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ESTUDO DE CASO: PATOLOGIAS EM UM EDIFÍCIO PIONEIRO DO MUNICÍPIO 

DE MANDAGUARI - PR 

 

Gustavo André Marzola Leal 

 

RESUMO 

 

Optando sempre pelo cliente, as edificações são produtos voltados para o mercado do consumidor, 

portanto, devem sempre atender às exigências e corresponder às expectativas ao comprador quando 

efetivado a compra do imóvel, apresentando um desempenho classificado em satisfatório. As 

edificações no século 21 aparentemente cada vez mais apresentam patologias em seus anos iniciais da 

obra já executada, portanto quando aparecem, há motivos que podem dar o que há motivo para o seu 

surgimento, e dependendo da patologia que ocorreu, a obra necessita de um determinado tipo de 

manutenção, e a falta dessa manutenção pode causar um risco para quem reside ou circule no local 

afetado, se classificando desde o risco mais leve até o mais grave. No entanto as patolgias vem sendo 

um problema, significando que elas não estão chegando no seu desempenho desejado na edificação, 

pois toda edificação têm um ciclo de vida útil, o qual pode mudar dependendo dos fatores como as 

condições de exposição, durabilidade dos materiais utilizados na construção civil e a existência ou não 

de uma manutenção periódica. Tendo o edifício do município de Mandaguari construído no ano de 

1960/1970, assim executado mais o menos há 30/40 anos atrás, muito das anomalias que apareceram 

nele foram ocasionadas pelo envelhecimento natural da edificação, bem como apresentados suas 

perspectivas manutenções, ademais para um trabalho futuro sobre os valores da reforma, estima-se que 

se tivesse executado a manutenção no tempo estimado da NBR 155575 sairia um custo mais baixo do 

que deixas a patologia crescer diante do tempo. 
 

Palavras-chave: Anomalias, Fissura, Edificações. 

 

 

ESTUDO DE CASO: PATOLOGIAS EM UM EDIFÍCIO PIONEIRO DO MUNICÍPIO 

DE MANDAGUARI - PR 

 

ABSTRACT 
 

Chosing, always by client, the buildigs are products facing the market of consumer, therefore should 

always meet requirements and to replay the expectations to the buyer. When encourajed the purchase of 

the propietary, presenting the performance related satisfactory. The Century 21 buildings apparently more 

and more haven pathologies who areinitial years of the work already performed, therefore when come up, 

there are reasons that way have ocurred for it appearance, and depending on the pathology that ocurred, its 

has a certain type of maintence, and may pose a risk to those residing in the affected location, ranging 

from the lowest risk to the most serv risk. However, the pathologies has been a problem, they are not 

coming to this performance in buildings, beacause all edification has the life cycle of viem life, that can 

change depending os the factors like exposure conditions, durability of materials used in construction and 

the existence or not of periodic maintence. Having the building built in 1960/1970 in mandaguari town, 

this executed more or less 30/40 years ago, much os the anomalies that appeared in it were caused by the 

natural aging of the building, as well as presented its maintence prospects, in addition to a future work on 

the values of the reform, it was estimated that if performing maintence at the estimated time of NBR 

15575 would cost ledd than letting the condition grow over time. 
 

Keywords: Anomalies, Cracks, Buildings 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nos tempos de hoje que os métodos construtivos e metodologias estão avançando na 

construção civil, ainda vemos muitas patologias por diversos fatores iniciais que aprendemos 

desde cedo a combatê-las, desde a mais comuns até as mais inéditas, mas enfim isso não 

deveria ser normal nessa constante evolução que andamos. 

Por isso que a preocupação da pessoa que contrata o serviço do engenheiro, ou 

arquiteto é a questão do aparecimento das patologias em um determinado tempo após o 

serviço, pois, surgem situações imprevistas de reparo ou manutenção relacionadas à 

construção que alguns optam em lucro em vez de um bom serviço, economizando na hora de 

construir, prevendo menos gastos, e lucros futuros, mas acabam muitas vezes em prejuízos 

por não ter executado do jeito correto, ou por restrições de clientes que não querem um alto 

custo da obra. 

