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MANUTENÇÃO E PATOLOGIA: ESTUDO DE CASO DE UMA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE MARINGÁ-PARANÁ 

 

 

 Fernanda Dolens Rodrigues  

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo apresenta uma análise das patologias ocorridas na ampliação de uma clínica 

odontológica em uma instituição de Ensino Superior na cidade de Maringá-PR. Foi separado e 
identificado cada tipo de patologia existente na obra através de levantamentos de dados e 
relatórios fotográficos. A partir deste levantamento preliminar com base em revisões 

bibliográficas, foram detectados os seguintes itens: a origem do problema, a causa e os 
métodos de recuperação adequados e efetivos para cada patologia. Foi realizado, também, o 

acompanhamento dos métodos empregados na obra (estuque, fita veda trincas, contra vergas) 
e estudados – juntamente com suas funções. Foi constatado que apenas um problema 
patológico foi corrigido (fissuras mapeadas), sendo o único realizado corretamente e 

adequado. Nas demais patologias (trincas no teto, corrosão da armadura, fissuras inclinadas 
no canto do vão das esquadrias), ou os reparos não foram realizados ou os responsáveis 

“maquiaram” a estrutura somente para estética da obra (mesmo sabendo que não seria 
efetivo). Os reparos inadequados apresentaram novas incidências das patologias, as quais 
foram constatadas através de análise visual após três meses da execução dos mesmos. 

 
Palavras-chave: Concreto. Patologias. Reforço. 

 
 

MAINTENANCE AND PATHOLOGY: CASE OF STUDY OF AN 

ODONTOLOGICAL CLINIC IN THE CITY OF MARINGÁ-PARANÁ 

 

ABSTRACT 

 
This article presents an analysis of the pathologies that occurred in the expansion of a dental 

clinic in a Higher Education institution in the city of Maringá-PR. It was separated and identified 
each type of pathology existing in the work through data surveys and photographic reports. From 
this preliminary survey based on bibliographic reviews, the following items were detected: the 

origin of the problem, the cause and the appropriate and effective recovery methods for each 
pathology. It was also carried out the monitoring of the methods used in the work and studied - 

along with their functions. It was verified that only one pathological problem was corrected 
(mapped cracks), the only one being correctly and adequately performed. In other pathologies 
(cracks in the roof, corrosion of the armature, cracks inclined in the corner of the window 

frames), either repairs were not performed or those in charge "masked" the structure only for the 
aesthetics of the work (even though it would not be effective). Inadequate repairs presented new 

incidences of the pathologies, which were verified through visual analysis after three months of 
their execution. 
 

Keywords: Concrete. Pathologies. Reinforcement. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 
“Para o homem é impossível, mas para 

Deus todas as coisas são possíveis” 
                                                                 Mateus 19:26 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Souza e Ripper (1998), desde os primórdios da civilização, o homem tem se 

preocupado com a construção de estruturas adaptadas às suas necessidades, sejam elas 

habitacionais, laborais ou de infraestrutura. 

Devido ao crescimento acelerado da Construção Civil ao longo dos anos, houve há 

necessidade de inovar. Tal processo de inovação acarretou em maiores riscos devido à falta de 

conhecimento sobre as estruturas no período, o que levou a diversos erros, ocasionando 

deterioração precoce ou acidentes nas estruturas.  

Foi possível, através de análises e estudos destes erros ao longo dos anos, se ter um 

maior conhecimento sobre os materiais e as estruturas. No entanto, mesmo se tendo maior 

conhecimento sobre estes, o desenvolvimento tecnológico se encontra limitado, além das 

inúmeras falhas e falta de habilidade dos profissionais, gerando desempenho insatisfatório 

além de deterioração das estruturas. 

As causas da supracitada deterioração são das mais diversas, desde o próprio 

envelhecimento da estrutura até casos de imperícia (falta de habilidade, ou experiência) e 

negligência (não prevenção de possíveis danos, falta de apuro, de atenção) dos profissionais. 

Sendo assim, percebeu-se a necessidade de um novo campo de estudos para a construção, 

voltado para os problemas estruturais, o qual foi criado e denominado por Patologia das 

estruturas. 

De acordo com Souza e Ripper (1998), designa-se genericamente por Patologia das 

Estruturas esse novo campo da Engenharia das construções que se ocupa das origens, formas 

de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de 

degradação das estruturas.  

O termo “patologia”, no contexto da Construção Civil, está alinhado com a definição 

encontrada na Medicina, na qual estudam-se as origens, os sintomas e a natureza das doenças. 

Patologias são todas as manifestações cuja ocorrência no ciclo de vida da edificação venha 

prejudicar o desempenho esperado do edifício e suas partes (subsistemas, elementos e 

componentes) (OLIVEIRA, 2015, p. 5). 

Sendo assim, as patologias indicam um estado “doentio” da estrutura, representam que 

algo não está funcionando bem, uma anormalidade; ou seja, este campo estuda os problemas e 

defeitos existentes nas construções.  

A ocorrência de patologias no concreto pode afetar psicologicamente os usuários 

devido ao comprometimento da estética, bem como pode ter uma causa mais grave e vir a 
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comprometer ou ameaçar o desempenho da estrutura, podem apresentar um aviso de eventual 

estado perigoso à estrutura, podendo até mesmo levar esta à ruína. 

Conforme visto, o presente artigo tem como finalidade estudar as patologias existentes 

nas estruturas de concreto. Para fundamentar a pesquisa foram utilizadas revisões 

bibliográficas como suporte para classificação, identificação e reparo das patologias existentes 

neste estudo de caso. 

Como estudo de caso, tomou-se a obra de ampliação de uma clínica odontológica 

localizada na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Foi realizado, em campo, um 

levantamento de dados nesta edificação e, com base nas revisões bibliográficas, foram 

classificadas e identificadas as patologias, expostas suas possíveis causas, feito o 

acompanhamento do tratamento realizado pela construtora ou não, para análise se estes 

tratamentos foram os mais adequados. 

Na fase de acabamento da obra, foi realizada uma nova visita após 3 meses do reparo, 

afim de fiscalizar se o tratamento foi efetivo ou se, apesar do tratamento, ocorreu novamente 

incidência destas patologias.  

