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RESUMO 

 

A demanda por revitalizações em edificações de baixa renda, pertencentes aos 

programas habitacionais cresce exponencialmente, visto que na última década, 

principalmente através do programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida 

(MCMV), impulsionou-se a construção de empreendimentos inclusos nessa faixa de 

custo. Diversos tópicos podem ser incluídos no estudo de patologias presentes nesse 

tipo de edificação, dentre os quais suas causas, metodologias de recuperação e formas 

de prevenção, com o propósito de evitar novas ocorrências se destacam. O presente 

trabalho analisou a condição patológica de uma edificação, localizada na cidade de 

Volta Redonda – RJ, pertencente ao condomínio Roma I e inclusa no programa 

habitacional Minha Casa Minha Vida do governo federal. Com base em um laudo 

técnico, apontando as patologias presentes na edificação, permitiu-se um estudo mais 

aprofundado de um dos tópicos abordados, fissuras, a fim de detalhar suas causas e 

direcionar um projeto de revitalização, potencializando a vida útil da estrutura. Este 

trabalho identificou e desenvolveu soluções para recuperação dessas fissuras, 

ampliando a vida útil da estrutura e melhorando a segurança e o conforto dos usuários. 

Palavras-chave: edificação, alvenaria, patologia, fissura, recuperação 
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ABSTRACT 

 

The demand for revitalizations in low-income buildings belonging to housing programs 

grows exponentially, since in the last decade, mainly through the program of the Federal 

Government Minha Casa Minha Vida, the construction of included enterprises in this 

cost range was boosted. Several topics can be included in the study of pathologies 

present in this type of construction, among which its causes, recovery methodologies 

and forms of prevention with the purpose of avoiding new occurrences are highlighted. 

The present work analyzes the pathological condition of a building, located in the city of 

Volta Redonda - RJ, belonging to the Rome I condominium and included in the housing 

program Minha Casa Minha Vida of the federal government. Based on a technical 

report, pointing out pathologies present in the building, allowed a more detailed study of 

one of the adressed topics, fissures, in order to detail its causes and to direct a 

revitalization project, potentializing the useful life of the structure. This work identified 

and developed possible solutions for the recovery of these fissures, extending the useful 

life of the structure and improving the safety and comfort of the users. 

Keywords: building, masonry, pathology, fissure, recovery 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justificativa e Relevância 

No contexto brasileiro é bastante comum a construção de edificações de baixa 

renda, utilizando o método da alvenaria estrutural, principalmente posterior ao início de 

incentivos de programas sociais do Governo Federal nas últimas décadas, como o caso 

do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Muitas dessas não foram executadas 

seguindo requisitos mínimos exigidos por normas, o que não garantem segurança aos 

usuários. Além disso, ocorrem situações de intervenções nas moradias, em que os 

moradores não dispõem de orientações de um profissional especializado, concomitante 

ao uso de técnicas e materiais inadequados, agravando ainda mais o desempenho 

dessas edificações, fato atrelado também a uma questão cultural dos moradores que 

ali residem (OLIVEIRA e PIRES SOBRINHO, 2005). 

Edificações estão expostas a desgastes físicos e químicos que ao longo do 

tempo podem comprometer sua integridade, tendo como desfecho manifestações 

patológicas, que podem gerar incômodos para seus usuários. Devido as degradações 

e os fatos acima citados, se torna necessário e se justifica o estudo e investigação das 

causas, assim como métodos de prevenção, reforço e recuperação de edificações 

envolvidas neste projeto. 

1.2. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho consiste em estudar patologias relativas a 

fissuras em uma moradia habitacional e propor soluções para recuperação de fissuras 

observadas em uma edificação inserida no programa do Governo Federal Minha Casa 

Minha Vida, objeto de análise de um Laudo Técnico, que aponta, assim como essas, 

diversas outras patologias. 
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1.3. Objetivo Específico 

O objetivo específico deste trabalho se fundamenta no estudo de 

manifestações patológicas relacionadas a fissuras e trincas em edificações, por meio 

da abordagem desenvolvida durante a revisão bibliográfica, aplicando-a por meio de 

um estudo de caso a uma moradia popular, em que foram levantadas as possíveis 

causas da ocorrência de fissuras e os possíveis métodos corretivos para sua 

recuperação. 



16 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Patologias 

O termo patologia é bastante utilizado nas distintas áreas científicas, de 

acordo com cada ramo de atividade. Esse termo significa desvio em relação ao que é 

considerado normal, de acordo com o Dicionário Aurélio (2016). Além disso, também é 

aplicado na área de Ciências Exatas, como na Construção Civil, a qual busca estudar 

as origens da patologia, recuperar a edificação através de tratamentos e 

posteriormente, utilizar métodos de prevenção a fim de evitar uma nova ocorrência 

dessa anomalia. 

Como Souza e Ripper (1998) definem, uma estrutura de concreto não é 

eterna, pois se deteriora com o passar dos anos. Para que uma edificação possa atingir 

sua vida útil, deve ser projetada adequadamente, prevendo ao máximo as solicitações 

e causas naturais que a interfere, sendo necessário uma correta execução, o uso de 

materiais de boa qualidade e uma manutenção preventiva apropriada. O concreto 

armado é um material não inerte, que através da interferência de intempéries e 

interações de seus componentes (aço, água, cimento e outros) sofre alterações, 

podendo reduzir a resistência e o desempenho das estruturas (PIANCASTELLI, 1997). 

Patologias em uma edificação ocorrem devido a diversos fatores, que vão 

desde um incorreto dimensionamento na concepção do projeto, indevidas metodologias 

de execução das obras, seja por falta de conhecimento, curto prazo ou recursos 

escassos, pela falta de manutenção adequada e até mesmo pelo uso de materiais 

inadequados.  

A má execução decorrente diversas vezes do curto prazo para finalização da 

obra ou da redução de custo, atrelada a metodologias e materiais não adequados, a 

projetos de baixa qualidade e a não consideração de conceitos como durabilidade, 

repercute posteriormente no surgimento de patologias.  

Este trabalho se desenvolverá no estudo de possíveis metodologias para 

recuperação de uma edificação com presença de patologias, especificamente, 
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ocorrência de fissuras horizontais, verticais e diagonais, visíveis em suas faces externa 

e interna. 

2.2. Vida útil 

Um dos fatores levados em consideração desde a concepção de um projeto é 

a vida útil de uma edificação, determinando que toda construção deve ser projetada 

para durar no mínimo um certo tempo pré-definido. Helene (2001) relata a vida útil como 

o período em que a estrutura conserva seus traços mínimos de funcionalidade e 

resistência. Também pode ser entendida como o intervalo de tempo em que a estrutura 

consegue desempenhar com significância as funções para as quais foi projetada (DA 

SILVA, 2002). Como exemplo, as estruturas provisórias são projetadas para durar um 

período de tempo muito menor do que uma estrutura definitiva que é projetada para 

algumas décadas de utilidade. 

Segundo a NBR 6118:2014, item 6.2, a vida útil de um projeto é descrita da 

seguinte maneira: 

“o período de tempo durante o qual se mantêm as características das 

estruturas de concreto, sem intervenções significativas, desde que 

atendidos os requisitos de uso e manutenção prescritos pelo projetista 

e pelo construtor, [...] bem como de execução dos reparos necessários 

decorrentes de danos acidentais”. (NBR 6118, 2014, p.15) 

Acrescenta-se também que em casos específicos, em uma mesma estrutura 

podem existir elementos com diferentes durabilidades, como no caso de juntas de 

dilatação e aparelhos de apoios que necessitam de manutenção com maior frequência. 

2.3. Durabilidade 

Apesar de bastante similares, os termos durabilidade e vida útil são 

confundidos em diversos momentos, devido à proximidade entre seus significados.  

Da Silva (2002) esclarece que a vida útil é a quantificação da durabilidade, 

sendo essa última apenas uma referência a qualidade da estrutura. 
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A NBR 6118:2014, entende a durabilidade como a “capacidade de a estrutura 

resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto 

estrutural e pelo contratante, no inićio dos trabalhos de elaboração do projeto”. A 

estrutura necessita ter condições plenas de utilização durante toda sua vida útil, permitir 

a segurança do usuário contra o rompimento e garantir sua estabilidade. A norma 

acrescenta ainda algumas recomendações quanto à durabilidade da estrutura 

relativamente às formas arquitetônicas e estruturais, transcritas abaixo: 

“Disposições arquitetônicas ou construtivas que possam reduzir a durabilidade 

da estrutura devem ser evitadas.” (NBR 6118, 2014, p.18) 

Deve ser previsto em projeto o acesso para inspeção e manutenção de 

partes da estrutura com vida útil inferior ao todo, como aparelhos de 

apoio, caixões, insertos, impermeabilizações e outros. Devem ser 

previstas aberturas para drenagem e ventilação em elementos 

estruturais onde há possibilidade de acúmulo de água. (NBR 6118, 

2014, p.18) 

No que diz respeito à durabilidade, e também à vida útil, são aspectos que 

devem ser levados em consideração como resultado de ações coordenadas e tomadas 

em todas as etapas construtivas. Porém, durante a fase de utilização da estrutura, 

posteriormente à concepção e execução do projeto, é que ocorrem o monitoramento 

de seus elementos, as vistorias e as manutenções preventivas e corretivas, a fim de 

minimizarem o surgimento de patologias. 

2.4. Desempenho de uma edificação 

Uma estrutura deve se manter em condições plenas de utilização durante toda 

sua vida útil, o que exige um desempenho em serviço adequado, que garanta a 

segurança do usuário, sem que ocorram falhas, que podem comprometer um elemento 

ou mesmo toda estrutura. A ocorrência de uma anomalia estrutural é intimamente 

relacionada ao desempenho da edificação, sendo que para um sintoma ser classificado 

como patologia, esse deve comprometer alguma das funções primordiais da estrutura 

em sua utilização, seja sua competência mecânica, funcional ou estética (ANDRADE e 

SILVA, 2005). 
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Com o passar do tempo, o desempenho de uma edificação apresenta redução 

de sua eficiência. Dessa forma, requer a necessidade de manutenções periódicas, a 

fim de se atingir um desempenho satisfatório (GRANDISKI, 1995). De acordo com 

Souza e Ripper (1998), algo a se considerar é prever já em projeto, a concepção de 

metodologias que facilitem manutenções e restaurações, minimizando a deterioração 

ao longo do tempo. 