Ao todo o que acontece na construção vemos que, o peso sempre vem depois dos 

aparecimentos, que funciona na maioria das vezes a responsabilidade contratual, que no 

código civil diz que o engenheiro deve responder pela solidez e a segurança da obra por um 

prazo de cinco anos, mas muitas vezes as pessoas não lembram e contratam serviços de um 

outro profissional, que além de já ter tido um custo para construir, terá á mais um custo ainda 

para reformar, assim não terá um baixo custo para os serviços. 

Desde então é um dos assuntos que têm bastante repercussão mesmo estando em 

constante evolução para melhorá-los e combatê-los, e um dos motivos que chamam a atenção 

para a construção de um edifício são suas patologias, não por serem patologias diverficadas, 

mas os motivos dos seus aparecimentos que por ser um edifício pioneiro, que o seu método 

construtivo é de 30 anos atrás, o que ocasionou o aparecimento das patologias. 

Mas, além da identificação das patologias, e alguns dos seus motivos para o 

aparecimento sendo questão do tempo, acidentes e irresponsabilidade, sobre a manutenção, 

que é uma das partes mais caras da obra, que ainda se não muito bem corrigida ela pode voltar 

a surgir novamente elevando os gastos na segunda correção.   
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Conceito da patologia  

 

A patologia é o ramo que se estuda as causas, os mecânismos, os sintomas, as origens 

e as consequências, que se entende que o desempenho desejado não foi atendido. Explicitando 

que os sintomas podem-se entender que são os defeitos ou lesões, mecânismos que são os 

problemas decorrentes e chamados de vícios, a origem que é a fase do processo que teve a 

origem do fenômeno, a causa que é identificada como o principal agente causador do 

problema e as consequências que é após o acontecido ela pode-se comprometer a segurança e 

suas condições de funcionamento e higiene. 

De acordo com o IBDA (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura), 

introduzem o significado de patologia como: 

‘’ O termo "patologia" é derivado do grego (pathos - doença, e logia - ciência, estudo) 

e significa "estudo da doença". Na construção civil pode-se atribuir patologia aos estudos dos      

danos ocorridos em edificações.  Essas patologias podem se manifestar de diversos tipo, tais 

como: trincas, fissuras, infiltrações e danos por umidade excessiva na estrutura. Por ser 

encontrada em diversos aspectos, recebe o nome de manifestações patológicas. ’’ 

 

 

2.2 A patologia na construção civil  

 

              Conforme Ripper (1998) as causas da deterioração podem ser as mais diversas, desde 

o envelhecimento ‘’natural’’ da estrutura até os acidentes, e até mesmo a irresponsabilidade 

de alguns profissionais que optam pela utilização de materiais fora das especificações, na 

maioria das vezes por alegadas razões econômicas. 

              Podemos analisar que os principais motivos do aparecimento de anomalias são: 

1- Envelhecimento natural da edificação;  

2-  Acidentes;  

3- Irresponsabilidade do profissional;  
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2.3 Classificação do risco da patologia 

 

               De acordo com Instituto Braileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São 

Paulo, IBAPE (2011) o Critério de classificação das anomalias, e falhas constatadas em uma 

inspeção predial, classificadas de acordo com o risco oferecido aos usuários, ao meio 

ambiente e ao patrimônio, dentro dos limites da inspeção predial. 

                Dependendo dos tipos de anomalias e falhas que aparecem nas edificações, elas 

podem, ou não oferecerem riscos para as pessoas, desvalorizam o imóvel, podem provocar a 

perda de funcionalidade da estrutura, e esses riscos se analisam de acordo com o desempenho 

insatisfatório de elementos que compoêm uma edificação, sendo eles classificados em: 

- Riscos mínimos. 

- Riscos regulares. 

- Riscos críticos. 

 

 

2.3.1 Riscos mínimos 

 

                Conforme IBAPE (2011) os riscos mínimos são considerados os mais inofensivos 

quando encontrados na edificação, pois são considerados os riscos de menor grau de 

intensidade, de fato que eles não oferecem perca funcional da estrutura, perda no valor do 

imóvel, e não elevoui o grau de risco, significando que ele não pode se tranformar em um 

grau regular, ou crítico. 

