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RESUMO 

As marquises são caracterizadas por uma laje em balanço engastada na edificação, e se trata de 

um elemento estrutural com a função de proteger os pedestres de chuva, sol e de objetos que 

possam cair de algum ponto da fachada da edificação. O presente trabalho foi elaborado na área 

de patologias em edificações, abordando os conceitos e considerações das normas técnicas que 

permeiam o tema, além das possíveis causas para as manifestações patológicas encontradas nas 

marquises de concreto. Para a concepção de estruturas duráveis, é fundamental entender o 

relacionamento entre os materiais empregados na estrutura e os mecanismos de transporte dos 

agentes agressivos, que resultam na deterioração e surgimento de sintomas patológicos na 

estrutura. Para tanto, utilizaram-se objetos de estudos reais, marquises de concreto de edifícios 

localizados no centro da cidade de Tubarão/SC, dispondo da utilização de um Veículo Aéreo 

Não Tripulado, buscando os melhores resultados para as inspeções, pretendendo catalogar as 

manifestações patológicas através de relatório fotográfico, identificando suas causas e 

sugerindo soluções para possibilitar a recuperação da estrutura. A ausência de manutenção 

preventiva e falhas na impermeabilização das marquises foram duas das causas para o 

surgimento de manifestações patológicas identificadas nesta pesquisa.  

   

Palavras-chave: Patologias. Marquises. Concreto. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The marquises are characterized by a cantilever slab embedded in the building, and it is a 

question of a structural element with a function of protecting pedestrians from rain, sun and 

objects that. This falls from somewhere on the facade of the building. The present work was 

elaborated in the área of pathologies in buildings, addressing the concepts and considerations 

of technical standards that permeate the theme, in addition to the possible causes for the 

pathological manifestations found in concrete marquises. For the design of durable structures, 

it is essential to understand the relationship between the materials used in the structure and the 

transport mechanisms of the aggressive agents, which result in the deterioration and emergence 

of pathological symptoms in the structure. For this purpose, objects of real studies were used, 

concrete marquises of buildings. There is no city center in Tubarão / SC, with the use of an Air 

Vehicle Unmanned, seeking the best results for inspections, intending to catalog the 

pathological manifestations through a photographic report, identifying its causes and suggesting 

solutions to enable the recovery of the structure. The absence of maintenance preventive and 

failures in the waterproofing of the marquees were two of the causes for the emergence of 

pathological manifestations identified in this research. 

 

Keywords: Pathologies. Marquees. Concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

Marquises são estruturas projetadas para proteger as pessoas do sol e da chuva, além 

disso, segundo Medeiros e Grochoski (2007), as marquises são estruturas em balanço, 

vinculadas ao restante da edificação por apenas um engaste. Com isso, sabe-se que falhas nesse 

tipo de elemento, como erros de projeto, execução ou falta de manutenção, são suficientes para 

a estrutura entrar em colapso, visto que as marquises podem receber cargas de painéis 

comerciais, pessoas, entre outras coisas, e em muitos casos não consideradas como cargas de 

projeto. 

Em âmbito geral, as principais irregularidades encontradas nas estruturas das 

marquises, são aquelas relacionadas ao concreto e as armaduras de concreto, logo, tendo como 

objetivo evitar esse tipo de complicação, por meio da NBR 15575 (ABNT, 2013) – Desempenho 

de Edificações, podem ser analisadas as condições de uso e operação definidas em projeto, além 

de critérios quantitativos e qualitativos. 

Segundo Jordy e Mendes (2006), dificilmente as vistorias são feitas nas armaduras, 

logo, as inspeções são limitadas às partes visíveis da estrutura, o que facilitaria o 

estabelecimento de um plano de ação para recuperação destes problemas. 

Um caso de colapso de marquise foi registrado na cidade de Capão da Canoa, no 

ano de 2011, onde Marla Grasiela dos Reis, de 23 anos, foi atingida por parte de uma marquise 

de um bar, quando dois blocos de concreto caíram. Segundo informações do hospital para onde 

Marla foi destinada, o seu estado de saúde era grave, visto que sofreu trauma encefálico. Em 

2009, a prefeitura notificou a empresa responsável pelo prédio, por apresentar problemas na 

estrutura, conforme apurado pela delegada responsável pelo caso. (DELEGACIA DE POLÍCIA 

DE CAPÃO DA CANOA, 2011) 

Outro caso, um pouco mais recente, ocorreu na região central de São Paulo em 

novembro de 2019. A queda de uma marquise levou um jovem de 17 anos à óbito e deixou 

outro jovem ferido. O síndico do edifício disse que contratou uma empresa para realizar análise 

estrutural e que o engenheiro atestou a inexistência de riscos, mas alguns reparos foram 

solicitados. (Notícias R7, 2019) 

Em ambos os casos, a Defesa Civil e o Conselho Regional de Engenharia foram 

acionadas para realizar a perícia no local. 

É fundamental compreender que uma marquise deve ser construída com atenção 

em todas as suas etapas, do projeto ao uso, pois, durante a utilização da estrutura, deve-se criar 
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o hábito de realizar manutenções preventivas, evitando a evolução de problemas causadores de 

quedas.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

Helene (1992), reconhece que é válido investir mais tempo no detalhamento da 

estrutura, evitando que, por falta de previsão, venha a se tomar decisões desenfreadas, visto que 

falhas de projeto ou planejamento, são mais graves que as falhas de má execução. 

 Em relação ao primeiro caso citado anteriormente, de acordo com os peritos 

responsáveis pela inspeção, a estrutura da marquise estava em estado de corrosão devido à 

técnica utilizada na impermeabilização, resultando na perda de resistência mecânica da 

armadura. A técnica para a impermeabilização causou sobrecarga na laje e não realizou a 

ligação do concreto da estrutura e da argamassa utilizada, fazendo a umidade ficar acomodada 

entre elas. 

No segundo caso, conforme citado no site Notícias R7 (2019), especialistas 

afirmam que a queda da marquise ocorreu por conta do cisalhamento agravado pelo sobrepeso 

na estrutura. 

