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1. RESUMO 

O estudo de caso avaliará as manifestações patológicas na estrutura metálica 

da cobertura da piscina olímpica de uma instituição de ensino. O objetivo principal é 

identificar a extensão e tipologia das anomalias através de vistorias. A partir da 

coleta das informações, realizar-se-á um relatório técnico contendo recomendações 

e necessidade de manutenção. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A escolha de estruturas metálicas oferece diversas vantagens ao projetista, 

proporcionando boa ventilação ao projeto, leveza, limpeza no canteiro de obras, 

entre outros. Porém são necessários alguns cuidados, isso porque este tipo de 

estrutura está sujeita a falhas na concepção do projeto, erros de execução e falta de 

manutenção preventiva. Os danos e prejuízos podem até condenar a estrutura, 

inviabilizando todo o investimento. 

 

3. OBJETIVO 

 

3.1 . OBJETIVO GERAL 

Investigar os tipos de manifestações patológicas nas estruturas metálicas. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar vistoria técnica e posteriormente elaborar um laudo registrando as 

manifestações patológicas e especificando soluções para a cobertura da piscina de 

uma instituição de ensino. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho será feito em duas etapas: pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. Através da pesquisa bibliográfica serão obtidas 

informações teóricas, e simultaneamente será feita a vistoria da estrutura metálica 

através de um relatório fotográfico detalhado, indicando através de desenhos, os 

locais das manifestações patológicas.  

Será realizado teste de perda de massa, medindo-se a espessura do perfil 

que apresenta corrosão, verificando os limites permitidos por norma técnica da 



ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os resultados serão 

apresentados em laudo técnico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Patologia é o estudo dos problemas apresentados em uma estrutura, estes 

podem ser de diversas origens. No caso de uma estrutura metálica as manifestações 

patológicas podem ocorrer devido a falhas de projeto, a utilização de materiais de 

baixa qualidade ou inadequados para o tipo de construção, causas naturais de 

envelhecimento do aço e ações externas ambientais.  

Segundo Pravia e Betinelli (1999) as falhas humanas, em todas as etapas de 

uma construção de estrutura metálica, podem ser fundamentais para o surgimento 

de manifestações patológicas em uma estrutura. Dentre todas as causas, podemos 

citar como principal a falha de projeto. De acordo com Pannoni (2007), dificilmente 

pode-se proteger uma estrutura através de um tratamento superficial como a pintura, 

um projeto adequado é a solução mais econômica e eficiente para evitar as 

manifestações patológicas na estrutura.  

Com base nestes dados e através da realização da vistoria na cobertura da 

piscina olímpica foi possível realizar o mapeamento das áreas afetadas pela 

corrosão, que é a principal patologia em nosso estudo de caso, e identificar a origem 

do surgimento dos problemas, dentre os quais estão: falhas de projetos e execução 

nas calhas de drenagem da água da chuva, diferença de metais em chapas de 

reforço e contraventamentos, solda de má qualidade, falta de manutenção 

preventiva, entre outros. Em um ambiente agressivo com umidade constante e 

presença de produtos químicos é necessário que se tenha uma atenção especial 

com a estrutura, um acompanhamento frequente para que se evite problemas 

maiores posteriores. 

O teste de perda de massa indicará o estado da estrutura em geral. Serão 

medidos diferentes pontos da estrutura e comparados com a espessura da chapa 

em boas condições. A partir dos dados coletados a média geral de perda de massa 

da estrutura deverá estar de acordo com o permitido em norma para que assim a 

estrutura possa ser mantida e recuperada, caso contrário, haverá a necessidade de 

substituição da estrutura. 

A estrutura possui 19 pilares, sendo que 9 ficam próximos da piscina e os 

outros 10 do lado oposto, 20 vigas e um teto retrátil. A mesma foi executada há 14 



anos em aço A36/MR250 e já sofreu manutenções corretivas devido ao excesso de 

cargas. 

A partir destas informações é importante destacar que os profissionais que 

atuam na área devem ter conhecimento e experiência no assunto e iniciar a 

prevenção contra as possíveis manifestações ainda no projeto, conhecendo o 

ambiente em qual a estrutura será executada, contratando uma mão de obra 

especializada para a construção, utilizando materiais adequados e dispor as peças 

da estrutura no projeto de forma que se evitem frestas para acúmulo de umidade e 

sujeiras. 

 

6. RESULTADOS E ANÁLISES PRELIMINARES 

Em vistoria preliminar foi verificado que os pilares metálicos mais próximos da 

piscina apresentam um estado de corrosão mais avançado na base, devido a 

umidade e o contato direto com o Hipoclorito de Sódio (NaClO) usado no tratamento 

da água da piscina. Os pilares mais afastados apresentaram corrosão no topo em 

função da exposição à chuva e o contato com vapor de cloro. No caso das vigas em 

aço carbono, o fato da cobertura ser retrátil e estar frequentemente aberta, expõe as 

peças a intempéries, além do vapor de cloro em temperatura ambiente e falhas na 

execução das calhas de drenagem. 
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