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RESUMO 

 

Motivada pelo crescente índice de acidentes envolvendo aspectos patológicos 
estruturais no Brasil, este trabalho vem mostrar um estudo dos principais problemas, 
e suas respectivas soluções. Apresentando assim, métodos de prevenção da 
patologia e explorar sobre a recuperação de estruturas identificadas com patologia. 
Será discutido também a respeito da falta de relevância que a manutenção preventiva 
tem em relação ao controle de patologia em estruturas de concreto armado, visto que 
no Brasil esse não é um ponto que seja cobrado e fiscalizado com tamanha rigidez.  
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ABSTRACT 

 
The motivation for the increase of the anxiety index is the following: in Brazil, this work 
shows a study of the main problems, and their solutions. This document, method and 
methods to prevent the patology and explore about the recovery of structures with 
patology. It will also be discussed the significance of the lack of relevance in relation 
to preventive maintenance in relation to the control of pathologies in structures in 
reinforced concrete, since in Brazil. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início dos tempos, o homem vive em processo de evolução, tanto em 

civilização quanto em relação a construção civil. A procura pelo melhoramento na 

estabilidade e segurança dos matérias e estruturas que pudessem ser adaptadas a 

suas necessidades se inovam constantemente, surgindo assim, novas técnicas, 

métodos e materiais mais eficientes. 

O concreto armado é uma dessas evoluções, surgida na Europa no século XIX, 

ganhou o mundo, pois a união do aço com o concreto, possibilitava uma maior 

trabalhabilidade, esbeltes e resistência à estrutura, algo nunca visto antes. Em 

nenhum outro país a tecnologia do concreto armado foi tão predominante quanto no 

Brasil, seja em grandes ou pequenas cidades, sua presença é sempre maioria. 

(BENEVOLO, 1976). 

Com o contínuo surgimento e crescimento de novas técnicas de construção, 

percebe-se a aparição de falhas que não havia sido previstas previamente em projeto. 

A má utilização de materiais, a imperícia e erros de projeto, pode vir a apresentar um 

progresso não esperados, ocasionando assim mais gasto para o proprietário. 

Esse método construtivo tem um custo considerável em qualquer tipo obra 

para o consumidor, e grande parte desse custo é associado a manutenção e 

recuperação das estruturas. No entanto, este pode ser aumentado com falhas de 

projeto e execução. A imperícia no processo construtivo pode gerar graves 

consequências futuras. Com tudo isso, quais grandes vantagens em um estudo bem 

elaborado de melhoramento de projeto e execução e manutenção de estrutura de 

concreto armado? 

Este trabalho tem por objetivo geral, fazer uma revisão bibliográfica sobre o 

tema patologia nas construções de concreto armado. Visando assim estudar seus 

problemas, causas e soluções.  Sendo assim, espera-se de modo específico: 

apresentar o conceito de patologia e suas causas, explorar sobre os principais tipos 

de patologia do concreto armado, e sobre a recuperação de estruturas identificadas 

com patologia além de enfatizar sobre a importância da manutenção preventiva 

principalmente quando se fala em estruturas em CA. 
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Dentro deste trabalho de pesquisa, foram selecionados artigos entre 1998 e 

2015. É tido um determinado período de tempo para que seja consultado todo tipo de 

pesquisa em fontes como internet, livros renomeados, monografias, entre outros. O 

caminho percorrido será todo tipo de pesquisa em que abranger o tema previsto, em 

especial: As patologias encontradas nas estruturas em concreto armado. Sendo 

assim, para que o conteúdo se enriqueça da forma mais clara possível. 
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1 PROCESSO HISTÓRICO E MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NO 

CONCRETO ARMADO 

 

1.1  EVOLUÇÃO DAS ESTRUTURAS 

 

A preocupação com a construção de estruturas que fossem adaptáveis as 

necessidades da civilização pré-histórica, sejam elas habitacionais, laborais ou de 

infra estruturas de grande porte, fizeram com que a humanidade adquirisse um grande 

acervo histórico e científico de conhecimento relacionado a ciência de construir. Tendo 

a possibilidade de desenvolver grande experiência em relação ao aprimoramento de 

cálculos, análise de estruturas, as qualidades e necessidades que cada material 

relaciona-se e consequentemente a tecnologia de construir. (SOUZA E RIPPER, 

1998). 

Foi na Europa no Século XIX onde o concreto teve grande aceitação e seu 

crescimento de grande importância mundial, porém, com tamanho progresso a 

exposição ao risco se torna inevitável. Muitos erros de médio e longo prazo surgiram 

de acordo com o processo de desenvolvimento, mas foi a partir deles que estudos 

foram elaborados, e com isso o desenvolvimento científico e histórico a respeito de 

novas técnicas construtivas e de recuperação foram desenvolvidos.  

Mesmo com estudos aprofundados sobre erros apresentados, é inevitável a 

presença de falhas e erros que ainda não tiveram soluções. A imperícia é um dos 

fatores para que algumas estruturas apresentem mau desempenho em sua vida útil, 

dando início a uma possível deterioração estrutural, podendo ser relacionadas às 

ações mecânicas, movimentações de origem térmica, má qualidade do material ou 

até mesmo o envelhecimento natural da estrutura. (ABNT, 2003). 

 

1.2 CONCEITO DO CONCRETO ARMADO 

 

Se comparado aos demais produtos destinados à construção civil, o concreto 

armado é algo bem recente. Sua utilização passou a ser bastante efetiva a cerca de 

100 anos atrás, quando a percepção pela vantagem de sua utilização foi observada, 

e desde então tem sido umas das técnicas mais utilizadas mundialmente pela indústria 

construtiva. (CLÍMACO 2005). 
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Segundo NBR 6118 ABNT (2014), as estruturas de concreto armado podem 

ser definidas aquelas cujo comportamento estrutural depende da aderência entre 

concreto e armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das 

armaduras antes da materialização dessa aderência. 