Segundo Medeiros e Grochoski (2007), o mal posicionamento das armaduras é um 

dos principais causadores de colapso de marquises, visto que pode ocorrer o afundamento das 

barras de aço devido ao tráfego de pessoas quando a armadura está sendo montada e concretada.  

Entretanto, nos casos de queda de marquises citados, pode-se encontrar a corrosão 

de armaduras e a sobrecarga como motivos que levaram as estruturas ao colapso. 

É comum que o sistema de impermeabilização impeça que a água entre em contato 

com a armadura, entretanto, com a falta de manutenção nesse sistema e, com o aparecimento 

de fissuras, torna-se fácil o acesso de agentes agressivos, resultando na corrosão da armadura. 

Em relação aos casos citados, a sobrecarga aconteceu por conta da manutenção do 

sistema de impermeabilização, pois muitas empresas optam por colocar a nova camada de 

impermeabilização acima da camada antiga, sem remover toda a camada antiga e a argamassa 

de proteção. Camadas são sobrepostas, aplicando cargas não previstas em projeto, levando a 

marquise à ruína, o que provavelmente não iria acontecer se realizada uma investigação quanto 

as condições estruturais, considerada necessária tratando-se de obras antigas ou quando 

anomalias aparecem na edificação. É composto pelo estado em que se encontra a estrutura e 

pela indicação do que deve ser executado para restaurar a edificação.  
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Neste contexto, esta pesquisa questiona: Qual a situação atual de conservação 

das marquises do centro da cidade de Tubarão? 

1.2 OBJETIVOS 

Neste item são apresentados os objetivos para o desenvolvimento desta pesquisa. 

1.2.1 Objetivo geral 

Avaliar as condições do estado de conservação de um grupo de marquises da região 

central da cidade de Tubarão/SC. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Inspecionar estruturas de marquises do centro da cidade de Tubarão; 

b) Identificar as possíveis causas no desenvolvimento das manifestações 

patológicas; 

c) Realizar análise referente ao nível de degradação das estruturas; 

d) Propor uma forma de melhorar as condições das marquises. 



 19 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

No início do século passado, as construções atingiam o máximo de cinco 

pavimentos, limitados pelas tecnologias da construção. Só em meados de 1900, com o 

surgimento do Cimento Portland, houve grande avanço nas tecnologias das construções, como 

o dimensionamento do concreto armado pela teoria de Mörsch, permitindo a construção de 

edifícios com mais de 5 pavimentos, iniciando o processo de verticalização das cidades. 

Consequentemente, iniciou-se a preocupação com quedas de objetos, trazendo 

riscos para as pessoas. Logo, um decreto obrigava a construção de marquises em edifícios. Estas 

logo ficaram caracterizadas se como uma cobertura que protege portas de entradas e pedestres 

em calçadas, sendo uma estrutura que avança a fachada da edificação. 

De acordo com Jordy (2002), as marquises são consideradas elementos construtivos 

que apresentam algumas peculiaridades, por se tratar de parte integrante da edificação e ao 

mesmo tempo, projetada em balanço sobre o passeio.  

As marquises são estruturas que necessitam de atenção, visto que elas apresentam 

tendência a sofrerem colapso por conta do surgimento de manifestações patológicas. 

A atenção deve ser dada principalmente nas fases de projeto e execução, entretanto, 

não se deve negligenciar a impermeabilização e sua manutenção preventiva, visto que 

possibilitam o surgimento de manifestações patológicas, que são amplamente encontradas nos 

edifícios. Tragédias e gastos podem ser evitados quando uma rotina de manutenção preventiva 

é mantida. (GOMES et al., 2003) 

2.1 COMPORTAMENTO ESTRUTURAL 

Marquises podem ser constituídas por uma laje engastada na edificação ou ser 

composta por um sistema de laje apoiada em vigas engastadas. A marquise fica sujeita à 

momentos negativos, por ser uma estrutura em balanço. Isso resulta na necessidade que as 

armaduras principais têm de serem posicionadas na face superior da laje, para resistir aos 

esforços atuantes.  

De acordo com Brandão (1998) a segurança e comportamento estrutural, o concreto 

armado pode possibilitar a execução de estruturas com caráter de ruptura dúctil, por conter 

barras de aço na união com o concreto, resultando em um material com comportamento 

intermediário.  
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2.1.1 Marquise com laje simples em balanço 

São marquises com a laje em balanço, em média até 1,8 metros, engastada na laje 

interna, como ilustra a figura 1. 

Figura 1: Marquise formada por laje simples em balanço 

 
Fonte: Medeiros; Grochoski (2007, p. 97) 

Para calcular o momento atuante na estrutura, considera-se uma estrutura isostática, 

sendo livre em uma extremidade e engastada na outra, com isso, o momento e a armadura são 

negativos.   

Dal Molin e Campagnolo (1989) consideram importante não dispensar a armadura 

positiva, visto que podem evitar o surgimento de fissuras quando absorvem as tensões de tração 

causadas pela movimentação térmica do concreto. 

2.1.2 Marquise formada por laje e viga 

Segundo Rocha (1985), as marquises devem possuir vigas quando possuem 

balanços maiores que 1,80 metros, como ilustra a figura 2. 
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Figura 2: Marquise formada por laje e vigas 

 
Fonte: Medeiros; Grochoski (2007, p. 97) 

Segundo o autor, este tipo de estrutura pode ser composta por laje armada 

longitudinalmente ou armada em cruz. Deve-se utilizar viga e laje armada longitudinalmente 

quando a relação entre o comprimento do balanço e o espaçamento das vigas é menor que 0,5, 

sendo necessário considerar os esforços propagados pelas lajes e o peso próprio para realizar o 

cálculo das vigas. 

Em relação às marquises formadas por vigas e lajes armadas em cruz, ainda de 

acordo com Rocha (1985), deve-se calcular as lajes nas duas direções, sendo elas longitudinal 

e transversal, quando o espaçamento entre vigas exceder metade do comprimento do balanço e 

não ser eminente à 3 vezes este valor.   

