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RESUMO 

Perante a pesquisa de referências bibliográficas e trabalho em campo, foi realizado o estudo de  

um levantamento sobre as manifestações patológicas em estruturas de concreto na Pousada do 

Mirante, localizada em Imbituba/SC. A edificação em estudo possui em torno de 20 anos e 

conta com uma estrutura com três blocos. Um ponto importante para essa análise é que a obra 

está localizada próxima ao mar. Assim, este trabalho teve como objetivo identificar tais 

manifestações, para então encontrar suas causas, origens, mecanismo de ocorrência e por fim, 

propor sugestões de reparo. Observou-se que a pousada apresenta, principalmente, 

manifestações patológicas devido à corrosão da armadura, ou seja, a corrosão da armadura é 

uma das principais causas dos sintomas analisados, que foram fissuras, mancha de umidade e 

desplacamento do concreto. Isto se deve ao ataque de cloreto por depósito de água do mar na 

superfície do concreto, uma vez que a obra está localizada próxima ao mar. Logo, pode-se 

destacar a necessidade de uma intervenção nos problemas apresentados, tomando maior 

cuidado devido a maresia.  

 

Palavras-chave: Manifestações patológicas; Corrosão da armadura; Concreto armado. 



 

ABSTRACT  

Before the search of bibliographic references and field work a study of a survey was conducted 

on the pathological manifestations of concrete structures at Pousada do Mirante, located in 

Imbituba-SC. The 20-year-old building is divided into three blocks. An important factor for this 

analysis is that the establishment is located near a beach. Therefore, this research aims to 

identify such manifestations, so that it can find its causes, roots, occurrence mechanism and 

propose repair suggestions. It was found that the pathological manifestations happened mainly 

due to armor corrosion - that is, the corrosion of the structural armor is one of the most 

predominant causes of the symptoms analyzed, which were cracks, humidity stains and concrete 

displacement. The corrosion occurs on account of chloride deposits, brought onto the concrete 

by sea water, since the building is close to the sea. Consequently, the research highlights the 

necessity of taking measures to safely solve the listed problems, particularly owing to sea spray.  

 

Keywords: Pathological manifestations; Armor Corrosion; Reinforced concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos, a Engenharia Civil vem se aprimorando nos estudos 

patológicos das edificações, visando não apenas o projeto e execução, mas, também, a 

durabilidade da construção. Helene (1992, p. 45) afirma que patologia pode ser entendida como 

a parte da engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos defeitos 

das construções civis, ou seja, é o estudo das partes que compõem o diagnóstico do problema. 

Logo, os estudos patológicos vêm ganhando prioridades nas construções. 

Portanto, Nazario e Zancan (2011) afirmam que é de extrema importância realizar 

os estudos patológicos, a fim diagnosticar e solucionar os problemas que podem surgir nas 

construções. 

As regiões litorâneas têm níveis de umidade maiores, devido a sua proximidade do 

mar. A própria condensação natural e o movimento das ondas na praia, fazem entrar em 

suspensão no ar uma névoa de gotículas de água carregadas com diversos sais, chamada de 

maresia, que é carregada pelo vento e acaba se alojando nas mais diversas superfícies (FIBER 

SALS, 2017). 

Logo, executar um projeto no litoral solicita uma atenção maior, devido à maresia. 

Este é um termo popular para a névoa salina, que é composta por partículas de cloreto de sódio, 

onde transportadas pelo vento se instalam nas superfícies expostas da estrutura, causando 

diversos problemas (NAZÁRIO; ZANCAN, 2011).  

Assim, as principais manifestações patológicas observadas em construções 

próximas da praia são fissuras e manchas de corrosão. Destaca-se que a corrosão dos 

componentes metálicos é um dos principais agentes destruidores da edificação (ARAÚJO; 

CARMONA, 2007). 

Além da corrosão das superfícies metálicas, a maresia também pode causar danos 

em estruturas de concreto, paredes, telhados e, também, em estruturas de madeira. De maneira 

geral, é preciso entender que a umidade carregada com sais favorece reações químicas perigosas 

para a grande maioria dos materiais, limitando a sua vida útil e exigindo cuidados ao longo do 

tempo (FIBER SALS, 2019). 

Quando se fala de concreto aramado, pode-se afirmar que sua durabilidade está 

diretamente relacionada com os materiais utilizados e condições ambientais do local da obra, 

além do processo construtivo em si (REPETTE, 1997). De acordo com Lima (2011), as análises 

de durabilidade consideram os aspectos referentes aos constituintes dessa estrutura (agregados, 

cimento, aço), de sua mistura (relação água/cimento ou água/aglomerante, uso de aditivos e 

https://fibersals.com.br/blog/quais-sao-os-problemas-mais-comuns-da-umidade/
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adições, reações de hidratação do cimento, entre outros) e, ainda, de seu processo construtivo 

(condições de cura e adensamento, por exemplo). 

O concreto armado é um dos materiais mais utilizados para execução de estruturas 

na construção civil. Isso ocorre devido as diversas possibilidades de formatos aplicáveis e a 

elevada durabilidade do material. Conforme visto, esta durabilidade depende de fatores que são 

preponderantes para a garantia de sua vida útil de projeto, entre esses, destaca-se o cobrimento 

da armadura, que é a espessura de concreto entre a barra de aço e a camada externa do elemento, 

devido a sua função de proteger o aço contra agentes ambientais agressivos e contra possíveis 

choques físicos (VILASBOAS, 2013). 

O desleixo com o cobrimento tem resultado em diversas obras de recuperação 

estrutural, quase sempre envolvendo altos custos às construtoras e aos proprietários, e, 

frequentemente, associada à patologia de corrosão da armadura. A qualidade e eficiência dessa 

camada de proteção está relacionada com a garantia de espessura mínima através do uso de 

espaçadores, conforme determina a NBR 6118 (ABNT, 2014). 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A área da construção civil possui uma grande importância no crescimento e 

desenvolvimento do país, contribuindo com o cenário econômico. Porém, existe um amplo 

número de edificações prontas, ou em andamento, apresentando problemas, podendo aparecer 

em várias etapas da obra, sendo imprescindível um estudo aprofundado das patologias mais 

comuns, assim como suas devidas soluções (CARMO, 2003). 

Carmo (2003), também determina que existem vários tipos de problemas 

patológicos, desde o processo de execução, por falhas de projeto, má qualidade da mão de obra 

até pela falta de manutenção na edificação. De forma que a falta de qualidade nos elementos, 

irregularidade na geometria das peças, segregação do concreto e falta de cobrimento possam 

ocasionar tais problemas. 

Conforme NBR 14037 (ABNT, 2011), uma das alternativas ocasionais é a 

manutenção da edificação que, por sua vez, deixa a desejar com a prevenção de danos na 

manutenção preventiva, ocasionando a corrosão das armaduras e lixiviação de compostos 

hidratados, entre outros problemas facilmente evitados nas manutenções preventivas.  

A corrosão do aço é uma das principais formas de danos às estruturas de concreto 

armado e pode ser causada por ações ambientais, como os íons cloreto presentes em ambientes 

marinhos (BERTOLINI, 2010). Segundo Figueiredo (2008), a corrosão, basicamente, trata da 
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degradação dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio, associados, ou não, a 

esforços mecânicos. Os materiais utilizados na construção, devem ser de alta qualidade, visto 

que devem resistir à ação do meio corrosivo, bem como possuir propriedades mecânicas 

suficientes de forma que aumentem a vida útil e a durabilidade da estrutura de concreto. Assim, 

foram desenvolvidos novos meios como exemplo: a proteção catódica, re-alcalinização, 

extração de cloreto e o uso de inibidores de corrosão (GARTNER; KOSEC; LEGAT, 2016). 