2.5. Normas técnicas 

A normatização nos moldes atuais se iniciou no Brasil por volta de 1940, 

quando se fundou a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Para este 

trabalho, algumas das normas que se referem à recuperação de patologias e controle 

de fissuras, e serviram como base ao estudo são: 

a) NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimento 

Apresenta alguns estados limites de serviços, definindo condições máximas 

que devem ser verificadas para estruturas de concreto armado. Alguns desses limites 

citados se referem à formação de fissuras, no qual focaliza o instante eminente em que 

uma fissura se desenvolve e à abertura de fissuras, impondo o diâmetro máximo 

permitido que uma fissura pode alcançar ao se realizar o cálculo, de acordo com a 

solicitação a que o elemento estrutural está submetido. 

Além disso, classifica as fissuras quanto aos agentes causadores das fissuras: 

variações volumétricas, aquelas devido aos efeitos da retração do concreto e da ação 

da variação da temperatura, acrescentando alguns procedimentos, cita-se uma boa 

cura do concreto e adequado detalhamento da armadura, como procedimentos com 

intuito de minimizar a procedência de fissuras; por solicitações de cortante e tração, 

também citando um efetivo detalhamento da armadura como o caminho de redução na 

ocorrência dessas patologias; e por último, por solicitações de flexão e tração, fixando 

limites aos valores dessas aberturas. 
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b) NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - 
Procedimento; 

Descreve as etapas de execução de uma estrutura de concreto: formas, 

armaduras, concretagem, cura, entre outras. Relata a importância da cura do concreto, 

definindo que o processo de cura deve ocorrer até que esse tenha atingido um 

endurecimento satisfatório. Posteriormente, apresenta generalidades para a retirada 

dos escoramentos, como forma de garantir a segurança e o desempenho da estrutura 

em serviço. 

2.6. Tipos de anomalias em estruturas de concreto 

As anomalias que surgem devido falhas nas fases de concepção, execução e 

utilização de uma edificação, são classificadas por Almeida (1999), como a seguir: 

a) Anomalia congênita: 

É o tipo de não conformidade que aparece de forma congênita, ou seja, desde 

a sua idealização, durante a etapa de concepção de um projeto. Um erro de cálculo, 

inexistência de vergas e contravergas, ou mal detalhamento de armaduras nos projetos 

e outras especificações podem ser motivos para aparecimento de tensões não 

previstas em projeto e que podem ocasionar o aparecimento de fissuras e trincas. 

b) Anomalia executiva: 

Na etapa de execução, a utilização de metodologias, de mão-de-obra não 

qualificada e materiais de baixa qualidade favorecem para a ocorrência de falhas 

estruturais graves. Aproximadamente 25% de patologias em edificações se atribuem à 

má execução da obra. Algumas das consequências são, principalmente, rupturas em 

elementos estruturais, concreto poroso, corrosão da armadura e argamassa para 

acabamento de baixa qualidade. 

c) Anomalia acidental: 

São as anomalias consideradas acidentais, ou seja, que não surgem devido 

às cargas permanentes. Dentre elas estão ações excepcionais de esforços da natureza, 

como ventos, recalques, abalos sísmicos e mesmo incêndios. Apesar de serem ações 

inseridas em normas, podem ocorrer em proporção maior que o previsto.  Caso a 
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estrutura não tenha sido dimensionada para esses esforços adicionais, rupturas e 

movimentações em toda a estrutura serão alguns exemplos de patologias que 

aparecerão na edificação.  

d) Anomalia adquirida: 

Por último, uma anomalia adquirida se insere naquelas que ocorrem devido 

ao tempo de uso. Ao se esgotar sua vida útil, uma estrutura exposta às influências do 

meio a que está inserida poderá apresentar patologias variadas, desde deformações, 

desagregação de concreto, rupturas e até colapso progressivo. 

A tabela 1 apresenta um resumo dos tipos de patologias listadas acima, suas 

causas, efeitos e consequências geradas. 

Tabela 1: Tipos de anomalias observadas, as causas, efeitos e consequência 

 

Fonte: Almeida (1999) 

2.7. Fissuras 

O entendimento de fissuras revela o comprometimento do desempenho do 

edifício em seu estado de serviço e serve como uma forma de aviso a consequências 
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maiores que possam ocorrer, caso não se tomem as devidas tratativas de manutenção 

e reparo. Além desse aspecto técnico, leva-se em consideração o constrangimento 

psicológico do usuário com a ocorrência de fissuras. 

As fissuras, apesar de não desejadas, são quase inevitáveis de se eliminar por 

completo durante toda a vida útil de uma edificação, pelo fato de que fatores naturais, 

como insolação, intensas chuvas e ventos, interferem diretamente nos componentes 

de uma estrutura. Sendo assim, é extremamente recomendável prevê-las e mitigá-las 

ao máximo, fazendo-se uso de experiência adquirida em casos análogos e por meio de 

novas tecnologias (THOMAZ,1998). 

Quanto às estruturas em concreto armado, segundo as recomendações da 

NBR 6118:2014, as fissuras são consideradas agressivas à edificação quando sua 

abertura na superfície do concreto armado ultrapassa os seguintes valores: 

a) 0,2 mm para peças expostas em meio agressivo muito forte (industrial e 

respingos de maré); 

b) 0,3 mm para peças expostas a meio agressivo moderado e forte (urbano, 

marinho e industrial); 

c) 0,4 mm para peças expostas em meio agressivo fraco (rural e submerso). 

Segundo GRIMM (1988) a fissuração pode ser considerada como a causa 

mais frequente de falha de desempenho da alvenaria. As fissuras, entretanto, 

prejudicam a estética, o conforto do usuário e a estanqueidade da construção, ou seja, 

as condições de serviços deixam de ser atendidas. 

 Com base nas causas de fissuras em alvenarias apresentadas por GRIMM 

(1988) e THOMAZ (1998), pode-se classificá-las basicamente em três tipos: efeitos 

externos, mudanças volumétricas dos materiais e interação com outros elementos 

estruturais. Os efeitos externos compreendem principalmente a atuação das cargas 

variáveis e movimentação das fundações. 

 O segundo tipo de classificação refere-se às mudanças volumétricas, 

provocadas por retração, mudanças de temperatura e de umidade, etc. A interação da 

alvenaria com outros elementos estruturais causa fissuras quando tais elementos se 

retraem ou dilatam, ou quando esses induzem a deformações excessivas na alvenaria. 
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2.8. Diferentes causas para ocorrência de fissuras 

De acordo com Thomaz (1989) e a partir dos estudos de Carmo e Santos 

(2017), algumas das principais causas do surgimento de fissuras são: movimentações 

térmicas e higroscópicas, sobrecargas, deformações excessivas, recalques e retração. 

Ainda incluem-se a baixa qualidade de execução da obra, como para o caso de falta de 

amarração entre elementos ou ineficiência de verga e contraverga. 

a) Movimentações térmicas: 

As fissuras inseridas nesse grupo ocorrem devido a variação excessiva das 

dimensões de um elemento repetitivamente, seja por dilatação ou contração. Essas 

variações volumétricas são proporcionais à intensidade de variação da temperatura 

incidente sobre os elementos e propriedades físicas. As fissuras por movimentações 

térmicas também ocorrem por consequência de movimentações diferenciadas de 

materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica ou pela exposição de 

elementos a diferentes variações de temperaturas. Como apresentado pela Figura 1, 

percebe-se que a disposição comum para fissuras referentes à movimentação térmica, 

é de forma horizontal. 



24 
 

Figura 1: Disposição típica para fissuras por movimentação térmica 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

b) Movimentações higroscópicas: 

As fissuras causadas por movimentações higroscópicas se assemelham 

bastante àquelas devido a movimentações térmicas, já que ambas possuem como 

causa o efeito de variações volumétricas (expansão e contração). Para as 

higroscópicas, enquanto a presença de umidade irá gerar um inchaço em argamassas, 

a redução do teor de umidade ocasionará a contração. Em caso de restrições 

impedindo movimentações volumétricas, decorrerão fissuras por movimentações 

higroscópicas, como demonstrado na Figura 2, que comumente são fissuras verticais.  

Figura 2: Configuração típica para fissuras verticais decorrentes de movimentações 

higroscópicas 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

 

 29 

 

Figura 2.9 – Fissuração vertical devido à expansão por absorção de umidade (THOMAZ, 1989). 

 

 

Figura 2.10 – Fissura vertical causada por movimentações higroscópicas (THOMAZ, 1989). 

 

c) Fissuras causadas pela atuação de sobrecargas: 

Conforme Souza e Ripper (1998), as falhas acontecidas em projetos estruturais, com 

influência direta na formação de fissuras, podem ser as mais diversas, assumindo as 

correspondentes fissuras configurações próprias, em função do tipo de esforço a que estão 

submetidas as várias peças estruturais. 

As fissuras de flexão são as mais conhecidas e frequentes em concreto armado, 

apresentando-se com distintas configurações, de acordo com o tipo de solicitação: flexão simples, 

flexão combinada com esforço cortante ou flexo-compressão. 

Para Thomaz (1989), a atuação de sobrecargas pode produzir a fissuração de 

componentes estruturais, tais como pilares, vigas e paredes. Essas sobrecargas atuantes podem ter 

sido consideradas no projeto estrutural, caso em que a falha decorre da execução da peça por uma 

sobrecarga superior à prevista. Vale frisar ainda que não são raras as vezes em que se pode 
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Devido a incidência de umidade do solo na alvenaria, junto à má execução na 

impermeabilização de fiadas inferiores, resulta em variações volumétricas, por 

conseguinte geram movimentações diferenciadas entre os elementos localizados na 

parte inferior e superior da edificação, consequentemente criando fissuras na base de 

paredes em alvenaria, conforme apresentado na Figura 3 (THOMAZ, 1989). 

Figura 3: Fissura horizontal localizada na base da alvenaria devido infiltração de 

umidade 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

c) Sobrecargas: 

As sobrecargas são esforços atuantes externos, capazes de fissurar 

componentes estruturais de concreto armado (lajes, pilares e vigas) ou mesmo 

elementos com função não estrutural. 

Geralmente, os cálculos para dimensionamento de estruturas de concreto 

levam em conta as características do Estádio III, cujo o elemento fletido já possui 

pequenas fissuras em sua face. 

As Figura 4 e Figura 5Figura 5 demonstram casos de fissuras devido a 

sobrecargas em elementos de concreto armado. 