2.2 HISTÓRICO DO USO DE MARQUISES 

Aproximadamente em 1900, as cidades do Brasil iniciaram um processo de 

verticalização de suas estruturas, visto que o surgimento do Cimento Portland e o conhecimento 

do concreto armado, possibilitaram a construção de grandes edifícios, influenciados pelo 

modelo urbano americano.  
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Em 1937 foi criado o Dec. 6000/37, tornando obrigatória a construção de marquises 

em prédios comerciais, baseada em condições para construção, visto que as marquises são 

estruturas projetadas em balanço, com a finalidade de proteger as pessoas que circulam na 

calçada, entretanto, em 1991, surgiu o Dec. 10426/91, tornando não obrigatória a construção de 

marquises. (RIZZO, 2007).  

2.3 AGENTES CAUSADORES DE QUEDAS DE MARQUISES 

Os agentes causadores de deterioração podem ser separados em químicos, físicos e 

biológicos, a seguir, apresenta-se o detalhamento destes mecanismos para as estruturas de 

concreto.  

De acordo com Bolina et al (2019), os mecanismos químicos de deterioração são 

os que apresentam processos que possuem contato entre o concreto e agentes agressivos, que 

promovem alteração química dos compostos da pasta de cimento. São agentes encontrados em 

áreas litorâneas, industriais ou na produção do concreto, quando se faz uso de aditivos ou 

agregados contaminados. A consequência do uso de materiais contaminados, é que o 

mecanismo altera os compostos hidratados da massa de cimento, transformando 

irreversivelmente a estrutura química do concreto, fazendo com que a recuperação estrutural 

seja de alta complexidade e custo elevado. 

Como visto, as armaduras principais ficam posicionadas na face superior da laje, 

logo, esta é a primeira parte a ser afetada quando há falha na impermeabilização, instalando o 

processo de corrosão e propiciando a entrada de agentes agressivos. 

Para Jordy e Mendes (2006), existem três grupos de manifestações patológicas em 

marquises, sendo elas: falhas do concreto, falhas do concreto, falhas na impermeabilização e 

falhas nas instalações de drenagem das águas pluviais. E ainda, por possuírem pouca vinculação 

com o restante da edificação, qualquer falha pode ser suficiente para resultar na instabilidade 

da estrutura. 

Além disso, existem as etapas de construção da estrutura, que também podem conter 

falhas, como projetos sem considerar a carga adequada para o uso da estrutura ou não considerar 

a agressividade do meio ambiente. Em relação à execução, o maior problema é no 

posicionamento da armadura, sendo que muitas vezes os operários caminham sobre ela na etapa 

de concretagem. 

De acordo com Medeiros e Grochoski (2007), na etapa de uso, a estrutura sofre com 

uma carga vertical, decorrente do uso inadequado da estrutura, quando sobrecargas são 
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aplicadas. E ainda, quanto ao comportamento estrutural, o concreto armado tem características 

intermediárias ao suportar deformações antes de atingir o colapso, apresentando fissuras que 

indicam a existência de problemas. Entretanto, as marquises fogem à esta regra, visto que 

tendem a atingir o colapso de forma brusca. Com isso, além de dimensionar e executar a 

estrutura de forma cuidadosa, deve-se realizar inspeções e manutenções periódicas, podendo 

evitar os acidentes mais frequentes, como a corrosão da armadura, sobrecarga na estrutura ou 

erros de uso da edificação.  

2.4 MECANISMOS DE DETERIORAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Neste item, são apresentados os mecanismos de deterioração das estruturas. 

2.4.1    Corrosão de armaduras 

Atualmente, a corrosão de armaduras é um problema crescente e expressivo, visto 

que se torna necessário combater esse efeito que causa danos às estruturas e prejuízos 

econômicos. Sabe-se que as características do concreto são importantes para estabelecer o 

desenvolvimento de corrosão, logo, pode se tratar de um elemento sujeito às falhas de execução, 

podem tornar as armaduras suscetíveis aos mecanismos de corrosão.   

Segundo Cascudo e Helene (2001), o aço influencia no desenvolvimento de 

processos corrosivos, quando a microestrutura do material é alterada pelos tratamentos térmicos 

e mecânicos por que passam as armaduras.  

De acordo com Bolina et al (2019), a corrosão é a comunicação destrutiva de um 

metal com o ambiente, causando a sua dissolução por meio de reações eletroquímicas, que se 

fundamenta no desencadeamento de reações de oxidação e redução da peça, conforme a figura 

3.  
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Figura 3: Mecanismo de corrosão eletroquímica 

 
Fonte: Sena et al (2020 apud Helene, 1986) 

Nas regiões anódicas, ocorre a diluição do metal e transferido como íons Fe++, 

liberando elétrons que se deslocam até as áreas catódicas e combinados com o oxigênio presente 

na solução, formam íons hidroxila OH-. Estes íons são direcionados ao encontro dos íons Fe++, 

dando origem ao hidróxido de ferro (Fe(OH)3), que na presença de água e oxigênio, se oxida, 

formando a ferrugem comum, de cor avermelhada ou amarronzada.  

Como visto, a corrosão é o processo de interação destrutiva, como a destruição da 

película que existe em toda a superfície das barras de aço e avança para o seu interior, causando 

o comprometimento para o uso do material. 

Associado ao processo citado, ocorrem outros mecanismos que causam a 

degradação da estrutura, como fissuração e perda de aderência entre concreto e armadura. 

2.4.2 Carbonatação do concreto 

É o processo que ocorre da superfície para o interior do concreto, devido à 

ocorrência de inserção do dióxido de carbono (CO2) existente na atmosfera, reagindo com o 

hidróxido de cálcio, resultando na redução do pH do concreto. 

