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 RESUMO 

Este trabalho analisará as manifestações patológicas de uma obra paralisada 

no litoral paulista. Como objetivo está sendo feita a avaliação da estrutura em concreto 

armado e as prováveis causas de sua deterioração, bem como suas origens. 

Inicialmente foi realizada uma vistoria prévia, visual, e levantamento fotográfico 

preliminar das anomalias encontradas na estrutura, principalmente: pilares, vigas, 

lajes, alvenaria, indicando os tipos de instrumentos e ensaios necessários, bem como 

o desenvolvimento da ficha de vistoria visando o preparo do plano de diagnóstico da 

edificação. Posteriormente, serão indicadas maneiras de se evitar tais anomalias e a 

importância da manutenção no aumento da vida útil das estruturas, mantendo a 

confiabilidade de utilização e desempenho.  

Palavras-chave: Estruturas, Vistorias, Concreto Armado, Manutenção,  

Vida Útil. 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo analisará um edifício, situado na cidade de Itanhaém, litoral 

sul do Estado de São Paulo, onde a construção foi interrompida antes de serem 

concluídos os acabamentos finais. Sendo avaliadas as manifestações patológicas na 

edificação e a ação do tempo em seus componentes principais como lajes, vigas e 

pilares, analisando o emprego dos materiais, os processos construtivos, o controle de 

qualidade e se foram observadas as normas construtivas apresentadas pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas e Técnicas).  

Helene (1993) defende a necessidade da manutenção preventiva na fase de 

projeto como fator preponderante para prolongar a vida útil e o desempenho de uma 

estrutura em concreto armado, aumentando consideravelmente o custo de 

intervenções quando está atinge a vida útil de serviço ou residual. 

Construir com qualidade depende da adoção de medidas técnicas corretas 

desde o projeto até sua execução, sendo que as falhas construtivas originam-se na 

subestimação de ações elementares que melhorem o desempenho de uma 

edificação. (THOMAZ, 2001). 



OBJETIVO 

O objetivo específico do trabalho é a análise uma estrutura de concreto armado 

exposta ao tempo por longo período, sem os acabamentos necessários e manutenção 

adequada; indicando, através de um relatório final, quais as ações necessárias para 

correções, caso esta venha a ser reativada e como evitar as ocorrências de tais 

manifestações patológicas em caso de interrupção da construção. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia de trabalho será bibliográfica, exploratória e quantitativa. 

A primeira etapa identificará autores e trabalhos relevantes sobre o assunto, a 

segunda etapa realizará inspeções visuais e ensaios “in situ” para a quantificação, 

qualificação e mapeamento das anomalias encontradas, para tanto serão utilizadas 

ferramentas manuais, martelos, trenas, furadeira elétrica, marretas e talhadeiras para 

o recolhimento de amostras e uso da solução de fenolftaleínapara a realização dos 

testes da profundidade de carbonatação no concreto e revestimentos cimentícios, 

bem como, relatórios fotográficos das patologias identificadas.Na terceira etapa serão 

realizados ensaios quantitativos, em laboratório,da presença de íons de cloreto nas 

amostras retiradas no local. 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Helene (1992), Patologia é a disciplina da engenharia que estuda as 

origens, mecanismos, sintomas e causas das anomalias que ocorrem nas construções 

civis. As ocorrências de manifestações patológicas de maior incidência nas estruturas 

são: Deformações geométricas na estrutura; Manchas superficiais; Fissuras ativas e 

passivas; Corrosão de armadura; Ninhos (bicheiras); Flechas excessivas e 

Degradação química. 

A espessura da camada de concreto carbonatado encontrada na estrutura está 

sendo medida aplicando a solução de fenolftaleína, preparada segundo o CPC-

18/RILEM, sobre o concreto seco fraturado manualmente com a utilização de marreta 

e talhadeira.  

A NBR-12655/2006 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e 

recebimento –Procedimento, capitulo 5 – Requisitos para o concreto e métodos de 

verificação e sub-item 5.2.2.4. Cloretos, determina que os teores admissíveis de íons 

de cloreto no concreto armado em no máximo 0,15% sobre a massa de cimento, o 



atendimento destes parâmetros serão verificados em laboratório a partir de amostras 

de material retiradas em loco. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

            A inspeção táctil-visual realizada constatou que na execução da estrutura não 

foram observadas as recomendações da NBR 6118/2014 quanto ao cobrimento 

mínimo das armaduras, que deveria ser de 40mm segundo à classificação da 

edificação quanto à sua localização, desse modo o ingresso de cloretos que causam 

a corrosão das armaduras foi facilitada, e foi facilmente identificada devido à presença 

de manchas superficiais, trincas, fissuras e destacamentos no revestimento e no 

concreto dos elementos estruturais.  

             Os ensaios “in loco” em andamento foram concluídos no pavimento térreo, 

onde foi identificado que os pilares da fachada sul apresentam pontos com 

carbonatação superior à espessura do concreto de cobrimento do aço, sendo que na 

maioria dos pontos onde foram realizados os testes com fenolftaleína a profundidade 

de carbonatação chegou a 30mm e o cobrimento máximo não ultrapassou 25mm. 
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