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INTRODUÇÃO 

A resistência e a durabilidade dos materiais e das estruturas de uma edificação 

estão diretamente ligadas ao seu processo de projeto e execução. No entanto, faz 

necessário compreender que as edificações por mais resistentes e duradoras que possam 

ser não possuem uma vida útil eterna. Vários fatores como: deterioração, erros de projeto, 

má execução e conservação podem comprometer a estrutura de uma edificação, seja ela 

em concreto armado, madeira, aço ou qualquer outro material. Pensando em uma maior 

durabilidade para esses materiais, são propostos a arquitetos e engenheiros e demais 

profissionais, pesquisas relacionadas à prevenção e tratamentos de patologias. O 

presente trabalho produziu um estudo que abordou três materiais muito utilizados na 

construção civil atual: o Concreto Armado, o Aço e a Madeira. O material produzido pode 

então ser usado como fonte de pesquisa para arquitetos, engenheiros, restauradores, 

estudantes ou pesquisadores de interesse ao tema. 

OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo geral criar um Banco de Dados com as principais 

patologias relacionadas as estruturas em concreto armado, aço e madeira, apresentando 

suas origens, espécies, características, efeitos nos materiais, nas estruturas, entre outros. 

Deste modo o trabalho poderá ser usado como fonte de pesquisa para interessados na 

área de recuperação, reforço e restauração de edifícios, sendo estes históricos ou não. 

Seu uso atenderá tanto a área acadêmica, como fonte de pesquisa, quanto a área 

executiva na construção civil. O Banco de Dados se torna também referência bibliográfica 

para pesquisas relacionadas a diferentes áreas como: sustentabilidade, durabilidade, 

analises de matérias, sistemas construtivos, sistemas estruturais, designs de interiores ou 

exteriores, restauração, entre outros. 

METODOLOGIA 

Para que o objetivo da pesquisa fosse alcançado fez-se necessário um 

levantamento bibliográfico amplo sobre trabalhos realizados na área em estudo. Deste 

modo realizou-se: 

- Amplo levantamento bibliográfico durante toda a pesquisa; 

- Revisão de trabalhos anteriores desenvolvidos dentro da área em estudo; 

- Pesquisas de campo em edificações do tipo; 

- Busca e pesquisa por profissionais dessa área de prevenção e restauração de 

edifícios em Concreto Armado, Aço e Madeira; 
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- Levantamento das principais causas ou agentes de degradação nas edificações. 

DESENVOLVIMENTO 

Para a realização deste trabalho contou-se com uma revisão bibliográfica, onde 

foram estudas bibliografias nacionais e internacionais. Os estudos bibliográficos serviram 

como base para a produção das demais fases da pesquisa, além de dar suporte para o 

aluno para a fase final do projeto. Após a revisão bibliográfica foi feito o levantamento das 

principais patologias das estruturas em concreto armado, aço e madeira. Já na fase 

intermediaria da pesquisa o levantamento se tornou mais detalhado. Após o levantamento 

das patologias elaborou-se então técnicas que visam o tratamento das peças em cncreto 

armado aço e madeira. A parir de então, iniciou-se o relatório que pode ser usado como 

fonte de pesquisa para acadêmicos e profissionais de áreas afins como o tema estudado. 

RESULTADOS 

CONCRETO ARMDO 

A Tabela 1 expõe as principais causas, mecanismos e sintomas de uma estrutura 

de concreto armado. 

Tabela 1 – Principais Causas, mecanismos e sintomas da deterioração do concreto armado. 

CAUSA DA 

DETERIORAÇÃO 

MECANISMO DE 

DETERIORAÇÃO 
SINTOMAS 

MATERIAL 

AFETADO 

MECANICA 

Acidentes imprevisíveis 

Fissuração e lascamento Concreto e 

armadura 

Recalque diferencial das 

fundações 

Choques e impactos 

FÍSICA 

Desgaste superficial Desgaste superficial do concreto 

Concreto 

 

Cristalização dos sais nos poros 

do concreto 
Fissuração e lascamento do concreto 

Retração hidráulica do concreto 

Fissuração do concreto Dilatação térmica 

Retração térmica 

Ação do fogo por incêndio 

Fissuração, desidratação de cimento, 

expansão dos agregados, ruptura e 

colapso da armadura 

Concreto e 

armadura 

QUIMICA 

Reação alcalino agregado Expansão e fissuração do concreto 

Concreto 

Ataques por sulfatos 

Decomposição química da pasta, 

despassivação do aço, desintegração, 

perda de resistência e de massa do 

concreto 
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Ataques por ácidos 

Decomposição química, 

despassivação do aço, expansão 

fissuração, desagregação do concreto 

Concreto e aço 

Água pura 

Decomposição química, dissolução e 

lixiviação da pasta de cimento, 

eflorescência, estalactite 

Concreto 

Carbonatação 
Redução progressiva do PH do 

concreto e despassivação 

Concreto no 

inicio e 

posteriormente 

aço 

Ataques por cloretos 

Despassivação do aço, 

posteriormente corrosão, das 

armaduras 

Inicialmente no 

aço 

posteriormente 

no concreto ELETROQUIMICA Corrosão das armaduras 

Deterioração e perda de seção do 

aço, expansão fissuração, lascamento 

do concreto 

Fonte: Adaptado de Andrade (2005), Andrade e Silva (2005) e Maurício Ruas Gouthier dos Santos (2011) 

 

PRINCIPAIS METODOS DE TRATAMENTO 

POR SUBSTIRUIÇÃO DE ARGAMASSAS, GROUT OU CONCRETO  

Após o corte e limpeza das armaduras, ou sua substituição, quando for necessário, 

deve-se recompor a área. A recomposição pode ser feita com argamassa, graute ou 

concreto (RIPPER e SOUZA, 1998). 