Com base no exposto, viu-se a necessidade de realizar um estudo de caso das 

patologias na Pousada do Mirante, localizada na Rua Irineu Bornhausen nº 160, esquina com 

Rua Visconde de Barbacena, no Centro da cidade de Imbituba – SC, à 100 m da famosa praia 

da Vila. A pousada tem uma estrutura de 21 apartamentos e 3 casas, sendo disponíveis para 

aluguéis no setor residencial e hoteleiro. Construída há 20 anos, a edificação possui 1440 m².  

Assim, com este trabalho, pretende-se abordar as manifestações patológicas 

específicas em estrutura de concreto armado. Ainda, serão apresentadas as possíveis causas 

dessas patologias no concreto, seus mecanismos de ocorrência, bem como o tratamento.  

1.2 OBJETIVOS 

Neste item serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos para a 

realização deste estudo de caso. 

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar as manifestações patológicas encontrados na pousada do Mirante, 

localizada em Imbituba – SC, a fim de propor as devidas soluções. 

1.2.2 Objetivos específicos  

Para alcançar o objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar as manifestações patológicas existentes na construção; 

• Pesquisar as decorrências das manifestações patológicas presentes; 

• Estudar soluções para os problemas levantados; 

• Avaliar as correções já efetuadas na obra. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo, será apresentada a história do concreto armado, as manifestações 

patológicas mais decorrentes na construção civil, suas causas, origens e as técnicas 

recomendadas de recuperação destes problemas. 

2.1 CONCRETO ARMADO 

O paisagista e horticultor, Sr. Joseph Monier, foi quem inventou o primeiro 

concreto armado em 1849. Ele fez cubas e tubos de concreto armado com o uso de aço. O 

concreto armado, portanto, combina a capacidade à tração do metal e a resistência à compressão 

do concreto para suportar elevadas cargas. Ele recebeu a patente por essa invenção em 1867. 

Joseph Monier passou a divulgar o concreto na França e, posteriormente, por toda a Europa, 

sendo considerado, por muitos, como o pai do concreto armado (KAEFER, 1998). 

Conforme Santos e Oliveira (2008), no Brasil o concreto armado se difundiu no 

século XX, através de empresas produtoras de cimento. Assim, em 1940, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) passou a reger a normalização do sistema de concreto.  

Conforme Medeiros (2011), o concreto é um dos materiais mais consumidos no 

mundo. Este é composto principalmente por cimento, água, agregados graúdos (pedra, britadas, 

seixos rolados) e agregados miúdos (areia natural ou artificial). Ainda, pode-se fazer adição de 

outros materiais que tragam melhorias ao concreto (PETRUCCI, 1998). 

Pelo fato de o concreto apresentar apenas boa resistência à compressão, a utilização 

do concreto simples para estruturas se mostra muito limitada. Portanto, quando se faz necessária 

a resistência aos esforços de compressão e, também de tração, associa-se o concreto a materiais 

que apresentem alta resistência à tração, ou seja, o aço. Isto resulta no concreto armado 

(concreto e armadura passiva) ou protendido (concreto e armadura ativa) (ALMEIDA, 2012). 

Segundo Almeida (2012), o concreto armado surgiu para resolver os problemas de 

tração deste material. Sabe-se que o concreto apresenta alta resistência à compressão, o que faz 

dele um excelente material para ser empregado em elementos estruturais primariamente 

submetidos à compressão, porém este material apresenta baixa resistência à tração. Assim, para 

suprir essas limitações, o aço é empregado em conjunto com o concreto e devidamente 

posicionado na peça de modo a resistir às tensões de tração da peça estrutural. Ainda, como o 

aço também trabalha muito bem na resistência às tensões de compressão, ele auxilia nos pilares 

de concreto.  
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O concreto armado apresenta diversas vantagens, destaca-se a facilidade de 

execução e adaptação a qualquer tipo de forma, excelente solução para se obter uma estrutura 

monolítica e hiperestática (maiores reservas de segurança), resistência a efeitos atmosféricos, 

térmicos e, ainda, a desgastes mecânicos (PEREIRA, 2015). 

Pereira (2015), determina que como desvantagem, tem-se o peso próprio elevado 

(da ordem de 2,5 t/m³), o baixo grau de proteção térmica e isolamento acústico e fissuração de 

região fracionada, podendo esta, no entanto, ser controlada por meio da utilização de armadura 

de tração. Ressalta-se que as estruturas de concreto armado devem seguir o preconizado pela 

NBR 6118, já o aço utilizado no concreto armado deve seguir os parâmetros estipulados pela 

NBR 7480. 

2.1.1 Durabilidade das estruturas de concreto  

A durabilidade das estruturas de concreto depende de diferentes fatores ligados, 

seja tanto na fase de projeto e execução, quanto a qualidade dos materiais. Logo, é importante 

uma correta caracterização dos insumos, preparação do concreto, execução da estrutura, além 

de manutenções preventiva e corretiva (FIGUEIREDO, 2009). 

Outro fator que também pode influenciar na durabilidade da estrutura é o impacto 

da ação do meio ambiente, ou seja, o nível de agressividade na região onde a edificação é 

construída. Assim, a NBR 6118 (ABNT, 2014) traz informações como a relação água e cimento 

e a espessura do cobrimento da armadura, de acordo com a classe de agressividade na qual a 

estrutura está exposta. Portanto, se uma edificação construída no litoral receber respingos do 

mar, o risco passará a ser elevado. Assim, a norma apresenta as classificações de agressividade 

sob o tipo de ambiente onde a estrutura está construída, bem como a chance de a construção 

obter uma deterioração com relação a cada classe de agressividade; 

Logo, a durabilidade está relacionada às propriedades do material e à sua exposição 

ao longo do tempo em um dado ambiente. A durabilidade também é fundamental para a 

definição da vida útil de uma edificação (FIGUEIREDO, 2009). O mesmo autor ressalta que a 

NBR 15575 determina que a vida útil de uma estrutura é de, no mínimo, 50 anos.  

O conceito de durabilidade mais difundido e aplicado atualmente é aquele proposto 

pelo CEB-FIP MC-90 (1990), de acordo com suas considerações para obtenção de estruturas 

duráveis. Segundo o Código, “[...] as estruturas de concreto devem ser projetadas, construídas 

e operadas de tal forma que sob condições ambientais esperadas, elas mantêm sua segurança, 
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funcionalidade e a aparência aceitável durante um período de tempo, implícito ou explicito, 

sem requerer altos custos para manutenção e reparo” (TOLEDO, 2019, p.12). 

Ainda, a maresia é um sério problema nas regiões litorâneas, pois a umidade, os 

íons de cloreto de sódio e cloreto de magnésio ficam suspensos no ar, agredindo o aço e 

causando a corrosão da armadura. O uso de aditivos plastificantes, especificação adequada do 

cimento e maior recobrimento da armadura, são algumas formas de proteger a estrutura e 

prolongar a sua durabilidade.  

2.2 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO 

As manifestações patológicas começam pelo comprometimento estético da 

estrutura, de forma que o custo para sanar ou amenizar tais danos, podem ser altos. Em alguns 

casos, essas manifestações podem levar a estrutura a um colapso parcial ou, até mesmo, total 

(HELENE 2003, apud Andrade 2007).  