Como o principal objetivo deste artigo é o estudo das patologias em estruturas de 

concreto, é fundamental definir o termo concreto, a concretagem e as principais patologias 

relacionadas à baixa resistência à tração do concreto, bem como as origens e causas que 

acarretam no processo de deterioração das estruturas em concreto. Assim, tem-se um correto 

diagnóstico que leva à escolha do reparo adequado para a estrutura “doente”, visando o estudo 

do reparo mais adequado e eficiente para as patologias existentes neste estudo de caso. Visto 

isso, tais pontos serão explanados no item seguinte. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 CONCRETO 

 

Segundo o IBRACON, o concreto é o segundo material mais consumido no mundo 

(ficando atrás apenas do consumo de água) e o mais utilizado para realização de construções 

no Brasil e no mundo. 

Este material é constituído por agregados graúdos e miúdos, água e cimento, podendo 

conter ou não aditivos. De acordo com a NBR 11768 (2011), aditivos são produtos que 
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adicionados em pequena quantidade a concretos de cimento Portland modificam algumas de 

suas propriedades, no sentindo de melhor adequá-las a determinadas condições. 

As principais funções dos aditivos são:  

• Melhorar a trabalhabilidade; 

• Aumentar a resistência do concreto; 

• Reduzir efeitos de retração; 

• Possibilitar a alteração do tempo de pega, acelerando ou retardando o processo; 

• Reduzir o consumo de água; 

• Reduzir a permeabilidade. 

A união do concreto com o aço cria o concreto armado, o qual é resistente às tensões 

de compressão e tração devido às características de ambos materiais, pois o concreto possui 

alta resistência à compressão e o aço à tração. 

Segundo a associação brasileira de cimento Portland (ABCP), o concreto pode ser 

utilizado em toda a Construção Civil, como barragens, estradas, edificações, pontes, tubos de 

concreto, entre outros. 

Segundo Porto (2015), entre as vantagens do concreto armado, estão: economia; 

facilidade de execução e adaptação a qualquer tipo de forma (o que proporciona liberdade 

arquitetônica); excelente solução para se obter uma estrutura monolítica e hiperestática 

(maiores reservas de segurança); resistência a efeitos atmosféricos, térmicos e a desgastes 

mecânicos; manutenção e conservação praticamente nulas e grande durabilidade. 

 

2.2 CONCRETAGEM 

 

Para que ocorra a mínima incidência de problemas patológicos nas estruturas de 

concreto, é fundamental gerenciar as fases de preparo, lançamento, transporte, adensamento e 

cura do concreto, certificando-se que todas estas etapas sejam realizadas de maneira 

adequada, para maior controle e qualidade da estrutura, evitando deficiências de concretagem. 

Cabe, assim, definir as etapas necessárias e a correta execução destas, afim de reduzir 

a incidência dos problemas patológicos nas estruturas de concreto. Tais etapas são definidas 

como: 

• Mistura: De acordo com Bauer (2013), após a adição de todos os materiais 

constituintes, é realizada a mistura; operação destinada a obter uma mistura 

homogênea dos componentes. A mistura pode ser realizada manualmente ou 
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mecanicamente (betoneira). O tempo máximo entre o início da mistura e a 

descarga do concreto é de duas horas. Após isso, o concreto não pode mais ser 

utilizado. 

• Transporte: Segundo Souza e Ripper (1998), desde que a massa sai da betoneira 

até sua aplicação final, os principais cuidados devem centrar na rapidez do 

processo, para que o concreto não perca sua trabalhabilidade nem seque. Este, 

ainda, não deve provocar separação dos componentes do concreto. 

• Lançamento: Para Bauer (2013), o lançamento ou a colocação do concreto nas 

formas ou local de aplicação inclui três operações fundamentais: preparação da 

superfície, colocação do material transportado no local de aplicação e a maneira 

como deverá ficar depositado para receber a compactação. O tempo de 

lançamento não deve ser superior a 1 hora e, se houver necessidade de aumentar 

este tempo, deverá ser utilizado um retardador de pega. A altura de queda livre 

não pode ser superior a 2m; sendo esta superior, será necessário serem tomadas 

medidas especiais para que não ocorra a segregação dos materiais. Um 

lançamento mal feito pode ocasionar deslocamento das armaduras, bem como de 

chumbadores embutidos nas peças estruturais. 

• Adensamento: De acordo com Bauer (2013), para que o concreto não apresente 

formação de vazios (ninhos e cavidade) e irregularidades na superfície (bolhas), 

há necessidade de compactá-lo através de processos manuais (apiloamento) ou 

mecânicos (vibração, centrifugação) que provocam a saída do ar, facilitam o 

arranjo dos agregados e melhoram o contato do concreto com as armaduras. O 

adensamento manual só deve ser utilizado em pequenas obras ou onde há falta 

temporária de energia impossibilitando o uso de processos mecânicos, devido à 

sua menor eficiência. 

• Cura: São medidas que não permitem a evaporação do concreto, segundo Bauer 

(2013), principalmente se foi lançado há pouco tempo. O material é muito 

sensível à ação do sol e do vento, os quais provocam a evaporação da água da 

mistura, impossibilitando a plena hidratação do cimento. Além disso, de promove 

um forte aumento da retração, responsável pelo aparecimento de trincas e fissuras, 

o que torna o concreto menos resiste e mais suscetível aos ataques de agentes 

agressivos. 
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2.3 PATOLOGIAS RELACIONADAS A BAIXA RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO DO 

CONCRETO 

 

Dentro do campo de patologias, o sintoma de fissuras é o mais comumente 

encontrado. Seus mecanismos de degradação (doença) podem ser corrosão de armaduras, 

deformação excessiva da estrutura, reação álcali agregado, entre outros (SILVA, 2011, p. 5).  

Fissuras são aberturas superficiais nas estruturas de concreto. Podem incidir em lajes, 

paredes, vigas, pilares ou teto. A formação de fissuras nas estruturas está ligada diretamente à 

baixa resistência à tração do concreto. 

A fissuração se apresenta sempre quando o concreto está submetido a uma deformação 

à tração maior que sua própria resistência. 

Segundo Silva (2003), a fissuração nos elementos estruturais de concreto armado é 

causada pela baixa resistência à tração do concreto. Apesar de indesejável, o fenômeno da 

fissuração é natural (dentro de certos limites) no concreto armado. 

