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Douglas Vujanski  

 

RESUMO 

As obras de construção civil, em geral, possuem um ciclo de vida útil. Quando não obedecidos 

certos critérios de manutenção, isso pode indicar um estado potencialmente perigoso para a 

estrutura. Este trabalho tem o objetivo de abordar e analisar manifestações patológicas que 

ocorrem ou que venham a se desenvolver em uma obra vertical de múltiplos pavimentos 

paralisada na cidade de Maringá-PR. Baseando-se em vistorias realizadas no local, foram 

observadas a existência de manifestações patológicas e as suas causas, por meio de pesquisas 

bibliográficas e visitas técnicas in loco. Com os dados obtidos e com a aplicação de uma matriz 

de priorização de serviços, foi possível determinar o grau de primazia a ser aplicada a cada 

grupo e subgrupo determinado, na aplicação de terapêuticas para a retomada das atividades. 

Concluiu-se que a corrosão de armaduras é a manifestação patológica que aparece com maior 

reiteração, assim como tem o maior índice de priorização na resolução das tarefas. 

 

Palavras-chave: Matriz GUT. Patologia. Terapêutica. 
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ANALYSIS OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS DETECTED IN 

BUILDING WITH PRIORITIZATION MATRIX APPLICATION - CASE OF 

STUDY: PARALIZED AND UNFINISHED CONSTRUCTION 

 

 

ABSTRACT 

The civil constructions in general have a useful life cycle, when certain maintenance criteria 

are not respect, they can become a potentially dangerous state to the structure. This work has 

the objective of approaching and analyzing pathological manifestations that occur or that will 

develop in a vertical construction with multiple floors paralyzed in the city of Maringá / PR. 

Based on surveys carried out on the spot, the existence of pathological manifestations and their 

causes was observed, through bibliographic research and technical visits on the spot. With the 

results obtained, and with the application in a problem-solving prioritization matrix, it was 

possible to determine the level of primacy to be applied to each determined group and subgroup, 

in the therapies application for the resumption of activities. It was concluded that the armatures 

corrosion is the pathological manifestation that appears with greater repetition, as well as 

having the highest rate of prioritization in solving tasks. 

 

Keywords: GUT Matrix. Pathology. Therapeutics. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Uma edificação apresenta patologias quando não atende corretamente às funções para a 

qual foi projetada e apresenta deformidades, problemas ou falhas que comprometem a 

segurança das pessoas, da estrutura e até comprometem certas funções do edifício 

(MITZSUZAKI et al., 2019). 

Essas patologias da construção devem ser encaradas como algo indesejado na obra, mas 

praticamente inevitável, podendo ocorrer por falhas humanas (falhas de execução de projetos, 

falhas de execução de obra, falhas na utilização), ações naturais (ações físicas, químicas e 

biológicas), desastres naturais (sismos, ciclones, tsunami, etc.) e desastres de causas humanas 

(fogo, explosão, inundação, etc.) (VALLE, 2008). 

O atual cenário da construção civil do Brasil mostra um grande número de edificações 

com patologias. Tais patologias se devem, na maioria das vezes, a uma combinação de fatores 

(CARMO; NETO, 2017). Segundo Helene (1992), a origem dos diversos problemas 

patológicos pode ser distribuída da seguinte forma: 40% devido a erros de projeto, 28%  por 

falhas de execução, 18% por uso de materiais inadequados, 10% em virtude de mal uso e 4% 

em planejamento.  

A ausência de manutenção preventiva também é considerada como um grande agravante 

dessas patologias, uma vez que não fazem parte da tradição brasileira as práticas de conservação 

preventiva, havendo a necessidade de recorrer a restauração depois que o edifício chega a um 

nível avançado de degradação (LERSCH, 2003; ANSELMO, 2017). 

Assim, podemos dizer que a não realização de manutenção adequada é a principal 

característica para ser considerada em uma construção abandonada. A carência de manutenção 

recorrente em uma edificação causa grandes prejuízos no que se diz respeito a sua estrutura, 

pois é de fundamental importância manter os cuidados necessários para que a edificação possa 

ter uma vida útil adequada sem que seus componentes estruturais se degradem com o passar 

dos anos (CARMO; NETO, 2017). 

As obras inacabadas e paralisadas fazem parte do cenário urbano em diversas partes do 

Brasil e do mundo. Muitos empreendimentos (como edifícios residenciais e comerciais, hotéis, 

fábricas, barracões, e até casas habitacionais, dentre outros) são exemplos de edificações as 

quais no passado já tiveram grande prestígio e utilidade, mas que hoje não passam de estruturas 

em degradação. Em alguns outros casos, deveriam exercer um papel de utilidade, porém não 

foram nem mesmo concluídas. Entre elas, existem obras públicas e particulares que foram 
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negligenciadas pelo poder público e por proprietários por diversos fatores, que vão desde a 

questão financeira à corrupção (GARCIA, 2016). 

Segundo Teixeira (2013), dentre os principais motivos para o abandono de uma 

edificação particular está a falta de recursos para mantê-la ativada. Dívidas de IPTU, conflitos 

judiciais e disputas familiares são alguns dos outros motivos de abandono. Ribeiro (2013) 

ressalta que, em obras públicas, os dois principais motivos para deixar uma obra inacabada são 

a má gestão pública e a tradição de paralisar uma obra à frente de um problema grave. Além 

desses motivos, existem a desordem das finanças públicas, falta de planejamento e orçamento, 

além de atrasos de pagamentos dos serviços contratados.  