Conforme Figueiredo (2009) mencionou, as obras devem ter, no mínimo, 50 anos 

de vida útil. Mesmo com essa estimativa, muitas obras possuem problemas muito antes desse 

tempo, podendo ser observada na Figura 1, as principais causas de incidências de patologias no 

Brasil. 

Figura 1- Gráfico de Incidência das Origens das Enfermidades no Brasil 

 

Fonte: Silva e Jonov (2019, p.9). 

De acordo com a figura 1, a maior parte (51%) de origem dos problemas patológicos 

são causados na execução da obra. Já em segundo, tem-se as consequências provenientes de 

Execução; 51,0%

Utilização; 13,0%

Fortuitas; 6,0%

Manutenção; 3,0%

Outros; 2,0%

Projeto; 18,0%

Materiais; 7,0%
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projetos, com 18%. Como terceira maior causa, vem a utilização da obra já concluída (13%). 

Isto mostra que é de extrema importância um bom protejo e execução da obra, já que ambos 

representam 69% da origem das patologias da Construção Civil no Brasil. 

Souza e Ripper (2009), classificam as causas das patologias nas estruturas de 

concreto armado como causas intrínsecas, ou seja, inerentes à estrutura, e extrínsecas – externas 

ao corpo estrutural. Assim, as causas ditas intrínsecas se originam na fase de execução e 

utilização da obra, podendo ocorrer devido falhas humanas, problemas com os materiais 

utilizados e, ainda, causas naturais. Já as causas extrínsecas – que são aquelas que independem 

da estrutura em si, bem como dos materiais e processos construtivos – são causadas durante a 

concepção do projeto e ao longo de sua vida útil. Os quadros 1 e 2 a seguir, trazem essas duas 

grandes classes com as possíveis ocorrências. 

Quadro 1 - Causas Intrínsecas aos processos de deterioração das estruturas de concreto 

(continua) 

CAUSAS INTRÍNSECAS 

FALHAS HUMANAS DURANTE A CONSTRUÇÃO 

DEFICIÊNCIAS DE CONCRETAGEM 

Transporte; 

Lançamento; 

Juntas de concretagem; 

Adensamento; 

Cura.  

INADEQUAÇÃO DE ESCORAMENTOS E FORMAS 

DEFICIÊNCIAS NAS ARMADURAS 

Má interpretação dos projetos; 

Insuficiência das armaduras; 

Cobrimento de concreto insuficiente; 

Dobramento inadequado das barras; 

Deficiência nas ancoragens; 

Deficiência nas emendas; 

Má utilização de anticorrosivos. 
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(conclusão) 

UTILIZAÇÃO INCORRETA DE 

MATERIAS DE CONSTRUÇÃO  

𝑓𝑐𝑘 inferior ao especificado; 

Aço diferente do especificado; 

Solo com caracteristicas diferentes; 

Utilização de agregados reativos; 

Utilização inadequada de aditivos; 

Dosagem inadequada do concreto. 

INEXISTÊNCIA DO CONTROLE DE QUALIDADE 

FALHAS HUMANAS DURANTE A UTILIZAÇÃO 

AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO 

CAUSAS NATURAIS 

CAUSAS QUÍMICAS 

Reações internas ao concreto; 

Expansibilidade de certos constituintes do 

cimento; 

Presença de cloretos; 

Presença de ácidos e sais; 

Presença de anidrido carbônico; 

Presença de água; 

Elevação da temperatura interna do concreto. 

CAUSAS FÍSICAS 

Variação de temperatura; 

Insolação; 

Vento; 

Água. 

CAUSAS BIOLÓGICAS 

Fonte: Souza e Ripper (2009, p. 29) 

O quadro apresentado, constata que as causas intrínsecas são divididas em três 

grandes grupos: as falhas humanas durante a construção, as falhas humanas durante a utilização 

e as causas naturais. Assim, as falhas humanas durante a construção, ocorrem devido problemas 

nas principais etapas construtivas de uma obra, como a concretagem e a colocação das 

armaduras. Normalmente esses problemas ocorrem devido à má qualificação da mão de obra 

ou má interpretação de projeto, além da falta de controle de qualidade na obra. Já as falhas 

humanas na fase de utilização, estão diretamente relacionadas com a falta de manutenção da 

obra. Ainda, tem-se as causas naturais, estas podem ocorrer devido características próprias dos 

materiais, ao ambiente e, também, as solicitações da estrutura (SOUZA; RIPPER 2009). 
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Quadro 2 - Causas extrínsecas aos processos de deterioração das estruturas de concreto 

CAUSAS EXTRÍNSECAS 

 

 

CAUSAS HUMANAS DURANTE O 

PROJETO 

Modelização inadequada da estrutura; 

Má avaliação das cargas; 

Detalhamento errado ou insuficiente; 

Inadequação ao ambiente; 

Incorreção na interação solo-estrutura; 

Incorreção na consideração de juntas de 

dilatação. 

 

FALHAS HUMANAS DURANTE A 

UTILIZAÇÃO 

Alterações estruturais; 

Sobrecargas exageradas; 

Alteração das condições do terreno da 

fundação. 

 

AÇÕES MECÂNICAS 

Choque de veículos; 

Recalque de fundações; 

Acidentes (ações imprevisíveis). 

 

AÇÕES FÍSICAS 

Variação de temperatura; 

Insolação; 

Atuação da água 

AÇÕES QUÍMICAS 

AÇÕES BIOLÓGICAS 

 Fonte: Souza e Ripper (2009, p. 41) 

Já as causas extrínsecas são divididas em seis grupos: falhas humanas durante o 

projeto, falhas humanas durante a utilização, ações mecânicas, ações físicas, ações químicas e 

ações biológicas. As falhas humanas durante o projeto, ocorrem, em sua concepção, devido 

importantes pontos que podem não ser observados ou, também, devido detalhamentos errados 

ou até insuficientes. As falhas humanas durante a utilização, ocorrem principalmente devido ao 

mal uso dos proprietários, principalmente com intervenções sem consultas ao engenheiro. As 

ações mecânicas, como o próprio quadro apresenta, podem ocorrer devido choques de veículos, 

recalque das fundações, além de outros tipos de acidentes não previsíveis. Já as ações físicas, 

podem ocorrer devido variações de temperatura e movimentações dos materiais por dilatação 

térmica, por exemplo. As ações químicas ocorrem normalmente em construções industriais. E, 

por fim, as ações biológicas, que ocorrem devido fatores ambientais, como crescimento de 

vegetação nas estruturas, cupins e formigas (SOUZA; RIPPER 2009). 
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Portanto, neste trabalho serão abordadas as principais manifestações patológicas 

presente nas construções, conforme apresentado por Monteiro, Silva, Morais, Oliveira, Cruz e 

Dantas (2017), são elas: corrosão de armaduras, desagregação do concreto, eflorescência, 

manchas de umidade e bolor e fissuras, trincas e rachaduras. 

2.2.1 Corrosão da armadura 

A corrosão da armadura é analisada como uma relação destrutiva de um material 

com o meio ambiente, como consequências de natureza química ou eletroquímica. Os 

problemas nas armaduras podem provocar problemas na estrutura, como manchas, fissuras e 

destacamento do concreto de cobrimento (HELENE, 1992). 