A baixa resistência à tração do concreto está ligada ao seu processo de reação química. 

Durante este processo, o agregado é envolto por uma película muito fina, chamada de zona 

transição, sendo esta a interface entre os agregados e a pasta. Esta película possui 

características distintas da pasta, que é constituída dos mesmos elementos. Entre suas 

características, está o fato de possuir maior relação água-cimento que a pasta, devido ao filme 

de água que é formado ao redor do agregado graúdo. Assim, torna-se um material mais poroso 

e com menor resistência, fazendo com que esta película seja muito frágil comparada à 

resistência do agregado e da pasta. 

Assim, devido a esta zona de transição do concreto, quando submetido a compreensão, 

o mesmo apenas transfere a carga. Porém, quando submetido à tração, devido ao elo fraco da 

zona de transição, os elementos soltam e deslocam, como se estivessem ligados por uma “cola 

fraca”. 

 

 

3 CONCEITOS 

 

Segundo Bertolini (2010), nas condições de uso nas construções, os materiais estão 

sujeitos às ações físico-químicas do ambiente com o qual estão em contato. Estes fenômenos 
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podem, com o tempo, levar a uma perda de desempenho dos materiais e, portanto, podem 

comprometer a possibilidade de utilização da estrutura em relação á sua funcionalidade ou 

mesmo a sua segurança estrutural.  

Define-se, então, alguns termos fundamentais relacionados a funcionalidade e 

conservação das estruturas: 

• Durabilidade: De acordo com a NBR 15575 (2013), é a capacidade da edificação 

ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob 

condições de uso e manutenção especificadas. Segundo Bertolini (2010), o 

requisito de durabilidade deve ser considerado aos demais requisitos (resistência 

estrutural, resistência a incêndios e etc.) os quais, juntos, vão convergir para 

definirem o projeto, ou seja, a solução de projeto que poderá garantir, ao menor 

custo, a satisfação de todos os requisitos; 

• Desempenho: Conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma 

edificação habitacional e seus sistemas, a fim de satisfazer as exigências dos 

usuários (segurança, saúde, higiene e economia), independentemente de sua forma 

ou dos materiais constituintes. Para Souza e Ripper (1998), o comportamento em 

serviço de cada produto, ao longo de sua vida útil e de sua medida relativa 

espelhará, sempre, o resultado do trabalho desenvolvido nas etapas de projeto, 

construção e manutenção; 

• Vida útil: Segundo a NBR 15575(2013), é o período de tempo em   que um 

edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados 

e construídos, considerando a periodicidade e correta execução dos processos de 

manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. 

Para tal, foi estabelecida uma tabela (Tabela 1), a qual apresenta o tempo de vida 

útil mínimo para cada projeto. 

 

Tabela 01 – Vida útil mínima de projeto 

SISTEMA VUP mínima (anos)  

Estrutura  ≥ 50  

Pisos internos  ≥ 13 

Vedação vertical externa  ≥ 40 

Vedação vertical interna  ≥ 20 

Cobertura  ≥ 20  

Hidrossanitário   ≥ 20 

Fonte: NBR 15575 (2013) 
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Segundo a NBR 15575 (2013), considera-se o Tempo de Vida Útil atendido quando, 

decorridos 50% dos prazos de Vida Útil de Projeto, contados a partir da conclusão da obra, 

sem há a necessidade de intervenções com custo de manutenção e reposição iguais ou 

superiores a categoria D, conforme a tabela exposta na Figura 1. 

 

Figura 1 – Custo de manutenção ao longo da vida útil 

 
Fonte: NBR 15575(2013) 

 

Estes conceitos, associados a uma boa execução e a um programa de manutenção bem 

definido, garante que as estruturas de concreto possuam altos índices de desempenho e 

durabilidade, aumentando a vida útil da edificação e garantindo desempenho satisfatório sem 

altos custos de recuperação e reforços da estrutura. 

 

3.2 PROGRAMA DE MANUTENÇÕES 

 

Para que os critérios de desempenho possam ser atendidos e que a estrutura chegue a 

sua vida mínima de projeto, é necessário que sejam realizadas manutenções nas estruturas. 

Segundo Souza e Ripper (1998), entende-se por manutenção de uma estrutura o 

conjunto de atividades necessárias á garantia do seu desempenho satisfatório ao longo do 

tempo, ou seja, o conjunto de rotinas que tenham por finalidade o prolongamento da vida útil 

da obra, a um custo compensador. 

Assim, as responsabilidades do construtor não acabam com a entrega da obra, pois é 

obrigatório que o mesmo elabore o manual de uso, operação e manutenção da obra; e cabe ao 

usuário realizar as manutenções de acordo com o manual, registrando e arquivando as 

mesmas. 
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Os projetos garantem o período de vida útil mínimo das estruturas, e, com o correto 

uso do manual, o período de vida útil mínimo passa a ser intermediário. Com manutenções 

regulares, se garante a vida útil máxima de uma edificação. 

As manutenções, segundo Souza e Ripper (1998), são divididas em: 

• Manutenção estratégica: Toda manutenção que seja planejada, entendendo-se 

como tais os casos em que, basicamente, sejam sempre definidos o ritmo, a 

forma de procedimento e registro das inspeções; 

• Manutenção preventiva: Realizadas em intervalos regulares de tempo, visando 

uma extensão programada de sua vida útil; 

• Manutenção esporádica: Nasce da necessidade de uma determinada atividade 

de correção ou reforço, e não está mais centrada em nenhum plano de ações pré-

determinado. 

Ainda nos dias de hoje, a manutenção é vista pelos responsáveis das edificações como 

algo improdutivo e desnecessário. No entanto, negligenciar a manutenção é um acumular de 

deficiências e custos que, em determinado ponto, pode vir a tornar-se insuportável. 

 

 

4 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Como definido anteriormente, patologias são, “doenças” que comprometem a 

funcionalidade de uma estrutura. Assim, segundo Souza e Ripper (1998), para evitá-las ou 

tratá-las, faz-se necessário conhecer suas origens, causas e mecanismos de ocorrência, 

sintomas, diagnósticos e técnicas de reparo.  