                 Sendo assim, só afetam na parte da estética pois estão interligados mais nas partes 

das fissuras ou trincas formadas pela dilatação térmica, e às vezes podem afetar na atividade 

planejada do local, podendo ter uma manutenção barata para voltar ao estado original de 

construção. 

 

 

2.3.2 Riscos regulares 

                 

                Conforme IBAPE (2011) os riscos regulares são um pouco menos comums, mas são 

bem mais preocupantes que os riscos mínimos pois podem se tranformarem em riscos críticos,  

no entanto que analisa a edificação e aponta um risco regular, pode-se ter em mente que 

provavelmente pode ter provocado uma perda funcional na estrutura, e dependendo do jeito 
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que foi a perda funcional, pode ter uma possibilidade de manutenção dela, sendo bom sempre 

encontrar esse risco no inicio dele, para ter mais chances da recuperação da peça que foi 

afetada pelas anomalias. 

               Facilmente pode encontrar em formas de trincas, ainda sendo superficial na 

estrutura, mas a peça começa a ter uma deteorização precoce, levando a queda de pedaços 

pequenos, significando que não chegou na armadura ainda, por isso sempre bom averiguar 

que não chegou na armadura, e executar a manutenção, um pouco mais de custo significa uma 

pequena desvalorização do ímovel. 

 

 

2.3.4 Riscos críticos 

 

               Conforme IBAPE (2011) os riscos críticos são bem mais díficeis de encontrar, 

provavelmente pode encontrá-los em edificações, as quais têm a ausência de manutenção ou 

lugares que apresentaremum erro grave de execução e não foi corrigido, assim estando nesse 

risco as pessoas que se encontram no local podem ter danos contra saúde, e segurança delas 

mesmas. 

               Quando encontrados, é prioritário a evacuação do local, o estado que se encontra, 

que provavelmente ja vai ter afetado, a armadura e ter possibilidade de começar a corrosão, 

portanto recomenda-se ter um estudo de possibilidades ao invés para haver a sua manutenção, 

sendo desde um método convencional até a demolição e contrução de outra peça, então o 

custo acaba sendo maior, tem uma boa perda no custo do ímovel e tem comprometimento 

com a vida útil da estrutura. 

 

 

2.4 Conceito de fissuras e suas classificações 

 

               As fissuras podem ser consideradas manifestações patológicas ou podem aparecer 

naturalmente, caracterizadas pelo afastamento ou abertura do material em determiandos 

locais, e se relacionam com as anomalias que surgem nas edificações, assim podendo afetar a 

parte da durabilidade, na estética e até nas partes estruturais. Surgem com o excesso de 

tensões nos materiais, assim as fissuras podem ser consideradas os alivios das tensões dos 

materiais que estão sobrecarregados, sendo que as restrições dos materiais e as forças atuantes 
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estão interligadas as caracteristicas da fissura, como o tamanho, profundidade, comprimento e 

a época de ocorrência en relação a execução. 

 

Quadro 1- Referencial das classificações de acordo com a abertura 

 

 

               Além das fissuras serem classificadas pela sua espessura, elas podem ser 

classificadas também pelas suas atividades, como passivas e ativas. 

               Para saber diferenciar a classificação dessa anomalia, tem que observar a anomalia 

por meios de observações de suas características e a estrutura, vendo se teve alguma 

progressão ao longo de um curto ou longo período de tempo. 

               As fissuras passivas são as que não variam suas caracteristicas como o comprimento, 

e espessura de acordo com o tempo, se encontram totalmente estabilizadas. 

               Sendo assim, as fissuras ativas são as que mudam suas caracteristicas de acordo com 

o período de tempo e variações de temperatura, sempre progredindo, então a abertura sempre 

ficará de forma crescente, podendo causar problemas estruturais, assim para a manutenção, 

terá que tratar primeiro do problema estrutural e depois a fissuração. 