Segundo Helene (1993), apud Mehta e Bremmer (1996), um dos fatores mais 

severos às construções de concreto é a exposição à área salina. Os autores afirmam que as 

consequências do concreto são menos agressivas em lugares com climas mais secos, 

comparando com as diversas variações em salina.  Podendo-se dizer que a velocidade da 

corrosão em uma estrutura em atmosfera marinha é 30 a 40 vezes maior que em ambientes mais 

secos, como em lugares rurais. 

Um fator importante que pode ocasionar as patologias no concreto armado nas áreas 

litorâneas são a presença de cloretos, principalmente o sódio e o magnésio, sendo em formas 

de cristais ou em gotas de água arrastadas pelo vento (MONTEIRO; REIS, 2017, apud 

RODRIGUEZ, 1994). 

Mehta e Gerwick (1982), determinam que existe uma relação entre concretos que 

apresentam fissuras e corrosão da armadura com sua localização em ambientes marinhos, o que 

confere uma baixa permeabilidade ao concreto. Com isso, os autores recomendam que nesses 

casos é necessário um cuidado especial no momento da execução das estruturas, para que seja 

evitado os danos mencionados.  As falhas durante a realização do projeto, que podem ocasionar 

problemas na obra, são: “Elementos de projeto inadequados, especificação inadequada de 

matérias, má definição das ações atuantes ou da combinação mais desfavorável das mesmas, 

escolha infeliz do modelo analítico, deficiência no cálculo da estrutura ou na avaliação da 

resistência do solo, etc” (SOUZA, RIPPER, 2009, p. 24). A Figura 2 representa os problemas 

mais aparentes que ocorrem devido a permeabilidade do cobrimento do concreto. 
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Figura 2 - Efeito da permeabilidade e da espessura do cobrimento do concreto na corrosão de 

armadura 

 

Fonte: Andrade (1997, p.52). 

Em concretos que possuem alta permeabilidade, no caso (a), ocorre com mais 

intensidade a difusão dos cloretos, fazendo com que a armadura se insira dentro de um ambiente 

totalmente contaminado por cloretos. Já no caso (b), onde foi tomado cuidado ao ser empregado 

um concreto denso e bem compactado, a difusão acontece de maneira mais discreta, onde 

acontece a baixa absorção de água, e, assim, a quantidade de partículas que penetram no 

concreto é extremamente baixa. 

2.2.2 Desagregação do concreto 

Souza e Ripper (2009) afirmam que a desagregação do concreto, infelizmente, é 

comum de ocorrer nas estruturas de concreto armado, e seus motivos são diversos. Ainda, os 

autores destacam que é comum de ocorrer essa desagregação em conjunto com as fissuras.  

Entende-se por desagregação a separação de placas ou pedaços de concreto de sua 

estrutura. Isto ocorre devido à perda da capacidade ligante do cimento, fazendo com que haja 

uma desagregação dos materiais constituintes. Esta patologia irá acarretar em peças com 

capacidade reduzida para resistir aos esforços de solicitação da estrutura (SOUZA; RIPPER, 

2009). A Figura 3 mostra um exemplo comum de desagregação do concreto.  
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Figura 3 - Desagregação do concreto. 

 
Fonte: Kirsanov Valeriy Vladimirovich (2009, p. 1). 

A figura apresenta uma estrutura com desagregação do concreto, onde houve a 

separação de placas de concreto, expondo a armadura.  

2.2.3 Eflorescência 

Conforme exposto por Bauer (2008), a eflorescência ocorre por causa do depósito 

de sais na estrutura. Destaca-se os sais de metais alcalinos e de metais alcalino-terrosos, que 

são provenientes dos materiais e componentes da própria estrutura. A eflorescência ocasionada 

por esses sais muda a estética da superfície, podendo, ainda, causar desagregação profunda.  

O autor ainda afirma que a ocorrência da eflorescência depende do teor desses sais, 

da presença de água e, também, da pressão hidrostática. Portanto, a eflorescência só ocorrerá 

quando houver os três fatores citados. A Figura 4 demostra um exemplo da superfície 

modificada no caso dessa patologia.  

Figura 4 - Caso de Eflorescência 

 
Fonte: Achim (2016, p.1). 
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A imagem apresenta um caso comum de eflorescência, onde o teor de sais, presença 

de água e a pressão hidrostática estão causando o problema patológico na estrutura. 

2.2.4 Manchas de umidade e bolor 

A umidade é causada pela absorção capilar de água pelos materiais que constituem 

a obra, tais como as fundações, lajes, paredes, tijolos, argamassa e reboco. 

Mofo e bolor são um dos problemas mais encontrados na construção civil, mais 

aparentes em paredes internas dos ambientes que possuem pouca ventilação, sendo que pode 

ocorrer também em paredes externas, mas, nesse caso, ocorre onde possui pouca incidência do 

sol, tornando as paredes mais úmidas que as demais (ALUCCI; FLAUZINO; MILANO, 1985, 

apud SOUZA, 2008). 

Os problemas mais comuns aparecem devido a penetração da água ou manchas, 

gerando problemas difíceis de resolver, tais como: 

• Danos funcionais na edificação; 

• Problemas de saúde afetando os moradores; 

• Causador de danos em aparelhos e bens, presentes na edificação; 

• Apresentando grandes prejuízos financeiros ao morador. 

A umidade é apenas um dos problemas que pode levar à várias outras manifestações 

patológicas. Ela age, também, como um meio necessário, para que ocorra grande parte dos 

problemas em construções. Assim, a umidade é fator essencial para o aparecimento de 

eflorescências, ferrugens, mofo, bolores, perda de pinturas, de rebocos e até a causa de acidentes 

estruturais (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2017). 

Já o emboloramento, nada mais é do que uma alteração que pode ser constatada 

macroscopicamente na superfície de diferentes materiais, sendo consequência do 

desenvolvimento de microrganismos pertencentes ao grupo dos fungos. Assim sendo a umidade 

um fator essencial (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2017) 

Conforme Alucci, Flauzino e Milano, (1985), apud SOUZA (2008), O 

desenvolvimento de bolor ou mofo em edificações, pode ser considerado como um grande 

problema com grandeza econômica e ocorrência comum em regiões tropicais, como 

apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 - Manchas de umidade de bolor 

 
Fonte: FÓRUM DA CONSTRUÇÃO (2016, p. 1). 

Nesta imagem, um caso comum de manchas de umidade e de bolor, problema 

patológico muito encontrado nas construções, principalmente em regiões litorâneas. 

2.2.5 Fissuras, trincas e rachaduras 

Segundo Souza e Ripper (2009), o surgimento de fissuras em estruturas de concreto 

armado e em alvenarias é uma patologia frequente, que pode acarretar uma série de danos às 

edificações. Comprometimentos estéticos que transmitem ao usuário a sensação de 

insegurança, infiltrações que põem em risco a salubridade dos ambientes e a redução da 

durabilidade da estrutura, são algumas consequências desse problema. 

Para classificar a fissuração como um problema estrutural, deve-se analisar sua 

origem, intensidade e magnitude, isto porque o concreto naturalmente fissura. Ainda, as fissuras 

podem ser classificadas como ativas ou inativas. Assim, as fissuras são ativas quando ainda há 

atuação das causas responsáveis pela fissuração. Já as fissuras inativas, ou estáveis, ocorrem 

quando as causas para a fissuração já deixaram de existir (SOUZA; RIPPER, 2009). 

