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RESUMO 

O concreto é parte integrante de praticamente todas as construções, de edificações 

residenciais a grandes obras de infraestrutura, como pontes e estradas. Mesmo que 

não se apresente tão resistente quanto o aço, o concreto possui resistência a 

agressões físicas e químicas do ambiente, mostra-se de fácil execução e 

adaptabilidade a qualquer forma de construção. As manifestações patológicas 

originam-se de tal forma a provocar desconforto e insegurança aos usuários e, além 

disso, significam prenúncios de problemas mais graves que podem aparecer ao 

longo do tempo. Qualquer alteração que comprometa a estrutura ou a fisionomia de 

uma construção é considerada uma manifestação patológica. A origem das 

manifestações pode ser atribuída às falhas construtivas ou de projetos, não somente 

à ausência de manutenção. Esse trabalho objetiva uma revisão bibliográfica sobre 

as manifestações patológicas em estruturas de concreto armado. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória com levantamento de dados através de pesquisa eletrônica via 

“internet” em repositórios digitais das universidades e publicações relevantes  em 

periódicos e anais de eventos. Mesmo diante das evoluções tecnológicas na 

construção civil, ainda continuam surgindo falhas patológicas em edificações que, 

além de comprometer o desempenho, a estabilidade e a funcionalidade da estrutura, 

causam prejuízos financeiros. Então, se os problemas forem observados com 

antecedência e feitas as devidas ações corretivas, as estruturas terão um melhor 

desempenho e apresentarão menos riscos para os usuários. 

 

Palavras-chave: Patologia das construções. Concreto Armado. Fissuras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 



   

 

Concrete is an integral part of virtually every construction, from residential buildings 

to major infrastructure works such as bridges and roads. Even though it is not as 

resistant as steel, concrete is resistant to physical and chemical aggressions from the 

environment, is easy to carry out and adaptable to any form of construction. 

Pathological manifestations originate in such a way as to cause discomfort and 

insecurity to users and, in addition, they signal more serious problems that may 

appear over time. Any alteration that compromises the structure or physiognomy of a 

building is considered a pathological manifestation. The origin of the manifestations 

can be attributed to construction or project failures, not just the lack of maintenance. 

This work aims at a bibliographical review on the pathological manifestations in 

reinforced concrete structures. It is an exploratory research with data collection 

through electronic research via the “internet” in digital repositories of universities and 

relevant publications in journals and event proceedings. Even in the face of 

technological developments in civil construction, pathological failures continue to 

appear in buildings that, in addition to compromising the performance, stability and 

functionality of the structure, cause financial losses. So, if problems are observed 

early and corrective actions taken, structures will perform better and pose less risk to 

users. 

 

Keywords: Pathology of constructions. Reinforced concrete. Cracks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento acelerado da construção civil, provocou a necessidade de 

inovações que trouxeram, a aceitação implícita de maiores riscos. Mesmo que 

aceitos estes riscos em certos limites, posto que regulamentados das mais diversas 

formas, a progressão do desenvolvimento tecnológico aconteceu naturalmente, e, 

com ela, o aumento do conhecimento sobre estruturas e materiais, em particular 

através do estudo e análise dos erros acontecidos, que resultam em deterioração 

precoce ou em acidentes (SOUZA; RIPPER, 1998)  

 O concreto é parte integrante de praticamente todas as construções, de 

edificações residenciais a grandes obras de infraestrutura, como pontes e estradas. 