 

4.1 ORIGEM 

 

Segundo Bauer (2013), a deterioração de uma estrutura, poderá estar relacionada com 

as seguintes causas: 

• Grupo I - Erros de projeto estrutural; 

• Grupo II - Emprego de materiais inadequados; 

• Grupo III - Erros de execução; 

• Grupo IV - Agressividade do ambiente. 
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As patologias existentes neste estudo de caso se enquadram no grupo III, dentro dos 

tópicos especificados segundo Bauer (2013), como as principais causas de deterioração de 

estruturas de concreto decorrentes de erros de execução. As que apresentaram neste estudo 

são as seguintes: 

✓ Adoção de métodos executivos e equipamentos inadequados: Neste tópico se 

encaixam as fissuras inclinadas nas esquadrias decorrentes da ausência de vergas e 

contra vergas em vãos; 

✓ Má colocação da armadura, como falta de cobrimento adequado, má 

distribuição: Neste tópico se encaixam as trincas no teto decorrentes da 

deficiência de armadura negativa nas lajes; 

✓ Retração hidráulica, durante a pega do concreto, por perda d´água: Neste 

tópico se encaixam as fissuras mapeadas em paredes e tetos;  

✓ Inadequado conhecimento de Engenharia por parte do construtor e/ou 

desobediência as Normas, Código e Especificações: Neste tópico se encaixam 

as fissuras inclinadas nas esquadrias decorrentes de transpasse inadequado de 

vergas. 

Segundo Silva e Jonov (2016), as maiores incidências de patologias no Brasil estão 

relacionadas na Figura 2, apresentada abaixo. 

 

Figura 2 – Incidências patológicas no Brasil 

 

Fonte: Silva e Jonov (2016) 
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É possível, assim, concluir através da figura que as maiores incidências de patologias 

no Brasil estão na etapa de execução. 

O grande número de incidências relacionadas à execução se dá devido ao 

gerenciamento falho de obras nesta etapa da construção. Isto porque não basta planejar sem 

que haja o monitoramento das atividades realizadas e a comparação dos resultados reais com 

os desejados. É necessário haver uma relação entre o planejamento, o controle, as ações 

preventivas e corretivas cabíveis. 

Segundo Mattos (2010), o princípio da melhoria contínua prega que todo processo 

deve ter um controle permanente que permita a aferição do desempenho dos meios 

empregados e promova uma alteração de procedimentos de tal forma que seja fácil alcançar as 

metas necessárias. Este princípio é bem empregado no ciclo PDCA (Planejar, Desempenhar, 

Checar e Agir), pois apresenta que o trabalho de planejar e controlar é uma constante ao longo 

do empreendimento. 

Ainda de acordo com Mattos (2010), o ciclo de vida de um projeto, ilustrado na Figura 

3, auxilia da maneira mais eficiente no controle de uma obra, reduzindo os problemas 

patológicos, os desperdícios e os atrasos ainda tão presentes na Construção Civil.  

 

Figura 3 – Ciclo de vida do projeto 

 

Fonte: Mattos (2010) 
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Segundo Mattos (2010), o ciclo corresponde a um conjunto de ações ordenadas e 

interligadas, dispostas em 4 quadrantes: 

• Planejar: Definição dos processos construtivos, sequência das atividades, geração 

de cronogramas e programações de modo a coordenar as informações para que a 

obra tenha um cronograma racional. Representa aquilo que se deve seguir para 

alcançar o objetivo; 

• Desempenhar: O que estava prescrito no papel começa a ser materializado em 

campo. Informar aos colaboradores o método a ser utilizado, as sequências das 

tarefas e o tempo previsto para realização. Após as atividades são executadas, 

sendo necessário cumprir o que foi informado por meio do planejamento em 

campo; 

• Checar: Conferência do que realmente foi realizado. Essa verificação consiste em 

comparar o previsto com o realizado e apontar as diferenças em relação aos 

custos, prazos e qualidade. É nesta etapa que se realiza o monitoramento e 

controle do processo executivo; 

• Agir: Detecção dos erros, aperfeiçoamento de métodos, avaliação de medidas 

corretivas a serem tomadas. Caso o que aconteça em campo se desvie do 

planejado, ações corretivas deverão ser implementadas, devendo as causas de tais 

desvios serem analisadas; pois quanto maior o tempo sem que os focos de desvios 

sejam descobertos, menor será o tempo para a correção. 

 

4.2 CAUSAS DA DETERIORAÇÃO DAS ESTRUTURAS  

 

Ao analisar os problemas patológicos em uma estrutura, é essencial entender o porquê 

do surgimento dessa patologia para que se possa proceder aos reparos, garantindo que, após 

reparada, a estrutura não volte a se deteriorar. 

Segundo Souza e Ripper (1998), as causas responsáveis pelos diversos processos de 

deterioração da estrutura podem ser classificadas em causas Intrínsecas e Extrínsecas. 

 

4.2.1 Causas Intrínsecas 

Se define como causas Intrínsecas todas as causas que tem origem nos materiais e 

peças estruturais durante o processo de execução e utilização da obra, por falhas humanas, por 

questões próprias do material concreto e por ações externas. 
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Sobre as ações externas, pode-se enumerar: 

• Profissionais não qualificados; 

• Deficiência de concretagem;  

• Inadequação de fôrmas e escoramentos; 

• Deficiência nas armaduras; 

• Utilização incorreta dos materiais de construção;  

• Inexistência de controle de qualidade; 

• Falhas humanas; 

• Causas naturais (em relação à sensibilidade do concreto ao meio e aos esforços 

solicitantes); 

• Causas químicas (presença de cloretos, sais, ácidos); 

• Causas físicas (vento, chuva, insolação); 

• Causas biológicas (ataques químicos gerados pelo crescimento de raízes ou algas 

que se instalem em fissuras do concreto, ou por ação de fungos). 

 

4.2.2 Causas extrínsecas 

 

Já as causas Extrínsecas são os fatores que atacam a estrutura “de fora para dentro” 

durante as fases de concepção ou ao longo da vida útil. São falhas que independem do corpo 

estrutural ou falhas de execução, como exemplo erros de concepção: 

• Má avaliação das cargas durante o projeto;  

• Alteração das condições do terreno; 

• Erros humanos (alterações na estrutura, sobrecargas exageradas). 

 

4.3 SINTOMAS 

 

Segundo Bauer (2013), os três sintomas principais de deterioração de uma obra em 

concreto armado são as fissuras, a disgregação e a desagregação. Cada um dos sintomas é 

visível e pode ser facilmente constatado e diferenciado entre si.  