As normas de desempenho, NBR 15575 (ABNT, 2013), classificam como 

microfissuras as aberturas inferiores a 0,05 mm. Aberturas com até 0,5 mm são chamadas de 

fissuras. Aberturas maiores de 0,5 mm e menores de 1,0 mm são denominadas trincas. 

De acordo com Martins e Pinto (2014), as fissuras decorrentes de sobrecargas 

costumam ser as mais graves, exigindo atuação urgente. Isso porque indicam que o elemento 

estrutural é incapaz de suportar os esforços de compressão e podem levar a colapsos. Esse tipo 

de problema pode ser resultado de falha de projeto ou de execução, bem como da mudança no 

uso da edificação ao longo de sua vida útil. Fissuras por excesso de cargas podem ser motivadas, 



28 

 

ainda, por mau uso da estrutura durante as obras, por exemplo, quando se depositam pilhas de 

materiais e entulho sobre lajes que não foram projetadas para suportar tais esforços. Na imagem 

a seguir, um exemplo de fissura na estrutura. 

Figura 6 - Fissuras em estrutura de concreto armado 

 
Fonte: Martins e Pinto (2014, p. 1). 

A figura apresenta uma estrutura de concreto armado com uma fissura, problema 

patológico frequente em edificações. 

2.3 TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO 

Neste item serão abordados alguns dos principais métodos de recuperação de 

estruturas de concreto armado. Assim, serão apresentadas possíveis soluções para as patologias 

levantadas no item 2.2. 

Resende (2018) define que depois de realizada a inspeção na construção e 

identificada a origem e a causa das patologias, é que são definidas as técnicas de recuperação. 

É necessário a análise da estrutura para determinar se a mesma passará por um tratamento de 

recuperação ou se será necessário um reforço, sendo que os dois processos são diferentes para 

cada anomalia. Sabe-se que a recuperação é a busca da integridade dos elementos estruturais, 

como a vida útil inicial, e a solução é seguir os passos para um tratamento adequado. 

Já em alguns casos é importante a realização somente do reforço, para o aumento 

da carga de uma peça estrutural, podendo acontecer em casos que há necessidade de alterar o 

uso da edificação, por exemplo. (RESENDE, 2018) 

Ainda, Souza e Ripper (2018) destacam que o tipo de recuperação ou reforço 

depende de uma análise tanto das causas dessas patologias, quanto dos efeitos que essas 

medidas podem repercutir na estrutura.  
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2.3.1 Corrosão da armadura 

Segundo Marcelli (2010), o graute é utilizado para quando se faz necessário 

preencher espaço de difícil acesso, isto porque é uma argamassa fluída e dispensa o 

adensamento. Assim, esta é composta de cimento, quartzo, areia, sílica ativa ou outros minerais, 

além de apresentar uma resistência inicial grande devido aos aditivos usados. Estas 

características tornam o material ideal para ser utilizado em reforços estruturais, sendo que é de 

fácil acesso, pois preenche espaços pequenos e com grandes armaduras, sendo totalmente 

preenchida, evitando bolhas de ar.  

O mesmo autor explica que antes de começar a recuperação da estrutura, é 

importante verificar vários fatores como: manchas, fissuras, corrosão da armadura, trincas, 

entre outros. Após a análise do problema, a superfície deve ser limpa, com auxílio de um 

martelo é apicoado e eliminado a área deteriorada ou não aderida. 

Todo concreto antigo que envolve a armadura com corrosão deve ser retirado, sendo 

que se armadura estiver muito comprometida, é necessário realizar novo cálculo para uma nova 

armadura naquele local. Se houver uma agressão somente superficial, é necessário apenas 

limpar a ferrugem com auxílio de uma escova de aço, passando após, com um pincel, uma 

camada de produto inibidor de corrosão (MARCELLI, 2010). 

Marcelli (2010), finaliza explicando que é importante ressaltar que a superfície deve 

estar bem limpa, resistente e rugosa, isenta de partículas soltas, pois pode não ter uma boa 

aderência ao graute. Finaliza-se o processo de preparo da superfície umedecendo-a, montando 

a forma necessária, de maneira que permita o lançamento do graute, e após 24h pode fazer a 

remoção das formas.  

2.3.2 Desagregação do concreto 

Como esta patologia pode acarretar redução da capacidade das peças de resistirem 

às solicitações da estrutura, deve-se adotar uma solução para a recuperação da estrutura. Assim, 

a fibra de carbono é uma solução bastante usada na recuperação de estruturas de concreto 

armado, a fim de reforçar a estrutura (BEBER, 2013, apud TRINDADE, 2015) 

 Os compósitos reforçados com fibras de carbono, atuam como elementos 

resistentes aos esforços de tração que incidem no elemento estrutural e são normalmente 

utilizados como reforço estrutural em construções já existentes. Para a execução de reforço 

estrutural, deve-se fazer a preparação da superfície, assim é feito o lixamento para remoção de 

https://www.aecweb.com.br/Gdp-busca-resultado.aspx?busca=fibra+de+carbono&Pagina=1
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imperfeições e elementos que possam comprometer a aderência da fibra de carbono. Em 

seguida aplica-se o material (SOUZA; RIPPER, 2009). 

2.3.3 Eflorescência 

Primeiramente, deve ser realizado a limpeza da fachada, para que seja possível a 

sua restauração, sendo feita em qualquer temperatura à baixa pressão, utilizando detergentes 

neutros se possuir grandes sujeiras (DRESCH, 2018).          

O autor determina que, em seguida, é necessário a secagem artificial, com o objetivo 

de retirar toda água absorvida. Em situações que apresentem sais que não são solúveis, é 

realizado uma limpeza química com 10% de ácido clorídrico.  

2.3.4 Manchas de umidade e bolor 

Para se evitar que o bolor aconteça nas edificações, já na fase de projeto, medidas 

devem ser tomadas. Essas medidas, visam garantir ventilação, iluminação e insolação adequada 

aos ambientes, a fim de diminuir o risco de condensação nas superfícies internas dos 

componentes e também evitar riscos de infiltração de água através de paredes, pisos e/ou tetos 

(ALUCCI; FLAUZINO; MILANO, 1985, apud SOUZA, 2008). Caso não seja possível 

prevenir e a patologia ocorra, a limpeza da superfície é necessária, com emprego de soluções 

fungicidas, podendo até ocorrer a troca de materiais que estavam contaminados por outros que 

resistam a ação de crescimento do bolor. 

2.3.5 Fissuras, trincas e rachaduras: injeção de resina epóxi 

A resina epóxi é um dos materiais recomendados para o tratamento das trincas e 

fissuras. Por se tratar de material rígido, após a cura é importante restringir o tratamento 

somente às fissuras e trincas passivas, isto é, que não apresentam movimentação. A Injeção de 

Resina epóxi é isenta de solventes, ainda possui grande durabilidade e excelente aderência ao 

substrato. Devido sua baixa viscosidade penetra em fissuras maiores ou iguais a 0,1 mm 

(WEBAC 4120, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho se enquadra como uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva e 

explicativa. Deste modo, pode-se dizer que é exploratória, pois tem como um dos objetivos 

fazer um levantamento bibliográfico acerca das decorrências das patologias, além de possíveis 

soluções para os problemas verificados. Ainda, o trabalho é dito como descritivo e explicativo, 

pois tem-se como objetivo, identificar os fatores que contribuem para as patologias analisadas, 

além de se propor a solução para tais problemas (GIL, 2010). 