Figura 4: Viga subarmada apresentando fissuração devido à sobrecarga de flexão 

 
Fonte: THOMAZ, 1989 
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Figura 5: Fissuração por cisalhamento em viga de concreto armado 

 
Fonte: THOMAZ, 1989 

Quanto à sobrecarga em trechos de alvenaria, têm-se dois tipos comuns de 

trincas, a vertical (Figura 6), que é a mais comum de surgir, e a horizontal (Figura 7). 

Como definido por (THOMAZ, 1989), essas primeiras são provenientes da flexão local 

dos componentes de alvenaria, ou pela deformação transversal da argamassa de 

assentamento. As últimas devido a ruptura por compressão dos componentes de 

alvenaria ou da argamassa, e, ou pelos carregamentos de flexo-compressão da parede. 

Figura 6: Trinca típica na vertical em alvenaria devido sobrecarga 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

Figura 7: Trinca horizontal na alvenaria provenientes de sobrecarga 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 
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Em aberturas como janelas e portas, há uma considerável concentração de 

esforços nos vãos, que por consequência são capazes de gerar fissuras, surgindo a 

partir dos vértices dessas aberturas ou do peitoril das janelas, como indicado na Figura 

8. 

Figura 8: Fissuras comuns próximas a aberturas, sob atuação de sobrecargas 

 

Fonte: BAUER, 2006 

 

d) Deformações excessivas: 

Normalmente, os elementos estruturais de concreto armado, como vigas e 

lajes, possuem uma deformação natural pequena devido seu peso próprio, cargas 

permanentes e acidentais. Porém, caso a estrutura seja imposta a condições de 

esforços superiores ao que suporta, causando deformações excessivas, existirá a 

abertura de fissuras. 

As Figura 9 e Figura 10 apresentam dois tipos diferentes de formatos de 

fissuras, referentes às deformações excessivas de elementos em concreto armado. 
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Figura 9: Típica fissura devido a ocorrência de deformação do elemento superior 

maior que a deformação do elemento inferior 

 
Fonte: THOMAZ, 1989 

 

Figura 10: Fissuras para o caso de deformações equivalentes em elementos superior 

e inferior de uma parede 

 
Fonte: THOMAZ, 1989 

 

e) Recalques:  

Recalque é um termo que se refere ao rebaixamento da edificação devido às 

movimentações do solo sob sua fundação. Caso uma parte do empreendimento rebaixe 

mais do que outro lado, refere-se como recalque diferencial, cujo efeito na estrutura é 

de aparecimento de esforços estruturais não previstos. 

Todo solo sofre deformação constante, em menor ou maior proporção, quando 

submetido às solicitações de cargas externas. Essas deformações se sujeitam, 

principalmente, por alguns fatores, que estão listados a seguir: qualidade e estado do 

solo, intensidade do carregamento, tipo e resistência suportada da fundação, estruturas 
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vizinhas que geram interferência no solo sob a edificação, além da disposição do lençol 

freático. 

Intervenções no entorno de uma edificação são causadoras desse tipo de 

movimento, podendo-se citar como exemplo obras de infraestrutura, como galerias de 

águas pluviais e de metrô, que são geradores de vibrações e modificações no lençol 

freático e construções de novos prédios na vizinhança. 

As fissuras originadas por recalques diferenciados de fundação, comumente, 

possuem uma bitola mais espessa que em outros casos e são inclinadas 

perpendicularmente à direção ao ponto onde ocorreu o maior recalque, ou seja, 

aparentam se “deitar” em relação a esse ponto, como percebe-se na Figura 11. 

Figura 11: Fissuração devido recalque diferencial sob interferência de solos não 

homogêneos 

 
Fonte: THOMAZ, 1989 

Em alguns casos, as fissuras provocadas por recalques de fundação, geram 

dúvidas na real causa das patologias, por se parecer com fissuras provocadas por 

deflexão de componentes estruturais (THOMAZ, 1989). 

As Figura 11, Figura 12 e Figura 13 demonstram três casos de fissuras 

ocasionadas por recalques diferencias na fundação.  

Na Figura 12, percebe-se a interferência de uma estrutura vizinha na fundação 

de outra edificação, motivo comum para o aparecimento de recalques diferenciais. Já 

na Figura 13, o recalque ocorre posteriormente ao rebaixamento do lençol freático. 



30 
 

Figura 12: Fissuração de recalque causada pela interferência entre edificações 

adjacentes 

 
Fonte: THOMAZ, 1989 

Figura 13: Recalque diferenciado pelo rebaixamento do lençol freático 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

f) Retração de produtos à base de cimento: 

A retração é uma característica dos materiais à base de cimento, que gera 

tensões adicionais no concreto. É um processo de redução de volume que ocorre na 

massa de concreto, principalmente como resultado da saída de água por exsudação. 

Esse termo se refere ao fenômeno migratório da água pertencente à composição do 

concreto, que por consequência também leva uma quantidade da nata de cimento, 

criando fracas ligações entre os materiais, facilitando a segregação e posteriormente, 

o aparecimento de fissuras.  
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As retrações de produtos à base de cimento são estritamente relacionadas à 

interação entre água e cimento. As fissuras em rebocos e emboço por retração 

excessiva durante o processo de cura, não apresentam risco estrutural, porém são 

aberturas que se não forem tratadas, podem atrapalhar o revestimento final e 

acabamento. Para o caso de elementos em concreto armado, como lajes e vigas, essas 

fissuras por retração precisam ser tratadas, pois podem apresentar risco estrutural e de 

corrosão da armadura. 

 Correlacionada, principalmente, com a água de hidratação do concreto, 

existem formas diferentes para a ocorrência de retração, sendo elas: 

 Retração de secagem e plástica: devido à perda de água do concreto 

por exsudação, sendo que a retração de secagem ocorre com o 

concreto em seu estado endurecido e, por outro lado, a plástica ocorre 

com o concreto em seu estado fresco.  

 Retração química: provocada por redução volumétrica, por ocasião de 

intensas reações de coesão na reação química entre o cimento e a 

água. Sucede-se por consequência de o produto gerado por essa 

reação, possuir volume menor que àqueles materiais que deram origem 

à reação (cimento e água). 

 Retração térmica: ocorre através do calor liberado durante as reações 

de hidratação. Por ser um tipo de reação exotérmica, com intensa 

liberação de calor, o concreto se expande de início e posteriormente, 

ao resfriar, reduz de volume, gerando fissuras por retração térmica. 

Pela Figura 14, observam-se fissuras de retração em edificação bem comuns 

de ocorrem próximas às janelas.  
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Figura 14: Fissuração generalizada devido retração do concreto 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

Como efeito em alvenaria, a retração de produtos à base de cimento, geram 

danos parecidos com o estudado anteriormente em casos de variações de temperatura 

e umidade. Serão apresentados a seguir dois casos referentes às argamassas e pilares 

de concreto armado. 

A retração em pilares de concreto armado, aliada às deformações elásticas 

causadas por carregamentos externos, geram arqueamento nas paredes de alvenaria 

por criar tensões excessivas de compressão. Como estudado anteriormente, essa peça 

pode chegar a fissurar devido ao excesso de solicitações maiores do que resistido e 

também se destacar do elemento estrutural, devido recalque plástico do concreto. 

Em edificações, a configuração mais comum de fissuração por retração é 

devido a retração em lajes de concreto armado, sendo que as aberturas podem ocorrer 

tanto na própria laje, ou ainda, com efeito mais intenso, gerar patologias em paredes 

solidárias a essas, normalmente são fissuras horizontais, como apresentado na Figura 

15. 
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Figura 15: Fissuras em paredes externas devido a retrações de lajes. 

 

Fonte: BAUER, 2006 

 

g) Vícios construtivos: 

Bem próximo ao exposto sobre casos de patologias ocasionadas por 

sobrecargas em regiões próximas a aberturas, como janelas e portas, a não utilização 

de verga e contraverga ou a ineficiência desses elementos em sua função estrutural, é 

um fator determinante para o processo de desenvolvimento de fissuras. 

As alvenarias possuem comportamento eficiente quanto às cargas de 

compressão, porém não ocorre o mesmo para o caso de esforços de cisalhamento e 

tração (VALLE, 2008). Em regiões de aberturas, ocorrem concentrações de tensões, 

que devem ser absorvidas por vergas e contravergas, como se apresentam na Figura 

16.  As vergas e contravergas podem ser pré-moldadas em concreto armado, ou 

mesmo executada através de tijolos tipo canaleta, inserindo-se barras de ferro e 

preenchendo-o com concreto. 

Caso esses elementos não possuam a rigidez necessária, ou a edificação não 

seja constituída desses elementos, é comum o aparecimento de fissuras, surgindo a 

partir dos vértices dessas aberturas e com uma configuração bem parecida ao 

visualizado anteriormente através da Figura 8, presente no item sobre fissuras devido 

à sobrecarga. 
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Figura 16: Disposição de verga e contraverga em janela 

 

Fonte: ROMAN, 2013 

Os diversos elementos em uma edificação podem trabalhar de formas 

diferentes, caso não sejam travados corretamente. Assim, como resultado, 

apresentam-se trincas entre os elementos, redução do conforto de usuários e 

possibilidade da ocorrência de futuras complicações, como por exemplo, infiltração de 

água. Como forma de prevenção durante a execução, a Figura 17 exibe uma 

metodologia eficaz na amarração entre elementos, através da fixação de telas 

soldadas. Sendo bastante comum para a amarração da alvenaria com elementos de 

concreto armado, essa tela metálica é comumente disposta a cada três fiadas de tijolos 

e fixada no outro elemento em concreto armado através de pinos. Acrescentando, a 

Figura 18 apresenta uma solução para encontro entre paredes, também utilizando telas 

metálicas, sendo essas fixadas através da argamassa de assentamento.  

Figura 17: Travamento através de tela metálica 

  

Fonte: ROMAN, 2013 



35 
 

Figura 18: Travamento em encontro de paredes em alvenaria 

 

Fonte: ROMAN, 2013 

Quanto às retrações da argamassa de assentamento em alvenarias, comuns 

em fachadas, geram fissuras que permitem a penetração de água, ocasionando outras 

patologias, oriundas de bolor e mofo. Ainda proporcionam recalque plástico na 

argamassa que desperta abatimento da alvenaria, provocando também o 

destacamento entre elemento superior e a alvenaria.  

Observando a Figura 19, demonstra-se o caso de destacamento da alvenaria 

de vedação junto ao componente superior (laje ou viga). O fator determinante para sua 

ocorrência é a realização do encunhamento da alvenaria à estrutura precocemente.  