Para Botelho e Marchetti (2010), estruturas como: lajes, vigas, bancos, entre 

outros, são uma ligação solidária de concreto, (sendo assim, uma pedra artificial com 

fragmentos de rocha, cimento e água) em comunhão com um material resistente a 

tração, no caso o aço.  

 

1.3 CONCEITO DE DURABILIDADE E VIDA ÚTIL  

 

Por serem conceitos que têm uma certa semelhança, muita das vezes os 

mesmos podem ser confundidos. 

Segundo a NBR 6118 ABNT (2014), a durabilidade das estruturas de concreto 

depende em sua grande maioria, da combinação das atitudes que devem ser 

coordenados pelo autor do projeto e o cliente, sendo sempre levado em consideração 

as condições de uso, inspeção e manutenção. Já a vida útil, é definida pelo período 

de tempo que se mantem as características do concreto em que não haja intervenções 

significativas e sempre atendendo os requisitos de uso e manutenção pré-

estabelecidos pelo projetista e construtor. 

O conceito de durabilidade para Rostam, citado por Andrade (1997) pode ser 

difícil de ser quantificado e usado de maneira frequente no cotidiano. Segundo Jonh 

et. Al (2002 apud  CONSOLI; REPRTTR, 2009)  a “durabilidade depende muito mais 

do conhecimento do que os próprio recursos, não é uma qualidade intrínseca dos 

materiais”. 

A vida útil de um material pode ser estabelecida quando as propriedades, 

dependendo das suas condições de uso, já são consideradas inseguras e sua 

recuperação se torna inviável economicamente, sendo assim, a durabilidade de uma 

estrutura de concreto armado pode ser demonstrada pelo gráfico de desempenho 

versus tempo, conforme figura 1. 
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Figura 1: - Fases de desempenho de uma estrutura durante sua vida útil. 

 

 Fonte: Andrade, 1997 

 

Pode-se observar com a figura 1 que a medida em que há a necessidade de 

manutenção e reparos decorrente de inúmeros fatores, sua funcionalidade pode ser 

afetada. Além da perda da funcionalidade da estrutura, é visível que com a 

necessidade de reparos, o custo também cresce remetendo a lembrança da Lei de 

Sitter . 

 

1.4 CONCEITO DA PATOLOGIA NO CONCRETO ARMADO 

Segundo Souza e Ripper (1998), “Designa-se genericamente por Patologia das 

estruturas esse novo campo da engenharia das construções que se ocupam das 

origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das 

falhas e dos sistemas de degradação das estruturas”. 

Para Helene (1992), os fenômenos patológicos apresentam geralmente 

sintomas externos, de onde pode-se levar ao pensamento de qual natureza, origem e 

mecanismos podem ter gerado o problema. Há manifestações patológicas que são 

mais frequentes e muita das vezes ignoradas, seja ela na etapa do projeto, execução 

ou utilização. Ainda se falando nos pensamentos de Helene, os problemas patológicos 

de maior intensidade, ocorrência e consequentemente risco nas estruturas de CA são 

a corrosão da armadura do concreto, as fissuras e as flechas nas estruturas. 
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Já a NBR 6118 ABNT (2014), enfatiza como manifestação patológica em 

estruturas a lixiviação por ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas, que 

dissolvem o composto hidratado da pasta de cimento; a expansão por ação de águas 

ou solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a 

reações expansivas e deletérias; a expansão por ação das reações entre os álcalis do 

concreto e agregados reativos também seria um dos possíveis problemas. 

Porém a patologia em estruturas não é destinada apenas aos estudos de 

problemas ou anomalias encontradas nas estruturas, mas também a projetos, custos 

e mais amplamente as reações químicas e a formação do engenheiro civil. Nota-se 

que durante muito tempo os estudos giraram em entorno do método da execução 

priorizando sempre o ato de construir. Porém percebe-se que ao decorrer do processo 

evolutivo das construções, outros aspectos foram se destacando no segmento da 

engenharia civil, entre eles, destacam-se os históricos e econômicos, dando início 

assim a um novo segmento da engenharia.   

O estudo das manifestações patológicas, prioriza a divulgação das principais e 

mais corriqueiras patologias encontradas nas estruturas e em seguida sua 

consequente evolução, levando em consideração que, sempre que uma manifestação 

patológica for identificada e sanada, menos será seu custo financeiro. Sendo assim, 

além da correção do problema ser mais fácil, o gasto financeiro será 

consideravelmente menor. (ANDRADE, 1997).  

Essa afirmação pode ser demonstrada pela “Lei de Sitter” que mostra os custos 

aumentando devido uma progressão geométrica de razão cinco (HELENE, 1997). 

Sendo assim dividindo as etapas construtivas em quatro períodos, sendo elas em 

consideração que se trata de uma edificação, sendo elas: elaboração do projeto, 

execução, manutenção preventiva e corretiva, pode-se levar em consideração que 

cada correção feita, levará a um custo que segue uma progressão geométrica de 

razão cinco, conforme indicada na figura 2.   
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Figura 2: – Evolução dos custos pela fase de intervenção (Regra de Sitter). 

 

Fonte: SITTER, 1984 apud HELENE, 1997 

 

Conforme observado na figura 2, entendesse que o custo financeiro é algo a 

ser levado em consideração ao se falar em patologia, pois a cada negligencia ou 

imperícia, a oneração pode ser considerável.   
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2 PRINCIPAIS TIPOS DE PATOLOGIA EM CONCRETO ARMADO E SUA 

ORIGEM 

A patologia apresentada pelas estruturas de concreto armado podem ser 

causadas por vários fatores, entre eles estão, a possibilidade de haver falha humana, 

tanto no projeto quanto na execução, incompatibilidade entre os diversos matérias que 

são utilizados para execução de uma estrutura, entre outros fatores.  

Para que possa ser de fácil entendimento das causas e origens patológicas, 

foram divididos em três grupos: causas intrínsecas de manifestações patológicas, 

causas extrínsecas, e processo físico de deterioração do concreto armado. Dentro 

desses grupos será tratado as principais causa de patologia de cada grupo 

mensionado.  