Segundo Souza e Ripper (1998), o valor do pH reduzirá até valores inferiores a 9, 

sendo que será inversamente proporcional ao valor de concentração de CO2. 
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Ainda de acordo com Souza e Ripper (1998) a carbonatação poderia ser benéfica 

para o concreto, aumentando sua resistência mecânica. Entretanto, a carbonatação pode atingir 

a armadura quando se leva em conta a concentração de CO2 na atmosfera e as fissuras e 

porosidade do concreto, resultando na corrosão, como mostra a figura 4. 

Figura 4: Corrosão desencadeada pela carbonatação o concreto 

  
Fonte: Sena et al (2020, p. 92) 

A propagação do processo de carbonatação acontece, principalmente, quando é 

encontrado um concreto poroso. Portanto, para conhecer as condições que favorecem a corrosão 

das armaduras pela carbonatação, é necessário saber a profundidade de carbonatação do 

concreto.  

De acordo com Gonçalves (2011), é necessário realizar um teste com solução 

alcoólica de fenolftaleína a 1%, como indicador pH, se for encontrado pH maior que 9 na região 

investigada, ela apresentará coloração rosa. 

Os efeitos da carbonatação podem fazer com que apareçam fissuras no concreto, 

redução da seção da armadura e perda de aderência com o concreto, visto que são danos que 
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podem ser previstos sabendo que a carbonatação depende das condições ambientais, como em 

ambientes com altas concentrações de CO2, além do traço do concreto e umidade do ambiente, 

sendo que altas relações de água/cimento resultam em concretos porosos, que em contato com 

a umidade do ambiente, apresentam condição favorável para a difusão de CO2 e corrosão da 

armadura. 

2.4.3 Ataque de cloretos 

A principal deterioração realizada pela contaminação por cloreto é a corrosão de 

armaduras, de acordo Melo (2011) as duas formas dos íons de cloreto serem introduzidos no 

concreto são como aditivos ou penetrar desde o exterior em ambientes propícios, como explica 

o autor. Assim, a deterioração ocorre pela névoa salina com elevado teor de cloreto que 

penetram nas estruturas das marquises, sendo que o processo é intensificado quando a 

edificação é em região litorânea. Além disso, sabe-se que não existe um valor fixo para o limite 

de íons de cloreto considerado suficiente para iniciar a corrosão das armaduras, entretanto, a 

NBR 6118 (ABNT, 2014) chama a atenção para o uso de aditivos contendo cloreto, pois podem 

contaminar o concreto. Neste caso, é necessária a existência de controle de qualidade dos 

materiais que constituem o concreto.  

De acordo com Aguiar (2006), a relação água/cimento (a/c), adensamento e o tipo 

de cimento influenciam na concentração de cloretos, tendo maior desempenho os cimentos com 

altos teores de C3A, são parâmetros significativos que influenciam a penetração de cloretos. 

Segundo Gonçalves (2011), quando a corrosão está em estado avançado, é comum 

o aparecimento de fissuras sobre as armaduras, logo considera-se complexo o problema de 

corrosão por ataque de cloretos, visto que existem fatores que alteram as condições e favorecem 

a corrosão.  

Melo (2011) destaca que a migração por ação de secagem, molhagem e 

temperaturas dos íons Cl¯ na massa de concreto, são fatores que favorecem as condições de 

corrosão, podendo gerar concentrações diferentes dos íons, favorecendo a corrosão onde o teor 

de cloretos é de 0,3% da massa de cimento, logo, pequenas concentrações podem ser perigosas. 

Ainda segundo o autor, a propagação dos cloretos no concreto é retardada com a 

formação de cloroaluminato de cálcio, e essa reação aumenta a proteção das armaduras, por 

diminuir a concentração de cloretos. 
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2.4.4 Ataque de sulfatos 

Sabe-se da possibilidade de encontrar sulfato no solo e na água do mar, entretanto, 

o mesmo pode ser encontrado no próprio concreto. O ataque acontece quando íons de sulfatos 

são somados ao cimento, resultando no trisulfoaluminatos de cálcio, dando origem a desunião 

do concreto.  

De acordo com Costa (2004), devido à baixa resistência à tração do concreto, em 

consequência à sua expansão, ocorrem deformações que ocasionam fissuras e diminuição da 

resistência da peça de concreto. A potência do ataque varia com o íon cátion ligado ao radial 2 

SO4 – começando a ordem de agressividade pelo sulfato de cálcio (CaSO4), passando pelos 

sulfatos de sódio (Na2SO4) e magnésio (MgSO4) e terminando no sulfato de amônia (NH4SO4). 

No entanto, o ataque por MgSO4 apresenta certa singularidade, pois se divide na formação de 

gesso e hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) ao passo que consome o hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2), logo após reage com silicato de cálcio  hidratado, segmentando em gesso, sílica 

pura e volta a forma de hidróxido de magnésio.   

Ainda em concordância com Costa (2004), a indústria percebeu a necessidade de 

fabricar cimento com adição de escória de alto forno, por possuir elevada durabilidade quando 

sujeito ao ambiente agressivo.  

Em conformidade com Battagin (2011), os cimentos pozolânicos e de alto forno 

apresentam desempenho semelhante aos cimentos Portland compostos. Considera-se que 

características como maior estabilidade, durabilidade e impermeabilidade são vantagens dos 

cimentos citados, pois ao menor calor de hidratação conferem maior resistência ao ataque de 

sulfatos e maior resistência à compressão e tração em idades avançadas. 

2.4.5 Eflorescências 

A umidade provoca grande parte das patologias encontradas em construções, sendo 

a eflorescência uma delas, causada pela dissolução de sais presentes nos elementos do concreto.  

De acordo com Melo (2011), a eflorescência é oriunda de um processo natural, 

quando a água dissolve o hidróxido de cálcio do cimento, que pode reagir com o dióxido de 

carbono presente no ar e formar carbonato de cálcio na superfície do concreto, que são as 

manchas, como mostra a figura 5.  
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Figura 5: Eflorescência em marquise 

 
Fonte: Melo (2011, p. 51) 

Como visto na imagem, as manchas trazem mau aspecto para a estrutura e podem 

causar o descolamento de revestimentos ou danificar pinturas.  