Figura 19: Destacamento como consequência de encunhamento precoce da alvenaria 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

Recomenda-se que os fechamentos sejam efetuados do topo para a base do 

prédio e ainda se possível, em pavimentos alternados, dessa forma evitando 
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destacamento do elemento estrutural e a fissuração da parede (THOMAZ, 1989), como 

sugerido pela Figura 20. 

Figura 20: Recomendações para montagem das paredes de vedação 

a) Encunhamento posterior da alvenaria de vedação 
b) Fechamento em pavimentos alternados 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

Para evitar essa configuração de destacamento é necessário um travamento 

efetivo entre estrutura e alvenaria. Dessa forma, pode-se adotar durante a execução, o 

encunhamento com tijolos maciços a 45º, sendo necessário deixar um espaço mínimo 

de 15 cm entre última fiada da alvenaria e estrutura (ROMAN, 2013), assim 

demonstrado na Figura 21.  

Figura 21: Encunhamento com tijolos a 45º 

 

Fonte: ROMAN, 2013 
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2.9. Fissuras passivas e ativas 

As fissuras são classificadas dentro de dois grupos: passiva e ativa. Esse 

primeiro grupo, também chamado de fissura morta, inclui aquelas em que suas 

aberturas não variam ao longo do tempo, tendo o avanço estacionado. Enquanto que 

as figuras ativas são as que possuem progressão no avanço de suas dimensões por 

aumento de largura da abertura ou do comprimento longitudinal. É importante 

determinar o tipo de fissura para se utilizar de metodologias corretas no tratamento. Em 

fissuras ativas, não é recomendável a aplicação de materiais que não possuam 

características elásticas, devido à grande probabilidade de ocorrência novamente da 

patologia. 

 Para definição do tipo de fissura (ativa ou passiva) se utilizam, em uma 

avaliação bem apurada, extensômetros que são capazes de medir a deformação 

mecânica de um elemento. Enquanto que para uma avaliação com menor precisão, 

pode-se aplicar uma massa selando a fissura, que através da movimentação da fissura 

coberta por esse selante, existirá a tendência do selante se romper, perfazendo uma 

abertura. Dessa forma, percebe-se que essa é uma fissura ativa, que ainda varia de 

acordo com as tensões atuantes (THOMAZ, 1989). 

2.10. Recuperação de fissuras 

A revitalização de uma edificação é uma etapa bastante crítica para 

engenharia devido sua complexidade, riscos de acidentes, interferência ou mesmo 

danos a mais que podem ser gerados nas estruturas e instalações. O início de uma 

obra de recuperação somente poderá ocorrer após alguns marcos: identificação e 

diagnóstico de todas as patologias presentes e desenvolvimento de um plano detalhado 

de resgate à edificação, buscando minimizar os riscos recorrentes e a formação de 

possíveis novas patologias durante ou após a execução (THOMAZ, 1989). 

As patologias podem ocorrer em diversos momentos devido o próprio 

comportamento do material ou também, pelo comportamento estrutural. Notável, que é 

preciso determinar a real causa do problema, a fim de uma melhor definição na forma 

que se lidará com a situação. 
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Os reparos definitivos precisam ser direcionados para a causa do problema e 

não servir como uma maquiagem à trinca, que poderá encobrir futuros avanços 

perigosos à segurança da estrutura. Todas as medidas precisam ser tomadas para 

minimizar ou eliminar a causa, tentando ao máximo aproximar as ações de reparo às 

ações preventivas. Com frequência a recuperação da patologia não é parte principal do 

tratamento, sendo a prevenção a melhor escolha para uma estrutura mais eficiente 

(THOMAZ, 1989). 

A recuperação em si, somente poderá ser iniciada após a estabilização da 

causa da ocorrência de uma patologia. Por exemplo, para patologias referentes a um 

recalque diferencial, suas medidas corretivas somente se iniciarão após a ausência de 

movimentação do solo e a garantia da segurança total quanto à estabilidade. Para 

alcançar esse estágio, pode-se anteriormente ao início da obra, utilizar-se técnicas de 

consolidação do terreno (injeção de nata de cimento e compactação) ou de reforço da 

fundação (uso de estacas mega).  

Além das ações recuperativas, outras medidas complementares como 

impermeabilização por meio de corte de árvores, que absorvem bastante água do 

subsolo e execução de drenagem superficial, dificultando o empoçamento são 

indicadas a fim de se iniciar uma prevenção a novos problemas, que possam vir a 

ocorrer antes mesmo da execução da obra de recuperação (THOMAZ, 1989). 

Levando em consideração a análise pelo lado estrutural, a maior parte das 

fissuras em uma edificação não geram qualquer redução da capacidade resistente da 

estrutura. Porém, caso não sofram um tratamento adequado, ao longo do tempo pode-

se gerar corrosão da armadura em elementos de concreto armado na presença de 

chuva e dessa forma, acarretar numa perda da capacidade resistente. 

Para a situação de fissuras, caso seja determinado que essas não afetam a 

segurança da estrutura, anteriormente ao início das obras é preciso realizar a 

verificação de outros atributos. Deve-se analisar o estágio de avanço dos movimentos 

que originaram as fissuras e suas consequências em relação à estabilidade global da 

estrutura, do próprio componente e de componentes vizinhos quanto a fatores como 

isolação termoacústica, desplacamento da cerâmica, estanqueidade e durabilidade. 

Até mesmo a época mais apropriada para o reparo deve fazer parte da análise em 
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questão, correlacionando-a ao clima no período anual, assim como a definição se será 

uma intervenção provisória ou definitiva (THOMAZ, 1989). 

Quanto às argamassas, bem comuns de serem essas a demonstrarem o 

primeiro sinal de fissura, se comportam como materiais elásticos para tensões muito 

baixas, possuindo a propriedade de se deformarem sem que se desenvolvam fissuras 

em suas faces. Ao cessar o carregamento, o material volta à sua configuração original. 

A argamassa é uma mistura de aglomerante com agregado miúdo e água, sendo em 

geral utilizados como aglomerantes cimento e cal e areia como agregado miúdo 

(CHAGAS, 2015). 

Para o caso de argamassa trabalhando como junta de assentamento, ou na 

forma de revestimento, caso sua resistência seja inferior ao nível de tensão aplicada, 

irá fissurar, prejudicando sua funcionalidade (SABBATINI et al. 1989). As argamassas 

de assentamento da alvenaria devem ter resistência pelo menos igual a dos blocos que 

irão compor a estrutura. A quantidade de água é relativa em função do material 

utilizado, do objetivo a que se destina e a trabalhabilidade quanto à argamassa 

(AMBIAGRO, 2018). 

O tipo de argamassa utilizado influencia diretamente no comportamento da 

alvenaria, levando em consideração a resistência mecânica e a acomodação da 

alvenaria. Como referência ao tipo de argamassa (M, S, N, O ou K) a ser usada em 

recuperações de patologias, pode-se seguir as exigências da norma ASTM C-270 dos 

Estados Unidos apresentadas na Tabela 2 (SABBATINI, 1984): 
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Tabela 2: Proporções (em volume) recomendadas para argamassas, de acordo com a 

norma americana ASTM C-91 

a) Paredes de alvenaria estrutural: argamassa N (alternativamente S ou M) 

b) Paredes de vedação: argamassa O (alternativamente K, N ou S) 

Tipo de 

argamassa 

Traço em volume Resistência Média 

aos 28 dias (MPa) 
Cimento Cal hidratada Areia 

M 1 0,25 2,8 a 3,8 17,2 

S 1 0,25 a 0,5 2,8 a 4,5 12,4 

N 1 0,5 a 1,25 3,4 a 6,8 5,2 

O 1 1,25 a 2,5 5,0 a 10,5 2,4 

K 1 2,5 a 4,0 7,9 a 15,0 0,5 

Fonte: THOMAZ, 1989 

  

2.11. Atividades preliminares 

O primeiro passo para recuperar um elemento é sempre realizar a limpeza do 

local onde será tratado, facilitando a adesão por completo do material a ser aplicado. 

Utilizam-se de jatos de água e/ou jatos de areia sob alta pressão para realização da 

limpeza. Com o objetivo de facilitar a remoção de partículas que não são capazes de 

serem retiradas através do jateamento, usam-se algumas soluções ácidas para a 

remoção de partículas, como ferrugem, graxa, resíduos e tinta. Além desses utensílios, 

existe o jato de ar comprimido que serve como complementação de limpeza, quando 

os outros métodos não forem suficientes. Esse último consegue atingir cavidades mais 

profundas para limpeza e possui a vantagem de também efetuar a secagem de 

superfícies encharcadas antes do material de reparo ser aplicado (THOMAZ, 1989). 

Anteriormente à limpeza das partes a serem tratadas, pode ser necessário a 

remoção de partículas maiores através de cortes. Para essa atividade, utilizam-se 

martelos manuais e martelete pneumático para a retirada dos materiais degradados. 

Em estruturas de concreto armado, o corte deve ter profundidade de pelo menos 2 cm 

ou a dimensão do diâmetro da barra além das armaduras para dentro da peça, 

garantindo que toda a armadura esteja contida no espaço a ser tratado, como 
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demonstrado na Figura 22. Após a execução do corte, faz-se a limpeza como descrito 

anteriormente. (SOUZA & RIPPER, 1998). 

Figura 22: Corte típico em concreto armado indicando a profundidade de remoção 

 

Fonte: SOUZA & RIPPER (1998) 

 

2.12. Recuperação ou reforço de parede em alvenaria 

Existem diversas maneiras de realizar a recuperação de uma estrutura em 

alvenaria estrutural que se apresenta com patologias. Usualmente, os métodos 

englobam a adição de outros elementos estruturais, como chapas metálicas e também 

vigas e pilares em aço ou concreto. Além desses, pode-se utilizar técnicas que incluem 

a aplicação de revestimentos resistentes, como argamassa armada e grauteamento. 

 Diversos desses casos serão descritos, citando-se também o uso de telas 

metálicas, telas finas de náilon, fibras poliméricas, selantes flexíveis, bandagem (fita 

crepe, plástico ou saco de estopa), execução de juntas de dilatação, inserção de junta 

de neoprene, uso de portas com bandeira, injeção de epóxi, ou resina acrílica, 

atirantamento e substituição de elementos degradados. 