 

2.1 CAUSAS INTRÍNSECAS DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Segundo Souza e Ripper (1998), classificam-se por causas intrínsecas os 

processos de deterioração das estruturas que são inerentes a elas mesmas, que nada 

mais é que as reações que ocorrem internamente entre os materiais de uma estrutura, 

seja na fase de execução ou de uso. Podendo ter influência de causa humana, 

externa, de acidente ou por causa do próprio material. 

 

2.2 FALHA HUMANA DURANTE A CONSTRUÇÃO 

A falta de mão de obra qualificada, em sua grande maioria pode causar 

consequências indesejadas nas estruturas. Muitas das vezes as falhas podem estar 

no projeto, antes mesmo da execução. (SANTOS, 2015) 

A deficiência no momento da concretagem, inadequação de escoramentos de 

formas, deficiência nas armaduras, utilização incorreta dos materiais de construção e 

inexistência de controle de qualidade, são alguns dos principais erros causadores de 

patologia nas estruturas. (SANTOS, 2015) 
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Figura 3: – Principais incidências de patologia em estruturas de concreto 

armado no Brasil. 

 

      

Fonte: Piancastelli (2014) 

 

2.3  FALHA DE CONCRETAGEM 

Alguns fatores são de grande relevância  na execução da concretagem, tendo 

como destaque, o transporte, adensamento, e cura. (SANTOS, 2015) 

Ao falar de transporte de concreto, algo que se deve levar um consideração é 

o tempo, tanto o concreto feito in loco quanto o usinado, deve ter um planejamento de 

transporte para que não haja imprevistos que faça com que sua pega comece a 

acontecer, perdendo assim, a fluidez necessária para o seu lançamento. O transporte 

em local adequado também é de suma importância para que não haja o fenômeno 

conhecido como adensamento do concreto. (SANTOS, 2015) 

Para Neville (2013), não dá para falar de adensamento sem citar o lançamento 

do concreto, pois os dois caminham paralelamente. O adensamento é um processo 

que tem como finalidade retirar ou reduzir ao máximo os vazios do concreto de 

maneira a conferir a este, maior resistência mecânica e acomodação do concreto nas 

formas e por entre as armaduras. E essa etapa só terá um bom resultado se o 

lançamento for feito com as devidas precauções, para que haja assim uma maior 

qualidade na resistência, impermeabilidade e durabilidade do concreto endurecido.  

A cura do concreto é outro fator muito importante num processo construtivo, 

segundo Souza, Ripper, (1998) e Neville, Brooks, (2013), para se obter uma qualidade 

satisfatória em uma estruturas, o cuidado no processo da cura do concreto é de suma 
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relevância. A procura por impedir a evaporação da água necessária para a hidratação 

do cimento e por consequência a resistência do material, a falta de cuidado nesse 

processo pode atingir não apenas a resistência, mas também a durabilidade do 

concreto, fazendo com que o mesmo não tenha um rendimento esperado, vindo até 

mesmo a se romper.  

Há vários métodos de cura para o concreto, e a escolha pelo melhor 

procedimento vai depender de vários fatores, dentre eles pode se levar em 

consideração, tipo de material disponível na obra tamanho e formato da estrutura, 

condições climática, além do aspecto econômico. Os principais métodos que pode-se 

observar nos canteiros de obra são: molhagem constante, aspersão, irrigação, 

alagamento, cobertura com tecido ou manta úmida e cura química. (SANTOS, 2015) 

 

Figura 4: – Tempo mínimo de cura do concreto conforme a relação água – 

cimento e o tipo de cimento.  

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 

 

2.4  ESCORAMENTO E FORMAS INADEQUADAS 

Conforme Takata (2009), o processo de execução das formas é muito 

importante pois elas servem como delimitadores do concreto e das barras de aço, o 

cuidado em seguir o projeto, principalmente nas medidas, sempre será de suma 

importância. O cuidado na escolha da madeira além da montagem e travamento 

também faz-se necessário para que na hora da concretagem, as mesmas não venham 

a se deformar ou até mesmo abrir podendo gerar um problema patológico. 

Por mais que tudo ocorra bem com a concretagem e aparentemente nada tenha 

dado errado, se no processo de retirada das formas e escoramento o tempo não for 

levado em consideração, patologias e até mesmo acidentes podem ocorrer. No tempo 
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de cura deve ser levado em consideração o tipo cimento, tipo de cura e cálculo 

estrutural.  (SANTOS, 2015) 

 

Figura 5: – Acidente ocasionado por escoramento mal feito. 

 

Fonte: G1 – O GLOBO, 2012 

 

2.5  DEFICIENCIA DE ARMADURAS 

Segundo Santos (2015), são várias as possibilidades de se obter falhas na 

disposição das barra de aço, podem tem como principais causas, a má interpretação 

de projeto, podendo gerar assim, uma inversão da posição das barras, ou até mesmo 

erro de cálculo das ferragens. 

Mas, mesmo que o cálculo esteja correto e a armadura esteja montada 

corretamente, outro fator pode ser bem relevante, no caso, o deslocamento de 

pessoas sobre a estrutura no momento da concretagem, as ferragens podem vir a se 

movimentar, sendo muito comum em lajes, gerando assim, uma alteração na 

disposição das barras de acordo com projeto. 

Para Botelho e Marchetti (2010), outro fator deve ser levado em consideração 

que é o cobrimento das armaduras, o mesmo deve ser levado em consideração as 
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necessidades da ABNT. Caso esse fator não seja levado em consideração, pode 

haver uma corrosão prematura da estrutura. 