               De acordo com Thomaz (1989) as fissuras da alvenaria podem ser causadas pelos: 

-Carregamentos excessivos de compressão 

-Retração 

-Variação de temperatura 

-Recalque de fundação 

-Carregamento desbalanceados 

-Reações químicas 

-Movimentações higroscópicas 

 

No entanto, essas fissuras podem ser causadas pelos 3 motivos que as patologias podem 

surgir, e dependendo do tipo do erro de execução, falta de conhecimento do profissional e do 
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tempo sem manutenção, elas podem gerar um grau de risco para a edificação e para quem 

reside no local. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 O edifício 

 

               O edifício objeto de estudo do presente trabalho, encontra-se no município de 

Mandaguari-Pr, com um terreno de 825 m², e 378 m² de área construída.  

               De acordo com a Prefeitura Municipal de Mandaguari, a edificação foi construída na 

evolução do processo construtivo do município, onde o comum eram casas de madeiras, 

assim ele foi um dos pioneiros a ter com estrutura executada em concreto, isso em torno de 

1960 a 1970, portanto a estrutura de concreto compôem-se de vigas, pilares e lajes de 

concreto armado, a alvenaria executada com reboco e pintura, com pisos de madeira, carpet e 

cerâmicos e com forro, e laje. 

               Contendo duas áreas contruídas, sendo a primeira uma garagem, contendo uma sala 

atrás que se encontram abandonadas e a segunda que é o edifício, que contém 4 repartições 

dentro da área, sendo 3 lugares empresariais, onde 2 locais estão em funcionamento, e 1 está 

desocupado, e 1 lugar residencial que também se encontra desocupado.  

 

 

 

Imagem 1- Muncípio de Mandaguari Imagem 2- Vista aérea do edifício 
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3.2 Aparecimentos e anomalias encontradas 

 

               Ressaltando que Ripper (1998) dispõe sobre as anomalias encontradas, tem 

princípios para o seu aparecimento, que podem se dividir em 1-Envelhecimento natural da 

estrutura; 2-Acidentes; 3- Irresponsabilidade do profissional. 

               Na contextualização de hoje, o envelhecimento natural da edificação é o que 

deveriam ser normais no século XXI, mas não são, porque na maioria das obras os itens 2 e 3 

são o que mais ocorrem, então automaticamente o item 1 já está vetado, pelo qual as 

anomalias ja estaram visíveis a olho nu, independente do tempo.  

               No caso de quando as patologias acontecem pelos acidentes e irresponsabilidades do 

profissional, elas estão ligadas pela falta de conhecimento, e falta de treinamento do 

responsável e da sua equipe de trabalho, sendo isso desde a compra de um material barato que 

não atribuiu, nem nos requisitos mínimos até a má execução em algum setor da obra. 

Foto 1- Vista frontal do edifício 
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              Visando o gráfico 1, a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos, aponta que 93% das 

manifestações que acontecem no Brasil estão ligadas aos itens 2 e 3, e o item 1 que era o mais 

aceitável está somente 7%, que em concepção da para entender que apresenta muito erro no 

planejamento, compra de materiais de má qualidade, mão de obra malfeita, entre outros. 

                                  

                                  

                                  Gráfico 01: Principais causas das patologias 

 

                                                   Fonte: Couto e Couto (2007) 

 

              

3.2.1 Mofo e bolor 

 

               Apesar que algumas pessoas acreditarem que o mofo e bolor não trazem problemas e 

as tratam como uma consequência natural, elas podem ser consideradas ruins para saúde de 

quem convive no local e podem ser ruins, afetando reboco, pintura, concreto e aço, afetando a 

estrutura da obra.  

               Tendo em vista que o local da foto 2 encontrava-se desocupado, foi encontrado mofo 

e bolor nas partes superiores e inferiores das paredes e pilares, vigas e alguns materiais que 

ainda estavam no local, onde em todos mofos e bolores nas partes superiores se encontravam 

com uma tonalidade preta e marrom.   

               Dependendo da onde se encontra os mofos e bolores no local, dá para ter uma base 

do que aconteceu para o surgimento deles, sendo assim eles foram encontrados de forma 
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citadas acima. Mas, mesmo o local não apresentando fissuras nas paredes, lajes e infiltrações 

na parte inferior e superior do local, desenvolveu-se mofo e bolor na parte superior e inferior, 

podendo ser ocasionados pelos possíveis motivos de falta renovação do ar, por possuir apenas 

uma janela no fundo do local para ventilação, ações da água no estado liquído e gasoso na 

estrutura deixando o espaço com uma alta umidade e tendo bastante áreas não expostas no sol. 