Abaixo seguem algumas técnicas de recuperação ou reforço para algumas 

situações: 
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5.1.3 Saturação 

O processo de saturação da superfície do concreto serve para aumentar a aderência 

do material de recuperação (concreto ou argamassas de base cimentícia). 

Segundo Souza e Ripper (1998), o tempo médio de saturação é de 

aproximadamente 12 horas. A aplicação de água pode ser por verti mento contínuo, o que 

pode ser simples em casos de lajes ou outras superfícies horizontais, ou por molhagem de 

elementos intermediários, como sacos de estopa, que são então aplicados sobre as 

superfícies, o que é muito usado não só horizontalmente, mas também em vigas e pilares. 

No caso de paredes verticais, é comum garantir-se a molhagem contínua através de uma 

mangueira furada - furos com espaçamento da ordem dos 15 cm - funcionando como 

"sprinklers". 

Deve-se observar que a superfície que receberá o material de recuperação tem que 

estar apenas úmida sem possuir poças de água. 

5.1.4 Corte 

 O corte é a remoção de porções profundas de concreto degradado. Esse processo 

utiliza-se de martelo demolidor com massa de 6 a 10 kg, com ponteiro terminando em 

ponta viva. 

Neste processo extirpa-se todo e qualquer material nocivo às armaduras, 

promovendo um corte, pelo menos 2 cm ou o diâmetro da barra, de profundidade além 

das mesmas, garantindo assim que toda armadura estará imersa em meio alcalino (figura 

54). 

 

Figura 54 - Corte de concreto mostrando a profundidade de remoção. Fonte: 
SOUZA e RIPPER (1998) 
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a) Destacamento entre alvenaria e elemento estrutural 

Os primeiros métodos a serem estudado serão o uso de telas metálicas a fim 

de amarrar a alvenaria e elementos estruturais ao permitir maior aderência entre as 

ligações, e de selantes adicionados nas trincas. 

A raspagem das juntas e o posterior preenchimento com selante (Figura 23 ou 

argamassa são soluções plausíveis quando se trata de ocorrências de destacamentos 

entre componentes de alvenaria e argamassa de assentamento, principalmente quando 

estas permitem que haja infiltração de água de chuvas. Contudo, quando os 

destacamentos forem generalizados, ou quando a raspagem das juntas for impraticável 

pela dureza da argamassa de assentamento utilizada, é aconselhável que soluções 

globais sejam empregadas, como o revestimento da fachada com argamassa armada 

ou a utilização de pintura elástica com tela incorporada, as quais resolveriam o 

problema de maneira definitiva (THOMAZ, 1989). 

Figura 23: Técnica de reparo utilizando selante 

 

Fonte: THOMAZ et al. (2014) 

A Figura 24 é um exemplo de destacamento ocorrido entre pilar e alvenaria de 

parede, em que se utiliza de tela metálica, por exemplo a tela de estuque. A fixação 

ocorre através de pregos/parafusos e também com aplicação de uma nova camada de 

argamassa para sustentar a tela, que transpassa para cada lado do pilar em 20 cm. 

Para amplificar a fixação, recomenda-se aplicação de chapisco na alvenaria e no pilar 

após colocação da tela e o uso de argamassa de baixo módulo de deformação 

(THOMAZ, 1989). 
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Figura 24: Recuperação de destacamento pilar/parede com tela de estuque 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

 

b) Fissuras intermediárias em paredes 

Em casos de paredes extensas é recomendável separar em partes para que 

essas possam se movimentar sem proporcionar danos às outras através da execução 

juntas de movimentação ou transformando portas simples em portas com bandeira. 

Para o caso de trincas devido movimentações higrotérmicas (variação volumétrica), os 

métodos aconselhados são o uso de telas metálicas (Figura 24) ou de bandagem de 

dessolidarização, demonstrando na Figura 26 (THOMAZ, 1989). 

Como meio de desvincular a parede em partes, prevenindo a não ocorrência 

de patologias através de juntas de movimentação, pode-se utilizar detalhes 

arquitetônicos, como por exemplo exposto na Figura 25 com o uso de portas com 

bandeiras (THOMAZ, 1989). 
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Figura 25: Uso de portas com bandeiras, seccionando as paredes em 

elementos separados 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

Para a técnica de bandagem empregada para corrigir fissuras em alvenaria, 

visto na (Figura 26), há diferentes tipos de materiais possíveis a serem aplicados, sendo 

estes plásticos, saco de estopa ou mesmo fita crepe. Atualmente, é comum o uso de 

bandagens pré-fabricadas com largura de aproximadamente 20 mm ou 50 mm, 

possuindo tela lateral autoadesiva (THOMAZ, 1989). 

A peculiaridade desse método é de absorver toda a movimentação das 

fissuras na alvenaria através de uma faixa de bandagem com revestimento 

relativamente larga. Dessa forma, quanto maior a largura da faixa de bandagem e 

quanto melhor a separação entre as partes, menores serão as solicitações 

acrescentadas no revestimento, consequentemente menor a possibilidade de fissurar 

novamente. As etapas de execução são as seguintes (THOMAZ, 1989): 

a) Remoção do revestimento de um lado da parede, em uma faixa entre 10 

e 15 cm, permitindo alcançar a alvenaria trincada; 

b) Aplicação do material de bandagem com a mesma distribuição para os 

dois lados, em uma faixa entre 2 a 10 cm; 

c) Por último, aplica-se um chapisco sobre a bandagem para uma melhor 

aderência entre a mesma com o revestimento que será refeito. O 

revestimento recomposto é de uma argamassa de baixo módulo de 

deformação (traço 1:2:9 em volume). 
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Figura 26: Recuperação de fissura em alvenaria utilizando bandagem de 

dessolidarização parede/revestimento 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

Para o caso de fissuras com aberturas maiores que 3 cm, é recomendável 

realizar o tratamento da mesma maneira que é feito em juntas de dilatação. Sendo 

assim, procede-se a cortes criando um sulco, a limpeza e posteriormente, inserção de 

material deformável, como um cordão maleável em poliestireno (ou uma mangueira 

plástica), finalizando com aplicação de selante, como indicado na Figura 27. Outra 

alternativa é a inserção de juntas de borracha neoprene para aberturas ainda maiores, 

sendo que para esse caso, é necessário que seja feito ainda um reforço nos bordos 

dessa fenda, garantindo a durabilidade do aparelho (GONÇALVES, 2015). 

Figura 27: Acabamento de juntas com selante e material flexível 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 
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c) Fissuras ativas 

Para o caso de fissuras ainda ativas, é necessário uso de materiais flexíveis, 

que se adaptem às deformações, faz-se uso de tela fina para a recuperação ou uso de 

selantes flexíveis. Em situações de acabamento realizado de maneira inadequada ou 

através de materiais de baixa qualidade, fissuras ativas se tornam presentes 

principalmente, em regiões onde haja encontro entre diferentes materiais com 

resistências diversificadas (THOMAZ, 1989). 

O primeiro método é por meio da inserção de telas finas de náilon ou 

polipropileno, na qual se reforça a pintura com pelo menos seis demãos de tinta elástica 

à base de resina acrílica ou de poliuretano (THOMAZ, 1989). 

Outra metodologia mais comum para se recuperar trincas ativas é pela 

aplicação de selantes flexíveis (Figura 28). Suas etapas se inicia realizando cortes com 

aberturas em formato de “V”, com largura de aproximadamente 20 mm de largura e 10 

mm de profundidade. Também pode ser feito em formato retangular para o caso de 

movimentações muito intensas, sendo inserido uma membrana de separação entre a 

alvenaria e o selante flexível, que pode ser de fita crepe, intensificando o trabalho desse 

selante na recuperação de elemento com fissura ativa (THOMAZ, 1989). 

Após a execução da abertura, faz-se uma eficiente limpeza para remoção de 

qualquer impureza presente e secagem da superfície, possibilitando assim, que 

posteriormente seja aplicado o selante flexível, que podem ser em poliuretano e silicone 

que apresentem baixa retração durante evaporação de seus constituintes (THOMAZ, 

1989). 
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Figura 28: Recuperação de fissuras ativas com resina flexível 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

Existe também solução de reforço com fibras poliméricas, que são coladas 

com epóxi e possuem tanto elevada resistência, quanto baixa densidade, tornando 

bastante eficiente em recuperação de edificações. De acordo com Araújo (2010), 

pesquisas indicam que paredes de alvenaria não armada reforçadas com fibras 

poliméricas possuem aumento significativo da resistência às solicitações no plano ou 

fora dele. 

d) Regiões com aberturas (janelas e portas) ou com tubulações 

Para o caso de fissuras presentes em regiões enfraquecidas, seja por 

aberturas de janelas e portas ou presença de tubulações, a recuperação pode ser feita 

através de uma recuperação superficial e parcial por meio de bandagem no 

revestimento ou por fibras poliméricas, já citadas anteriormente. 

A Figura 29 focaliza o uso das fibras poliméricas para reforço de regiões 

próximas às aberturas. 
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Figura 29: Reforço com fibras poliméricas em regiões de aberturas 

 

Fonte: ARAÚJO, 2010 

 

 A fim de recuperar o comportamento monolítico ideal, ou seja, a parede se 

comportar como uma peça única, pode-se introduzir barras metálicas na parte trincada 

da parede, ou se não, telas metálicas inseridas no revestimento, conhecido como 

argamassa armada. Esse segundo método vem demonstrando bons resultados, desde 

aumento de resistência, ductilidade e durabilidade (OLIVEIRA, 2001). A Figura 30 

focaliza a introdução de tela metálica, que deve ser aplicada 15 cm para cada lado da 

fissura, totalizando pelo menos 30 cm, e de modo que não esteja muito distendida e 

nem muito frouxa (THOMAZ, 1989). 
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Figura 30: Recuperação da parede, em seção enfraquecida, com o uso de tela 

metálica 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 

Outra solução, que potencializa o poder estrutural da edificação é o aumento 

do comprimento dos apoios da verga na região de abertura de porta ou janela, que será 

melhor exemplificada durante o estudo de caso neste trabalho. Pode ser implementado, 

nesses casos, chapas de aço, por exemplo, entre a verga e a alvenaria. Como 

alternativa ainda há a possibilidade de sobreposição de uma outra verga (contraverga) 

de comprimento maior na verga (contraverga) existente. 

e) Alvenaria aparente que não permite telas ou bandagens 

Em casos de alvenarias que não permitem o uso de bandagens, ou mesmo 

telas, comuns em alvenarias aparentes, existem algumas alternativas para se fazer a 

recuperação de uma edificação, de acordo com BRE (1977): 