A carestia de manutenção em um edifício traz grandes riscos a população ao redor, devido 

ao acumulo de patologias que se agravam com o tempo. O risco de desmoronamento se torna 

cada vez maior, elevando o risco de acidentes que podem levar ao óbito. Além desses fatores, 

uma obra abandonada gera grande preocupação, pois a segurança pública e a saúde são fatores 

prejudicados, uma vez que o local passa a ser utilizado como abrigo para moradores de ruas, 

facilitando a criminalidade e tornando os locais em ponto de drogas.  Já no que diz  respeito à 

saúde, as edificações abandonadas são ambientes propícios para proliferação de insetos, como 

o Aedes Aegypti e outros animais, tornando-se um criadouro de baratas, ratos, cobras, aranhas, 

dentre outros, transmitindo diversas doenças para a população ao redor, como cita Maia (2010). 

A recorrência no desprovimento de manutenção está fazendo com que as edificações 

passem a apresentar diversos tipos de patologias no decorrer dos anos. Essas edificações tendem 

a sofrer danos e desgastes naturais dos materiais construtivos empregados, como o bolor ou 

mofo, eflorescência, fissuras, trincas e corrosão das armaduras de aço. 

Anselmo (2017) incita que estes problemas patológicos podem apresentar-se de forma 

simples, necessitando apenas de diagnóstico e reparação evidentes ou então, de maneira 

complexa, exigindo uma análise individualizada. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica 

dos principais tipos de patologias que possam existir em obras paralisadas. O desenvolvimento 

deste trabalho tomará como estudo de caso uma construção residencial vertical na cidade de 

Maringá-PR, a fim de se obter conhecimento e apontar maneiras eficazes de corrigir estes tipos 

de problemas, com base na matriz de priorização GUT (Gravidade, Urgência, Tendência). 

 

2 FLUXOGRAMA 

 

A sequência cronológica do estudo será realizada conforme mostra a Figura 1. 



7 

  

Figura 1: Fluxograma de desenvolvimento 

 Fonte: Autor (2020). 

Conforme observado, na coleta de dados será realizada a identificação da edificação a ser 

analisada com informações de relevância para as devidas análises. O mapeamento da obra irá 

identificar e diagnosticar as manifestações patológicas existentes e indícios de possíveis novas 

ocorrências. A sintomatologia apontará as possíveis causas e efeitos da manifestação 

patológica. A análise e aplicação dos casos na matriz GUT tencionam estabelecer uma ordem 

de priorização para planos de ação de acordo com a Gravidade, Urgência e Tendência da 

patologia sobre a edificação. Por fim, então, a terapêutica para resolução dos casos. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

  Por meio de um embasamento bibliográfico, o estudo consiste em detectar os principais 

tipos de manifestações patológicas em uma edificação paralisada, bem como realizar uma 

análise técnica, visual e comparativa in loco, a fim de propor resoluções para cada caso. 

 

3.1 CONCEITO DE PATOLOGIA 

 

Conforme Carmo e Neto (2017), o termo patologia provém do estudo dos processos das 

doenças. A patologia, em seu todo, envolve analisar a causa da doença, como se tornam, o efeito 
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e o resultado dela. Quando relacionamos patologia à construção civil, entende-se como parte 

da engenharia que estuda as anomalias, seus sintomas, as causas e as origens desses defeitos, 

além de proporcionar estudos e metodologias eficazes para resolver esses problemas. 

Embora tenha recebido grande atenção recentemente, a patologia das construções não é 

uma ciência recente. Pode-se perceber relatos de povos primitivos acerca de defeitos de 

construção nas primeiras casas construídas por estes povos, como se pode constatar no próprio 

Código de Hamurabi, que trata de um conjunto de leis para controlar e organizar a sociedade 

(CANOVAS, 1988). 

Assim, a engenharia passou a usar o termo "patologia" para estudar as manifestações, 

causas, mecanismos de falha e defeitos que alteram o equilíbrio existente ou idealizado nos 

edifícios. Essas falhas podem ser apresentadas de uma forma simples para diagnóstico e reparo 

óbvios, ou de uma forma complexa, que requer uma análise personalizada (FERREIRA, 2018). 

 

3.1.1 Causas Patológicas 

 

Ripper (1998) atesta que os motivos da degradação podem ser os mais diversos: o 

envelhecimento natural da estrutura, acidentes e até mesmo a irresponsabilidade de alguns 

profissionais, que optam por utilizar materiais fora das especificações e, geralmente, têm 

melhor valor econômico. Estes problemas patológicos têm suas origens nas falhas que ocorrem 

durante a realização de uma ou mais das atividades, divididas em três etapas básicas: concepção 

(planejamento, projeto, materiais), execução e utilização. 

 

3.1.2 Manutenção  

 

Quando se conhece os problemas ou defeitos que uma construção pode vir a apresentar e 

suas causas, a chance de se cometer erros são menores. Entretanto, como na medicina, as 

patologias apresentadas devem ser evitadas (Profilaxia) ou então tratadas (Terapia), para que 

não ocorra a perda da estrutura ou de peças estruturais (morte do paciente) (LAPA, 2018). 

Os problemas patológicos são evolutivos e tendem a se agravar com o passar do tempo, 

além de acarretarem outros problemas associados ao inicial. Desta forma, a manutenção dessas 

estruturas, em geral, é de extrema importância e podem ocorrer de duas formas: manutenção 

preventiva e manutenção corretiva.  

 

3.1.3 Manutenção Preventiva 
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A manutenção preventiva é a atividade que entra em ação antes que haja a necessidade 

de reparo. Exige uma programação, com datas preestabelecidas obedecendo a critérios técnicos 

determinados pelo fornecedor ou fabricante do produto. Após a manutenção, é feito um registro 

informando datas, situação atual, entre outros parâmetros (CASTRO, 2017). 