 

4.3.1 Fissuras 

 

Como já mencionado anteriormente, fissuras são aberturas superficiais que, de acordo 

com Bauer (2013), além do aspecto antiestético e a sensação de pouca estabilidade que 
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apresenta uma peça fissurada, colocam em risco a estrutura, visto que os principais perigos 

decorrem da corrosão da armadura e penetração de agentes agressivos externos no concreto.  

 

4.3.2 Disgregação 

 

A disgregação do concreto é caracterizada pela ruptura do mesmo, especialmente em 

regiões salientes dos elementos estruturais. O concreto disgregado é são e conserva suas 

características de origem, porém não é capaz de suportar os esforços anormais que atuam 

sobre o mesmo (BAUER, 2013). 

 

4.3.3 Desagregação 

 

A desagregação é um dos sintomas característicos da existência de ataque químico. 

Como a corrosão do concreto é de natureza química, as causas fundamentais reduzem-se a 

duas principais: reações com o hidróxido de cálcio proveniente da hidratação dos 

componentes do cimento; reações do íon sulfato, com o alumínio tricálcio hidratado do 

cimento ou com a alumina do inerte numa solução saturada de hidróxido de cálcio, dando 

origem a expansões (BAUER, 2013). 

 

4.4 DIAGNÓSTICO 

 

Para que o tratamento ou reforço das patologias seja bem-sucedido, é necessário que o 

estudo realizado anteriormente seja bem conduzido. 

Segundo Souza e Ripper (1998), ao se verificar que uma estrutura de concreto armado 

ou protendido apresenta problemas patológicos, torna-se necessário efetuar uma vistoria 

detalhada e cuidadosamente planejada para que se possa determinar as reais condições das 

estruturas, de forma a avaliar as anomalias existentes, suas causas, providências a serem 

tomadas e os métodos a serem adotados para a recuperação ou o reforço. 

De maneira simplificada, pode-se dizer que o processo de diagnóstico de um problema 

patológico pode ser descrito como uma geração de hipóteses efetivas que visam a um 

esclarecimento das origens, causas e mecanismos de ocorrências que estejam promovendo 

uma queda no desempenho do produto. (OLIVEIRA, 2013, p. 39) 
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4.5 INSPEÇÃO 

 

Antes do início do processo de reparação das estruturas, o primeiro e mais importante 

passo é o exame detalhado da mesma por uma equipe especializada, treinada e experiente nos 

campos de concreto, cálculo estrutural e reparos. 

O exame inicial tem como objetivo, de acordo com Bauer (2013), a detecção dos 

seguintes itens: 

• Qual o problema; 

• Quais as causas que o produziram; 

• O que dever ser recuperado; 

• Quais os métodos de recuperação poderão ser utilizados; 

Após este levantamento preliminar para avaliação global da obra e da extensão do 

dano, no qual se pode formular hipóteses sobre as possíveis causas da degradação, segue 

verificação com diversos graus de aprofundamento, que podem fornecer parâmetros uteis para 

o diagnóstico. Este maior aprofundamento do problema é realizado através de ensaios 

classificados como destrutivos e não-destrutivos. 

 

4.5.1 Ensaios não-destrutivos  

 

São aqueles que não deixam danos na peça submetida ao ensaio. Tais como: 

✓ Verificação da resistência à compreensão, por meio de esclerômetros (aparelho 

utilizado para determinação da dureza superficial do concreto); 

✓ Verificação da homogeneidade do concreto, por meio de aparelhos ultra-sônicos; 

✓ Através de métodos anatômicos pode se localizar facilmente: trincas internas, 

concretagem interrompida, ruptura dos fios de protensão. 

 

4.5.2 Ensaios destrutivos 

 

São aqueles que deixam algum sinal na peça ou corpo-de-prova submetido ao ensaio, 

mesmo que estes não fiquem inutilizados. Pode-se citar: 

✓ Análise do concreto através de amostras retiradas da estrutura por meio de brocas 

rotativas de diamante. Este ensaio permite verificar a qualidade do concreto; 

✓ Determinação da resistência à compreensão de amostras retiradas com brocas; 
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✓ Verificação das propriedades mecânicas do aço. 

 

4.6 REABILITAÇÃO 

 

Após determinada a causa, cabe decidir se serão tomadas medidas para conservar a 

obra em seu estado atual sem reforços estruturais, se esta será reforçada, ou, ainda, se será 

necessário refazer ou demolir parcialmente a obra, caso a deterioração for de grandes 

proporções.  

Segundo Bertolini (2010), as reabilitações são necessárias quando um edifício ou 

estrutura sofreram fenômenos de degradação capazes de comprometer sua segurança ou 

funcionalidade. Estas devem ter como objetivo sanar os fenômenos que determinaram a 

degradação. 

Segundo Souza e Ripper (1998), uma estrutura pode apresentar-se doente em vários 

graus e, quando isto ocorre, é necessário intervir-se para que a sua integridade seja garantida. 

Quanto as intervenções podem ser definidas, em: 

Recuperação da estrutura: Segundo Souza e Ripper (1998), quando os serviços a 

serem executados nesta intervenção não implicarem introdução de materiais com a finalidade 

de aumentar ou reconstituir a capacidade portante da estrutura.  

Reforço da estrutura: Segundo Téchne (2009), reforço é uma intervenção no elemento 

estrutural que visa principalmente o aumento de sua capacidade de resistir às solicitações a 

que está submetido. Segundo Souza e Ripper (1998), os motivos pelos quais são necessários 

trabalhos de reforço em uma estrutura de concreto são os seguintes: correção de falhas de 

projeto ou de execução; aumento da capacidade portante da estrutura, para permitir 

modificações em seu uso, regeneração da capacidade portante, diminuída em virtude de 

acidentes ou deterioração; modificação da concepção estrutural. 

Em relação aos reparos dos problemas patológicos, pode-se afirmar que "as correções 

serão mais duráveis, mais efetivas, mais fáceis de executar e muito mais baratas quanto mais 

cedo forem executadas” (OLIVEIRA, 2013, p. 22). 