E ainda que existam outras opções, como estruturas em madeira ou metálica, o 

concreto armado é a técnica mais comumente utilizada para a construção de 

estruturas. Mesmo que não se apresente tão resistente quanto o aço, o concreto 

possui resistência a agressões físicas e químicas do ambiente, mostra-se de fácil 

execução e adaptabilidade a qualquer forma de construção, possui menor custo e é 

mais facilmente produzido no canteiro de obra. Devido sua versatilidade, tornou-se o 

segundo material mais consumido no mundo, perdendo apenas para água (MEHTA; 

MONTEIRO, 2014 apud CARDOSO et al, 2019) 

O concreto armado é a solução estrutural mais empregada nas construções 

brasileiras e em grande parcela das edificações dos principais países. A sua maior 

frequência de uso é justificada, principalmente, pela redução de custos envolvidos 

na sua produção, devidos aos seus materiais constituintes, à mão de obra 

empregada na etapa de execução e ao tempo despendido de projeto, normalmente 

inferior ao das estruturas de aço. Com resistências adequadas, aliadas ao 

monolitismo das vinculações dos elementos, as estruturas de concreto armado 

permitem soluções mais ousadas do que aquelas concebidas em alvenaria 

autoportante. (GONÇALVES, 2015).  

Além disso, a frequência de uso, aliada ao interesse em pesquisa do 

concreto, melhorou a sua compreensão por tecnólogos e projetistas estruturais, 

reduzindo as incertezas e otimizando seu emprego. Já em termos de durabilidade, a 

excelente resistência do concreto à água e à agressividade ambiental torna-o a 
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solução estrutural geralmente com menor índice, periodicidade ou custo de 

manutenção em relação a outras, desde que adequadamente projetada ao ambiente 

de inserção. (HELENE, 2003). 

A movimentação de estruturas é fato comprovado por diversos 

pesquisadores, ou seja, toda estrutura de concreto “trabalha”. Dessa maneira a 

mesma está sujeita a uma série de manifestações patológicas sendo elas 

consequentes de problemas de projetos e execução. (POLITO, 2006). 

As manifestações patológicas originam-se de tal forma a provocar desconforto 

e insegurança aos usuários e, além disso, significam prenúncios de problemas mais 

graves que podem aparecer ao longo do tempo. Qualquer alteração que 

comprometa a estrutura ou a fisionomia de uma construção é considerada uma 

manifestação patológica (HELENE, 2003). 

Designa-se genericamente por Patologia das Estruturas esse 

novo campo da Engenharia das Construções que se ocupa do 

estudo das origens, formas de manifestação, consequências e 

mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de 

degradação das estruturas (SOUZA; RIPPER, 1998, p.14). 

Souza e Ripper (1998) explicam que os problemas deflagrados durante o ciclo 

de vida da edificação podem ser diversos, causados tanto por envelhecimento 

natural dos materiais quanto por acidentes ocorridos durante o seu uso. Além disso, 

as ações dos profissionais e técnicos envolvidos na concepção podem induzir a 

formação de problemas, seja por falhas de projeto e execução, ou por escolha dos 

materiais empregados em obra. Isso reforça a necessidade de avaliar cada problema 

com precisão e prudência. Quanto maior a atenção na avaliação de um processo 

patológico instalado, maior será a confiança do profissional na recomendação da 

medida corretiva, portanto, no sucesso da intervenção. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

Realizar um levantamento das manifestações patológicas no concreto 

armado, suas causas e desenvolvimento.  

 

2.2. Específicos 

 

 Descrever as principais manifestações patológicas em estruturas de 

concreto armado encontrados nas publicações nacionais. 

 Identificar as origens das manifestações patológicas do concreto 

armado. 

 Apontar as características de cada tipo de manifestação para que 

possam ser reconhecidas, reforçadas e recuperadas. 
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3. METODOLOGIA  

 

A metodologia usada nesse trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza 

básica do tipo exploratória, que consiste em levantar dados sobre o tema e tem seu 

desenvolvimento baseado em uma revisão bibliográfica geral sobre as 

manifestações patológicas encontradas nas estruturas de concreto armado.  

O levantamento de dados e informações se deu através de pesquisa 

eletrônica via “internet”. Também foram realizadas buscas nos repositórios digitais 

das universidades nas teses, dissertações e publicações relevantes em periódicos e 

anais de eventos. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

As estruturas de concreto armado podem sofrer deteriorações, resultando em 

diversas categorias de manifestações patológicas, como a corrosão, a carbonatação, 

as fissuras, trincas e a reação álcali-agregado (RAA). 