Além disso, existem consequências mais graves quando a umidade penetra o 

concreto, como iniciar o processo de corrosão da armadura. Porém, pressupondo que a umidade 

não esteja causando outro efeito deteriorante na marquise, pode-se solucionar o problema da 

eflorescência, eliminando a percolação de água, escovando a região com ácido clorídrico 10% 

e logo enxaguar com água. (BASSO; SOARES, 2014) 

Melo (2011) afirma que a eflorescência pode ter várias origens, como sais solúveis 

encontrados nas matérias-primas, materiais de construção - como sais de cálcio, sódio, potássio, 

magnésio ou ferro. As eflorescências de cor castanha ou de ferrugem aparecem quando há 

pouco cobrimento da armadura ou quando o concreto se encontra muito poroso. Além dessas, 

as eflorescências também podem aparecer na cor branca, que normalmente são provocadas por 

sulfatos.  

2.5 FISSURAS 

Pode-se dizer que o surgimento de fissuras nas marquises de concreto é causado 

principalmente pela umidade externa, visto que as marquises ficam expostas as mudanças 

climáticas. Além disso, as fissuras possibilitam a entrada de agentes agressivos externos, como 

cloretos e sulfatos, que contribuem para o início da corrosão das armaduras. 

Entretanto, a fissuração no concreto, de modo geral, tem origem em processos 

distintos, como visto a seguir. 
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2.5.1 Retração do concreto 

Sabe-se que a retração do concreto é natural, entretanto, se não previstos em projeto, 

geram efeitos duradouros que causam custos para a manutenção.  

Souza e Ripper (1998) consideram que a retração do concreto é um movimento da 

massa que é contraditado pela existência de obstáculos como as barras de armadura e vínculos 

com peças das estruturas. Esses obstáculos devem ser levados em consideração na fase de 

projeto e execução, para evitar as possibilidades de desenvolvimentos de fissuras que, 

posteriormente, podem gerar a formação de trincas que podem dividir peças esbeltas, como 

lajes e paredes.  

A figura 6 exemplifica as fissuras por retração.  

Figura 6: Fissuras por retração do concreto 

 
Fonte: Souza e Ripper (1998, p. 63) 

A retração costuma apresentar fissuras, que são resultados da diminuição do seu 

volume, motivada pela exsudação. Além disso, também pode ser causada por fatores químicos 

ou pelo traço do concreto. 

Como forma de prevenir a retração, além de realizar uma análise das tensões de 

retração, durante a concretagem deve-se prevenir a relação entre a estrutura e o meio ambiente, 

garantindo que o concreto tenha apenas a quantidade correta de água, de acordo com o projeto. 
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2.5.2 Variação de temperatura 

De acordo com Melo (2011), existe um coeficiente de dilatação para cada elemento 

presente no concreto armado, logo, alterações das dimensões ocorrem quando há variação de 

temperaturas. Vinculando a contração e dilatação às alterações nas suas dimensões, surgem 

tensões que resultam no aparecimento de fissuras. 

Segundo Gomes et al. (2003), as fissuras são situações características das 

marquises, que possuem movimentos diferentes entre os elementos estruturais, por serem 

expostas às variações térmicas. Entretanto, estas situações podem agravar quando há diferença 

de materiais resistentes na estrutura.  

Bolina et al (2019), afirma que a alta temperatura faz com que o volume do concreto 

aumente, e fissuras apareçam quando as tensões de expansão ultrapassam a resistência à tração 

do concreto. 

Pode-se dizer que é prudente considerar, em projeto, as intempéries que a estrutura 

está sujeita, detalhando a disposição de juntas de dilatação e propor cores das pinturas, visto 

que cores claras trabalham melhor com a mudança climática.  

2.5.3 Fissuras por conta da sobrecarga 

Segundo a NBR 6118 (2007), são previstas sobrecargas atuantes na estrutura, sendo 

que podem ocasionar fissuras dentro dos limites estabelecidos pela norma. Logo, torna-se 

necessário compreender como essas fissuras se apresentam, possibilitando a identificação das 

causas. A figura 7 demonstra as fissuras causadas por sobrecargas em marquises. 

Figura 7: Fissuras causadas por sobrecarga em laje de marquises 

 
Fonte: Maia (2018) 
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Quando a sobrecarga não é prevista na elaboração do projeto, pode-se aumentar o 

carregamento e o momento fletor da estrutura, contribuindo para o aparecimento das fissuras e 

deformações, podendo causar o colapso da estrutura. 

Carmo (2009) afirma que se deve encontrar uma metodologia para realizar 

inspeções e avaliações de sobrecargas, além de verificar as condições de impermeabilização, 

tendo o objetivo de realizar diagnósticos concisos para definir um sistema de recuperação, 

reforço ou demolição da estrutura.  

2.6 IMPORTÂNCIA E DETERMINAÇÃO DO COBRIMENTO DA ARMADURA 

Ribeiro (2014) explica que o concreto deve também resistir aos mecanismos de 

corrosão impostos pelo ambiente, envolvendo o aço e privando do contato com agentes externos 

agressivos.  

De acordo com a NBR 6118 (2014), deve-se conceder uma classificação quanto ao 

nível de agressividade do ambiente, como mostra o quadro abaixo. 