Portanto, para alcançar os objetivos propostos, foi determinado o programa 

experimental, conforme apresentado na Figura 7. Assim, o trabalho foi dividido em duas etapas, 

a etapa 1, que se refere ao levantamento de subsídios, e a etapa 2, que é o diagnóstico da situação 

e a definição da conduta. 

Figura 7 - Programa Experimental 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

O estudo de caso das patologias foi realizado na Pousada do Mirante, localizada no 

Centro da cidade de Imbituba – SC, importante ressaltar que a obra está próxima da praia. 

Ainda, a pousada conta com 1440 m² de construção e uma idade de 20 anos.  

3.1 ETAPA 1 

Nesta etapa é realizado o levantamento de subsídios que, segundo Lichtenstein 

(1986), é o item que acumula e organiza as informações que serão coletadas para melhor 

entendimento. Podendo ser com vistoria no local a ser analisado e entrevistas com os 

proprietários, para compreender melhor o histórico da estrutura. 

Assim, de acordo com as informações obtidas nesta etapa, é possível determinar a 

natureza e origem do problema, além de viabilizar um estudo mais detalhado. Conforme 

Tutikian e Pacheco (2013), as etapas de uma inspeção envolvem verificar os antecedentes da 

estrutura e do ambiente, isto com base em documentações existentes e visita ao local. Ainda, 

Etapa 2Etapa 1

Levantamento 
de Subsídios

Diagnóstico da 
situação

Definição da 
Conduta
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faz-se o exame visual geral da estrutura e o levantamento dos danos causados. Quando 

necessário, ainda é realizado ensaios para obtenção de mais informações. 

Portanto, o levantamento de dados desta pesquisa foi dividido em duas partes. Na 

primeira, foram coletadas informações com o proprietário da obra, com base na ficha de 

avaliação de antecedentes da estrutura (Quadro 3) e do ambiente (Quadro 4) e, na segunda, foi 

realizado o exame visual geral da estrutura, além de registro fotográfico. 

Quadro 3 - Formulário 1 

Formulário 1 

FICHA DE DESCRIÇÃO E ANTECEDENTES DA ESTRURA 

1 – Tipos de Estrutura: descrição básica dos componentes 

1.1 – Data de construção da estrutura:   

1.2 – Uso geral da estrutura: 

2 – Dados específicos da estrutura: propriedades dos materias, tipo de material usado 

2. 1 – Histórico de vida em serviço da estrutura 

3.1 – Data de início de utilização: 

3.2 – Anomalias encontradas durante a construção: 

3.3 – Anomalias anteriormente encontradas:  

3.4 – Reparos já realizados: 

3.5 – Informações adicionais: 

Data: ________________________ Elaborado por:______________________________ 

Fonte:  Adaptado de Red Durar (1997, apud TUTIKIAN; PACHECO, 2013, p 8). 

  



33 

 

Quadro 4 - Formulário 2 

Formulário 2 

FICHA DE DESCRIÇÃO DO MEIO 

Atmosfera Água Solo Outro meio 

- Rural 

Natural: 

- Doce 

- Salobra 

- Natural - Alta temperatura 

- Urbana 

Doméstica: 

- Potável 

- Residual 

- Aterro - Agentes químicos 

- Marinha 

100m do mar 

 

- Industrial 

 

- 
- Correntes de 

interferência 

- Industrial - - 
- Atmosférica 

específica 

Mais informações: 

 

Data: ________________________ Elaborado por:______________________________ 

Fonte:  Adaptado de Red Durar (1997, apud TUTIKIAN; PACHECO, 2013, p 8). 

Importante destacar que o formulário de avaliação possibilita um maior 

conhecimento sobre a obra e o seu entorno, trazendo informações “[...] como a idade ou tempo 

de serviço, [...] idade de início dos problemas, diagnósticos e reparações anteriores, níveis de 

tensão de trabalho da estrutura, eventuais mudanças de uso” (TUTIKIAN; PACHECO, 2013, 

p. 7).  

3.2 ETAPA 2 

Esta etapa será dividida em diagnóstico da situação, onde, segundo Lichtenstein 

(1986), o objetivo é entender os fenômenos que ocasionaram os problemas patológicos e 

definição da conduta, que, perante o mesmo autor, é o momento em que é definido os meios de 

recuperação.  

Conforme o Tutikian e Pacheco (2013), o diagnóstico nunca será 100% preciso, ou 

seja, sempre ter-se-á incertezas, e estas só serão solucionadas conforme a resposta do tratamento 

estabelecido.  
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Portanto, com base nos dados levantado na inspeção preliminar – tanto com a ficha, 

quanto com a análise visual – e, também com a revisão bibliográfica do capítulo 2, será 

abordado os processos mencionados. 

3.2.1 Diagnóstico da situação  

O diagnóstico das patologias é o processo onde é analisado a origem dos problemas, 

o verdadeiro motivo para o problema ter acontecido a partir de estudos e dados coletados, 

buscando a possível solução para melhores resultados (DRESCH, 2018).          

O autor afirma que este processo passa por diversas etapas, onde é feito a inspeção 

no local e análise do histórico da estrutura. A inspeção do local é realizada através da coleta de 

fotos, a utilização de instrumentos que ajudam no relatório, como o fissurômetro, onde é obtido 

a informação da amplitude do problema. Em alguns casos, pode ser realizado a coleta de 

material para ensaios laboratoriais e, para melhores resultados, as entrevistas aos moradores e 

donos da edificação, onde o histórico do local é estudado mais a fundo. 

Logo, com base nas informações levantadas na etapa 1 e de acordo com a revisão 

bibliográfica do Capítulo 2 deste trabalho, é possível elaborar o diagnóstico adequado para cada 

situação analisada.  

3.2.2 Definição de conduta 

Segundo Dresch (2018), a definição de conduta é a etapa onde é prescrito o trabalho 

que vai ser executado para resolução do problema. Será adotado as formas e técnicas específicas 

para cada problema patológico encontrado, junto com o material que será usado.  

Para obtenção de um resultado preciso e o devido tratamento, é necessário fazer um 

levantamento de todas as patologias, como visto no tópico anterior. Todas essas informações 

são de extrema importância para um resultado satisfatório, aconselha-se que os resultados sejam 

organizados de forma de fácil entendimento, para que o diagnóstico seja o mais correto possível 

(DRESCH, 2018) 

Portanto, para obtenção do êxito no tratamento dos problemas, é importante um 

diagnóstico e prognóstico bem conduzido, conhecer bem o tipo da construção que está sendo 

reparada e o funcionamento dela, para a melhor escolha de materiais e técnicas que serão 

realizados. Recomenda-se que após solução dos problemas, sejam tomadas medidas de proteção 
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e manutenção, sendo considerado a vida útil, agressividade, condições do ambiente e natureza 

dos materiais (IANTAS, 2010). 

Como a obra em questão já está em processo de recuperação de algumas patologias, 

será analisado a conduta adotada anteriormente e, também as propostas neste trabalho. Assim, 

será feito o levantamento das soluções já aplicadas, estas serão discutidas com a revisão 

bibliográfica feita nesta pesquisa. Ainda, as soluções que serão propostas conforme as etapas 

anteriores e que ainda serão aplicadas na obra em questão vão ser acompanhadas, a fim de 

verificar a realização do serviço. 
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos no levantamento de 

manifestações patológicas na Pousada do Mirante, localizada na cidade de Imbituba. Para isso, 

foram identificadas a localização de cada elemento estrutural, o sintoma apresentado, as 

possíveis causas, a origem, o mecanismo de ocorrência, além de possíveis consequências que 

podem ocorrer se não forem resolvidas, e sugestões de reparo. 