 

3.1.4 Manutenção Corretiva 

 

A manutenção corretiva é a atividade que visa a reparação ou restauração de falhas ou 

irregularidades, seja ela planejada ou não. Implica, necessariamente, na paralisação total ou 

parcial de um sistema. É o tipo de manutenção que apresenta os custos mais elevados de 

execução e deve ser evitado com as manutenções preventivas (CASTRO, 2007). 

A falta de manutenção não traz apenas riscos à segurança, mas também deprecia a 

propriedade em 30%. Além disso, o padrão de percepção das edificações está relacionado à 

eficiência, segurança e ideais organizacionais. Condomínios em boas condições são altamente 

valorizados, enquanto o condomínio oposto desestimula os potenciais compradores e faz com 

que os preços caiam (EMPORIS, 2012). 

 

 

3.2 TIPOS DE PATOLOGIA  

 

Conforme Azevedo (2011), as manifestações patológicas podem ocorrer na fase de 

concepção da estrutura, construção, entrega e uso. As causas podem ser intrínsecas, 

relacionadas aos materiais e elementos utilizados e ações externas, ou extrínsecas, relacionadas 

ao comportamento estrutural da edificação. 

As causas das imperfeições na estrutura podem estar associadas à qualidade técnica das 

pessoas envolvidas no processo de construção, como a não capacitação da mão de obra, a falta 

de motivação da equipe e a falta de informação entre os setores da obra; bem como de 

informações técnicas para os trabalhadores da obra sobre os materiais a serem utilizados e a 

falta de fiscalização de um engenheiro responsável (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Existem inúmeros tipos de patologias causadas pelas mais variadas razões. Abaixo serão 

listados os tipos de patologias mais encontrados. 

 

3.2.1 Corrosão da Armadura 
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3.2.2 Nichos de concretagem   

 

As falhas ou nichos de concretagem podem resultar em porosidade excessiva do concreto. 

Elas podem ocorrer pela falha da composição do traço e da consistência do concreto, altura do 

lançamento do mesmo, alta densidade de armaduras, problemas na vedação de formas e seu 

acabamento superficial e, ainda, pela intensidade e quantidade de pontos de vibração 

(AZEVEDO, 2011). 

Viana (2016) afirma que a porosidade excessiva do concreto o torna segregado, ficando 

exposto a ação de agentes externos, podendo atingir as armaduras da estrutura. As armaduras 

expostas podem sofrer corrosão, que são reações de origem químicas ou eletroquímicas a partir 

da interação de um material com o meio ambiente, destruindo o material envolvido. 

 

3.2.3 Alvenaria de Vedações 

 

Taguchi (2008) caracteriza as manifestações mais recorrentes na alvenaria associadas a 

problemas de umidade, como  manchas, corrosão, bolor, fungos, algas, líquens, eflorescências, 

descolamentos de revestimentos, friabilidade da argamassa por dissolução de compostos com 

propriedades cimentícias, fissuras e mudança de coloração dos revestimentos. 

 

3.2.4 Fungos 
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Conforme Pinheiro (2003), os materiais de construção biodegradáveis, devido à ação dos 

fungos, alteram o seu aspecto visual em função da modificação da sua superficie. Esta 

modificação é provocada pelo processo metabólico e pelo processo de penetração ocasionado 

pela ação dos ácidos orgânicos e inorgânicos. 

3.2.5 Eflorescência  

 

A eflorescência trata-se de um depósito de sal que se acumula na superfićie de um 

material, de maneira que a composição e o aspecto dependem do tipo de sal que é depositado. 

Em geral, o acúmulo destes sais em superfićies de componentes de alvenaria se dá pela 

evaporação de água da solução saturada de sal que percola através do material (THOMAZ, 

1990). 

  Para Uemoto (1988), a eflorescência é classificada em três tipos, sendo I, II e III.  

- Tipo I: é a mais comum e decorre como um depósito de sal branco, solúvel em água e 

pulverulento. Essa patologia geralmente prejudica mais em termos de aparência do que a 

durabilidade do componente. 

- Tipo II: é evidenciado pelo aparecimento de um precipitado branco, pouco solúvel em 

água e com alta capacidade de apego. Em geral, esses sais são encontrados em áreas superficiais 

ou próximos a elementos de concreto, menos frequentemente em superfícies de alvenaria. 

- Tipo III: é caracterizado pela deposição de sal branco entre as fendas evidentes da 

alvenaria, quando surgem fissuras causadas pela hidratação do sulfato de cálcio nos 

elementos da alvenaria ou pela reação do tijolo-cimento. Este tipo não é muito frequente. 

 

3.2.6 Revestimento Argamassado 

 

De acordo com Taguchi (2008), todos os tipos de aplicações de revestimento de 

argamassa podem apresentar manifestações patológicas de infiltração, desafixação de 

revestimento, desprendimento de cerâmica e desplacamento de revestimento de argamassa. No 

caso de desafixação do revestimento de argamassa, a ocorrência é devido à perda de aderência 

com a camada anterior, ou devido à falha do processo de mistura da argamassa e a combinação 

com outras manifestações patológicas, como umidade. 

 

3.2.7 Instalações Prediais 
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Devido a erros envolvendo projeto, compatibilidade, uso indevido, deterioração de 

material, infiltração, problemas de implementação e qualidade de materiais, equipamentos de 

construção usados para instalações de água fria, água quente, esgoto, proteção contra incêndio 

e sistemas de proteção e aquecimento a gás exibiram desempenho patológico (NASCIMENTO, 

2014). 