Quadro 1: Classes de agressividade ambiental 

CLASSE DE 
AGRESSIVIDADE 

AMBIENTAL 

AGRESSIVIDADE 
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TIPO 
DE AMBIENTE PARA EFEITO DE 

PROJETO 
RISCO DE DETERIORAÇÃO 

DA ESTRUTURA 

I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

II Moderada Urbana Pequeno 

III Forte 
Marinha 

Grande 
Industrial 

IV Muito forte 
Industrial 

Elevado 
Respingos de maré 

Fonte: Adaptada da NBR 6118 (2014) 

A norma ainda salienta o cobrimento mínimo em função da classe de agressividade 

ambiental, como mostra o quadro abaixo. 
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Quadro 2: Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal 

TIPO DE 
ESTRUTURA 

COMPONENTE OU 
ELEMENTO 

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL 

I II III IV 

COBRIMENTO NOMINAL (mm) 

Concreto armado 

Laje 20 25 35 45 

Viga/Pilar 25 30 40 50 

Elementos estruturais em 
contato com o solo 

30 40 50 

Concreto 
protendido 

Laje 25 30 40 50 

Viga/Pilar 30 35 45 55 
Fonte: Adaptado da ABNT 6118 (2014) 

Neste contexto, deve-se considerar a agressividade do ambiente na concepção da 

estrutura, dimensionando corretamente o cobrimento do aço, criando uma barreira para que 

agentes agressivos não cheguem à armadura, evitando o início da corrosão.  
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3 METODOLOGIA 

O presente capítulo apresenta os procedimentos empregados no desenvolvimento 

desta pesquisa, partindo de uma revisão bibliográfica, consistindo em um estudo de caso 

realizando inspeções e verificando as manifestações patológicas que afetam as marquises.  

Foram escolhidas cinco marquises para análise, a escolha se deu por conta de que 

nem todas as marquises do trecho escolhido são de concreto, e também pela limitação ao 

conseguir contato com proprietários para solicitar autorização para fotografar as fachadas. 

Na figura 8, destaca-se a rua Lauro Muller, na região central da cidade de Tubarão 

– SC, onde as marquises foram catalogadas e analisadas. 

Figura 8: Região onde as marquises serão inspecionadas 

 

Fonte: Google Maps (2021) 

Visando a qualidade do estudo, a primeira parte deste trabalho tem base na 

fundamentação teórica, decorrente de informações constatadas em literaturas e normas técnicas, 

auxiliando no direcionamento da metodologia da pesquisa. 

Após a elaboração teórica desta pesquisa, iniciou-se a visita em campo, observando 

as características das edificações e os parâmetros para execução da inspeção detalhada. 



 34 

A metodologia utilizada nesta pesquisa baseia-se em um estudo de imagens 

capturadas com Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), popularmente conhecido como Drone, 

visando qualificar as manifestações patológicas encontradas nas marquises de concreto armado, 

observando as possíveis causas e soluções para tal. 

Para tanto, espera-se que o uso do Drone contribua para a pesquisa, de forma a 

agilizar o processo de inspeção de patologias com maior detalhamento de imagens. 

3.1 PROGRAMA DE INSPEÇÕES  

Neste item será apresentado o programa de inspeções proposto para o 

desenvolvimento desta pesquisa. A figura 9 mostra a estrutura prevista para este estudo. 

Figura 9: Programa de inspeções 

 
Fonte: Autora, 2021 
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3.1.1 Etapa I: Inspeção visual 

Em um primeiro momento, foi realizada uma visita técnica na Rua Lauro Muller, e 

de acordo com as possibilidades de visualização das estruturas, foram escolhidas 5 marquises 

para o estudo de caso. Foi realizada a verificação dos problemas que podem comprometer a 

segurança das marquises. Nessa etapa, realizou-se o levantamento fotográfico, registrando as 

patologias encontradas nas marquises.  

3.1.2 Etapa II: Inspeção detalhada 

Após a inspeção visual e escolha das estruturas, no dia 29 de maio de 2021, 

realizou-se a inspeção detalhada, que consiste na verificação das patologias utilizando um 

VANT, possibilitando a visualização e registros para identificar os mecanismos de ocorrência 

e grau de degradação da estrutura, além do amparo em estudos técnicos para tomar nota dos 

aspectos gerais do concreto. 

3.1.3 Etapa III: Comparação dos dados obtidos 

Esta etapa é composta pela comparação dos dados coletados com normas 

regulamentadoras, como a NBR 6118 (ABNT, 2014), tornando possível identificar as causas 

das manifestações patológicas, utilizando a planilha com as pontuações referentes às patologias 

encontradas nas edificações que possuem marquises de concreto armado. 

3.1.4 Etapa IV: Análise dos resultados 

A última etapa é desenvolvida realizando a análise dos resultados obtidos, que são 

organizadas por categorias referentes aos resultados encontrados, pontuando o estado de 

degradação das marquises.  

3.2 PLANEJAMENTO DE VOO 

Para realizar as inspeções utilizou-se o Drone Mavic 2 interprese dual. O mesmo 

possui câmera com resolução de 4000x3000 e abertura da lente f/2.8. As imperfeições nas 

superfícies são identificadas com a utilização de imagens térmicas, visto que a presença de 
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imperfeições influencia no transporte de calor. Entretanto, nas primeiras horas do dia, o fluxo 

de calor é considerado normal pois a edificação absorve o calor do ambiente. 

Para realizar o voo, o primeiro passo antes da decolagem foi de avaliar a área de 

estudo, analisando os obstáculos, como os cabos de energia, que podem gerar interferências 

magnéticas; as condições de neblina, comum nesta época do ano, e o vento, para não exceder o 

limite máximo do drone. 

A partir dos parâmetros definidos anteriormente, deu-se início ao voo, tendo tempo 

total de 1 hora e 30 minutos, com tempo médio de 18 minutos para cada fachada. 

Foram capturadas 120 fotografias, tornando possível a realização da análise para 

apontar as patologias existente. 

A análise das imagens foi realizada em dois momentos distintos, visto que o 

primeiro momento foi de analisar a qualidade das fotografias, certificando que não seria 

necessário realizar outra captura das imagens. 

No segundo momento, realizou-se a análise das fotografias, tendo a finalidade de 

explorar as patologias encontradas nas marquises. As imagens foram filtradas e de acordo com 

as manifestações patológicas, que serão classificadas posteriormente. 
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4 RESULTADOS  

Neste item, são apresentadas as fotografias feitas com o Drone. Foram detectados 

alguns pontos de degradação, sendo previamente analisados com o propósito de especificar as 

manifestações patológicas encontradas nas marquises avaliadas, podendo descrever as 

principais causas e possíveis correções. 

4.1 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Nos itens abaixo, são apresentadas as manifestações patológicas encontradas nas 

cinco marquises inspecionadas, conforme figura 10.  