4.1 ANANMENESE  

Foi realizado uma entrevista com o dono da pousada do mirante, Dr. Mario Teixeira 

Filho, o mesmo que realizou a construção no final do ano de 2000. Com base nessa entrevista, 

foram obtidas informações importantes para a análise, assim, é importante considerar que o 

terreno, antes da construção, era muito alagado. Ainda, problemas patológicos só foram 

começar a aparecer após 10 anos da obra totalmente pronta e que podem estar relacionadas à 

localização da obra, que é próxima da praia. 

Ainda, o proprietário informou que foram realizados alguns reparos durante os 

últimos anos, como a colocação de pisos nas paredes e caixa d’água, além de ter sido usado 

removedor de ferrugem nos pilares e aplicação de novo reboco nas rachaduras. Destaca-se que 

em um pilar específico, foi colocado mais ferragens, pois o problema se encontrava em estado 

crítico e até o final desse trabalho não foi finalizado por completo. Os formulários utilizados 

para a anamnese, encontram-se preenchidos no apêndice deste trabalho. 

4.2 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

                  A pousada do Mirante está localizada na Av. Irineu Bornhausen nº160, esquina com 

rua Visconde de Barbacena, à 100 m da praia da vila, 200 m do centro da cidade de Imbituba e 

500 m da área portuária, conforme representado na Figura 8.  
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Figura 8 - Localização 

 
Fonte: Google Earth, 2020. 

Com base na figura, percebe-se que a pousada, destacada com o ícone vermelho, é 

bem próxima da praia, no centro da cidade de Imbituba. 

4.3 A POUSADA 

A Pousada conta com três blocos, o primeiro, uma edificação com 3 andares, 

contabilizando 12 apartamentos, e um mirante para visualização de baleias franca. O segundo 

bloco, possui 9 apartamentos com suas respectivas vagas de garagem e o terceiro bloco é 

composto por três cabanas de dois pisos cada, os moradores contam com área de recreação para 

crianças, salão de festa, cozinha comunitária e lavanderias. 
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Figura 9 - Pousada do Mirante 

 
Fonte: Autoras, 2020. 

A imagem mostra a torre do mirante, para visualização das baleias franca, no bloco 

1 e os apartamentos do bloco 2 com suas respectivas vagas de garagem. 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

As principais manifestações observadas foram as de fissuração, umidade, 

desplacamento e corrosão da armadura. Entretanto, observou-se que todas ocorreram devido ao 

problema inicial de corrosão na armadura. Assim, serão analisados neste trabalho as situações 

mais relevantes. Logo, serão apresentados para cada problema levantado os seguintes pontos: 

localização, sintoma, possíveis causas, origem, mecanismo, possíveis consequências, sugestão 

de reparo. 

4.4.1 Fissuração 

 A fissuração foi observada principalmente nos pilares. A Figura 10 traz o pilar do 

primeiro pavimento do segundo bloco e o Quadro 5 a análise dele. 



39 

 

Figura 10 - Fissura no pilar 

  
Fonte: Autoras, 2020. 

Quadro 5 - Análise fissuração 

(continua) 

Localização Pilar do primeiro pavimento do segundo bloco 

No segundo pavimento é uma residência, e a cima está localizada 

a caixa de água. 

Sintoma Fissura no pilar 

Possíveis Causas Falha de projeto, falha na execução, sobrecarga na estrutura, 

fatores externos, variação de temperatura no local, corrosão da 

armadura 

Origem Possivelmente projeto ou execução 

 

 

 



40 

 

(conclusão) 

Mecanismo Devido a obra estar próxima ao mar ocorre uma migração de 

cloretos para a armadura, o que acaba destruindo sua película 

passivante e comprometendo a estrutura 

Possíveis Consequências Desplacamento no concreto, redução da capacidade portante da 

estrutura 

Sugestão de reparo Retirar todo o revestimento e concreto afetado, realizar limpeza 

da armadura. Aplicar um prime a base de zinco. Realizar novo 

revestimento com argamassa com fibras. 

Fonte: Autoras, 2020. 

Com base na conversa com os proprietários, observou-se que a fissura está ativa. 

Entretanto, entende-se que isto está ocorrendo devido a corrosão da armadura, que provoca a 

manifestação da fissura. Logo, deve-se adotar a sugestão de reparo o quanto antes, uma vez que 

a estrutura está com sua capacidade resistente reduzida. 

4.4.2 Mancha de Umidade 

A mancha de umidade foi mais encontrada do segundo bloco da pousada, 

principalmente na parte externa da sacada, conforme a Figura 11. O Quadro 6 traz a análise 

deste problema. 

Figura 11 - Umidade na sacada 

 
Fonte: Autoras, 2020. 
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Quadro 6 - Mancha de umidade na sacada 

Localização Sacada do bloco 2, apartamentos acima de uma garagem. 

Sintoma Umidade, bolor e fissuras 

Possíveis Causas Projeto mal realizado, falha na execução, ausência de 

impermeabilização e de pingadeira, fatores externos. 

Origem Possivelmente projeto ou execução 

Mecanismo Devido à falta de impermeabilização e pingadeira, e por ser um 

elemento estrutural exposto as intempéries, a água da chuva 

penetra na estrutura e faz com que haja um fluxo de água nesta 

peça, assim, ocorre a lixiviação do óxido de ferro.  

Possíveis Consequências Corrosão na armadura, redução da capacidade resistente 

Sugestão de reparo É aconselhável a lavagem do local com água, para retirada da 

sujeira mais significativa, lixar toda a superfície e passar um 

impermeabilizante, além da instalação da pingadeira 

Fonte: Autoras, 2020. 

De acordo com análise, foi possível observar que os sintomas apresentados 

ocorreram principalmente devido às intempéries. Assim, sugere-se, após o reparo, realizar 

pintura com tinta emborrachada para evitar a passagem de umidade para a armadura. 

4.4.3 Desplacamento do concreto 

O desplacamento do concreto foi observado na viga do mirante. A Figura 12 traz a 

viga do mirante no primeiro bloco da construção e o Quadro 7 a análise do mesmo. 
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Figura 12 - Desplacamento do concreto na viga do mirante 

 
Fonte: Autoras, 2020. 

Quadro 7 - Desplacamento do concreto na viga do mirante 

Localização Viga no mirante, localizado no bloco 1 

Sintoma Fissuras na viga, desplacamento do concreto, manchas de 

umidade 

Possíveis Causas Falha de projeto, falha na execução, fatores externos, variação de 

temperatura no local, corrosão da armadura 

Origem Possivelmente projeto ou execução 

Mecanismo Ocorre concentração de água nesse elemento estrutural, o que faz 

surgir a mancha de umidade, esta umidade afeta a armadura, 

causando sua corrosão, que consequentemente gera as fissuras e o 

desplacamento do concreto. 

Possíveis Consequências Redução da capacidade portante da estrutura. 

Sugestão de reparo Deverá ser retirado todo revestimento, após analisar se a estrutura 

foi danificada e se está apto para receber novo acabamento. 

Realizar limpeza da armadura. Aplicar um prime a base de zinco. 

Realizar novo revestimento com argamassa com fibras. 