4.1. Corrosão 

Para Botelho e Marchetti (2004, p. 67), a corrosão do concreto armado pode 

estar associada a fatores físicos, biológicos, químicos ou mecânicos. Na pasta de 

cimento e no agregado, a deterioração predominante é por ação química, enquanto 

na armadura a corrosão ocorre por ação eletroquímica.  

Á corrosão pode manifestar-se de diferentes formas, sendo a corrosão 

generalizada e a puntiforme os casos mais comuns. A primeira, em geral, não 

provoca danos muito graves por afetar toda a extensão da armadura. A segunda, por 

se concentrar em pontos específicos, acaba sendo mais danosa causando a perda 

do desempenho estrutural, podendo acarretar uma ruptura frágil em seção definida 

sem aviso. (HELENE, 2003).  

Os efeitos degenerativos provenientes da corrosão levam a um 

comprometimento da segurança estrutural ao longo do tempo, e manifestam-se na 

forma de manchas superficiais, seguidas por fissuras, destacamento do concreto de 

cobrimento, redução da seção das armaduras com frequente seccionamento de 

estribos e eventual perda de aderência das armaduras principais (RIBEIRO, 1999). 

As armaduras de aço do concreto armado são protegidas contra a corrosão 

pelo fenômeno da passivação do aço, devido a grande alcalinidade do concreto, 

onde o pH da água existente nos poros atinge valores superiores a 12,5, formando 

na superfície das barras de aço uma camada microscópica impermeável de óxido de 

ferro, que constitui a chamada película passivadora. (FUSCO, 2008). 

A corrosão das armaduras no concreto somente poderá ocorrer se a película 

passivadora for destruída, o que pode acontecer de forma generalizada em 

consequência das seguintes causas: redução do pH abaixo de 9, por consequência 
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da carbonatação da camada de cobrimento da armadura; presença de íons cloretos 

ou de poluição atmosférica acima de um valor crítico; lixiviação do concreto na 

presença de fluxos de água que perolem através de sua massa (FUSCO, 2008). 

Para que as armaduras de aço do concreto sofram corrosão, é preciso a 

presença de umidade e oxigênio. Portanto, não haverá corrosão se o concreto 

estiver totalmente seco ou totalmente saturado. Além desses fatores, para que se 

inicie a corrosão, é preciso que haja a despassivação da armadura, o que ocorre, 

frente a pelo menos uma das duas condições básicas seguintes: presença de 

cloretos em quantidade suficiente; diminuição da alcalinidade do concreto, que 

ocorre principalmente pelas reações de carbonatação. (CASCUDO, 2005) 

A corrosão eletroquímica ou aquosa é a que traz problemas às obras civis, 

segundo Cascudo (1997), “trata-se de um ataque de natureza eletroquímica, que 

ocorre em meio aquoso, como resultado da formação de uma pilha ou célula de 

corrosão, com eletrólito e diferença de potencial entre trechos da superfície do aço”. 

O eletrólito que se constitui de uma solução carregada ionicamente, forma-se a partir 

da presença de umidade no concreto. 

Diferentes intensidades de adensamento do concreto, diferenças de 

aerações, de umidade ou de concentrações salinas ocasionam a diferença de 

potencial. (SILVA, 2006). 

Essas pilhas se caracterizam pela existência de uma área anódica, onde se 

tem a redução de seção devido à reação de oxidação, e pela presença de uma área 

catódica, onde ocorre a reação de redução de oxigênio. Ambas as reações 

eletroquímicas (reações red-oxi) ocorrem simultaneamente e não ocorre uma sem a 

existência da outra (CASCUDO 2005). 