Na construção civil existem inúmeros tipos de anomalias (manifestações patológicas), 

como: aprisionamento de ar na concretagem, má fixação do conduíte, anomalias devido ao 

tempo excessivo entre as concretagens, pela utilização de desmoldante de madeira em painéis 

de alumínio, pela ação de corrosão de armaduras de aço, por corrosão em vigas, lixiviação de 

compostos hidratados, falta de qualidade e recobrimento inapropriado (MAGNO, 2015). 

 

 

3.3 ESTRUTURAS INACABADAS NO BRASIL 

 

A realidade das obras públicas e privadas no Brasil revela inúmeras obras inacabadas e 

abandonadas, causando um impacto negativo para economia e, consequentemente, para 

diversos âmbitos da sociedade. A Figura 2 ilustra os índices de obras públicas abandonadas 

contabilizadas por estado. 

Figura 2: Mapa de calor dos percentuais de obras paralisadas em cada ente federativo. 

Fonte: TCU (Tribunal de Contas da União, 2019). 
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Como observado na Figura 2, há uma distribuição nivelada de obras paralisadas em todos 

os estados. Segundo o TCU (Tribunal de Contas da União, 2019), as principais causas 

apontadas para as ocorrências foram: contratação com base em projeto básico deficiente, 

insuficiência de recursos financeiros e dificuldade de gestão dos recursos recebidos. 

 

 

3.4 MÉTODO GUT 

 

O método da matriz de priorização GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) estabelece 

três principais fatores de observação conforme a Figura 3. 

 

Cada fator estabelecido na Figura 3 avalia com base na consequência trazida, no prazo de 

resolução e na propensão a curto, médio ou longo prazo da manifestação patológica abordada. 

De acordo com Daychoum (2012), a metodologia utilizada na matriz GUT compreende 

uma pontuação para cada parâmetro, variando de 1 a 5, em que 1 é caracterizado como uma 

patologia sem gravidade e 5 como extremamente grave. A partir da multiplicação destes 

parâmetros, é obtido o resultado GUT. Este método está exemplificado na Tabela 1. 

Figura 3 - Matriz GUT 

Fonte: Autor (2020). 
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Como observado na Tabela 1, os pontos  da  escala  GUT  atribuídos  a  cada problema 

são multiplicados, dando origem assim a um valor resultante para cada um destes, induzindo  a 

ações de gerenciamento pautadas segundo os valores máximos atingidos. 

Após observadas, as manifestações serão avaliadas respondendo às perguntas conforme 

exemplificado na Tabela 2, de maneira a estabelecer critérios e um roteiro para as devidas 

manutenções e tratamentos correspondentes. 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Matriz GUT 

Fonte: DAYCHOUM (2012). 

Tabela 2: Fluxograma de terapia 

O quê?  Descrição do que deverá ser feito para corrigir o problema. 

Por quê?  Descrição do porquê da escolha deste procedimento. 

Por quem será feito?  Apontar qual o profissional adequando para executar o serviço. 

Etapas do Processo: 
 Descrição dos procedimentos corretos para o tratamento da 

manifestação patológica. 

Fonte: Autor (2020). 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Na maioria das vezes, os problemas patológicos possuem manifestação externa com 

características peculiares, o que possibilita a dedução de sua natureza, sua origem, os 

mecanismos envolvidos no fenômeno e a suposição de suas prováveis consequências 

(IANTAS, 2010). 

Segundo Brito (2017), para se obter um diagnóstico correto de uma manifestação 

patológica, é fundamental coletar dados, inicialmente, através de uma inspeção visual, de forma 

a identificar os sintomas observados, sua localização e sua intensidade. 

Assim, após o aparecimento de manifestações patológicas em uma edificação, o problema 

tende a se agravar rapidamente, acarretando outros problemas secundári 

os. Por isso, é necessário o conhecimento de cada parte do problema para que o 

diagnóstico e o tratamento possam ser realizados de forma rápida e adequada, de maneira que 

depois de reparada, a estrutura não volte a se deteriorar (IANTAS, 2010). 

 

 

4.1 OBJETO DO ESTUDO 

 

O local do estudo é um edifício residencial multifamiliar localizado na região da zona 7, 

na cidade de Maringá-PR, como mostrado na Figura 4. 

Figura 4 – Mapa da região 

Fonte: Google Maps (2020). 
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A construção será identificada como Edifício X. Ela possui 8.363,53 m² de área 

construída, com 18 pavimentos, sendo 1° e 2° Subsolo, Térreo, Pavimento Lazer, e 14 

Pavimentos Tipos contendo 4 unidades por pavimento, totalizando 56 apartamentos com uma 

área privativa de 76 m² cada. 

A obra teve seu início no ano de 2011 e, por se tratar de uma obra privada a preço de 

custo, desenvolveu-se a passos lentos. Prosseguiu-se em construção até meados de 2018, 

período em que foi paralisada. O orçamento da obra foi estimado 8 milhões de reais, sendo que 

com apenas 30 a 40% da obra concluída, este valor superou-se em 8,5 milhões. 

Na imagem 1, é possível visualizar a fachada principal do edifício. 

Imagem 1- Fachada principal 

Fonte: O autor (2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%25C3%25ADmetro_quadrado


17 

  

Como observado na imagem 1, a edificação encontra-se com a superestrutura pronta, 

vedação com blocos cerâmicos externos e internos finalizados e reboco interno e infraestrutura 

hidrossanitária executada parcialmente.  