 

2.6 MÁ UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

A falta de perícia na escolha do tipo e qualidade do material a ser utilizado na 

obra é um caso mais comum do que se possa imaginar. Mas o que nem sempre é de 

ciência de todos é que esse tipo de negligencia pode vir a ocasionar problemas 

irreparáveis no futuros. Geralmente onde mais se vê esse tipo de imperícia é na 

escolha do concreto, aço e aditivo. (SANTOS, 2015) 

A especificação do tipo de resistência (fck) do concreto a ser utilizado na obra 

deve ser especificada em projeto, e o não cumprimento do exigido pode ocasionar 

danos na estrutura. (SANTOS, 2015) 

O aço também é um material muito importante na construção, assim como a 

resistência do concreto o tipo e bitola do aço também deve ser especificado em 

projeto. A especificação incorreta, ou a não utilização do aço correto pode gerar 

patologias como pequenas fissuras a até mesmo colapso da mesma. 

Os aditivos tem por característica alterar a propriedade do concreto, o mesmo 

tem por finalidade reduzir pontos fracos, aumentar a qualidade do concreto e reduzir 

custos e se utilizado de maneira incorreta pode vir gerar a deterioração da estrutura. 

(SANTOS, 2015) 

 

2.7  FALTA DE CONTROLE DE QUALIDADE 

Para Thomaz (1989), a necessidade de uma pessoa qualificada tecnicamente 

para exercer  cargo de controle da execução de um serviço é de suma importância, 

para o seja cumprido tudo o que foi especificado no projeto. Pois o controle da 

execução do serviço pode diminuir a possibilidade de deterioração precoce da 

estrutura. 

Sabe-se que o concreto e o aço são os materiais mais utilizados para se obter 

a resistência e durabilidade de uma estrutura, por isso é de uma importância o controle 

para que tudo seja executado de acordo com o solicitado em projeto.   
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2.8 FALHA HUMANA 

Segundo Santos (2015), as falhas humanas estão ligadas ao quesito, 

manutenção das estruturas quando referidos as causas intrínsecas. E para esse caso 

a manutenção se torna um conjunto de medidas preventivas programadas. 

 

2.9 CAUSAS NATURAIS   

Como o nome já diz, as causas naturais de patologia nesse caso não são 

ligadas a falhas humanas ou de máquinas. Mas sim a forma em que a estrutura irá 

reagir as ações naturais do ambiente e seus esforços solicitantes. (SANTOS, 2015) 

 

2.10 ESTRUTURA POROSA DO CONCRETO 

Para Fusco (2018), concreto é um material poroso, podendo assim afetar sua 

durabilidade por meio do ambiente a que está exposto. Por esse motivo é tão 

recorrente a observação de estruturas em degradação, pois os poros possibilitam o 

transporte de água e gases na estruturas. Sendo assim entende-se que a porosidade 

e o ambiente a que a estrutura está exporta tem papel fundamental no surgimento de 

patologia nas edificações. Por esse motivo é tão importante a redução da porosidade 

nas estruturas. 

Segundo Neville (2013), a relação água/cimento é um fator muito importante 

para a redução da porosidade e consequentemente a permeabilidade da estrutura. 

 

2.11 CAUSAS QUÍMICAS  

Para Souza e Ripper (1998), a reação química está no processo de aderência 

entre o cimento e os agregados. Esse processo contribui para a resistência mecânica 

e homogeneidade do concreto, mas caso aconteça algo de errado, esse processo ao 

invés de unir ele expande, fazendo com que a resistência se anule.  
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Figura 6: – Reação alcalina-agregado no concreto 

 

 

 Fonte: SOUZA, RIPPER 1998 

 

2.12 CAUSAS FÍSICAS 

Vento, variação térmica, insolação e água, são alguns dos principais agente 

causadores de patologia, em especial quando se falando na cura do concreto que é 

quando ocorre as maiores variações da composição interna da estruturas de CA. 

(SANTOS, 2015) 

 

2.13 CAUSAS BIOLÓGICAS 

A biodeteriorização pode ser caracterizada pelo ataque constante de 

microrganismos, bactérias e fungos, que dissolvem os componentes do cimento.  

Fissuras e trincas podem ser outro agente que possibilite a entrada de fungos, raízes 
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de plantas e algas que se instalam causando patologias na construção. (SANTOS, 

2015). 

 

2.14 CAUSAS EXTRÍNSECAS DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Para Souza e Ripper (1998) as patologia extrínsecas, como o nome já diz, são 

causadas por agentes externos, que não dependem da estrutura em si para se 

manifestarem. Em sua grande maioria elas afetam a estrutura de fora para dentro. A 

seguir, será apontado algumas das principais causas patológicas de cunho extrínseco 

que pode surgir em uma estrutura ao longo de sua vida útil. 

 

2.15 FALHA HUMANA NA EXECUÇÃO DO PROJETO  

No momento de execução do projeto, vários fatores devem ser levado em 

consideração pra que haja uma maior eficiência da estrutura. Dentre eles se destacam 

o mau dimensionamento de cargas, ambiente inadequado e a incorreção na 

consideração de junta de dilatação. (SANTOS, 2015) 

 

2.15.1 Mau dimensionamento de cargas 

As cargas geradas em uma estrutura de concreto armado, podem ser dividas 

em gravitacionais, climáticas ou acidentais. (SANTOS, 2015) 

As cargas consideradas gravitacionais podem ser subdivididas por permanente 

e variáveis. As cargas permanentes são aquelas que correspondem ao peso próprio 

da estrutura mais a alvenaria, piso e revestimentos. Já as variáveis, como o nome já 

diz, tem efeito oscilatório de carga de acordo com o tempo. (SANTOS, 2015) 

Podem ser considerados por cargas climáticas a ação do vento, neve e ondas. 

No Brasil as que mais se tem contato, são as do vento e da onda.  A ação do vento 

juntamente com o peso próprio e a sobrecarga nas combinações para chegar aos 

momentos máximos, para só assim poder ser calculada a estrutura. Já ação das 

ondas devem ser consideradas para cálculos de pilares de pontes ou construções 

muito próximas a rios e mares. (SANTOS, 2015) 

As cargas acidentais são aquelas geradas por fenômenos da natureza como 

por exemplo abalos sísmicos, choque de veículos, ou seja, tudo que venha trazer risco 

para a estrutura. (SANTOS, 2015) 
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2.15.2 Inadequação ao ambiente  

Refere-se a uma inadequação ao ambiente quando o projeto for realizado de 

maneira correta, mas por falta de atenção a proteções que possuem contra o meio, a 

sua respectiva durabilidade acaba por comprometida. Pode-se citar como exemplo a 

figura abaixo, que por falta de uma pingadeira na sacada de um prédio, a estrutura do 

mesmo pode ser comprometida. (SANTOS, 2015) 

 

Figura 7: – Estrutura inadequada ao ambiente. 