Em síntese, para ocorrer a corrosão eletroquímica há necessidade de quatro 

elementos: o condutor que pode ser a própria barra de aço que integra a armadura; 

a água que serve para constituir o eletrólito e conduzir os íons; o oxigênio necessário 

para a formação dos produtos de corrosão e uma Diferença de Potencial (DDP) 

entre dois pontos para formar uma região anódica e outra catódica, conforme mostra 

a Figura 1 (MEIRA, 2017). 
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Figura 1 - Representação de uma pilha de corrosão com um mesmo metal 

 

Fonte: MEIRA, 2017 

 

A corrosão do aço é uma das principais manifestações patológicas em 

concreto armado. Sua detecção precoce pode evitar tanto custosos reparos quanto 

danos aos usuários. Pode ser entendida como a interação destrutiva de um material 

com o meio ambiente, nas temperaturas usuais, acima de 5 °C e abaixo de 65 °C, 

como resultado de reações deletérias de natureza química ou eletroquímica, 

associadas ou não a ações físicas ou mecânicas de deterioração (SILVA; SALES, 

2013).  

 

4.2. Carbonatação 

 

Segundo Gonçalves (2015, p. 829) define carbonatação como “um processo 

físico-químico de neutralização da fase líquida intersticial do concreto, saturada de 

hidróxido de cálcio e de outros compostos alcalinos hidratados” . 

O excesso de cálcio existente nos silicatos anidros constituintes dos cimentos 

é liberado na forma de hidróxido Ca(OH)2, que após o endurecimento, parte fica em 

forma de cristais e parte dissolvido na água contida nos poros; este no que lhe 

concerne garante a elevada alcalinidade no interior do concreto, com pH superior a 
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12,5. No entanto, os gases ácidos encontrados na atmosfera, tais como o gás 

sulfídrico (H2S), o dióxido de enxofre (SO2) e principalmente o gás carbônico (CO2), 

podem produzir reações de neutralização do concreto causando a redução do pH a 

valores inferiores a 9 e tornando-se possível a dissolução da película passivadora de 

óxido de ferro que reveste as armaduras do concreto (CASCUDO, 2005).  

A carbonatação ocorre então, quando o CO2, do ar ou contido em água 

agressivas, penetra na superfície exposta da peça de concreto, e por difusão através 

do ar chega até os poros úmidos se combinando com o hidróxido de cálcio, 

Ca(OH)2,formando o carbonato de cálcio, CaCO3, insolúvel. Esta transformação do 

hidróxido em carbonato é acompanhada pela redução do pH do meio úmido interno 

(SILVA;SALES,2013). 

 

Figura 2 - Representação do avanço da frente de carbonatação e alteração do pH 

do concreto no tempo 

 

Fonte: MONTEIRO, 2005 

 

Felizmente a carbonatação é um processo lento. Inicialmente a profundidade 

de carbonatação aumenta com grande rapidez, atenuando-se com o tempo, devido à 

hidratação crescente do cimento e também do próprio carbonato de cálcio (CaCO3) 

que preenche os poros superficiais, dificultando o acesso do CO2 ao interior do 

concreto (CASCUDO, 1997).  
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Segundo Cascudo (1997), o processo ocorre em várias etapas envolvendo 

diversas reações secundárias, embora o carbonato de cálcio seja sempre um dos 

produtos finais. O avanço do processo de carbonatação pode ser mais bem 

compreendido através da Figura 3. 

 

Figura 3 – Explicação do Avanço do processo de carbonatação 

 

 

Fonte: CASCUDO, 1997 

 

  

4.3. Fissuras e trincas 

As fissuras e trincas são aberturas que surgem nas edificações como um 

mecanismo de alívio de tensões provenientes da movimentação dos materiais e de 

seus componentes, elas aparecem quando os esforços solicitantes nos materiais ou 

em suas conexões forem maiores que os esforços resistentes (THOMAZ, 1989). 

As fissuras podem ser definidas como descontinuidades de pequena abertura 

induzidas pela ação de forças que provocam o aparecimento de tensões de tração 

que superam a capacidade resistente do material componente da estrutura. Por isso 

é fundamental atentar para todos os sinais de que a estrutura possa estar se 

comportando de forma inadequada. Um dos sintomas mais comuns e visíveis 

consiste na ocorrência de perda de integridade pela fissuração. Nesses casos é 
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fundamental mapear o quadro fissuratório e monitorar a evolução das fissuras para 

que se possam avaliar quais as causas e os efeitos da perda de integridade (SILVA 

FILHO; HELENE, 2011). 