Durante 2 (dois) anos, a edificação esteve isolada, gerando custos extras para manter a 

segurança do local devido a invasões recorrentes, além de contratempos com edificações 

vizinhas que, conforme o relato do proprietário, as intempéries afetaram as estruturas em 

madeira usadas para proteção coletiva (EPC) e suportes da tela fachadeira, resultando no 

apodrecimento da mesma, o que acarretou danos causados pelas quedas destes materiais no 

entorno. A providência tomada foi a contratação de uma empresa especializada para remoção 

da tela e suportes. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 PATOLOGIAS ENCONTRADAS 

 

 Neste tópico, serão apresentadas as principais  manifestações patológicas observadas 

durante a visita técnica realizada na obra. 

 

5.1.1  Ferrugem/Corrosão de armaduras expostas 

 

Foram observados inúmeros pontos com armadura aparente, desde peças totalmente 

expostas como na Imagem 2, como também em peças estruturais com esforços já solicitados,  

como cortinas de contenção observadas na Imagem 3; treliças pré-fabricadas de laje 

convencional já concretadas quebradas, com armadura visível; e lajes com armaduras inferiores 

aparente (Imagem 4). 

Para Cascudo (1997), os principais agentes agressivos que desencadeiam a corrosão das 

armaduras, como observado na Imagem 2, são a ação dos íons cloretos (corrosão localizada por 

pite), redução de PH do aço (corrosão generalizada → carbonatação) e corrosão localizada sob 

tensão fraturante. 
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Na Imagem 2, é possível observar armaduras em espera para progressão de peças 

estruturais totalmente expostas e com sinais de corrosão, que poderiam ser evitadas com o 

lançamento de chapisco de pasta de cimento sobre a armadura a fim de protegê-la até a 

concretagem definitiva. 

Imagem 2 –  Armadura de espera com sinais de corrosão e ferrugem 

Fonte: Autor (2020). 

Imagem 3 – Estaca escarificada  com armadura exposta 

Fonte: Autor (2020). 
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A imagem 3 ilustra uma situação na qual houve a escarificação da estaca de contenção, 

possivelmente para nivelar o revestimento (reboco) da parede como um todo. Assim, o 

cobrimento da estaca foi removido, expondo a armadura da peça.  

 

Como verificado na Imagem 4, as corrosões geralmente ocorrem em peças de concreto 

aparente, pois a ação da corrosão acontece da interação do material com o ambiente através do 

processo químico e eletroquímico, ocasionado pela oxidação da armadura e, consequentemente, 

a ação da corrosão. Mostra-se insuficiência de cobrimento de concreto da armadura da laje, 

provavelmente por erro construtivo (falta de pastilhas ou espaçadores). 

Helene (1993) entende que a vida útil de uma estrutura é um período de tempo durante o 

qual a estrutura pode completar sua função de projeto sem gastar muito com custos de 

manutenção, ou seja, a manutenção preventiva deve ser realizada durante este período de 

tempo, mas nenhum tipo de manutenção corretiva. A Figura 4 ilustra a vida útil da armadura 

conforme a intensidade de corrosão no Modelo de Helene (1993). 

Imagem 4 – Laje maciça com armadura positiva exposta no primeiro subsolo 

Fonte: Autor (2020). 
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Como observado no modelo de Helene (1993), a vida útil da armadura é avaliada 

considerando o desempenho pelo fator tempo, verificando a aparência do material e 

determinando seu estado limite. 

 

5.1.1.1 Tabela de Terapêuticas 

 

A Tabela 3 expressa as  resoluções  aplicáveis à corrosão de armaduras: 

 

Tabela 3: Corrosão/Ferrugem de armaduras expostas 

O quê? Tratamento da armadura exposta. 

Por quê? 

Prevenir contra o alastramento da corrosão as demais armaduras de 

composição dos elementos, evitando a perda de resistência de 

projeto da peça a longo prazo. 

Figura 4 - Intensidade de Corrosão 

Fonte: HELENE (1993). 
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Tabela 3: Corrosão/Ferrugem de armaduras expostas 

Por quem será feito? 
Pedreiro + Servente. 

Etapas do Processo: 

- Escarificação da armadura acometida; 

- Verificação do comprometimento da armadura; 

- Se necessário, remoção da armadura afetada e grampeamento de  

uma nova armadura; 

- Proteção catódica galvânica das barras de aço; 

- Aplicação de produto a base de resina para complementação da 

peça escarificada; 

- Aplicação de concreto ou argamassa com o cobrimento adequado. 

Fonte: Autor (2020). 

 

5.1.2 Trincas e fissuras 

 

Em alguns elementos estruturais tais como pilares e vigas, observou-se a ocorrência de 

fissuras do tipo mapeadas. Estas ocorrem de forma superficial devido à diferença de expansão 

entre a parte externa, que é mais seca, e a parte interna da estrutura, com maior teor de água. 

As trincas e fissuras resultam também na diminuição da estanqueidade das paredes e lajes 

e, como resultado, ocorre a perda de funcionalidade, durabilidade e estética visual do edifício. 

Com o passar do tempo, deformações estruturais podem vir a ocorrer devido às mudanças nas 

dimensões. Essa limitação irá desencadear uma tensão de tração dentro do elemento estrutural 

e, quando a tensão última for atingida, a tensão de tração fará com que o concreto rache 

(SILVEIRA, 2018). 

Na Imagem 5, pode ser observada uma das situações de fissuração causada pela ação 

química, que ocorre quando o álcali do concreto reage com certos tipos de sílica. 
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5.1.2.1 Tabela de Terapêuticas 

A Tabela 4 expressa as resoluções para tratamento das áreas afetadas por fissuras:  

 

 

Imagem 5 –  Fissuras em elemento estrutural 

Fonte: Autor (2020). 