 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DA OBRA 
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O presente trabalho foi desenvolvido na ampliação de uma clínica odontológica em 

uma instituição de Ensino Superior, localizada em Maringá-PR. Atendendo ao pedido da 

fiscalização e responsáveis, não serão expostos dados excessivos que possam identificar a 

obra. 

A ampliação se encontrava paralisada há 13 anos, quando foi dado início à retomada 

da construção, em setembro de 2017, pela construtora hoje responsável. 

 A paralisação desta clínica por tantos anos vem agregando grande perda não só para 

Maringá, mas como toda região. A ampliação desta obra em estudo, que está programada para 

ser entregue no começo do mês dezembro do ano de 2018, será suporte para centenas de 

alunos do curso de Odontologia e capaz de atender dezenas de pacientes diariamente.  

A edificação conta com: com 2 salas de aula voltadas para graduação; 2 salas de aula 

voltadas para pós-graduação; 7 laboratórios; 2 auditórios com capacidade total de 112 lugares; 

uma clínica com 12 lugares para atendimento de pacientes, composta com sala de raio X, 3 

multiusos; 1 laboratório de informática; 3 salas dos professores.  

Visto dessa forma, o empreendimento é de grande importância municipal e regional e 

foram expostas, por meio deste artigo, as deteriorações ocorrentes nesta construção que 

podem vir a comprometer seu desempenho e funcionalidade. 

 

5.2 ESTADO INICIAL DA OBRA 

 

Após 13 anos fechada sem nenhum tipo de manutenção, pode-se afirmar que a obra se 

encontrava abandonada. Esta apresentava problemas hidráulicos, elétricos, problemas 

decorrentes do mau uso da estrutura durante o período de construção, erros de execução e 

várias patologias; entre elas, a grande quantidade de trincas no teto dos ambientes, que podem 

vir a comprometer o desempenho da estrutura. 

Sendo assim, a primeira medida realizada antes de dar início a retomada da obra foi a 

realização de um teste de carga na estrutura, com a finalidade de se ter conhecimento se as 

lajes do bloco ainda se encontravam em estado de serviço de utilização e dentro dos requisitos 

de segurança e funcionalidade. 

O teste estrutural foi requerido pela construtora, juntamente com o órgão responsável 

pela obra, e realizado por uma empresa especializada, na cidade de Maringá. 

De acordo com a norma brasileira NBR 9607 (2012), uma prova de carga é 

recomendada em casos de eventual alteração das condições de utilização da estrutura, no caso 

de fases construtivas que acarretem solicitações excepcionais em parte da estrutura, após 
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acidentes ou anomalias observados durante a execução ou utilização de uma estrutura, na falta 

total ou parcial de elementos de projeto, quando as condições construtivas são desconhecidas 

ou com a finalidade de estudar o comportamento de estruturas. 

O resultado do teste indicou que a obra se encontrava em estado de serviço, sendo 

necessário realizar o reforço da estrutura. Assim, após constatado que a estrutura se 

encontrava em estado de funcionalidade, a construtora deu início à uma revisão das situações 

encontradas na obra, antes do início das atividades em canteiro. 

Dentre os problemas encontrados, lista-se: 

• Problemas hidráulicos: Foram detectados vazamentos em registros, tubulações e 

válvulas de descarga, calhas e rufos sem devida vedação. Em decorrência dos 

vazamentos e infiltrações, os forros de gesso do teto dos banheiros se 

encontravam condenados; 

• Problemas por mau uso: Ralos entupidos, telhas em fibrocimento quebradas e 

sem fixação, podendo acarretar em infiltrações; 

• Problemas de execução: Fissuras, trincas, ausência de vergas e contra vergas, 

corrosão das armaduras, podendo estes ocasionar baixo desempenho da estrutura. 

 

5.3 TIPOS DE PATOLOGIAS EXISTENTES NO BLOCO 

 

5.3.1 Trincas no teto 

 

As aberturas apresentadas estiveram entre 0,5mm e 1,0mm, sendo classificadas, 

segundo a NBR 9575 (2010), como trincas. 

De acordo com o laudo realizado por uma empresa especializada em patologia na 

cidade de Maringá, a abertura de trincas no teto desta edificação, tem como origem a ausência 

de armadura de negativa. 

A armadura negativa tem como função combater aos esforços do momento fletor 

negativo, controlar a fissuração excessiva dos elementos estruturais e ainda, realizar a ligação 

entre lajes e vigas, proporcionando rigidez e monoliticidade ao conjunto dos elementos. Esta 

deve sempre ser colocada sobre as nervuras, e não sobre o elemento de enchimento. 

Ambientes que apresentaram esta patologia foram: Auditório 02, Auditório 01, 

Multiuso 01, Multiuso 02, Multiuso 03, Sala dos professores 02, Laboratório Md, Laboratório 

07, ambientes caracterizados por grandes vãos. 
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Foto 1 e 2 – Trincas no teto dos ambientes 

   

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

As trincas ocorrentes no teto dos ambientes têm como origem erros de execução, e 

como causa, a deficiência e/ou ausência de armadura negativa nas lajes. 

Técnica de reparo utilizada: Tela de estuque. 

✓ Demarcada área da trinca a ser removida; 

✓ Realizado o recorte desta área; 

✓ Realizada a fixação da tela metálica na laje através de pregos no enchimento; 

✓ Realizado o chapisco sobre a tela fixada; 

✓ Realizado o reboco após a secagem do chapisco. 

 

Foto 3 – Recorte das áreas que apresentaram trincas 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Foto 4 – Instalação da tela metálica                           Foto 5 – Execução de chapisco 

     

Fonte: Fotos do autor (2018)                                    Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

Segundo Thomaz (1989), a tela de estuque (metal “deployée”) pode ser utilizada, no 

caso de destacamentos provocados por retração da alvenaria ou no caso de fissuras 

provocadas por movimentações iniciais acentuadas. 

Ainda de acordo com Thomaz (1989), as aberturas provocadas em relação ao 

enfraquecimento da seção poderão ter seu comportamento monolítico restabelecido, mediante 

a inserção de telas metálicas no revestimento da área fissurada. 