               O mofo e bolor que foi adquirido, de acordo com a Fernanda Lamego Guerra pode 

ser entendido como uma colonização  de diversos fungos filamentosos condicionados pelas 

características do microclima sobre varios tipos de substratos, e para seu crescimento como 

que ele teve em torno de toda a pintura interna do local, eles necessitaram de um grande teor 

de umidade e compostos orgânicos que foram  encontrados na contituições de vários materiais 

utilizados na construção ou reforma  como madeiras de subdivisões internas, carpetes, 

aglomerados dentre outros materiais que encontraram-se no ambiente interno. 

 

 

 

 

 

Foto 2 -  Mofo e bolor encontrado na parte superior do local 

Mofos e bolores nas paredes, vigas, pilares e no teto da edificação. 
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3.2.1.1 Manutenção  

 

               Muitos acreditam que a solução é apenas uma passada de água com detergente, ou 

um outro produto de limpeza que já realizou a retirada do mofo e bolor, pois o mofo 

dependendo do tempo que ele ficou na parede, pode estar em um estado de evolução que não 

é só o fungo que fica locado na pintura da parede, mas ele também pode ter-se infiltrado no 

reboco, e poucas vezes na alvenaria. 

               Sempre averiguar o mofo para verificar o estado de evolução, caso ele esteja só na 

parte superficial que só esteja na parte da pintura e não há destaques de tintas e reboco, o 

recomendado é a utilização de produtos como antimofo e impermeabilizantes, que podem ser 

a solução. O método de tratamento é primeiro a remoção da tinta, pois ela é um selante que na 

questão da penetração nos poros e reboco ela não facilita a penetração, após a retirada da tinta 

a passagem do antimofo e impermeabilizantes, e a pintura por cima novamente. 

               Nos casos mais graves quando está bem infiltrado no reboco, alguns profissionais 

recomendam a remoção de todo revestimento argamassado na parede afetada, e depois que 

aplique um novo revestimento. 

Foto 3 -  Mofo e bolor encontrados na vida de subdivisão interna do local 

Mofo e bolor encontrado no teto e nas beiras das janelas. 
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               Nos casos que o mofo e bolor voltem em curto tempo após a prevenção do mesmo, 

recomenda-se análisar a área que está surgindo, pois, pouca ventilação, materiais substratos, 

poucas áreas em contato com o sol ajudam no grau de umidade no local para a retomada do 

mofo e bolor no local. 

 

 

3.2.2 Evento pós ocupação  

 

               O evento pós ocupação ou também chamado de enraizamento de árvore, quando 

acontece, muitas vezes o erro não vem de quem fez o projeto ou da ausência de conhecimento 

do engenheiro responsável pela obra, pois a patologia se protagoniza com o tempo, que é o 

principal fator para o seu aparecimento no andamento da obra, ou quando ela já está pronta. 

Então não temos uma noção do tipo da árvore e o seu jeito que ela pode crescer e afetar a 

estrutura da residência.  

               Como o enraizamento é em função do tempo do crescimento das raízes das árvores, 

a tipologias delas não dependem só do tamanho, e sim da classificação delas, pois muitas 

árvores podem se considerar pequenas, mas suas raízes crescem muito para a procura de agua 

e um local do solo bastante umido.    

               Sempre antes de plantar uma árvore perto de alvenarias, e pilares o recomendado é ir 

em uma secretária do meio ambiente ou um local que tenha uma pessoa especializada sobre 

plantio de arvores para sanar melhor as dúvidas sobre seu crescimento, para não ocasionar um 

problema futuro como a quebra da alvenaria e até o recalque do pilar. 

Foto 4 – Alvenaria danificada pelo enraizamento da árvore 

Alvenaria interna do edifício atingida. 
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Foto 5 - Yuca gigante que ocasionou a fissura da alvenaria. 

Yuca gigante que ocasionou danos na alvenaria localizado no terreno vizinho. 

 

Foto 6 -  Estrago ocasionado pela yuca gigante do outro lado da alvenaria 

Alvenaria externa do edifício atingida. 
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3.2.2.1 Manutenção 

 

               Para a manutenção é simples, depende o que houve na sua edificação, como ela pode 

afetar a alvenaria e até mesmo a fundação teremos que ter análise do estrago causado. 