A instrumentação das fissuras, para fins de controle da evolução de sua 

abertura, pode ser efetuada usando diferentes técnicas, como indicado na Figura 4. 

Figura 4 – Formas de instrumentação para controle da abertura de fissuras 

 

Fonte: SILVA FILHO; HELENE, 2011 

          Uma das técnicas mais simples é o selo de gesso que consiste em 

monitorar a fissura através de uma fina lâmina de gesso, aplicada de forma normal 

na fissura. Como o gesso é um material muito frágil e de pequena resistência, 

qualquer movimentação da fissura causa a ruptura do selo. O problema é que essa 

técnica não pode ser aplicada ao ar livre e não permite acompanhar a evolução da 

abertura de fissura. Outra técnica também utilizada é a lâmina de vidro fixada com 

adesivo, que se rompem quando ocorre a movimentação da fissura. Cabe salientar 

que tanto o selo de gesso quanto as lâminas de vidro deverão ser fixados sobre o 

elemento resistente e nunca sobre o revestimento. A fixação deverá ser anotada ao 

lado do selo de gesso ou da lâmina de vidro (SILVA FILHO; HELENE, 2011). 
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As fissuras podem ser consideradas como a manifestação patológica 

característica das estruturas de concreto e chama a atenção para o fato de que algo 

de anormal está acontecendo (BOTELHO, 2004) 

De acordo com Polito (2006), as fissuras são indesejáveis e antiestéticas. 

Além de causar um efeito psicológico negativo, essas manifestações patológicas 

geram gastos para efetuar os reparos. 

A causa da fissura é o primeiro passo para a tomada de decisão sobre o tipo 

de tratamento a ser utilizado, se há ou não a necessidade de se executar reforços 

estruturais na peça fissurada ou, em casos extremos, se a peça está condenada a 

demolição (SOUZA e RIPPER, 1998). 

As trincas em elementos estruturais de concreto armado inspiram maiores 

cuidados na análise das causas e nas possíveis soluções pois algumas fissuras 

podem ser desprezadas ou tratada após um correto diagnóstico dos motivos que a 

geraram. Outras fissuras precisam receber um tratamento especial para resolver o 

problema corretamente (BOTELHO, 2004).  

Podem-se diferenciar as fissuras devido ao carregamento, que são causadas 

por ações diretas de tração, flexão ou cisalhamento e que ocorrem nas regiões 

tracionadas, e as fissuras que são causadas por deformações impostas, tais como 

variação de temperatura, retração e recalques diferenciais (HELENE, 1988).     

Os tipos de trincas mais nocivos são as estruturais, que causam uma 

deformação excessiva da estrutura e fazem com que a base da edificação ceda, 

geralmente como resultado de um choque, sobrecarga ou movimentação da laje e 

viga. (SACHS, 2015).  

Outro problema é o recalque da fundação, provocado pelo mau 

dimensionamento do imóvel ou mudanças de características do terreno no entorno, 

como a construção de um prédio ao lado de uma casa. O problema é comum em 

obras do Metrô. A acomodação do terreno prejudica a fundação, e a solução é 

reforçá-la. (SACHS, 2015). 

Com relação às trincas estruturais, o ideal, antes de qualquer ação corretiva, 

é atacar a causa. Dependendo do problema, a solução é reforçar a fundação, 

estrutura ou trocar a alvenaria. Já as superficiais, geralmente, são causadas por 
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retração hidráulica, provocada pela falta ou excesso de hidratação do concreto. A 

argamassa no sol ou vento perde água muito rapidamente, outro problema comum é 

a retração térmica, aquecimento ou resfriamento do material na cura (THOMAZ, 

1989). 

As fissuras podem ainda ser ativas ou passivas. As ativas abrem e fecham de 

acordo com a temperatura e carregamento e devem ser tratadas com produtos 

elásticos. Para as passivas, os mais indicados são produtos rígidos 

(BOTELHO,2004). 

