estuvieron dentro del rango aceptable para rutas de bajo tránsito y 
estacionamientos. Además, el uso de cenizas de combustible de palma contribuirá a reducir los materiales 
de desecho de la industria. 
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De acuerdo con la revisión de la literatura, no existe una estandarización de las características y porcentajes 
ideales de MCS que se pueden incorporar a las mezclas de hormigón drenante con el fin de brindar 
resultados específicos en las resistencias mecánicas y la permeabilidad. 

2.3. Agua 

CIRSOC IRAM calidad 

El agua hidrata el cemento para formar la unión entre las partículas del agregado, generando una mezcla 
trabajable y proporcionando su resistencia mecánica final. Debido a que el hormigón drenante es muy 
sensible a los cambios en el contenido de agua, la cantidad precisa de agua es crítica y por lo tanto es 
necesario realizar ajustes in-situ (CIP 38). 

Según NRMCA (2004), la relación a/mc típica se indica en la Tabla 1, presentada anteriormente. Las 
relaciones a/mc más bajas reducen significativamente la trabajabilidad y provocan una cohesión 
inadecuada debido a la reducción de los enlaces entre las partículas. Un contenido de agua muy bajo 
también impide el curado adecuado del hormigón y una falla prematura de la superficie por 
desprendimiento (CIP 38). L relaciones a/c más altas pueden conducir a mezclas menos trabajables que 
fomentan la segregación y una permeabilidad consecuentemente más baja debido al bloqueo de los 
huecos. En la Figura 3 se ilustra lo expuesto mediante el ensayo de Han-Squeeze NRMCA, (2004). 

Figura 3. Ensayo de Hand-Squeeze. Muestras de hormigón drenante con diferentes contenidos de agua, formados en 
una bola: (a) muy poco contenido de agua, (b) cantidad adecuada de agua y (c) demasiado contenido de agua. Fuente 

adaptada: NRMCA, (2004). 

2.4. Aditivos 

Al igual que en el hormigón convencional, se pueden utilizar aditivos químicos en hormigón drenante para 
lograr propiedades mejoradas o diferentes. Los retardadores o aditivos estabilizadores de la hidratación se 
usan comúnmente para superar los problemas asociados con el tiempo de fraguado rápido del hormigón 
drenante, mientras que un reductor de agua de alto rango siempre se usa para ayudar en la colocación de 
la mezcla de hormigón drenante actuando como un lubricante entre agregados entrelazados debido a su 
baja trabajabilidad. Los aditivos incorporadores de aire se utilizan en países con períodos de temperaturas 
bajo cero, reducen el daño en el hormigón drenante por congelamiento-deshielo. Los aditivos 
modificadores de la viscosidad son útiles para prevenir el escurrimiento de la pasta (Phillips J., 2009). Los 
aditivos químicos utilizados deben cumplir con ASTM C 494, mientras que ASTM C 260 rige los aditivos 
incorporadores de aire. 

2.5. Otros 

También se están usando diferentes agentes poliméricos y microfibras con el fin de aumentar la resistencia 
y la durabilidad (Wu et al., 2017). Las microfibras son útiles para prevenir el agrietamiento por contracción 
plástica y pueden mejorar la resistencia a la abrasión y la durabilidad al congelamiento y deshielo. Un 
estudio realizado por Kevern et al. (2014), especifica la dosis de fibra óptima para procurar permeabilidad y 
resistencia a la abrasión entre 1,5 kg/m³ y 3,0 kg/m³, con longitud de fibra de 56mm. 

3. Discusiones

La revisión realizada en este trabajo presenta estudios cuyos resultados demuestran la sostenibilidad que 
aportan los pavimentos drenantes, considerados como infraestructuras verdes. 

(a) (b) (c) 
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 Para estos pavimentos, los estudios de ACV aún presentan heterogeneidad en las unidades funcionales, 
límites de evaluación, fases, procesos, parámetros y datos mínimos evaluados, entre otros componentes. 
Por lo tanto, se dificulta comparar los resultados y evaluar los impactos ambientales causados por estos 
sistemas de drenaje durante sus ciclos de vida. 