               Primeiro passo é ver o quanto ela afetou a sua alvenaria, maioria das vezes quando o 

estrago é grande recomenda-se a retirada da alvenaria inteira e refazer a mesma, mas se o 

estrago for pequeno tirar apenas a parte afetada e refazer a alvenaria. 

               Nos casos de surgimento de recalque que afetou a alvenaria, recomenda-se reparar o 

recalque primeiro, e depois a alvenaria, para o recalque também é variável na questão de 

preço, por causa que os métodos para ajustes do recalque são bem caros. Primeiramente tem o 

caso do macaquiamento da fundação, que a manutenção é feita com um macaco hidráulico 

que vai macaquiar a sua fundação até ela chegar ao seu nivel inicial, que é o seu estado 

original, após o macaquiamento deve-ser colocado o solo, ou algum enchimento argamassado 

para a sustentação e não houver o recalque novamente. 

               No caso que o recalque não está diferente do estado original, o recomendado é 

colocar algum elemento resistente que aguente as cargas, e que não aconteça mais o recalque, 

como enchimentos, resinas, solo argamassado e outros. 

 

 

3.2.3 Fissuras por flexão na viga 

 

               Como os elementos estruturais mais importantes são vigas, pilares e lajes, e dois 

desses elementos são submetidos a força de flexão simples. A atuação de sobrecargas 

previstas ou não, ancoragem insuficiente da armadura positiva e insuficiência da armadura 

longitudinal podem vir ocorrer as fissuras por flexões, e na ocorrência de fisurras determinada 

viga produz umas redistribuições de tensões ao longo do componente fissurado e mesmo nos 

componentes vizinhos. 

               No caso encontrado no edifício, dentre as classificações que se podem ter, ela se 

encaixa no tipo 1, que as características dizem que a fissuração começa do meio da peça para 

suas estremidades, mais comuns em angulos de 45°, independente da do seu trajeto ser da 

esquerda para a direita ou direita para a esquerda. E para a localização, número e abertura das 

fissuras dependes do tipo da peça, as suas características geométricas, propiedades mecânicas, 

e físicas que tudo depende do estágio de solicitação da carga. 
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                                                      Fonte: Rodrigues (2018) 

 

 

 

 

 

Foto 7 – Fissuras de flexão do tipo 1 

Classificação de acordo com Rodrigues (2018) 

 

Foto 8 - Viga que houve os esforços de flexão  

Fissuração encontrada embaixo da viga da cozinha. 
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3.2.3.1 Manutenção 

 

               Em questão de manutenção, existem métodos para a reforma, o que diferencia a cada 

manutenção é seu valor, pois depende da disponibilidade do serviço na região, a busca do 

material para a reforma, e profissionais da área disponibilizados para o serviço. 

               Dentre os vários métodos de reforma, a manutenção em resinas, que o recomendado 

é a aplicação em fissuras mortas e superficiais. Primeiramente sempre medir a largura da 

fissura e depois de um tempo refazer essa medida para a confirmação da fissura passiva, 

aquelas que de acordo com o tempo não aumentam suas características, que são o seu 

tamanho, largura e comprimento. Após a confirmação da fissura aplicar a resina epoxídica o 

mais rápido possível para as intempéries não influenciarem nessas aberturas. 

               Para os métodos mais abundantes em questão do valor e o jeito que a fissuração se 

encontra, no caso das fissuras tiverem um pouco mais profundas na viga, a solução é uma 

análise das fissuras ativas que com o tempo vão mudando suas características, e após analise 

verificar se as armaduras estão expostas, se tiverem o recomendado, a solução é passar uma 

tinta epóxi e aplicar a resina, após esse procedimento, colocar as chapas metálicas em volta da 

Foto 9 - Fissuras pelos esforços de flexão 
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parte de fissuração na viga, antes da  colocação das chapas em volta fazer a limpeza da viga 

para a retirada da poeira e outros elementos, após feita a limpeza colocar a chapas e passar a 

tinta epóxi, tanto na viga quanto na chapa de aço.  