  

4.4. Reação Álcali-Agregado (RAA) 

 

Entre as possíveis causas da redução da durabilidade e deterioração das 

estruturas de concreto, a reação álcali-agregado (RAA) tem sido motivo de 

preocupações ao meio técnico nacional. (FUSCO, 2008). 

A reação Álcali-Agregado é uma reação química e desenvolve-se entre 

os hidróxidos alcalinos (normalmente proveniente do cimento), minerais 

reativos (agregados graúdos ou miúdos) e a presença da água. Reagem entre si, 

produzindo um gel, causando um quadro fissuratório na estrutura de concreto. 

(CASCUDO, 2005) 

A RAA, resumidamente, consiste em reações químicas que ocorrem entre 

agregados reativos e os hidróxidos alcalinos dissolvidos na solução dos poros do 

concreto, gerados na fase de hidratação do cimento. Como resultado da reação 

álcali-agregado forma-se um gel higroscópico expansivo, podendo gerar expansão, 

fissuração, exsudação de gel e pipocamentos (pop-out) no concreto, com redução 

de resistência e módulo de deformação, além de movimenta0ções diferenciais nas 

estruturas. (FIGUEIREDO, 1989).  

Os fatores distintos interagem influenciando no mecanismo da RAA. Para o 

desenvolvimento desta reação deverá haver as presenças simultâneas de um 

agregado reativo, de álcalis em concentração suficiente, da água, do meio ambiente 

fornecendo umidade e de temperaturas altas que irão atuar na cinética da reação. 

(SANTOS, 2014.).  
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Para mitigar o aparecimento da reação o primeiro passo será a identificação 

quanto à reatividade do agregado graúdo e miúdo. Os agregados reativos possuem 

em sua composição fases mineralógicas silicosas suscetíveis à reação com os 

álcalis solúveis no concreto. (SANTOS, 2014). 

 

4.5 Reparos dos Problemas  

 

Pode-se avaliar que a detecção precoce da corrosão pode reduzir os custos 

de reparação, bem como evitar grandes consequências, como o colapso das 

estruturas e danos pessoais. A detecção da corrosão é difícil nos estágios iniciais, 

ainda mais quando feita de forma não destrutiva, pois, normalmente, a inspeção 

desse problema ocorre quando já existem sinais externos no concreto ou este está 

muito deteriorado, o que representa um cenário desfavorável e indesejável 

(BOTELHO & MARCHETTI, 2004). 

A solução realcalinizadora de concreto é composta de eletrólitos alcalinos e 

deve ser aplicada diretamente sobre o concreto carbonatado, permitindo a difusão 

natural de íons hidroxilas, provocando a realcalinização do concreto, recuperando a 

passividade e restituindo proteção às barras de aço (GENTIL,2007). 

As fissuras em concreto podem ser reparadas com cimento geopolimérico a 

base de metacaulim. Cimentos geopoliméricos, são obtidos por meio da reação 

química entre metal alcalino e pós de silicatos, formando redes tridimensionais de 

aluminossilicatos amorfos, tem como característica, elevada durabilidade, baixa 

retração, boa resistência aos ácidos, boa resistência ao fogo, baixa condutividade 

térmica e resistência em elevadas temperaturas. (GENTIL, 2007) 

O aglomerante geopolimérico apresenta desempenho mecânico semelhante 

ao da resina epóxi, para recuperação da fissura. Conclui-se que o reparo com 

cimento geopolimérico pode ser considerado eficiente para recuperação de fissuras 

(BASTOS, 2006).  

Os principais métodos de reparos nas fissuras podem ser feitos por meio de 

injeção, selagem e costura. As fissuras com abertura superior a 0,1 mm devem ser 

injetadas, procedimento que é sempre feito sob baixa pressão (< 0,1 MPa), com 
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exceção dos casos em que as aberturas já são superiores a 3,0 mm e não muito 

profundas, quando é admissível o enchimento por gravidade. Entende-se por injeção 

a técnica que garante o perfeito enchimento do espaço formado entre as bordas de 

uma fenda, independentemente de se estar injetando para restabelecer o 

monolitismo de fendas passivas, casos em que são usados materiais rígidos, como 

epóxi ou grouts, ou para a vedação de fendas ativas, que são situações mais raras, 

em que se estarão a injetar resinas acrílicas ou poliuretânicas (SOUZA; RIPPER, 

1998). A Figura 5 ilustra essa técnica. 