Tabela 4: Trincas e Fissuras 

O quê? Tratamento da área. 

Por quê? 

A eliminação dessas fissuras inerentes ao cálculo da parte da estrutura será 

muito difícil e custosa; porém, devem ser tomadas medidas para controlar 

a deformação e assim minimizar as fissuras, pois estas podem promover o 

ataque de substâncias corrosivas. 

Por quem será 

feito? 

Pintor. 

Etapas do 

Processo: 

- Efetuar lixamento da área; 

- Aplicação de impermeabilizante acriĺico flexiv́el para fachada, aplicado 

em 2 a 3 demãos. 

- Pintura. 

Fonte: Autor (2020). 
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As fissuras observadas na obra não são de caráter estrutural, ou seja, não afetam a 

estrutura de maneira a oferecer riscos graves, desde que seja efetuada a manutenção necessária, 

podendo ser reparadas conforme descrito na Tabela 4.  

 

5.1.3 Desplacamento de reboco 

 

Essas morbidades prejudicam a aparência do edifício e dão aos usuários a impressão de 

que, em geral, a estrutura do edifício foi mal executada. Além disso, as fissuras facilitam a 

penetração de água, provocam manchas de água no apartamento e colocam em perigo as 

pessoas nas proximidades do edificio, no caso de ocorrências externas. 
 

As principais causas dessas patologias se resumem à falha de execução da alvenaria ou 

revestimento, como execução de chapisco de maneira incorreta tal como o traço da mistura de 

cimento, cal hidratada e areia (1:2:6), além do uso de produtos inadequados. 

Foram encontrados pontos de desplacamento do reboco em paredes de vedação externa, 

como observado nas Imagens 6 e 7, ocasionado pela infiltração de água. 

 

 

Conforme a Imagem 6, pode-se concluir que, devido à parede onde encontra-se o 

revestimento descolado apresentando inúmeras fissuras do tipo mapeadas ser a vedação externa 

do apartamento e, em contrapartida o revestimento argamassado externo da edificação não ter 

Imagem 6 –  Fissuras em reboco apresentando desplacamento do mesmo 

Fonte: Autor (2020). 



24 

  

sido executado anteriormente, ocorreu a infiltração de água de precipitação de chuvas com 

maior facilidade e, em consequência, o descolamento do reboco. 

 

 

Na Imagem 7, é possível ter uma melhor visualização do desprendimento da camada de 

argamassa da verga da janela. Foi possível verificar também, por análise sonora, o som oco 

oriundo das batidas na face do revestimento, constatando assim o que é visualizado nas imagens 

6 e 7. 

 

5.1.3.1 Tabela de Terapêuticas 

 

As etapas de recuperação de revestimento argamassado podem ser observadas na Tabela 

5: 

 

Tabela 5: Desplacamento de Reboco 

O quê? Renovação do revestimento. 

Por quê?  Descrição do porquê da escolha deste procedimento. 

Por quem será 

feito? 

Pedreiro. 

 Imagem 7 –  Descolamento de reboco 

Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 5: Desplacamento de Reboco 

Etapas do 

Processo: 

- Remoção de todo o revestimento sem aderência; 

- Lavagem da alvenaria com água para retirada de pó e poeira; 

- Execução de chapisco com traço 1:3 (Cimento, Areia) para melhorar a 

aderência; 

- Aplicação de nova camada de revestimento. 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

5.1.4 Proliferação de Fungos    

 

 Segundo Nappi (1995), a água é necessária na confecção e execução de quase todos os 

materiais utilizados em construções, até mesmo na execução da obra. Os materiais e o edifićio 

estão sujeitos ao contato direto com águas pluviais, o que aumenta mais a proporção da umidade 

nestes materiais. 

 O surgimento de fungos, como mostrado na Imagem 8, causou manchas e deterioração 

de revestimentos, com tamanhos diversos e principalmente em paredes externas, em analogia 

com a ocorrência de precipitações, que em geral tendem a sumir quando terminam a época de 

chuvas. Contudo, a ocorrência de bolores, como apresentado nas Imagens 9 (a) e (b), 

permanecem e se intensificam quando há periódos extensos.  

 

Imagem 8 –  Fachada com proliferação de fungos nos elementos estruturais 

Fonte: Autor (2020). 
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As manchas mostradas na Imagem 8 foram ocasionadas pela umidade e escoamento de 

água da chuva pelas bordas das vigas da fachada, muito comum em lugares onde não se tem 

pingadeiras, dispositivo que permite evitar que a água percorra diretamente pela borda no 

maciço. 

 

Imagem 9 –  Alvenaria convencional: (a) Ambiente parede 1 coberto e (b) Ambiente 

parede 2 descoberto 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Já na Imagem 9, é verificado que os fungos e bolores podem ocorrer tanto em ambientes 

cobertos como descobertos na mesma proporção, indício de que a obra, como um todo, recebe 

umidade constantemente do meio externo. 

 

5.1.4.1 Tabela de Terapêuticas 

Tabela 6: Proliferação de Fungos 

O quê? 
Retirada de todo material por meio de escovação e lavagem da área 

afetada. 

Por quê? 

A lavagem com material antifungos e antibactérias combate e 

previne a proliferação das manchas e fungos, eliminando o risco de 

desagregação de revestimentos. 

Por quem será feito? Operário (servente). 

(a) (b) 
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Tabela 6: Proliferação de Fungos 

Etapas do Processo: 
- Escovamento da superficie; 

- Lavagem com solução de Hipoclorito. 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

5.1.5 Nichos de concretagem 

 

Segundo o DNIT (2003), os ninhos ou nichos são os vazios encontrados no concreto que, 

devido a erros no lançamento, impedem a argamassa de preencher todos os pontos da fôrma, 

deixando um vão entre os agregados.  