Figura 10: Identificação das marquises 

 

Fonte: Autora, 2021 
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4.1.1 Marquise 1 

A amostragem de fotografias da marquise 1 é composta por 3 imagens que retratam 

as manifestações patológicas encontradas. 

Figura 11: Identificação da marquise 1 

 

Fonte: Autora, 2021 

Dentre as manifestações patológicas encontradas nessa marquise, pode-se perceber 

a corrosão da armadura na lateral direita, seguida pelo desplacamento da camada de cobrimento, 

além de manchas de umidade, infiltrações e perfuração na marquise. Como pode ser verificado 

a seguir, na figura 12. 

Figura 12: Detalhamento da patologia 

 

Fonte: Autora, 2021 
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Na lateral esquerda, pode-se verificar manchas de umidade, infiltrações e percebe-

se a corrosão da armadura, seguida do desplacamento da camada de cobrimento.  

Figura 13: Detalhamento da patologia 

 

Fonte: Autora, 2021 

A adaptação na marquise para passagem do poste de energia pode ser uma das 

causas para o desplacamento da camada de cobrimento e surgimento de infiltrações. 
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4.1.2 Marquise 2 

A amostragem de fotografias da marquise 2 é composta por 5 imagens que retratam 

as manifestações patológicas encontradas. 

Figura 14: Identificação da marquise 2 

 

Fonte: Autora, 2021 

Na marquise 2, houve pontos em que se encontrava pontos com escoriação no 

concreto, causando infiltração na marquise, que aliada às condições propicias de um ambiente 

úmido, com pouca incidência solar e sem o escoamento devido da água pluvial, culminarão na 

existência de mofo e vegetação, como pode ser verificado a seguir, nas figuras 15, 16 e 17. 

Figura 15: Infiltrações, mofo e perfuração na marquise 

 

Fonte: Autora, 2021 
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Figura 16: Infiltrações e mofo 

 

Fonte: Autora, 2021 

Figura 17: Infiltrações e presença de vegetação 

 

Fonte: Autora, 2021 
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Quanto às infiltrações, a preocupação nesta estrutura se dá pela eflorescência 

decorrente da infiltração. A presença de vegetação, como mostrado na figura 18, ocorre em 

locais com furos ou fissuras na estrutura.  

Figura 18: Vegetação 

 

Fonte: Autora, 2021 

4.1.3 Marquise 3 

A amostragem de fotografias da marquise 3 é composta por 3 imagens que retratam 

as manifestações patológicas encontradas. 

Figura 19: Identificação da marquise 3 

 

Fonte: Autora, 2021 

A marquise apresenta sinais de pintura recente na parte inferior, entretanto, ainda 

assim foi possível perceber o início do desplacamento da camada de tinta. A falta de aderência 
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do produto pode ocorrer devido a presença de pó ou umidade na superfície, proveniente da 

impermeabilização ineficiente. 

Figura 20: Falta de aderência da camada de tinta 

 

Fonte: Autora, 2021 

A umidade pode ser verificada na parte superior da marquise, além da presença de 

muitos cabos de instalações elétricas e entulhos, causando sobrecarga e a permanência da 

umidade. 

Figura 21: Umidade e sobrecarga 

 

Fonte: Autora, 2021 
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4.1.4 Marquise 4 

A amostragem de fotografias da marquise 4 é composta por 4 imagens que retratam 

as manifestações patológicas encontradas. 

Figura 22: Identificação da marquise 4 

 

Fonte: Autora, 2021 

A marquise 4 apresenta as patologias mais comuns observadas nas inspeções, sendo 

elas: manchas de umidade e eflorescência, exibidas na figura 23. 

A figura 24 mostra um compressor de aparelho condicionador de ar sobre a 

marquise. Levando em conta que a estrutura aparenta ser antiga, pode-se considerar que esta 

carga não foi prevista na confecção do projeto estrutural, podendo aumentar o carregamento e 

momento fletor negativo, contribuindo para o surgimento de fissuras e infiltrações. 
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Figura 23: Umidade e eflorescência  

 
Fonte: Autora, 2021 

Figura 24: Sobrecarga 

 
Fonte: Autora, 2021 

No entanto, a figura 25 mostra a fissura na parte superior da marquise, que pode ser 

causada pela presença da sobrecarga, como mencionado anteriormente. 
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Figura 25: Fissuras 

 

Fonte: Autora, 2021 

4.1.5 Marquise 5 

A amostragem de fotografias da marquise 5 é composta por 4 imagens que retratam 

as manifestações patológicas encontradas.  

Figura 26: Identificação da marquise 5 

 
Fonte: Autora, 2021 
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A corrosão das armaduras foi facilmente verificada através da inspeção visual, 

sendo este, um dos casos de manifestações patológicas mais pertinentes nas marquises.  

A figura 27 mostra as armaduras expostas em estado de corrosão, apresentando 

perda da seção do aço. 

Figura 27: Corrosão da armadura, desplacamento do concreto e da camada de cobrimento 

 
Fonte: Autora, 2021 

A situação em que esta marquise se encontra, pode ser considerada agravante e 

oferece risco aos pedestres, visto que marquises com armaduras no estado de corrosão podem 

chegar ao colapso. 

Quanto às figuras 28 e 29, pode-se perceber, além da corrosão da armadura, o 

desplacamento da camada de cobrimento. Esta manifestação patológica pode ocasionar 



 48 

acidentes com pedestres ao acontecer o desplacamento da seção de concreto que protege a 

armadura da marquise. 

Figura 28: Corrosão da armadura, desplacamento da camada de cobrimento 

 
Fonte: Autora, 2021 

Figura 29: Desplacamento da camada de cobrimento 

 
Fonte: Autora, 2021 

Os óxidos que resultam do processo de corrosão das armaduras, como o Fe(OH)2 e 

Fe(OH)3, são muito expansivos, visto que a expansão do aço gera tensões que o concreto não 
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consegue absorver, tornando a corrosão das armaduras uma das possíveis causas do 

desplacamento do concreto. 