Fonte: Autoras, 2020. 
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Foi possível observar que o referido bloco é o mais alto, sendo totalmente de frente 

para o mar, não possuindo nenhuma edificação na frente. Dessa forma, recebe o vento direto na 

estrutura, com ele as névoas salinas, que é composta por partículas de cloreto de sódio, onde 

transportadas pelo vento se instalam na superfície causando oxidação na estrutura. 

4.4.4 Corrosão da armadura 

A corrosão da armadura foi observada principalmente nos pilares. A Figura 13 traz 

o pilar de uma cabana, no bloco 3 e o Quadro 8 a análise do mesmo. 

Figura 13 - Corrosão da armadura no pilar 

 
Fonte: Autoras, 2020. 
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Quadro 8 - Corrosão da armadura no pilar 

Localização Corrosão na armadura de um pilar do bloco 3 

Sintoma Corrosão da armadura exposta. 

Possíveis Causas Falha de projeto, falha na execução, sobrecarga na estrutura, 

fatores externos, variação de temperatura no local 

Origem Possivelmente projeto e mal uso da estrutura. 

Mecanismo Devido a presença de água, ocorre a corrosão da armadura, este 

processo acaba gerando mecanismo de despassivação da armadura 

inserida no concreto. 

Possíveis Consequências Redução da capacidade portante da estrutura  

Sugestão de reparo Retirar todo o concreto deteriorado até que tenha toda a armadura 

exposta, realizar um reforço na armadura, não precisando de 

alterções significativas nas dimensões da estrutura. Para melhor 

resultado no reparo é necessário uma boa aderência entre o 

concreto novo e o velho, assim como a transferências de tensões 

entre eles. Para esses fatores cumprirem com o esperado é 

necessário a limpeza da superficie da armadura antes da aplicação 

do novo material, retirando completamente todos os produtos com 

corrosão e também todo concreto alterado, a aplicação da resina 

epóxi, por se tratar de um material de baixa viscosidade, isento de 

solventes, podendo ser adicionado areia de quartzo e finos, 

formando uma argamassa sintética para devido reparo. 

Fonte: Autoras, 2020. 

O proprietário da pousada chegou a iniciar o reparo do caso, apresentado na figura 

14, entretanto a obra estagnou, não ocorrendo a conclusão de tal conserto, conforme figura 15. 
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Figura 14 - Pilar já sendo reformado 

 
 Fonte: Autoras, 2020. 

A estrutura foi completamente limpa até a retirada de toda corrosão e do concreto 

danificado, aplicado o convertedor de ferrugem (ConFer) na armadura e, em seguida, a resina 

Epóxi. Foi feito o reforço da sapata, devido à gravidade do problema, para melhor reforço da 

estrutura. Após esse processo, foi aplicado concreto novo. Recomenda-se finalizar o processo 

de reparo o quanto antes, seguindo as sugestões propostas no Quadro 8, uma vez que este 

problema está afetando a capacidade resistente da estrutura. 
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5 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, o presente trabalho apresentou um levantamento sobre 

problemas patológicos em estruturas de concreto na Pousada do Mirante, localizada na cidade 

de Imbituba/SC, com o objetivo de identificar as manifestações patológicas que possam originar 

a redução da vida útil da estrutura, visando os tipos de reforços estrutural mais apropriados para 

a melhoria do desempenho solicitado. 

A edificação em estudo possui em torno de 20 anos, apresentando diversas 

manifestações patológicas. Assim, o objetivo deste trabalho foi de identificar tais manifestações 

patológicas a fim de encontrar as possíveis causas, origens e mecanismo de ocorrência, 

buscando técnicas de recuperação e reforço estrutural. 

Foi observada que a maior causa das manifestações patológicas se deu devido a 

corrosão da armadura, que ocorreu em virtude do ataque de cloreto por depósito de água do mar 

na superfície do concreto, uma vez que a estrutura está próxima do mar. De acordo com Nazário 

(2011), executar um projeto no litoral solicita uma atenção maior por causa da maresia. Assim, 

percebe-se a necessidade de uma intervenção nos problemas apresentados, tomando maior 

cuidado devido a maresia. Com isso, é possível afirmar que o objetivo desta pesquisa foi 

alcançado, uma vez que foram determinadas as manifestações patológicas, suas causas, bem 

como sugestões de reparo. 

Destaca-se que, conforme apresentado, os responsáveis pela pousada já haviam 

realizado a limpeza da armadura e aumentado a seção do pilar, reforçando a estrutura, sendo a 

melhor maneira adotada para recuperação, como visto em referências bibliográficas presente 

neste trabalho. 

Por fim, vale salientar que foi de extrema importância o estudo de caso nessa 

estrutura, uma vez que possibilitou às alunas a observarem a necessidade de analisar os 

problemas patológicos ocasionados em obras próximas a praia. Além de ser imprescindível os 

cuidados no momento da construção e manutenção periódica da mesma, contribuindo com a 

sociedade, e principalmente para com os clientes que visitam a pousada, visto que os resultados 

foram positivos e de muita importância para melhor atendê-los. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA 

Formulário 1 

FICHA DE DESCRIÇÃO E ANTECEDENTES DA ESTRURA 

1 – Tipos de Estrutura: descrição básica dos componentes 

Pousada, dividida em três blocos, um prédio com 12 apartamentos e 3 andares, ao lado 9 

apartamentos com 7 garagens em baixo, uma cozinha coletiva, lavandeira e uma recepção 

em concreto armado, e um bloco com 3 casas de tijolo a vista. 

 

1.3 – Data de construção da estrutura:   

Novembro de 2000.  

1.4 – Uso geral da estrutura: 

Aluguéis por diária, mensal e anual. 

 

 

2 – Dados específicos da estrutura: propriedades dos materiais, tipo de material usado 

Concreto armado  

 

2 – Histórico de vida em serviço da estrutura 

A estrutura começou a apresentar as patologias com uns 10 anos depois de construída 

3.1 – Data de início de utilização:  

    Final do ano de 2000 

3.2 – Anomalias encontradas durante a construção: 

Durante a construção não foram encontradas nenhuma anomalia. 

 

 

 

 

3.3 – Anomalias anteriormente encontradas:  

Anteriormente ao inicio da construção o terreno era muito alagado, tendo que ser utilizado 

1000 carradas de aterro 
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3.4 – Reparos já realizados: 

Colocação de pisos nas paredes e caída d’ água, removedor de ferrugem e novo reboco nas 

rachaduras e em um pilar especifico foi colocado mais ferragens  ( esse problema ainda não 

foi resolvido por completo) 

 

3.5 – Informações adicionais: 

O proprietário acredita que a ferrugem seja causada devido a maresia 

 

 

Data: 10/10/2020    Elaborado por: Loraine Alves Ramos e Michele Dias Anastácio 

 

Formulário 2 

FICHA DE DESCRIÇÃO DO MEIO 

Atmosfera Água Solo Outro meio 

 

- Rural 

Natural:  

- Doce 

- Salobra 

 

- Natural 

 

- Alta temperatura 

 

- Urbana 

Doméstica:  

- Potável 

- Residual 

 

- Aterro 

 

- Agentes químicos 

 

- Marinha 

100m do mar 

 

- Industrial 

 

 - Correntes de 

interferência 

 

- Industrial 

 

  - Atmosférica 

específica 

Mais informações: A construção encontra-se a 100 m do mar, possui  80 cm de aterro. 

Data: 10/10/2020    Elaborado por: Loraine Alves Ramos e Michele Dias Anastácio 

 