  

Fonte: SOUZA, RIPPER 1998 

 

2.15.3 Incorreção na consideração de junta de dilatação  

Para Thomaz (1989), as estruturas estão expostas constantemente a variações 

climáticas, tendo como consequências a contração ou dilatação da estrutura, podendo 

causar assim fissuração da mesma. E para que esse efeito patológico seja diminuído, 

a execução de juntas de dilatação faz com que o espaçamento permita a expansão 

ou retração, sem que as tensões de uma estrutura, afete a outra. 

 

2.16 SOBRECARGAS 

A má utilização da estrutura também pode ser um motivo para que efeitos 

patológicos possam surgir. Em relação a carga, se a mesma exceder em relação ao 

que foi calculado em projeto, a estrutura passa a sentir a sobrecarga, e assim se tornar 

sujeita a fissuração e rachaduras, segundo Santos (2015). 
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2.17 AÇÕES MECÂNICAS 

As causas mecânicas estão relacionadas a resistências que a estrutura de 

concreto armado incide diretamente. (SANTOS, 2015) 

 

3.17.1 Ações imprevisíveis  

Pode ser considerado como ações imprevisíveis, qualquer choque, efeito da 

natureza, incêndio, entre outros, que fazem com que a estrutura sofra uma ação 

brusca e que não foi calculada para recebe-la. (SANTOS, 2015) 

Por ser mais recorrente e ter o fator de perda de vida humana e bens matérias, 

o incêndio é um item a ser discutido, pois no Brasil ainda há muitos matérias na 

construção civil que são inflamáveis podendo propagar com maior intensidade o 

incêndio.  (SANTOS, 2015) 

Segundo Marcelli (2010) “Quando se atinge temperaturas de 900°C, o cimento 

se encontra em risco de destruição total”. 

Para Cánovas (1988), o aumento da temperatura faz com que mudanças 

ocorrem no concreto durante o incêndio.  Ao atingir a temperatura médias de 100°C, 

a água contida no concreto começa a evaporar, entre 200°C e 300°C é totalmente 

evaporada. Entre 300°C e 400°C ocorre a perda do gel do cimento assim surgem as 

primeiras fissuras. Aos 600°C os agregados que possuem coeficiente de dilatação 

térmica diferentes, sofrem expansão, assim gerando desagregação do concreto. Na 

figura 8, pode-se observar a alteração do concreto mediante a ação de temperatura. 

 

Figura 8: Alteração na resistência do concreto mediante a variação de 

temperatura. 

 

Fonte: MARCELLI, 2007. 
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O aço também é bastante considerável ao se falar em incêndio, pois o mesmo 

trabalha juntamente com o concreto numa estrutura. O aço é um material que resiste 

consideravelmente bem até os 350ºC, se sujeito a temperaturas superiores, o mesmo 

sofre uma brusca variação de resistência até vir a sofrer a ruptura, conforme pode-se 

analisar na figura 9. (SANTOS, 2015) 

 

Figura 9: Variação de resistência ao aço em relação a temperatura 

 

Fonte: MARCELLI, 2007 

 

2.18 AÇÕES FÍSICAS 

Podem ser considerado a temperatura, ação da água e do sul as principais 

ações físicas que dão origem a degradação extrinseca  de uma estrutura em concreto 

armado. 

Para Thomaz (1989), a dilatação e contração por conta da variação de 

temperatura, faz-se presente em todo material utilizado na construção civil. O que vai 

diferenciar, é a forma e grau em que cada material reage numa edificação. Por esse 

motivo, é de suma importância que em todo planejamento de uma construção seja 

levado em conta  os tipos de materiais a ser empregado e a necessidade de juntas de 

dilatação para evitar fissuras. 
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2.19 AÇÕES BIOLOGICAS 

Em sua grande maioria, a causadora de patologia em estruturas, é a vegetação, 

a mesma pode se instalar nas brechas de uma junta de dilatação ou em alguma 

deformidade construtiva indo a diminuir a resistência da estrutura. (SANTOS, 2015) 

Segundo Marcelli (2007), o surgimento de trincas em edificações pode gerar 

não apenas falhas estruturais, muitos casos de surgimento de patologia são 

relacionados a vegetação do entorno na edificação, raízes de arvores com o passar 

do tempo podem vir a atingir as fundações das edificações, podendo vir a ocasionar 

recalque diferencial gerando tricas, conforme mostrado na figura 10. 

 

Figura 10: Trincas causadas por raízes de árvores. 

 

 

Fonte: Marcelli, 2007 

 

2.20 PROCESSOS FÍSICOS DE DETERIORAÇÃO DE CONCRETO 

A fissuração, degradação do concreto e o desgaste do concreto, podem ser 

considerados uns dos principais fatores dos processos físicos de deterioração das 

estruturas em concreto armado. (SANTOS, 2015) 

 

2.20.1 Fissuração 

A fissura é a manifestação patológica que mais é observada pelos leigos, 

podem ser originadas por causas intrínseca, extrínseca ou até mesmo a junção das 

duas. (SANTOS, 2015) 
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Além de trazer riscos para estrutura, as fissuras facilitam ações corrosivas nas 

estruturas, de acordo com suas características patológicas. (CÁNOVAS, 1988). 

 

2.20.2 Contração plastica do concreto 

A contração plástica, pode ser uma das primeiras causas geradora de fissuras 

em uma estrutura, pois a perda de água por conta exsudação  tem por 

consequência a redução de volume da seção. (SANTOS, 2015) 

Segundo Amaral (2011), lajes ou estruturas com grandes seções, são as que 

mais sofrem com esse problema. 