Se presenta el amplio abanico de materiales constituyentes factibles de usar en hormigones drenantes: 
agregados gruesos de partículas redondeadas o angulosas, tamaños de partículas que van desde 2,36mm a 
25mm, gradación única o fraccionada, agregados naturales o reciclados, distintos contenidos de agregados 
finos en porcentaje de agregado grueso, cemento portland normal o mezcla reemplazo del cemento por 
MCS (humo de sílice, ceniza volante,  cenizas de combustible de aceite de palma, escoria de alto horno, 
etc.), incorporación de fibras y aditivos (retardador de fragüe, reductor de agua, incorporadores de aire).  

La elección de los constituyentes del hormigón drenante quedará sujeto a los materiales disponibles en la 
cercanía (o no) al proyecto y del criterio final adoptado por el proyectista justificado por un ACV que 
abraque desde la obtención de las materias primas hasta su puesta final en obra. 

4. Conclusiones

Debido al aumento de áreas impermeables y el consecuente aumento de inundaciones en áreas urbanas, la 
insuficiencia de los sistemas tradicionales de drenaje urbano es cada vez más notoria. La tendencia es que 
los eventos de inundaciones y otros problemas relacionados con la recarga y contaminación de los recursos 
hídricos crecerán en los próximos años debido al calentamiento global y los cambios provocados por el 
hombre. De esta forma, aumenta la importancia de utilizar nuevos sistemas de drenaje sostenibles para 
mejorar la permeabilidad de las superficies y restaurar el ciclo hidrológico natural. Estos sistemas incluyen a 
los pavimentos drenantes. 

Los estudios de ACV revisados proporcionan una estimación de la sostenibilidad de los pavimentos 
drenantes. Sin embargo, aún existe la necesidad de una metodología capaz de proporcionar resultados más 
precisos sobre los impactos ambientales provocados por estos pavimentos. Por lo tanto, la evaluación no 
debe estar vinculada sólo a los beneficios ambientales relacionados con su vida útil, sino que también son 
necesarias en los pasos que preceden y siguen a la vida útil. 

Si bien los estudios de ciclo de vida en pavimentos drenantes aún se encuentran en etapa inicial, el ACV es 
una herramienta fundamental para orientar la planificación y la toma de decisiones en la elección de los 
materiales constituyentes, conduciendo a sistemas que consideren el aumento de los recursos hídricos y la 
reducción de desastres naturales e impactos ambientales. El hormigón drenante es un material versátil y 
factible de aplicar en pavimentos independientemente de la ubicación del proyecto, materiales y 
tecnologías disponibles, reforzando así su concepto y aporte como parte de los sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 
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Resumem: Hacia 1890 se habían multiplicado las asociaciones de inmigrantes que reunían a los extranjeros 
de una misma nacionalidad, las que fueron denominadas de Socorros Mutuos y tenían como finalidad brindar 
ayuda al inmigrante italiano y a su familia en diversos aspectos de su realidad. 

En Concordia, los inmigrantes italianos se congregaron en tres asociaciones. La única que ha perdurado en el 
tiempo hasta la ciudad es la Società Italiana di Mutuo Soccorso “Unione Meridionale”, conocida como 
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión Meridional” o simplemente Colectividad Italiana.  

Esta institución fue fundada a principios del siglo XX, más precisamente el 4 de septiembre de 1904, por un 
grupo de inmigrantes del sur de Italia, quienes compraron el terreno sito en calle Pellegrini 1094 de la ciudad 
de Concordia (domicilio actual de la institución). Tenía como finalidad brindar ayuda al inmigrante italiano y 
a su familia en diversos aspectos de su realidad, especialmente en salud, economía, y educación. Tenía como 
principios la unión, la solidaridad, y el progreso. La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión Meridional” 
es un caso prototípico que une la tradición italiana con la solidaridad mutualista en la provincia de Entre Ríos, 
una de las más ricas en afluencia inmigratoria. 

Su elegante edificio fue declarado de interés patrimonial por la Municipalidad de Concordia en junio de 2011. 
La Sociedad Italiana es una institución sin fines de lucro, que en la actualidad basa sus acciones y actividades 
en la promoción de la cultura italiana.  

Posee un frente elegante con gran despliegue decorativo, un grupo escultórico realizado por Ciro Agrillo, 
representando a la familia italiana, símbolo del mutualismo en la Argentina del siglo XIX, y el escudo de Italia. 