- Para o caso de trincas ativas, recomenda-se execução de juntas de 

movimentação. Pode ser utilizado diferentes métodos, como explicado anteriormente 

para recuperação de fissuras ativas; 

- Em locais cuja movimentação ocorreu por completo, atua-se seguindo os 

seguintes passos: substituindo-se os blocos que apresentam patologia, raspando-se a 

argamassa presente nas juntas verticais e horizontais até uma profundidade de 15 mm, 
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limpando, umedecendo e finalizando com a obturação da junta com argamassa, essa 

recomendada a um traço de 1:1:6 ou 1:2:9; 

- Caso haja paredes sujeitas a variações dimensionais com limitações, 

recomenda-se a substituição dos blocos que apresentam fissuras e grauteamento 

vertical. “O uso de graute e armadura permitem transformar a alvenaria não armada em 

alvenaria armada com consequências altamente positivas” (ARAÚJO, 2010). Essa 

alternativa, porém, não consegue ser praticada para o caso de blocos de concreto com 

função estrutural. As etapas desse método são a introdução de armadura na posição 

vertical e a injeção de graute nos furos dos blocos, constituindo-se dessa forma um 

pilarete armado na seção inicial fissurada. Essa técnica de grauteamento, auxiliada com 

barras de aço aumenta a resistência da parede aos esforços de cisalhamento, 

compressão e também de flexão. Deve ser garantida aderência da armadura e a do 

graute nas paredes internas dos furos dos blocos para que a transmissão de carga 

ocorra da maneira adequada (ARAÚJO, 2010); 

- Ainda é sugerido outra hipótese como alternativa à descrita acima, sendo 

essa a raspagem das juntas horizontais de assentamento por volta de até 15 mm de 

profundidade. Em seguida, o chumbamento de barras de ferros de 4 ou 5 mm de 

diâmetro com argamassa 1:1:6 bem seca. Essas barras deverão ser chumbadas em 

juntas alternadas, numa e em outra face da parede, com transpasse de 

aproximadamente 25 cm para cada lado da fissura, como visto na Figura 31. 

Figura 31: Recuperação de fissura em alvenaria aparente, com o emprego de 

armaduras defasadas a cada duas fiadas 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 
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f) Fissuras por movimentações térmicas de lajes ou sobrecarga devido 

deflexão de elementos estruturais 

Para a recuperação da parede trincada, seja em paredes de vedação 

fissuradas por movimentações térmicas de lajes de cobertura ou pelo 

sobrecarregamento oriundo da deflexão de componentes estruturais, pode ser 

empregada qualquer uma das soluções apresentadas acima. Entretanto, a 

desvinculação entre o topo da parede e componente estrutural, nesses casos, será o 

mais importante. 

Além da melhoria da isolação térmica da cobertura, adota-se o escoramento 

da laje, a remoção da última junta e a introdução de material deformável nessa junta, 

quando se trata de lajes de cobertura apoiadas em alvenaria portante. Neste tipo de 

projeto, a alvenaria tem a finalidade de resistir ao carregamento da edificação, tendo as 

paredes função resistente. A remoção de qualquer parede fica sujeita a análise e 

execução de reforços. 

Quando o escoramento não for possível, uma solução eficiente é a raspagem 

da junta até uma profundidade de 10 mm aproximadamente, concomitante ao 

preenchimento com selante flexível (THOMAZ, 1989). 

Figura 32: Desvinculação entre parede fissurada e componente estrutural superior 

c) Corte efetuado no topo da parede 
d) Preenchimento com material deformável 

 
Fonte: THOMAZ, 1989 

 



52 
 

g) Fissura devido intenso recalque ou sobrecarga 

Seguindo ainda em casos de alvenarias portantes, as fissuras decorrentes da 

concentração de tensões serão recuperadas de forma eficiente somente quando houver 

uma melhor distribuição das solicitações no trecho de parede carregado. Dessa forma, 

para o caso de viga em concreto armado, há necessidade de escorar-se a viga e 

construir sob a mesma um coxim de distribuição dimensionado para o caso de cargas 

concentradas transmitidas por vigas. Coxins são elementos auxiliares que servem para 

aumentar a área de apoio entre uma viga e uma parede perpendicular a ela, se 

comportando como um prolongamento lateral da viga (THOMAZ, 1989). 

A introdução de armaduras nas paredes, chumbadas com argamassa rica em 

cimento, posicionadas no sentido perpendicular à direção das fissuras pode ser 

eficiente para a recuperação das paredes trincadas e o reforço das alvenarias 

(THOMAZ, 1989). 

O atirantamento da alvenaria também pode ser uma medida de solução em 

casos de fissuramento muito pronunciado, decorrente de recalques intensos da 

fundação. O esforço produzido pelo tirante deve ser transmitido à alvenaria por placas 

de aço, as quais devem estar apoiadas em superfície regularizada com argamassa de 

cimento e areia, sendo logo em seguida, rosqueados do tirante o corpo e as 

extremidades e, as placas de apoio e as porcas de fixação protegidas com argamassa 

aditivada de agente impermeabilizante. Se no processo de aperto das porcas o tirante 

estiver aquecido esse tipo de reforço será mais eficiente (THOMAZ, 1989). 

Figura 33: Reforço de alvenaria portante com tirante de aço 

 

Fonte: THOMAZ, 1989 
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3. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO  

Neste capítulo, será desenvolvido um estudo de caso com base nas patologias 

observadas em uma edificação pertencente a um condomínio residencial, abordado no 

laudo técnico elaborado por engenheiros (CARMO e SILVA, 2017), em parceria com a 

Defensoria Pública da União, cujo projeto contou com a participação do autor deste 

trabalho e de outros dois integrantes, estudantes de Engenharia Civil da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Este laudo teve como premissa averiguar a situação de 

imóveis constituídos dentro do programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida 

(MCMC), avaliando do ponto de vista técnico as principais patologias observadas pelos 

moradores nesse tipo de edificação, a fim de apoiar famílias de baixa renda, 

promovendo maior segurança e conforto na utilização da moradia. 

O condomínio Roma, utilizado para fins de estudo deste projeto, está 

localizado em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, sendo composto de diversas 

edificações populares independentes. Conforme laudo técnico elaborado por Carmo e 

Silva (2017), foram encontradas diversas patologias, dentre as quais citam-se: 

cobertura com destelhamento, grelhas da rede de água pluvial danificadas e, ou sem 

funcionamento, levantamento de massa de solo desalinhando o meio fio. Por último, 

acrescentam-se fissuras e rachaduras aparentes, tanto na parte externa, quanto na 

parte interna da edificação, que se relacionam dentro do assunto desse projeto. Nesse 

sentido, serão apresentados os principais problemas relativos a fissuras e trincas 

observadas em uma das edificações do condomínio Roma presente no laudo, com 

posterior desenvolvimento de possíveis soluções para recuperação dessas patologias. 
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3.1. Soluções para patologias 

A edificação em estudo pertencente ao condomínio Roma, localizado em Volta 

Redonda no estado do Rio de Janeiro, é uma edificação residencial de baixa renda, 

formada por quatro pavimentos em alvenaria estrutural, constituindo-se telhado e de 

viga em concreto armado na parte das escadas internas, sem a presença de elevador. 

Como não foi possível a obtenção dos projetos referentes à esta edificação, supõem-

se, através do laudo, que as lajes são pré-moldadas com vigotas em concreto armado, 

preenchidas com tijolos de alvenaria. 

O laudo técnico aponta diferentes tipos de fissuras nesta edificação, listando-

se fissuras inclinadas e verticais na fachada externa, somadas à presença de trincas 

no interior, com formato em degraus e também, fissuras na viga da escada interna 

(CARMO e SILVA, 2017). 

 

3.2. Fissuras inclinadas na fachada 

Para o primeiro caso de fissuras inclinadas, observa-se no laudo técnico o 

seguinte: 

“Notou-se na fachada externa dos fundos de uma das edificações, a presença 

de diversas fissuras inclinadas significativas, repetidamente ao longo dos pavimentos, 

conforme Figuras 32 a 34 no Anexo C” (CARMO e SILVA, 2017). 

Seguem abaixo as figuras que fazem referência às figuras 32 a 34 dispostas 

no anexo C do Laudo Técnico elaborado por Carmo e Silva (2017): 
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Figura 34:  Fissura inclinada na fachada posterior da edificação em estudo, como 

referência à figura 32 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 

Figura 35: Fissuras inclinadas, como referência à figura 33 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 
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Figura 36: Fissuras inclinadas próximas às janelas, como referência à figura 34 do 

anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 

 

Como descrito anteriormente neste trabalho, existem diferentes motivos para 

fissura do tipo inclinada. Observando as imagens do Laudo Técnico (CARMO e SILVA, 

2017) e a Figura 37, possíveis causas para a ocorrência das patologias incluem 

recalques diferenciais devido movimentações do solo e verga e contraverga 

trabalhando de forma ineficiente ou mesmo inexistentes. A seguir serão descritas 

soluções de reparo para as duas causas citadas: 
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Figura 37: Fissuras inclinadas na fachada da edificação 

  

Fonte: o autor, 2017 

a) Ausência ou ineficiência de verga e contraverga 

Nas imagens da fachada posterior da edificação, deparam-se com fissuras 

próximas aos vértices das aberturas das janelas, bastante semelhante às configurações 

das fissuras vistas na Figura 8. Isso pode configurar que vergas e contravergas estão 

inoperantes em suas funções de absorverem os esforços concentrados nessas regiões. 

Sendo assim, se torna interessante o aumento do comprimento dessas vergas, como 

descrito no item 2.3.2 (letra d) e em casos que sejam necessários aumentos bem 

significativos, é realizado a introdução de novas vergas e contravergas de concreto 

armado, sobrepondo as existentes. Para aumentar o comprimento da verga e 

contraverga, precisa-se realizar cortes na alvenaria, limpeza para remoção das 

partículas e execução como elemento de concreto armado, utilizando-se formas, 

armaduras e graute, que garante melhor adensamento.  

Conforme pesquisas realizadas por Sampaio (2010), para proteção contra a 

ocorrência de patologias em paredes com aberturas de janelas, a introdução de verga 

e contraverga é suficiente para absorção das solicitações, sem que seja necessária a 
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aplicação de outros reforços. Complementando, aconselha-se que sejam utilizadas 

vergas e contravergas com altura de 20 cm, de acordo com a NBR 10837:1989. 