 

2.20.3 Movimentação de formas e escoramentos  

A formas tem o papel principal, de dar a forma e dimensão desejada da 

estrutura. O mau travamento, dimensão e volume muito grande para uso de formas 

de compensado, podem ser geradores de deformações e fissuras das estruturas. 

(SANTOS, 2015) 

Para Marcelli (2007), as fissuras geradas em vigas, são providentes da má 

amarração das bordas superiores, fazendo com que o ato da concretagem movimente 

a forma causando a deformação da estrutura. 

 

2.20.4 Corrosão de armaduras  

Os prejuízos que esse tipo de manifestação patológica gera numa estrutura são 

bastante consideráveis. Por esse motivo é de suma importâncias compreende-lo. 

Segundo Souza e Ripper (1998), a alta alcalinidade da solução aquosa 

existente no concreto faz com que a camada localizada ao redor da superfície da barra 

seja perdida, causando assim a corrosão da armadura. 

Para Marcelli (2007) a ocorrência de um processo eletroquímico que causa a 

corrosão da armadura, podendo ser agravado por agentes externos e internos que 

foram adicionados ao concreto ou até mesmo pelo ambiente a que está exposto.  

Com a evolução desse processo, o surgimento da ferrugem faz com o aço seja 

afetado pela mesma, tendo como consequência principal a perda de resistência 

mecânica (MARCELLI, 2007). 

Além da perda de resistência, há  outra ação patológica que se destaca, que é 

a expansão da armadura devido a ação da ferrugem, conforme ilustrado na figura 11. 
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Figura 11: Processo de corrosão na armadura 

 

Fonte: MARCELLI, 2007. 

 

2.21 DESAGREGAÇÃO DO CONCRETO 

A degradação do concreto, nada mais é que desintegração do concreto, por 

conta da perda de agentes aglomerantes. 

Para Souza e Ripper (1998), a degradação é a separação física do concreto, 

reduzindo assim a capacidade de resistência de esforços na área atingida. 

Segundo Cánovas (1988) a perda de coesão entre os componentes reduz a 

resistência mecânica.  

São inúmeros os fatores que podem gerar a desagregação de concreto, 

podendo citar algumas como: fissuração, movimentação de formas, agentes 

biológicos, entre outros. Sendo assim, a figura 12 ilustra uma viga em degradação. 
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Figura 12: Desagregação de concreto de uma viga 

 

Fonte: ARALDI, 2013 
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3. MÉTODO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS COM PATOLOGIAS E 

MANUTENÇÃO PREVENTÍVA DE ESTRUTURAS. 

 

O estudo dos métodos de recuperação que o concreto armado deve receber é 

de grande valia para conhecimento. 

 

3.1INTERVENÇÕES SUPERFICIAIS  

Este item visa o estudo das técnicas de reparo das patologias, tendo como 

objetivo a recuperação do aspecto inicial do concreto. Sendo assim é de suma 

importância abordar os procedimentos de polimento e apicoamento (SANTOS, 2015) 

 

3.1.1 Polimento  

Geralmente a utilização da técnica de polimento é adotada para estrutura em 

que sua superfície está com aspecto áspero. Podendo Ser ocasionado por causa da 

utilização de formas velhas, má qualidade do concreto ou até mesmo pelo desgaste 

natural da estrutura. (SANTOS, 2015) 

É de suma importância que o polimento seja feito com qualidade. Para áreas 

pequenas, pode-se usar pedras ou lixa de polimento, mas em caso de estruturas 

maiores é de grande valia o uso de máquinas profissionais. (SANTOS, 2015) 

 

3.1.2 Apicoamento  

O apicoamento, tem por objetivo principal retirar a camada superficial fina, 

deixando a superfície áspera para que haja boa aderência da nova camada de 

cobrimento. (SANTOS, 2015) 

Este procedimento pode ser realizado de forma manual, com talhadeiras ou 

mecânica com a utilização de martelos rompedores. A escolha do equipamento vai 

depender da área a ser apicoada e do tempo de necessidade de execução. (SANTOS, 

2015) 

 

3.2 REPARO DE FISSURAS 

Para que esse item seja executado de maneira satisfatória, é importante o 

conhecimento do tipo de fissura a ser recuperada, para que a técnica  adotada seja 
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eficaz. As técnicas a serem abordadas nesse item, são as de injeção e costura de 

fissuras. (SANTOS, 2015) 

 

 

3.2.1 Injeção de fissuras  

Segundo Cánovas (1988), este método de preenchimento da fissura com 

material adequado, deve ser levado em consideração o tipo de  fissura, para que tenha 

uma maior qualidade no reparo da estrutura danificada.  

Há duas definições para fissura, a morta e a viva.  A morta são as fissuras 

que com o passar do tempo seu tamanho não sofre variação, sendo assim essa 

técnica é válida. (SANTOS, 2015) 

Já a fissura viva, tem variação de espessura de acordo com o tempo, variação 

climática,entre outros fatores, se tornando inviável desta forma a aplicação da técnica 

de injeção, pois de qualquer forma haverá o rompimento novamente. (SANTOS, 2015) 

Segundo Figueiredo (1989), furos com o diâmetro entre 8mm e 10mm, devem 

ser aberto com auxílio de uma furadeira, com espaçamento de 20 a 50cm um dos 

outros, dentro desses furos devem ser colocados bicos, metálicos ou de plástico, e 

pelo tubo, o produto deverá ser injetado.  