Es un edificio entre medianeras de una sola planta. La fachada presenta un pequeño retiro desde la línea 
municipal y se encuentra ornamentada con importantes elementos, destacándose una escultura central que 
corona el ingreso principal. Consta de un hall de acceso el cual constituye el espacio edificado más antiguo 
de la institución. Éste comunica con dos oficinas (una en cada lateral) y con el salón principal. En la parte 
posterior se encuentra el sector de servicios que actualmente ocupa todo el ancho del terreno. El mismo está 
comunicado con el pequeño patio frontal a través de un pasillo de servicio que recorre el lateral Norte de la 
parcela.  

La Puesta en valor del edificio, consiste en una primera etapa en la intervención en la fachada, habiéndose 
realizado las siguientes tareas: relevamiento de las patologías existentes, que provocan y originan el 
deterioro, patologías en la ornamentación exterior, en grietas y fisuras. Posteriormente, se abordó el 
tratamiento de las mencionadas patologías, siempre teniendo en cuenta lo primordial de mantener la imagen 
original en el edificio. 
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Las tareas realizadas, además de relevamiento, consistieron en limpieza del frente, extracción de vegetación 
invasiva, sellado de juntas y grietas, extracción de elementos metálicos en desuso, y terminación con material 
de frente. 

Una siguiente etapa, incluirá tratamiento en carpinterías, restauración y pintura de aberturas y rejas, y nueva 
iluminación del frente. 

Palabras clave: Patrimonio. Palacio. Patologías. Restauración. Plan de Intervención. 

Abstract: By 1890, the immigrant associations that brought together foreigners of the same nationality had 
multiplied, which were called Mutual Reliefs and their purpose was to provide help to the Italian immigrant 
and his family in various aspects of their reality. 

In Concordia, Italian immigrants congregated in three associations. The only one that has lasted in time to 
the city is the Società Italiana di Mutuo Soccorso "Unione Meridionale", known as the Italian Society of 
Mutual Aids "Meridional Union" or simply Italian Collectivity. 

This institution was founded at the beginning of the 20th century, more precisely on September 4, 1904, by 
a group of immigrants from southern Italy, who bought the land located at 1094 Pellegrini street in the city 
of Concordia (current address of the institution). Its purpose was to provide help to the Italian immigrant and 
his family in various aspects of their reality, especially in health, economy, and education. Its principles were 
union, solidarity, and progress. The Italian Society for Mutual Aids "Southern Union" is a prototypical case 
that unites the Italian tradition with mutual solidarity in the province of Entre Ríos, one of the richest in 
immigration influx. 

This elegant building was declared of heritage interest by the Municipality of Concordia in June 2011. The 
Italian Society is a non-profit institution, which currently bases its actions and activities on the promotion of 
Italian culture. 

It has an elegant front with a great decorative display, a sculptural group made by Ciro Agrillo, representing 
the Italian family, a symbol of mutualism in 19th century Argentina, and the coat of arms of Italy. 

It is a one-story building between party walls. The fraont pesents a small retreat from the municipal line and 
is ornamented with important elements, highlighting a central sculpture that crowns the main entrance. It 
consists of an access hall which constitutes the oldest built space of the institution. This communicates with 
two offices (one on each side) and with the main hall. At the back is the service sector that currently occupies 
the entire width of the land. It is connected to the small front patio through a service corridor that runs along 
the north side of the plot. 

The enhancement of the building, consists of a first stage in the intervention on the façade, having carried 
out the following tasks: survey of existing pathologies, which cause and originate deterioration, pathologies 
in the exterior ornamentation, in cracks and fissures. Subsequently, the treatment of the aforementioned 
pathologies was addressed, always taking into account the essential of maintaining the original image in the 
building. 

The tasks carried out, in addition to surveying, consisted of cleaning the front, removal of invasive vegetation, 
sealing of joints and cracks, removal of disused metal elements, and finishing with front material. 

A next stage will include treatment in carpentry, restoration and painting of Windows and door, and bars, 
and new front lighting. 

Keywords: Heritage. Palace. Pathologies. Restoration. Intervention Plan. 
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