A Figura 38 exemplifica uma maneira de execução de verga em janelas 

utilizando formas de madeira. Também é bastante comum o uso de blocos canaletas 

em formato de U, funcionando como sustentação da armadura e como forma para o 

despejo do concreto, que não necessitam da posterior desforma. 

Conforme recomendações da Ambiagro (2018), as vergas devem ultrapassar 

30 cm para cada lado da abertura da janela e devem ser executadas de acordo com as 

seguintes disposições: 

a) Vão inferiores a 1,20 m: 

2 a 3 barras de Ø 10 mm e argamassa de 1:3 (cimento:areia); 

b) Vãos de 1,20 a 2,40 m 

2 barras de Ø 5 mm; 2 barras de Ø 10 mm e estribo Ø 5 mm c/ 20 cm; 

c) Vãos maiores que 2,40 m: 

Calculado como vigas de concreto armado. 

Figura 38: Exemplificação de execução de uma verga 

 

Fonte: AMBIAGRO, 2018 

Outra alternativa para reforço das vergas e contraverga é a inserção de 

chapas metálicas chumbadas com parafusos, que absorveram parte dos 

carregamentos que chegam nas vergas e contravergas, como exemplificado pela 

Figura 39.  
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Figura 39: Exemplificação do uso de chapas metálicas para reforço 

 

Fonte: ESO, 2012 

Acrescentando, uma solução conveniente é a inserção de armaduras, visto 

anteriormente na Figura 31. Como sugerido por Thomaz (1989), executa-se a 

raspagem das juntas horizontais de assentamento, em seguida, inserindo as barras de 

ferros, que serão chumbadas em alternadas fiadas. 

Outras soluções também citadas na letra d do item 2.3.2, sobre regiões 

enfraquecidas próximas às aberturas, como uso de bandagens, fibras poliméricas, 

introdução de armaduras ou tela metálica, poderão ser utilizadas como incremento ao 

reforço estrutural da edificação. Porém, para este caso, em que em todos os andares 

presenciam fissuras iniciando dos vértices das janelas, é extremamente recomendado 

que, mesmo se for o caso da utilização de outras técnicas para recuperação, o reforço 

de vergas e contravergas seja realizado, pois são diretamente membros do sistema 

estrutural desta edificação. 

Posteriormente ao reforço estrutural das vergas e contravergas, é realizado o 

fechamento com argamassa e os tratamentos necessários para revestimento e pintura 

das paredes para melhorarem o aspecto arquitetônico no interior da edificação. 
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b) Recalque do solo 

Se a ocasião for devida ao recalque do solo, de início deve-se utilizar soluções 

que venha estabilizar ou mitigar essas movimentações, como apresentado bem no 

início do item 2.3 deste trabalho, com o objetivo de alcançar uma recuperação eficiente. 

Outra medida cabível, que não necessita de grandes trabalhos referentes à troca de 

solo ou injeções de cimento, é o uso da estaca mega, também conhecida como estaca 

de reação. Esse sistema para o reforço da estrutura, antigamente utilizado como 

solução provisória, atualmente também tem sido adotado como medida definitiva, e 

equivale a introdução de cilindros de metal ou concreto sob a fundação existente 

através de macaco hidráulico. Outras alternativas é a execução de estaca raiz, ou micro 

estacas executadas através de injeção de concreto (LEAL, 2001). Posteriormente, 

realiza-se o fechamento das patologias com argamassa, refazendo o cobrimento 

nesses locais, finalizando-se com pintura resistente às intempéries. 

Caso seja concluído com o uso de análises precisas, de que não existirá novo 

recalque desestabilizando a estrutura da edificação, recomenda-se soluções mistas a 

fim de garantir maior segurança a estabilidade. A Figura 40 apresenta soluções que 

incluem adesivo ao longo da fissura, inserção de telas metálicas reforçadas e por fim, 

cobrimento com argamassa. Primeiramente, é necessário o preparo da região, 

removendo o cobrimento de argamassa em uma largura de pelo menos 30 cm e 

limpando para melhor aderência dos materiais a serem utilizados. Segue-se com a 

fixação de fita adesiva com no mínimo 3 cm de espessura, selando a fissura nos dois 

lados da alvenaria e a introdução de tela metálica, que absorverá solicitações não 

previstas para a estrutura. Finalizando, o cobrimento é refeito com argamassa e recebe 

os devidos tratamentos, como pintura acrílica resistente às intempéries. 
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Figura 40: Solução mista incluindo fita adesiva e tela metálica

 

Fonte: THOMAZ, E. et al., 2014. 

Outra solução, apresentada no item 2.3.2, seria o uso de cabos de aço (Figura 

33), que absorveriam as solicitações de tração disseminadas na alvenaria, devido a 

esforços gerados por um novo recalque diferencial. Esse cabo pode ser inserido para 

trabalhar de duas formas: passiva, na qual somente trabalhará quando novas 

solicitações surgirem, sendo utilizado tirantes; e a outra maneira, de forma ativa, em 

que cabos de protensão são pré-carregados tracionando a estrutura, a fim de solidarizar 

os elementos fissurados e absorvendo o carregamento de novos recalques. 

Acrescentando, para melhorar a arquitetura da fachada, alinhado à proteção desses 

cabos contra intempéries, se torna interessante cobrir a região, em que os cabos e 

placas metálicas para fixação estão localizados, com uma argamassa e posteriormente, 

realizar a pintura da fachada. 

Outra metodologia que pode ser adotada é a introdução de armaduras nas 

paredes no sentindo perpendicular à direção da fissura, chumbadas com argamassa, 

já descrita no item 2.3.2 (letra e) deste trabalho e presenciada na Figura 31. 
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3.3. Fissuras verticais na fachada 

Para o caso de fissuras verticais, observa-se no laudo técnico o seguinte: 

“Ainda, na parte externa, na fachada frontal da edificação vistoriada, foram 

verificadas fissuras verticais, no encontro das paredes, conforme Figuras 35 e 36 no 

Anexo C” (CARMO e SILVA, 2017). 

Seguem abaixo as figuras 35 e 36 dispostas no anexo C do Laudo Técnico 

elaborado por CARMO e SILVA (2017): 

Figura 41: Fissura em encontro entre duas paredes da fachada frontal, referente à 

figura 35 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 
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Figura 42: Fissura na fachada frontal da edificação, referente à figura 36 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 

As fissuras verticais encontradas nas Figura 41 e Figura 42 demonstram a 

situação de amarração ineficiente entre as paredes em alvenaria da fachada ou 

ausência de junta de dilatação. Seguidamente, será descrito metodologias para 

recuperação da fachada: 

a) Amarração incorreta entre elementos 

Em circunstância nos quais elementos estruturais não estejam vinculados 

corretamente, é previsível a manifestações patológicas. Como descrito anteriormente, 

para melhor amarração entre os elementos, a maneira correta no assentamento de 

blocos de alvenaria em encontros de parede é dispor os tijolos entrepostos com o 

auxílio de telas metálicas entre fiadas. Visualizando-se as imagens acima, percebe-se 

o destacamento entre as duas paredes perpendiculares. Dessa forma, pressupõe-se 

que necessitam de melhor travamento, podendo ser utilizada a técnica de argamassa 

armada, descrita anteriormente. 

A Figura 43 apresenta a aplicação de tela armada entre paredes de alvenaria 

perpendiculares entre si, que deve ultrapassar, para cada lado, 20 cm das juntas de 

assentamento. Pode-se usar pinos ou parafusos para fixação, ou somente a argamassa 
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de assentamento e logo após, é recomendado realizar chapisco na alvenaria para 

aumentar adesão. Apesar dessa imagem demonstrar a tela disposta no lado oposto à 

fissura relatada no Laudo Técnico (CARMO e SILVA, 2017), a fixação é similar para 

ambos lados. Posteriormente a consolidação da tela, o revestimento da fachada é 

refeito, como percebido pela Figura 43. 

Figura 43: Inserção de tela metálica para aprimorar amarração entre blocos 

 

Fonte: THOMAZ et. al, 2014 

Como a fissura parece ser de significativa relevância, a solução por 

argamassa armada torna-se bastante interessante e eficiente. Além dessa solução 

detalhada acima, existem outras possíveis técnicas citadas anteriormente, que podem 

ser adotadas, sendo essas: preenchimento com selante ou argamassa, após a 

raspagem das aberturas; emprego de placas metálicas, como cantoneiras chumbadas 

na alvenaria; e uso de bandagem, que para nesse último caso, é aconselhável fitas 

adesivas com largura mais espessa possível garantindo ao máximo adesão entre os 

elementos. 
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3.4. Fissuras próximas as cantoneiras e em degrau 

Para o caso de fissuras próximas as cantoneiras e em degrau, observa-se no 

laudo técnico o seguinte: 

Na parte interna da edificação, verificou-se na caixa de escada, a 

presença de diversas trincas próximas aos patamares no encontro das 

cantoneiras metálicas com a parede. Foram verificadas também a 

presença de trincas em degrau, conforme Figuras 37 a 40 no Anexo C 

(CARMO e SILVA, 2017). 

Seguem abaixo as figuras que fazem referência às figuras 37 a 40 dispostas 

no anexo C do Laudo Técnico elaborado por CARMO e SILVA (2017): 

Figura 44: Fissura em degrau, referente à figura 37 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 
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Figura 45: Fissuras próximas a janela e cantoneiras, referente à figura 38 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 

Figura 46: Fissura próxima à cantoneira, referente à figura 39 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 
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Figura 47: Fissura próxima à cantoneira na parte interna da edificação, referente à 

figura 40 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 

As trincas indicadas na Figura 44, Figura 45, Figura 46 e Figura 47 podem ter 

sido ocasionadas por quatro razões, incluindo argamassa de assentamento com 

resistência menor que a própria alvenaria, ineficiência ou inexistência de verga e 

contraverga, recalque do solo e má fixação da cantoneira. Abaixo serão desenvolvidas 

metodologias para o reparo: 

a) Argamassa de baixa resistência 

A Figura 48 abaixo reforça a fissuração em degrau encontrada no interior do 

último pavimento da edificação em estudo. Normalmente, essa manifestação patológica 

ocorre no contexto na qual a argamassa de assentamento apresenta menor resistência 

do que a própria alvenaria. 
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Figura 48: Fissuração em degrau 

 

Fonte: o autor, 2017 

Na situação de argamassa de assentamento empregada ter sido de baixa 

qualidade, uma alternativa é a injeção de graute (Figura 49). Deve-se garantir que o 

material empregado não tenha resistência inferior a da argamassa existente. Além de 

graute, uma outra possibilidade é a injeção de resina epóxi expansiva, principalmente 

utilizada para conservação e reparo no campo estrutural, selando fissuras e 

porosidades (CHAGAS, 2015). 