 

 

3.2.4 Fissuras no pilar 

 

               As fissurações dos pilares são comuns de encontrar em edificações, mas no caso do 

edifício, o principal fator para o aparecimento dela é a execução, pois pode ter sido 

ocasionada pelo método construtivo da época, mesmo com a patologia causada pela execução 

da época de 1960 e 1970, os motivos que ocasionaram a patologia são os mesmo que 

ocasionam hoje em dia em 2018.  

               Dentre as suas características e classificações, a anomalia se encaixa em fissuração 

do pilar do tipo 4, que ocorra no pilar pode ser por causa da junta de concretagem, por 

concretar o pilar antes das vigas, ou o topo do pilar poderia estar com excesso de nata de 

cimento, ou sujeira. 

 

 

                                                    Fonte: Rodrigues (2018) 

Foto 10 -  Fissura do pilar do tipo 4 

Classificação de acordo com Rodrigues (2018) 
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Foto 11 -  Fissura ocasionada no pilar da escada 

 

 

Foto 12 -  Escadaria que houve a patologia 

Fissuração encontrada embaixo da escada da área residencial. 
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3.2.4.1 Manutenção 

 

               A dificuldade da manutenção depende do estado da fissuração, pois as fissuras 

podem-se estar ativas ou passivas e serem encontradas no estado superficial ou profunda, que 

as manutenções da superficial é diferente da profunda pelo caso que a profunda além de poder 

ter armaduras expostas, ela também é em função do tempo que ela ficar naquele estado sem 

manutenção, que pode houver ações das intempéries no concreto e nas armaduras. 

               No caso que a fissuração foi encontrada de forma superficial, recomenda-se 

primeiramente confirmar se ela está passiva, que no caso da realização da manutenção, e a 

fissuração estiver ativa, ela além de complicar a manutenção ja executada terá que fazer outra 

manutenção. Então após a ánalise e confirmação dela estar de modo passivo, aplicar a resina 

epóxi para fechamento da fissura. 

               Quando encontrado fissuras profundas, um dos principais fatores do tipo da 

manutenção depende do quanto as intempéries afetou a armadura do pilar, que o valor da 

manutenção pode variar no caso. E então primeiramente deve-se analisar se a armadura 

encontra-se em um estado bom. Quando encontrada, o recomendado é a aplicação de uma 

tinta epóxi na armadura e depois a aplicação da resina epóxi para o fechamento. 

               Mas quando a armadura se encontra afetada, recomenda-se fazer um pilar secundário 

para apoio para prevenir os riscos, que quando a armadura pode-se encontrar em estado de 

corosão, não tem manutenção para voltá-la ao estado original. O pilar secundário recomenda-

se até uma execução de uma nova fundação, pois dependendo do nível dessa patologia, ou em 

patologias em sua volta pode ter ocorrido um recalque. 

    

      

4 CONCLUSÃO 

 

Conforme as patologias mostradas do edifício, se nota que um dos seus principais 

motivos vem a ser pela falta de sua manutenção no tempo determinado. Assim concretizando 

uma prévia parte orçamentária, identifica-se que, executando a manutenção dos elementos no 

seu tempo de acordo com a NBR 15575 (ABNT,2013), iria sair um custo mais barato do que 

a manutenção por falta de cuidados ao longo do tempo. 

Concluindo-se que as anomalias podem ter suas origens em qualquer momento das 

etapas do processo denominado construção civil, assim nota-se a importância dos métodos de 



22 

 

controle de qualidade, padronização, qualidade na execução dos serviços, controle e 

manutenção.  

Com a função muito importante que ajudaria a vida útil do edifício, a NBR 15575 

(ABNT, 2013), concede informações como estabilidade estrutural, acústico, térmico, 

vedações e entre outros assuntos para o melhor nível de desempenho em projeto que atenda a 

edificação ao longo de uma vida útil mostrando o tempo que cada tipo de elemento deve ter a 

sua manutenção. 

Como sugestão para um trabalho futuro, pode ser realizado a engenharia financeira 

dos reparos propostos, realizando análises dos custos e alternativas de serviços e até que ponto 

a realização vale a pena no quesito de custos nos materiais e nos serviços da região. 
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