Após a abertura dos furos, faz-se necessário a limpeza dos mesmos, 

removendo todas as partículas soltas. Podendo ser feita com escova de aço, ou jatos 

de ar comprimido. Em seguida, é preciso fazer o selamento com massa cola epóxi, 

sendo espalhada com uma espátula ou algo semelhante, promovendo assim uma 

divisão entre o meio externo e a fissura. A técnica deve ser executada até 12 horas 

até que o selante esteja seco.  (SANTOS, 2015) 

Quando a área estiver pronta para ser trabalhada, a resina deve ser injetada 

no ponto mais baixo da cota até que a mesma saia no segundo ponto da cota mais 

alto, sendo feito esse procedimento nos demais furos. Sendo assim a figura 13 irá 

ilustrar todo o procedimento. (SANTOS, 2015) 
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Figura 13: Procedimento de injeção de fissura 

  

Fonte: FIGUEIREDO, 1989 

 

3.2.2 Costura de fissuras  

A costura ou popularmente conhecido como grampeamento da fissura, é a 

colocação de armaduras de aço, que ligam as duas partes do concreto separados 

pela fissuração. (SANTOS, 2015) 

Os grampos colocados no furos previamente feitos, devem ser fixados por 

argamassa ou epóxi, os mesmos devem ser deposto de forma que fiquem com 

inclinação diferente para que os esforço não sejam transmitidos em um plano 

somente. (SANTOS, 2015) 

É de grande valia que haja atenção na estrutura onde esse método foi aplicado, 

pois o surgimento de novas fissuras no mesmo local ou em outro da estrutura, é 

aconselhado que seja analisado o método ou implantação de um outro. (CÁNOVAS, 

1988). 
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Figura 14: Recuperação de uma fissura com o método de costura 

 

Fonte: SOUZA E RIPPER, 1998 

   

3.3 REFORÇO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO   

 Os reforços de estruturas que iram se discutidos nesse item, tem como objetivo 

primordial aumentar a capacidade portante da estrutura, são os métodos de, reforço 

mediante chapas de aço coladas, reforço mediante aumento da seção transversal e 

reforço mediante uso de perfis metálicos. (SANTOS, 2015) 

 

3.3.1 Reforço por chapa de aço colada 

Esse método tem por finalidade, a colagem de chapas de aço com resina epóxi 

e parafuso auto fixante que transmite solidariedade ao elemento estrutural reforçado. 

Esse método tem como montagem a pouca mudança na dimensão da estrutura. 

(REIS, 2001) 

A vantagem da execução desse método é a praticidade, rapidez e leveza desse 

material. Já as desvantagens podem ser levadas em conta é baixa resistência ao uso 

de calor, a perca de resistência e funcionalidade se usado em lugares úmidos e a 

possibilidade de esconder fissuras e anomalias da estrutura a que está fixada. 

(SANTOS, 2015) 

Para Cánovas (1988), a eficiência desse reforço pode ser comprometida, 

mediante a negligencias na execução do serviço, devido ao seu baixo grau de 

complexidade de execução.  A união do concreto com a chapa deve ser executado de 

maneira que os dois materiais trabalhem com as tensões estabelecidas previamente 

para que ambos não se descolem. 
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Segundo Souza e Ripper (1998), é de suma importância a utilização de uma 

resina que tenha alta resistência mecânica e aderência, além da necessidade da 

chapa passar por um processo de decapagem para que adquiram maior capacidade 

de aderência. Este procedimento é mais usualmente utilizado em pilares e vigas.  

 

Figura 15 - Reforço estrutural com chapas de aço coladas 

 

Fonte: REIS, 2001 (modificado). 

 

3.3.2 Reforço mediante aumento da seção transversal  

Pode-se definir como um processo mais simples que o reforço por chapa 

metálica, o reforço por aumento da seção transversal, tem como material principal, o 

próprio concreto e armaduras, sendo assim mais vantajoso economicamente falando.  

Para Takeuti (1999), esse método é avantajo se aplicado de maneira correta 

principalmente quando se falar em pilares e vigas, seu ponto negativo é a respeito  da 

mudança no aspecto arquitetônico e no tempo de espera para o concreto atingir a 

resistência adequada. 

Segundo Cánova (1988), para pilares o aumento da espessura não deve ser 

menor que 10 centímetros. 
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Para que esse procedimento seja executado, a superfície da estrutura deve ser 

apicoada, e removido todas as partículas soltas. Para que haja maior aderência entre 

o pilar e o concreto do reforço, indica-se a remoção de trechos de concreto, 

possibilitando assim uma maior aderência entre a antiga e a nova camada de 

concreto.  

Segundo Araldi (2013), uma outra maneira de melhorar a resistência é a 

aplicação de um adesivo epóxi, ou pinos que ligam as duas camadas, fornecendo 

assim uma maior união resistencia aos esforços cisalhantes. 

 

Figura 16: Aumento da seção em pilar (a); Aumento da seção em viga (b). 

 

Fonte: ARALDI, 2013. 

 

Quando se fala em aumento de seção da viga, pode-se levar em consideração 

o mesmo procedimento do pilar. 

Segundo Almeida (2001), há duas maneiras de aumentar a seção transversal 

de uma viga, caso ocorra a necessidade de reforço devido ao momento fleto. 

• Apicoar o concreto na parte inferior até atingir os estribos e soldá-los a novas 

barras, em seguida as formas são montadas e o novo concreto executado. 

• Abrir sulcos na viga na região tracionada e inseri-los ao lado dos originais, 

sendo os espaço preenchidos com argamassa epóxi. 

Souza e Ripper (1998), apresentam uma nova técnica que é o aumento da 

altura da viga na sua face superior o que causa um aumento no braço de alavanca do 

momento resistente, assim como a capacidade portante. 
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Figura 17: Aumento da viga na face superior  

 

Fonte: SOUZA; RIPPER, 1998. 

 

3.3.3 Reforço mediante uso de perfis metálicos   

Para Souza e Ripper (1998), esse tipo de reforço com perfis metálicos é um 

sistema de encamisamento, onde a capacidade resistente é da estrutura de concreto 

armado para o aço. 

Já para Takeuti (1999), este método deve ser usado apenas em casos 

extremos onde não há outra possibilidade, devido à dificuldade e detalhes que o 

mesmo exige no momento da execução. 