Arivabene (2015) complementa dizendo que o concreto é um produto composto por areia, 

brita, cimento e água que, quando preparado e lançado corretamente, transforma-se em uma 

mistura homogênea, onde todas as pedras estão completamente envoltas pela argamassa (areia, 

cimento e água). Neste caso, quando ocorre um erro de lançamento ou de adensamento, as 

pedras se separam da argamassa, formando um concreto cheio de vazios e permeável, 

permitindo com facilidade a infiltração de água.  

Foram encontrados nichos de concretagem principalmente em pontos de engaste entre 

viga e laje, conforme a Imagem 10 (a) e (b) e base de pilares, observados na Imagem 11. Os 

nichos de concretagem reduzem a seção transversal da peça, podendo promover a entrada de 

substâncias corrosivas e, neste caso, a barra de aço encontra-se exposta ao meio ambiente.  

 

Imagem 10 – Nicho de concretagem: (a) e (b) Entre viga e laje protendida 

                                                                  

Fonte: Autor (2020). 

(b) (a) 
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A exposição da cordoalha, conforme a Imagem 10 (a) e (b), mesmo das que possuem 

bainha plástica, podem sofrer deterioração de maneira que o cabo de aço sofra oxidação, 

afetando o desempenho da mesma e diminuindo as tensões ativas da estrutura. 

 

 

Imagem 11 - (a) Nicho no adensamento do concreto em base de pilar e (b) Armadura 

em estágio avançado de ferrugem 

 

 Fonte: Autor (2020). 

 

Verificou-se, na Imagem 11 (a), a segregação parcial da peça (pilar) em que a conjuntura 

do serviço realizado gerou vazios durante o adensamento. Na imagem 11 (b), no mesmo pilar, 

é possível observar a armadura em fase de oxidação. 

 

5.1.5.1 Tabela de Terapêuticas 

 

A resolução para as falhas de concretagem (nichos) podem ser verificadas na Tabela 7. 

Sabendo-se que os nichos de concretagem reduzem a seção transversal da peça, podendo 

promover a entrada de substâncias corrosivas, deve-se verificar ainda se a armadura está 

(a) 

 
(b) 
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exposta, pois se for exposta, como mostra a Imagem 11 (b), o mesmo procedimento de reparo 

terá de ser utilizado para corrigir a corrosão da armadura. Caso contrário, a área deve ser 

escarificada para remover o material segregado; em seguida, é preciso limpar a superfície e 

prepará-la para receber a nova argamassa. Enfim, a área preenchida deve receber a cura 

adequada.  

 

Tabela 7: Nichos de Concretagem 

O quê? 

Tratamento anticorrosivo em casos em que a armadura é aparente e 

fechamento da área desagregada com a utilização de material com boa 

resistência mecânica para dar cobrimento adequado. 

Por quê? 
Evitar a proliferação e desgaste prematuro da peça a médio/longo 

prazo. 

Por quem será feito? Pedreiro + Servente. 

Etapas do Processo: 

- Remoção do concreto desagregado; 

- Apicoamento das paredes internas da abertura; 

- Limpeza das barras de aço da armadura; 

- Proteção catódica galvânica das barras de aço da armadura (técnica 

usada para controlar a corrosão de uma superfície metálica); 

- Preenchimento da abertura com concreto (cimento, areia e brita 1) 

ou argamassa de alta resistência (Grout); 

- Cura, umedecendo o reparo por 7 dias.  

Fonte: Autor (2020). 

 

 

5.1.6 Desgaste prematuro de infraestruturas (hidráulica/ elétrica) expostas 

 

 A degradação de materiais plásticos e metálicos ocorrem de maneira gradual durante 

sua vida útil, tendo influência direta o ambiente e a forma com que estes objetos são instalados 

e utilizados. As Imagens 12 e 13 mostram situações de desgaste e deterioração de itens 

essenciais para o bom funcionamento de instalações hidrossánitárias e elétricas de uma 

edificação. 
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Na Imagem 12, é possível observar que as instalações hidráulicas presentes no local 

encontram-se expostas, acarretando em vazamentos e ressecamento das tubulações plásticas, 

além de se encontrarem abertas em alguns pontos, com a presença de insetos e criadouro de 

ninhos de pássaros. 

 

Imagem 12 – Tubulação Hidráulica com vazamento  

Fonte: Autor (2020). 

Imagem 13 – Caixa de passagem de elétrica com ferrugem 

Fonte: Autor (2020). 
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As caixas de passagens deixadas na laje concretada, conforme a Imagem 13, são de 

materiais metálicos, peças estas que não possuem uma proteção adequada contra ferrugem. A 

exposição à umidade trazida por ventos ocasiona a corrosão, em que pensando-se já na fase de 

fiação, essa corrosão pode ser transferida para os cabos sem o cuidado necessário, 

comprometendo o bom funcionamento e segurança da instalação. Algumas das caixas também 

encontravam-se preenchidas por serragem de madeira. 

 

5.1.7.1 Tabela de Terapêutica 

 

 As Tabelas 8 e 9 demonstram as terapêuticas para resolução das ocorrências de elétrica 

e hidráulica respectivamente. 

Tabela 8: Instalações Elétricas 

O quê? Substituição de peças precárias. 

Por quê? Prevenção contra a transmissão da corrosão para as futuras instalações.  

Por quem será 

feito? 

Eletricista ou pedreiro. 