Assim, podemos concluir que, a tela de estuque irá corrigir as trincas existentes, e será 

um método efetivo para estas. No entanto, não irá corrigir o aparecimento de novas fissuras e 

trincas decorrentes da ausência da armadura, devido ao fato de não ser um reforço estrutural, 

mas sim um processo de recuperação. A solução ideal é a execução de uma viga no meio do 

maior vão dos ambientes como um reforço estrutural, para auxiliar o combate dos momentos 

gerados, reduzindo a fissuração excessiva gerada pelo déficit de armadura negativa. 

 

5.3.2 Fissuras mapeadas no teto 

 

As aberturas apresentadas foram inferiores a 0,5mm, são classificadas, segundo a NBR 

9575 (2010), como fissuras. 

As fissuras nas alvenarias são divididas de acordo com sua forma de manifestação, que 

pode ser geométrica ou mapeada. Neste caso, as fissuras apresentadas possuem forma 

mapeada. 

A NBR 13749 (2013) define que fissuras mapeadas podem se formar por retração de 

argamassa, excesso de finos no traço, sejam eles de aglomerantes ou de agregado, ou até 

mesmo por excesso de desempenamento. O formato das mesmas é semelhante ao de um 

mapa. 
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                                                                     Foto 6 – Fissuras no teto 

                      

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

As fissuras ocorrentes no teto dos ambientes, tem como origem erros de execução, e 

como causa, as mais diversas: retração de argamassa, excesso de finos no traço, sejam eles de 

aglomerantes ou de agregado, ou até mesmo por excesso de desempenamento. 

Reparo utilizado: Aplicação de fita Veda Trincas. 

✓ Raspagem com espátula da região da fissura; 

✓ Remoção de resíduos; 

✓ Fixada a fita pressionando-a sobre a fissura com uma espátula; 

✓ Retoque com massa corrida cobrindo a fita; após secagem da massa corrida, lixamento 

para posterior pintura. 
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   Foto 7 – Fixação da fita veda trincas                         Foto 8 – Retoque com massa corrida 

                                

Fonte: Fotos do autor (2018)                                      Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

               Foto 9 – Emassamento do teto reparado 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

A função da fita Veda Trinca é o auxilio no reparo de fissuras superficiais, impedindo 

o reaparecimento das mesmas.  
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5.3.3 Fissuras Inclinadas nos Cantos das Esquadrias 

    

As aberturas apresentadas foram inferiores a 0,5mm, sendo classificadas segundo a 

NBR 9575 (2010) como fissuras. 

Devido á abertura de vão na alvenaria para instalação de portas e janelas, se tem uma 

redução da seção resistente, ou seja, quando realizamos uma abertura na parede, os esforços 

se acumulam nos cantos das esquadrias, ocasionando uma concentração de tensões que 

ocasionará, consequentemente, no aparecimento de fissuras. Para evitar essa concentração de 

tensões nos vértices das esquadrias, se faz necessário uso de vergas e contra vergas que 

absorvam estas tensões. 

As vergas e contra vergas costumam ser executadas em concreto armado. A peça deve 

cobrir todo o vão e se inserir ligeiramente na alvenaria. Esse transpasse é justamente o que 

garantirá a efetividade da verga ou contra verga contra os esforços de cisalhamento. Sem o 

transpasse, esses elementos estruturais são inúteis. 

Segundo a NBR 8545/84, as vergas e contra vergas devem exceder a largura do vão de 

pelo menos 20cm de cada lado e devem ter altura mínima de 10cm. 

Assim, as fissuras ocorrentes no canto das esquadrias têm como origem erros de 

execução, e como causa a inadequada ou ausente execução das vergas e contra vergas. 

A inadequada execução em relação às vergas e contra vergas, é devido a não 

realização do transpasse de acordo com a NBR 8545/84, fazendo estes elementos perderem 

sua efetividade, vindo a fissurar. 

 

Foto 10 – Fissura inclinada no canto superior da porta 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

http://construindodecor.com.br/concreto-armado/
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Foto 11 – Outra fissura inclinada no canto superior da porta 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

Foto 12 – Fissura inclinada no canto das janelas 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

Para as janelas que não possuíam verga e contra verga, estas foram executadas, já para 

as portas com verga sem transpasse adequado, não foi tomada nenhuma medida de 

recuperação destas fissuras; foi realizado emassamento e pintura sobre a fissura. 
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Foto 13 – Execução de contra vergas nas janelas 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

Foto 14 – Execução de vergas nas janelas 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Foto 15 – Contra vergas nas janelas 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

Nas janelas deve haver a correta execução de vergas e contra vergas que absorverão as 

tensões concretadas nos cantos, eliminando assim o aparecimento de novas fissuras.  

Para as portas sem o transpasse das vergas, a solução definitiva seria a retirada das 

portas para a execução correta de novas vergas, e assim eliminar as fissuras já existentes. Para 

isso, pode-se utilizar o a fita Veda Trincas. 

 

5.3.4 Corrosão da Armadura 

 

Segundo RAMANATHAN (1988), corrosão é a reação do metal com os elementos do 

meio em que o metal acaba por ser convertido a um estado não metálico. 

Segundo Helene (1993, p. 17), em um sentido mais amplo, a corrosão pode ser 

definida como a interação destrutiva de um material com o meio ambiente, seja por ação 

física, química, eletroquímica, ou a combinação destas. 

Para Thomaz (1989), os mecanismos de desenvolvimento da corrosão não são simples, 

neles interferindo diversos fatores como a permeabilidade do concreto á água e a gases, o grau 

de carbonatação atingido do ambiente, principalmente no que tange à umidade relativa do ar 

e, conforme já foi dito, á eventual presença de íons agressivos. 

As aberturas das trincas ocorrentes devido á deficiência da armadura negativa nas 

lajes, levaram a exposição da armadura à atmosfera durante mais de uma década. Por este 
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fato, e pelas mesmas não serem revestidas, ocasionou-se a oxidação da armadura. A oxidação 

leva ao desgaste do metal, ocasionando a corrosão. 

 

 Foto 16 – Corrosão das armaduras                       Foto 17 – Trincas e corrosão das armaduras 

       

Fonte: Fotos do autor (2018)                              Fonte: Fotos do autor (2018) 

                                                                               

As trincas com corrosão no teto dos ambientes, tem como origem erros de execução e 

não realização de manutenções na estrutura, e como causa o contato direto da armadura 

desprotegida com o ar, vapor d’água ou água. 

Reparo utilizado: Tela metálica - Estuque. 