4.2 SUGESTÕES DE REPAROS 

Neste item, serão apresentadas as possíveis correções para as manifestações 

patológicas encontradas nas marquises.  

4.2.1 Falta ou falhas no sistema de impermeabilização 

Todas as marquises apresentaram manchas de infiltrações, mofos e vegetação, seja 

em pequena ou grande escala, que possivelmente são provenientes da falha ou falta do sistema 

de impermeabilização, que resultam no desgaste e deterioração do concreto. A deficiência de 

métodos de desvio das águas da chuva nasceu com a edificação, sendo assim, uma das maneiras 

de corrigir a impermeabilização, é realizar a limpeza do local, aplicar argamassa e/ou a manta 

asfáltica, seguindo as orientações do fabricante. 

4.2.2 Corrosão da armadura 

Com a corrosão, o aço perde propriedades essenciais como ductilidade, elasticidade 

e resistência mecânica. Uma das soluções mais eficazes para interromper o processo de corrosão 

é o uso de metais de sacrifício, que apresentam maior facilidade para corrosão do que as barras 

da armadura. Além disso, no caso da corrosão das armaduras, se estiver muito deteriorada e 

com perda de seção do aço, deve-se realizar a troca da mesma. Caso a armadura apresente 

apenas uma agressão superficial, deve-se realizar a limpeza com uma escova de aço e aplicar 

um produto inibidor de corrosão sobre toda a armadura. 

4.2.3 Desplacamento do concreto 

De forma geral, percebeu-se o desgaste nas bordas das marquises, principalmente 

em torno das adaptações para as instalações dos postes. Com o desplacamento do concreto, a 

armadura fica exposta, portanto, deve-se realizar manutenção.  

A proposta de correção consiste na retirada completa do concreto danificado, 

limpeza da armadura aparente e aplicação de argamassa de recuperação ou graute. 
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4.2.4 Falta de aderência da pintura 

A falta de aderência da pintura pode ocorrer entre demãos de tinta ou entre primer 

e substrato. Para corrigir o descascamento da pintura, sugere-se raspar a superfície até a 

remoção total da tinta mal aderida. Após feito, deve-se aplicar argamassa para correção e fundo 

preparador para a tinta.  

4.2.5 Fissuras 

Algumas fissuras foram identificadas nas marquises inspecionadas, logo, para o 

tratamento, sugere-se a limpeza superficial e abertura da cavidade ao longo da fissura para 

inserir massa para calafetagem e injeção de adesivo estrutural. 

 

 

  



 51 

5 CONCLUSÃO 

As marquises são elementos estruturais que merecem atenção, pois são estruturas 

que tem o objetivo de proteger os pedestres que transitam nas calçadas e, sem manutenções 

preventivas, podem sofrer rupturas. Com isto, este trabalho teve o objetivo de identificar e 

avaliar as condições de conservação das marquises de concreto localizadas na cidade de 

Tubarão – SC, além de sugerir as possíveis correções para as patologias encontradas. 

Mesmo se tratando de um equipamento ainda pouco utilizado para inspeções, o 

emprego do Drone como método escolhido para obter as imagens portou-se como esperado, 

mostrando-se satisfatório e facilitando visitas técnicas. Foi possível realizar a inspeção das 

cinco marquises escolhidas em uma hora e trinta minutos, contendo fotos de todas as 

edificações, mesmo em pontos que costumam ser de difícil acesso, e ainda, com apenas uma 

pessoa guiando o drone, sem necessitar de mais pessoas como em inspeções comuns.  

Considerando que a proposta desta pesquisa foi avaliar o estado de conservação das 

marquises de uma rua da região central da cidade de Tubarão – SC, a pesquisa mostrou-se de grande 

importância para comprovar o estado de degradação das marquises. Conforme evidenciado, as 

marquises de concreto merecem atenção, visto que a grande maioria das marquises do trecho 

selecionado para as inspeções, apresentaram manifestações patológicas, não somente as cinco 

marquises que foram escolhidas, mas grande parte das estruturas de concreto localizadas na rua 

Lauro Muller. 

A presença das patologias pode ser agravada com o ambiente agressivo, por se tratar 

de uma localidade muito próxima ao rio, e o fluxo de veículos que proporcionam vibrações nas 

estruturas de concreto. Dentre as marquises analisadas, apresentou-se uma maior incidência das 

manchas de umidade, e verificou-se também algumas marquises muito deterioradas, em 

processo avançado de corrosão das armaduras.   

A avaliação das manifestações patológicas encontradas nas marquises de concreto, 

possibilitou a classificação das causas e sugestões de como corrigi-las. Além disso, percebeu-

se a necessidade das manutenções periódicas nas edificações, visto que as manifestações 

patológicas encontradas não são difíceis de evitar, quando as interferências são feitas de forma 

rápida. 

Pode-se considerar que o levantamento das causas das manifestações patológicas 

sirvam como parâmetro para realizar a construção de novas marquises, evitando a ocorrência 

dos erros que levam às mesmas patologias, visto que estas informações podem ser usadas em 

diferentes etapas do processo construtivo, como no projeto, considerando a agressividade do 
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ambiente; na construção, realizando o preparo do concreto, adensamento, cura e escoramento 

de acordo com as normas técnicas; na utilização, realizando manutenções periódicas e não 

utilizando cargas que não foram previstas nos projetos.  

Isto posto, pode-se concluir que a realização de inspeções visuais é válida e 

importante, visto que existem muitas manifestações patológicas nas marquises que necessitam 

de correção, tendo em vista que a ruptura destas estruturas ocorre sem aviso prévio. Entretanto, 

além das inspeções, o melhor caminho para evitar as patologias continua sendo a prevenção, 

que vem desde a correta criação do projeto, a construção de acordo com as normas e um 

programa de manutenções preventivas, a fim de facilitar as verificações dos problemas, 

proporcionar a redução dos custos de reparos e assegurar a funcionalidade e segurança das 

pessoas que ali transitam.  
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