Etapas do 

Processo: 

- Retirada das caixas de passagem enferrujadas; 

- Colocação de nova peça com utilização de fixadores (parafusos); 

- Limpeza e remoção da substância derivada da madeira no interior das 

caixas, por retratar um material facilmente inflamável. 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

Conforme apresentado na Tabela 8, a corrosão das caixas de passagem que fazem parte 

da edificação é notável, sendo necessário seguir os procedimentos adequados. 

 

Tabela 9: Instalações Hidrossánitarias 

O quê? 
Substituição ou recuperação parcial das peças mais afetadas e vistoria total 

das conexões já executadas de acordo com a ABNT NBR: 8160 (1999). 

Por quê? 
Prevenir vazamentos e desanexação de peças, de maneira a evitar 

infiltrações em paredes e lajes. 
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Tabela 9: Instalações Hidrossánitarias 

Por quem será 

feito? 

Profissional de instalações hidrossánitarias – Encanador. 

Etapas do 

Processo: 

- Vistoria das instalações interna e externamente ao tubo (principalmente 

onde houver conexões de desvios); 

- Em peças de encaixe, trocar (se necessário) anel de vedação; 

- Se houver recuperação, desencaixar os tubos do sistema, efetuar a limpeza 

adequada das peças com água e sabão e após a secagem, aplicar a Pasta 

Lubrificante no anel e na ponta do tubo; por fim, efetuar a remontagem. 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

A manutenção das instalações hidrossanitárias, conforme apresentado na Tabela 9, se não 

bem executada ou mesmo a não realização desta investigação, podem gerar custos extras a curto 

prazo, prejudicando não somente o sistema hidráulico, mas também serviços posteriores. 

 

 

5.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO GUT 

 

Na Tabela 10, estão expressas as notas adotadas para cada categoria abordada (Gravidade, 

Urgência e Tendência) com o valor de sua multiplicação (GxUxT) correspondente. 

 

Tabela 10: Matriz GUT 

Manifestação Patológicas 

Distinção G U T GxUxT 

Grupo Subgrupo 

Corrosão de armadura 

I Peças concretadas 4 4 4 64 

II Peças a concretar 5 4 4 80 

Trincas e Fissuras I Pilares e Vigas 2 3 2 12 

Desplacamento de reboco 

I Interno 3 4 3 36 

II Externo 3 4 3 36 
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Tabela 10: Matriz GUT 

Proliferação de fungos 

I Alvenaria 2 3 2 12 

II Estrutura 2 3 2 12 

Nichos de Concretagem I 
Estrutura com armadura 

exposta parcialmente 
3 4 3 36 

Desgaste de infraestruturas 

complementares 

I Hidráulica 4 3 3 36 

II Elétrica 4 3 2 24 

Fonte: Adaptado de Martins (2017). 

 

 

Os valores obtidos refletem o grau de primazia que deve ser adotado para cada grupo e 

subgrupo. Desse modo, quanto maior os valores atingidos, maior deverá ser o grau de 

priorização. 

No gráfico 1, é possível verificar sua relevância com base no percentual médio para cada 

grupo. 

36.36%

6.06%

18.18%

6.06%

18.18%

15.15%

Gráfico 1: Resultados Matriz GUT

Corrosão de armadura Trincas e fissuras Desplacamento de reboco

Proliferação de fungos Nichos de concretagem Desgastes infras

Fonte: Autor (2020). 
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De acordo com o exposto no Gráfico 1, a corrosão de armadura representa 36% de 

prioridade, seguida por Nichos de concretagem e Desplacamento do reboco, ambos com 18%. 

Isto significa que a disponibilização de mão de obra e recursos deve atender de imediato a estes 

pontos para que a desenvolução não venha a gerar novas manifestações patológicas. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conforme proposto, foram verificadas a existência e ocorrência de inúmeras 

manifestações patológicas. Após a inatividade dos trabalhos da obra por aproximadamente 2 

anos, as análises determinaram um grau de priorização para cada manifestação encontrada. 

Assim, com base nos resultados obtidos, foi possível verificar que a manifestação patológica 

com maior peso de ocorrência e de priorização, tendo como base os dados obtidos com a matriz 

GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) observada na Tabela 10 e, conforme ilustrado no 

Gráfico 1, é associada a corrosão das armaduras, com 36,36% de prioridade dentre as demais 

manifestações encontradas. Assim sendo, as atividades de manutenção e correção devem ser 

alocadas para resolução de tais complicações e as demais devem seguir a ordem de prioridade 

determinada.  

De maneira geral, o decorrer da obra com grande extensão de tempo (oito anos) ou mesmo 

a paralisação de dois anos não afetou de maneira significativa a estrutura como um todo. A 

manutenção preventiva deve ser considerada durante toda a vida útil da edificação; no entanto, 

a manutenção corretiva, nesta situação, deve ser considerada como extremamente importante, 

a fim de eliminar as chances de danos maiores à estrutura do edifício a médio ou longo prazo.  

A elaboração de planos de contingência é de suma importância para a evolução da obra, 

de maneira a oferecer um resultado satisfatório, seguro e de qualidade para os futuros 

moradores. As ações necessárias para garantir que o objetivo tático, ou seja, que as metas sejam 

alcançadas, resultam da tabela GUT, que pode ser usada para priorizar estas operações 

garantindo que os objetivos sejam alcançados em ordem de prioridade.  
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''No começo tudo é loucura ou sonho. Nada do que o  

homem fez no mundo teve inicio de outra maneira - 

 Mas já tantos sonhos se realizaram que não temos 

 o direito de duvidar de nenhum."  

Monteiro Lobato 
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