Figura 5 - Injeção de fissura 

 

Fonte: SOUZA; RIPPER, 1998. 

A selagem é a técnica de vedação dos bordos das fissuras ativas pela 

utilização de um material necessariamente aderente, resistente mecânica e 

quimicamente, não retrátil e com módulo de elasticidade suficiente para adaptar-se à 

deformação da fenda. Quando utilizado o mastique como selante, é necessária a 

prévia colocação, no fundo do entalhe, de um cordão de poliestireno extrudado (ou, 

nos casos de menor movimentação, de uma mangueira plástica), que além de servir 

como material de pré-enchimento (limitando a quantidade de selante a ser utilizado), 

impedirá também que o mastique venha a aderir ao fundo da fissura, o que 

comprometeria não só a sua durabilidade, mas o seu próprio trabalho (SOUZA; 

RIPPER, 1998). A técnica de selagem pode ser vista na Figura 6. 

 



25 

 

Figura 6 - Vedação de fendas de grande abertura com mastique 

 

Fonte: SOUZA; RIPPER, 1998. 

Nos casos de fissuras ativas e em que o desenvolvimento delas acontece 

segundo linhas isoladas e por deficiências localizadas de capacidade resistente, 

poderá vir a ser conveniente a disposição de armadura adicional, de forma a resistir 

ao esforço de tração extra que provocou a fendilhação. Em função do seu aspecto e 

de seu propósito, estas armaduras são chamadas grampos, sendo este o processo 

de costura das fendas (SOUZA; RIPPER, 1998). 

As etapas de execução da técnica de costura de fissuras são: sempre que 

possível descarregamento da estrutura, pois o processo em questão não deixa de 

ser um reforço; execução de berços na superfície do concreto, para assentamento 

das barras de costura; a execução de furação no concreto para amarração das 

extremidades dos grampos, sendo estes buracos devidamente cheios com adesivo 

apropriado (SOUZA; RIPPER, 1998). 

O grampeamento ou costura, como ilustrado na Figura 7, deve ser, sempre e 

necessariamente, posterior à injeção a colocação dos grampos e complementação 

dos berços executados com o mesmo adesivo utilizado para a selagem e as fendas 

devem ser costuradas nos dois lados da peça, se for o caso de se estar lidando com 

peças tracionadas (SOUZA; RIPPER, 1998). 
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Figura 7 - Reparo de uma fissura por costura 

 

Fonte: SOUZA; RIPPER, 1998. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que as manifestações patológicas podem surgir na fase de projeto, 

na fase de execução e durante o uso da edificação. Todos os tipos de edificações 

estão sujeitos ao longo de sua vida útil, a sofrerem efeitos indesejáveis de 

problemas patológicos, o que pode interferir na qualidade do produto no que se 

refere à estética ou nos aspectos funcional e estrutural.  

 A origem das manifestações patológicas pode ser atribuída às falhas 

construtivas ou de projetos, como também à ausência de manutenção das 

estruturas. Mesmo diante das evoluções tecnológicas na construção civil, ainda 

continuam surgindo falhas patológicas em edificações que, além de comprometer o 

desempenho, a estabilidade e a funcionalidade da estrutura, causam prejuízos 

financeiros. Então, se os problemas forem observados com antecedência e feitas as 

devidas ações corretivas, as estruturas terão um melhor desempenho e 

apresentarão menos riscos para os usuários. 

 Existem várias pesquisas sobre o tema como o uso de aglomerante 

geopolimérico a base de metacaulim que apresenta desempenho mecânico 
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semelhante ao da resina epóxi, para recuperação da fissura, como também tem o 

método de injeção para recuperação de fissuras com abertura superior a 0,1 mm. 
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