Sua execução é definida pela fixação de cantoneiras nos quatro cantos, sendo 

assim unidas por barras metálicas dispostas horizontalmente. Deve-se tomar cuidado 

para que as peças tenham uma perfeita união, evitando ao máximo que tenham folga 

entre si. (SANTOS, 2015) 

É de suma importância que o reforço metálico seja realizado até a fundação da 

estrutura. 
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Figura 18: Reforço com perfil metálico em pilar. 

 

Fonte: CÁNOVAS, 1988. 

 

Para Cánovas (1988), em vigas continuas, esta continuidade poderá ser 

executada com o uso de laminados de aço soldados, sendo localizadas em duas faces 

do pilar e opostas uma a outra de acordo com a figura 19. 
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Figura 19: - Continuidade com chapas (a); Continuidade com perfis (b) 

 

 

 

Fonte: CÁNOVAS, 1988. 

 

Para vigas, é indicado perfis metálicos para reforçá-las tanto à flexão como ao 

cortante. A execução ocorre de forma análoga ao processo de aplicação da técnica 

em pilares. 

 

3.4 PREVENÇÃO A MANIFESTAÇÕES PATOLOGICAS 

 

Segundo Oliveira (2015), a prática da manutenção preventiva, já é algo utilizado 

em vários outros países. Onde a edificação é submetida a constantes vistorias com o 

intuito de apontar toda e qualquer tipo de deterioração que venha futuramente 

desencadear uma patologia mais grave, cuja sua mitigação tardia pode vir a ser mais 

onerosa ou podendo a vir acontecer um acidente com perdas, tanto de material quanto 

humana. 

“Uma estrutura, durante a vida para qual foi projetada, deve ser utilizada 

segundo as premissas do projeto e estar sempre sujeita a manutenção mais 
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apropriada “(ROWE, R. E, 1989 – Apud SOUZA E RIPPER, 1998). A questão da 

manutenção preventiva é algo tão importante, que a mesma deve ser planejada desde 

a etapa de concepção da obra, sendo possível assim que não haja paralização da 

rotina da edificação no ato de sua vistoria preventiva. 

Por esse motivo, à de se entender o quão importante é definir as estratégias de 

manutenção de cada obra, se fazendo necessário a identificação de forma objetiva os 

pontos vulneráveis, e estabelecendo para os mesmos, condições de trabalho e rotinas 

específicas e mais intensas de inspeção e manutenção. (OLIVEIRA, 2015) 

Essas estratégias devem ser tomadas de acordo com os cuidados que deverm 

se tomados na faze de concepção até a execução da obra. Sendo feito uma análise 

de forma individualizada da estrutura e suas principais peças quando falado na 

questão de utilização. (OLIVEIRA, 2015) 

Nesse caso a estrutura poderá ter apenas um responsável durante sua vida 

útil, como por exemplo em pontes, estádios, obras consideradas de grande porte, e 

também em casos é que a edificação poderá ter vários proprietários durante sua vida 

útil, exemplo disso são os prédios comerciais ou residenciais. Porém nesse caso para 

que a manutenção periódica aconteça, faz-se necessário que ocorra um planejamento 

e que os órgãos diretivos, proprietários e os responsáveis pela obra, tenham 

capacidade de gerir sobre a obra as políticas de manutenção e disponibilizar mão de 

obra qualificada para tal serviço. (SOUZA RIPPER, 1998) 

O processo de recuperação caminha lado a lado com o processo da estratégia 

de inspeção prévia, sendo possível haver um melhoramento da capacidade resistível 

da disponível e por consequência o possível prolongamento da vida útil da estrutura. 

(OLIVEIRA, 2015)  

De acordo com as constantes descritas, tem-se a premissa da British Standards 

3811 (1984) que define:  

“Manutenção estrutural a combinação de todas as ações de caráter técnico 

e/ou administrativo que tenha por fim garantir ou reestabelecer para uma determinada 

estruturas, as condições necessárias para que esta desempenhe, de forma capaz, as 

funções para as quais foi concebida.” 
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Além das vistorias periódicas, pode-se haver necessidade de fazer inspeções 

adicionais em casos que a estrutura apresente desempenhos prejudicado ou inferior 

ao estabelecido em projeto. (SOUZA E RIPPER, 1998) 

É de grande valia que seja feito um cadastro das estruturas e o registro 

referente a manutenção, sendo possível assim, ter um controle efetivo das inspeções, 

além de possibilitar a programação das futuras inspeções, além de possibilitar a 

programação prévia das manutenções e reparos a serem executados durante a vida 

útil da estrutura. (OLIVEIRA, 2015) 

Por não ter nada que exija esse cadastro e acompanhamento periódico na 

Norma Brasileira, a maioria dos proprietários não compreendem a importância dessa 

periódica inspeção, atribuindo às estruturas qualidade inabalável e dispensado o 

trabalho imprescindível da manutenção. (SOUZA E RIPPER, 1998)  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através desse estudo pode-se compreender de forma mais clara o processo 

histórico do concreto armado além do conceito de patologia no âmbito da construção 

civil, focando em especial em estruturas de concreto armado. Além de ser 

demonstrados neste trabalho, que as manifestações patológicas desencadeadas em 

uma estrutura, pode ser dividida em três importantes grupos, esses são: causas 

intrínsecas de manifestações patológicas, causas extrínsecas, e processos físicos de 

deterioração do concreto armado. Cujo em cada grupo foi tratado as principais causas 

de patologia. Dentro desse estudo também pode-se constatar que a maior 

porcentagem de manifestações patológicas se dá pela má execução do projeto, 

segundo dados, cerca de 51% das patologias em estruturas no Brasil se dá pela 

negligencia no momento da execução.  

Também foi de suma relevância nesse trabalho, apresentar as possíveis formas 

de recuperação de estruturas além da manutenção preventiva das mesmas. Por 

motivos culturais, com esse estudo pode-se constatar que no Brasil não há um 

conceito de manutenção preventiva presente na sociedade, por mais que seja 

demonstrado que em sua grande maioria é mais vantajoso, pelos aspectos 

econômicos e de segurança, a prática da manutenção preventiva do que a corretiva. 
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