 

Foto 18 – Estuque                                                  Foto 19 – Estuque 

   

Fonte: Fotos do autor (2018)                                  Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Como já dito anteriormente, para as trincas, a solução ideal é a execução de uma viga 

no meio do maior vão dos ambientes para reforço estrutural, combatendo assim a formação 

destas; já para as existentes, a tela metálica do processo denominado estuque é eficiente. 

Para a corrosão apresentada, deve ser realizada a delimitação da área com corrosão 

para corte, realizada limpeza do produto de corrosão formado, pintura na superfície do metal 

para maior proteção, aplicação de uma ponte de aderência, preenchimento com argamassa de 

reparo e acabamento da superfície, e, por último, cura da argamassa de reparo. 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram realizadas duas visitas à obra após a execução dos reparos nas patologias: uma 

após um mês da conclusão dos reparos e outra após três meses, visando a constatação da 

efetividade dos mesmos. 

 

6.1 EFETIVIDADE DO REPARO UTILIZADO NAS TRINCAS 

 

No caso das trincas, o reparo realizado não agiu na causa da patologia, pois as telas 

metálicas não conseguem combater os momentos fletores resultantes da deficiência de 

armadura negativa. Como já mencionado, a solução para combater definitivamente o 

aparecimento destas trincas, e auxiliar no combate aos momentos fletores, seria a execução de 

uma viga para reforço estrutural da laje, em cada sala que apresentou a patologia. No entanto, 

estas não foram executadas, sendo realizado o método de estuque. Assim, as trincas foram 

tratadas, após foi realizado emassamento, lixamento e pintura dos tetos. 

 No primeiro mês após concluído o reparo utilizado, foi realizada uma visita para 

comprovação da efetiva recuperação das trincas. Nesta primeira visita não houve nenhuma 

incidência de novas trincas, e a pintura se encontrava em perfeito estado. 

Já na segunda visita, com três meses do tratamento realizado, foi possível notar que a 

pintura já se encontrava com várias trincas em novos pontos dos tetos, podendo concluir que o 

tratamento foi efetivo apenas nas trincas existentes (estas tratadas não tiveram novamente 

abertura). Porém, o tratamento não impediu a aparecimento de novas trincas, sendo 

considerado não efetivo e nem o mais adequado, não agindo na causa do problema patológico. 
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Foto 20 – Incidência de abertura de novas trincas após a pintura nos tetos 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

6.2 EFETIVIDADE DO REPARO UTILIZADO NAS FISSURAS MAPEADAS 

 

Não foram constatadas novas incidências de fissuras em ambas as visitas realizadas. 

Portanto, afirma-se que o reparo foi efetivo. 

 

6.3 EFETIVIDADE DO REPARO UTILIZADO NAS FISSURAS INCLINADAS NAS 

ESQUADRIAS 

 

Para as portas que não apresentavam transpasse adequado das vergas, não houve 

nenhum tipo de reabilitação, sendo realizado apenas pintura sobre as mesmas, as camuflando. 

Assim, estas voltaram a fissurar. Considera-se reparo não realizado, pois o processo de 

emassamento e pintura não é eficiente e nem adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Foto 21 – Reaparecimento de fissuras camufladas  

 

 Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

No caso das janelas, foi realizada a execução das vergas e contra vergas que estavam 

ausentes. As que foram executadas corretamente, cerca de 90%, não apresentaram novas 

incidências em nenhuma das visitas, sendo considerado realizado, nestas, um reparo eficiente. 

No entanto, as que não foram executadas corretamente, mesmo sendo executada as vergas e 

contra vergas, não foram efetivas, tendo novas incidências na pintura na segunda visita.  

 

Foto 22 – Contra verga mal executada 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Foto 23 – Contra verga executada corretamente 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

6.4 EFETIVIDADE DO REPARO UTILIZADO NO PROCESSO DE CORROSÃO  

 

Para as trincas que apresentaram corrosão, há duas patologias unidas, uma causada em 

decorrência da outra. Neste caso, não foi realizado tratamento adequado e nem eficiente para 

nenhuma das duas. Como já dito em relação às trincas, o método de estuque não é eficiente na 

causa do problema. As existentes foram tratadas, porém houve o surgimento de novas.  

Já o processo de corrosão não foi tratado, podendo levar a estrutura à perda do seu 

desempenho nestas áreas afetadas. Até o presente momento, não houve o aparecimento de 

corrosão na pintura. 

 

Foto 24 – Incidência de abertura de novas trincas após a pintura nos tetos 

  

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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7 CONCLUSÃO 

 

Devido ao longo tempo de paralisação e exposição da obra, juntamente com falhas de 

execução, se acarretaram a esta ampliação inúmeros problemas patológicos. Alguns destes 

foram solucionados com a retomada da obra e tiveram recuperações efetivas. Porém, a grande 

maioria das patologias existentes foram levadas com descaso, devido à irresponsabilidade ou 

ignorância dos responsáveis. Dos 4 tipos de patologia expostos neste artigo, somente em 1 

deles foi realizado o reparo correto; os outros 3 tipos, ou não foram realizados os reparos ou 

os responsáveis, mesmo sabendo que não seriam efetivos, “maquiaram” a estrutura somente 

para estética até a entrega.  

Se o reparo não soluciona a causa do problema, ele não é efetivo, podendo voltar a não 

prejudicar somente a estética, mas vir a deteriorar a estrutura ao longo do tempo, causando 

baixo desempenho desta e até mesmo levando à ruína. 

Um pequeno problema patológico, hoje, se não tratado, poderá ter grandes proporções 

no futuro; um exemplo deste conceito, é o caso da errônea execução das lajes desta 

edificação, que levaram a aberturas no teto, no começo de pequenas espessuras até se 

tornarem trincas e sem nenhuma medida preventiva ou proteção durante 13 anos, causando a 

corrosão das armaduras expostas. 

Pode se concluir que as maiores incidências patológicas neste estudo de caso foram as 

fissuras mapeadas devido a vários fatores condicionantes que podem causar este tipo de 

patologia no concreto. Pode-se, também, concluir que os responsáveis pela obra não tinham a 

verba necessária para concluir a mesma, dando andamento à construção e não realizando o 

necessário para um bom desempenho da estrutura, expondo seus usuários e diminuindo a vida 

útil da construção. 
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