Figura 49: Injeção de graute 

 

Fonte: INTECH ENGENHARIA, 2016 



69 
 

Outra opção para solucionar a fissuração presente nessa parede, em degrau 

e próximas as cantoneiras, é refazer o revestimento com argamassa armada (Figura 

50 e Figura 51). Experimentos mostram que a resistência pode ser aumentada em 1,25 

a 3 vezes através de revestimento com emprego de tela metálica (JABAROV et al., 

1980). 

Figura 50: Revestimento com argamassa armada 

 

Fonte: ARAÚJO, 2010 

Figura 51: Típico reparo com uso de tela metálica, sendo coberta com 

revestimento 

 

Fonte: THOMAZ et. al, 2014 
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b) Ausência ou ineficiência de verga e contraverga 

Analisando pelo cenário da causa para as fissuras listadas no item 3.4 terem 

sido referentes às vergas e contravergas de baixa rigidez ou mesmo ausentes na 

estrutura, pode-se adotar alguma metodologia de recuperação equivalente ao descrito, 

anteriormente, para a situação das fissuras inclinadas na fachada posterior dessa 

mesma edificação, que estão inclusas na letra a do item 3.2. 

Diferentemente do caso anterior, o qual demonstrava a necessidade de ações 

que garantissem o melhor funcionamento estrutural da edificação, foi identificado, neste 

caso, a presença de fissuras somente próximas à janela do corredor da escada no 

último pavimento.  

Sendo assim, caso exista uma análise estrutural mais apurada sobre a 

situação desta parede, que demonstre a não necessidade de procedimentos em vergas 

ou contravergas, pode ser o caso de adotar somente soluções locais e superficiais de 

reparo, como por exemplo, placas e telas metálicas ou fibras poliméricas. 

c) Recalque do solo 

Caso as patologias listadas tenham vindo a ocorrer devido ao recalque, 

metodologias para recuperação da estrutura será equivalente ao apresentado no item 

3.1.1 (letra b), incluindo estabilização do solo, soluções mistas com tela metálica e fita 

adesiva, uso de cabos tirantes ou introdução de armadura. 

d) Inadequada fixação da cantoneira 

A Figura 52 fortalece, como citado no Laudo Técnico (CARMO e SILVA, 2017), 

a presença de fissuração próxima as cantoneiras metálicas. 
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Figura 52: Fissuração próximas as cantoneiras metálicas 

 

Fonte: o autor, 2017 

A fim de recuperar as patologias encontradas para este caso, pode-se 

escolher o uso de selante, preenchendo as aberturas, com o auxílio de elementos 

metálicos para o reforço da parede. Também chamados de “reforços com adição de 

armaduras exteriores”, utilizam-se chapas ou perfis, colados com adesivo epóxi, que 

permitem a união do aço e alvenaria, ou ainda com auxílio de parafusos, como 

apresentado pelas Figura 53 e Figura 54. 

Figura 53: Reforço de parede com placas metálicas 

  

Fonte: H TECNIC, 2017 
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Figura 54: Fixação de placas metálicas através de parafusos 

 

Fonte: H TECNIC, 2017 

3.5. Fissura verticais no encontro entre alvenaria e viga da escada 

Para o caso de fissuras verticais no encontro entre alvenaria e viga da escada, 

observa-se no laudo técnico o seguinte: 

“Na parte interna da edificação, foram observadas também, fissuras verticais 

no encontro da viga da escada com a parede e ao longo da viga, na ordem de 0,4 mm, 

conforme Figuras 41 a 43 no Anexo C” (CARMO e SILVA, 2017). 

Seguem abaixo as imagens que fazem referência às figuras 41 a 43 dispostas 

no anexo C do Laudo Técnico elaborado por CARMO e SILVA (2017): 
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Figura 55: Fissura no encontro entre teto e viga da escada, referente à figura 41 do 

anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 

Figura 56: Fissura em encontro de parede com viga da escada e teto, referente à 

figura 42 do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 
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Figura 57: Fissura em encontro entre paredes e parede com teto, referente à figura 43 

do anexo C. 

 

Fonte: CARMO e SILVA, 2017 

As fissuras verificadas nas Figura 55, Figura 56 e Figura 57 dão indicativas de 

ocorrência de patologias pertinentes ao ineficiente acabamento das paredes e teto, 

incorreta amarração entre elementos e precoce encunhamento da alvenaria com a viga. 

A seguir serão apresentadas soluções para essas três causas mencionadas acima:  

a) Ineficiência do cobrimento 

Caso a patologia tenha vindo a se reproduzir devido à baixa qualidade de 

execução do acabamento ou à baixa resistência do material empregado, uma 

alternativa é a injeção de compósitos para restaurar a integridade, podendo ser injetado 

tanto resina epóxi ou graute de argamassa de cimento (Figura 49), preenchendo toda 

a fissura e vazios, assim como descrito no item 3.1.3 (letra a). 
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b) Amarração incorreta entre elementos 

Se a ocorrência da patologia for devido a ineficiência de amarração entre os 

elementos, adequados tratamentos se dão através da colocação de telas metálicas. 

Verificando as imagens contidas no Laudo Técnico (CARMO e SILVA, 2017), percebe-

se a presença de fissuração nas interações entre parede e teto, parede e parede e 

também, parede e viga de concreto armado. Como também descrito no item 3.1.2 (letra 

a), existem outras soluções entre elas, bandagem, preenchimento com selante e 

cantoneira metálicas. Para essa última alternativa, realiza-se o descascamento das 

paredes, fixam-se as chapas, podendo acrescentar uma tela fina para auxílio na 

aderência do aço com argamassa, que dará tanto proteção ao material, quanto o 

acabamento estético do conjunto. Por ser no interior da edificação, um local sem 

contato com água, existe a alternativa de moldar o acabamento com gesso. 

Outro método possível para o caso, em específico, de destacamento entre 

parede e teto, é refazer o encunhamento com blocos maciços dispostos a 45º, como 

explicitado anteriormente pela Figura 21. Se for esta solução escolhida, deve-se, 

primeiramente, realizar o escoramento, garantindo a estabilidade estrutural.  A Figura 

58 abaixo exemplifica o resultado final, posteriormente ao assentamento dos blocos a 

45º e revestimento da parede. 

Figura 58: Encunhamento entre parede e teto refeito 

 

Fonte: ESO, 2012. 
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4. CONCLUSÃO 

Este trabalho foi desenvolvido através do estudo de factíveis soluções para 

recuperação de fissuras. Realizou-se um estudo sobre termos relativos à patologia, vida 

útil e durabilidade, também como sobre causas e soluções de recuperação para 

fissuras. Utilizando como base um Laudo Técnico, que constata diversas patologias em 

uma edificação, analisou-se as causas para as fissuras encontradas e também, 

soluções para cada um dos casos. 

Conclui-se que, através da pesquisa realizada durante o desenvolvimento 

deste projeto, o estudo de patologias, mais especificadamente no que tange o estudo 

de fissuras, é muito amplo, podendo ser encontradas diversas causas e diferentes 

tratamentos para uma mesma fissura. 

Para o estudo de caso em questão, é provável que as causas para o 

aparecimento dessas patologias não sejam atreladas à ocorrência isolada de retração 

de produtos à base de cimento e às movimentações higroscópicas e térmicas, visto que 

as configurações encontradas no local são divergentes das dispostas no estudo teórico. 

Entretanto, essas três causas, quando analisadas em um âmbito global, podem ter 

contribuído para a ocorrência dessas patologias juntamente a outros fatores citados 

neste trabalho.  

É provável que o recalque do solo tenha sido uma causa significativa para o 

aparecimento das fissuras, vertente fortalecida junto aos indícios encontrados, como a 

ocorrência de fissuras inclinadas. 
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5. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, a fim de obter uma definição mais eficiente quanto ao 

tipo de solução a ser empregada para cada fissura do estudo de caso, indica-se um 

estudo mais detalhado, que determine com maior precisão a causa exata de cada 

patologia apresentada durante este projeto e no Laudo Técnico (CARMO e SILVA, 

2017). Para tanto deve ser feito um estudo mais apurado, bem como um levantamento 

de campo e realizações de ensaios para obter o resultado e a tratativa real para cada 

situação. 

Ainda, sugere-se a complementação do estudo aqui apresentado, com a 

abordagem quanto às soluções das demais patologias encontradas no Laudo Técnico 

(CARMO e SILVA, 2017), no intuito de obter as causas dos problemas relatados, a fim 

de se construir uma edificação com maior vida útil e durabilidade, obedecendo as boas 

práticas, custo e qualidade dentro do ramo da construção civil. 
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dos Campos, 2002. 



79 
 

DICIONÁRIO AURÉLIO. 2016. Disponível em: ‹https://dicionariodo 

aurelio.com/patologia›. Acessado em: 12 Nov 2017. 

CARMO, C. S.; SILVA, J.C.M. Laudo Técnico – Avaliação técnica dos conjuntos 

habitacionais Três Poços, Ingá e Roma, Volta Redonda, RJ. 2017. Disponível em: 

<http://www.dpu.def.br/images/stories/pdf_noticias/2017/vr_mcmv 

_laudo_t%C3%A9cnico_uff.pdf> Acessado em: 10 Jan 2018. 

ESO (Estágio Supervisionado em Obra). Reforço Estrutural em Estrutura de 

Concreto Armado. Curso de Arquitetura e Urbanismo, UFRGS. 2012. 

GRANDISKI, P. Perícias Judiciais. São Paulo. 1995. 

GRIMM, C. T. Masonry Cracks: Cause, Prevention and Repair. Masonry Iternational, 

1988. 

GONÇALVES, E. A. B. Estudo de patologias e suas causas nas estruturas de 

concreto armado de obras de edificação. UFRJ, 2015. 
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IPT/EPUSP/PINI, 1a edição, São Paulo, 1989. 

TOMAZEVIC, M.; APIH, V. The strengthening of Stone-masonry walls by injecting 

masonry friendly grouths. European Earthquake Engineering. Bologna, 1993. 



81 
 

VALLE, J.B.S. Patologia das alvenarias – Causas/ diagnóstico/previsibilidade. 

Belo Horizonte: UFMG, 2008. 