INJEÇÃO DE FISSURAS 

A escolha do material e sua aplicação devem ser feita por profissionais treinados e 

experientes, pois são fatores fundamentais para o sucesso da técnica. A escolha da 

bomba de injeção dependerá da espessura e profundidade da fissura. 

SELAGEM DE FISSURAS 

Esse método consiste na vedação dos bordos de fissuras ativas, para isso utiliza-

se um material que seja necessariamente aderente, resistente e que seja flexível o 

bastante para se adaptar a deformação da fenda. Essa técnica é recomendada para 

fissuras com aberturas entre 10mm e 30mm. Para as fissuras menores que 10mm 

recomenda-se a injeção de fissuras (RIPPER e SOUZA, 1998). 

TECNICAS ELETROQUIMICAS  

Segundo Monteiro (2005), as técnicas eletroquímicas de proteção e reparo em 

estruturas deterioradas por meio de corrosão em armadura são: proteção catódica, 

extração eletroquímica de cloretos e realcalinização. Para Gonçalves (2003), essas 

técnicas consistem em aplicar uma corrente elétrica contínua entre a armadura (com 
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função de catodo), e um eletrodo auxiliar externo (com função de anodo), sendo que as 

principais diferenças estão na densidade de corrente aplicada e na duração do 

tratamento. 

MADEIRA 

A Tabela 2 mostra as principais causas, mecanismos e sintomas da deterioração 

da madeira. 

Tabela 2 – Principais Causas, mecanismos e sintomas da deterioração da Madeira. 

CAUSA DA 

DETERIORAÇÃO 

MECANISMO DE 

DETERIORAÇÃO 
SINTOMAS 

MATERIAL 

AFETADO 

MECANICA 

Acidentes imprevisíveis 

Fissuração e 

lascamento 
Peças em madeira Recalque diferencial das fundações 

Choques e impactos 

FÍSICA Condições climáticas 

Alteração da cor e a 

superfície da madeira 

(tornando-a áspera) 

causando rachaduras e 

defeitos. 

Madeira 

QUIMICA 

Contato com substancias  químicas 

como ácidos, óxidos de ferro, 

dióxido de enxofre, sais de sódio, 

etc., 

Amolecimento e 

desfibrarão. 

Madeira (geralmente 

em pisos de fabricas 

de produtos 

químicos, em peças 

que ficam em 

contato com 

ferragens ou em 

madeiras que foram 

pintadas com tintas 

que possuem 

excesso de ácidos 

ou álcalis) 

UMIDADE 
Variação de temperatura e contato 

com umidade 

Abertura de fissuras, 

variação da forma da 

secção transversal, 

aberturas de juntas 

Peças em madeira 

ATAQUES BIOLOGICOS 

Organismos xilófagos, como 

fungos, insetos, moluscos, 

crustáceos e bactérias 

Furos na madeira, 

decomposição da 

madeira, manchas, 

mudança de cheiro, 

mudança de densidade 

da madeira, 

amolecimento, bolores e 

podridão. 

Madeira 

Fonte: Adaptado Mendes e Alves (1998) e Bertolini (2006) 

PRINCIPAIS MÉTODOS DE TRATAMENTOS 
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Antes do tratamento da madeira é importante lembrar que Arquitetos e 

Engenheiros, ainda na concepção do projeto, seja esse arquitetônico ou estrutural, devem 

remover as possíveis causas de degradação, sendo a umidade a principal delas. Bertolini 

(2006) diz que favorecer a circulação de ar em telhados de madeira que, com o tempo, 

podem vir a ter infiltrações de água, é uma solução que manterá as peças de madeira em 

condições secas, diminuindo assim a degradação por umidade. Já em apoios de viga, 

Bertolini (2006) diz que é importante evitar o contato direto da peça de madeira com a 

alvenaria úmida, sendo que esse contato pode ser evitado com matérias impermeáveis. 

O tratamento nas madeiras tem-se mostrado eficiente na maioria dos caos, sendo 

esses tratamentos resultaram de muitos anos de experiência que contribuíram e ainda 

contribuem para o tratamento de hoje. Atualmente, existem diversos métodos de 

tratamento da madeira, no entanto aqui se pretende destacar os mais usados 

mundialmente. Segundo Mendes e Alves (1998), os métodos podem se dividir em dois 

grupos, sendo esses métodos sem pressão e com pressão. 

Métodos Sem Pressão 

FUMIGAÇÃO 

A fumigação ou o expurgo é recomendado no combate a insetos que estão 

deteriorando peças de madeira raras ou moveis ornamentais, onde se há uma grande 

preocupação com a aparência da madeira bem como seu revestimento. O método 

consiste na vedação da peça de madeira por uma lona plástica e a aplicação de um gás 

(de folsfina ou de brometo) no interior da lona. O gás retido na lona penetra na madeira, 

eliminando os insetos (MENDES e ALVES, 1998). 

PULVERIZAÇÃO 

No processo de pincelamento ou pulverização o preservativo é aplicado na 

superfície da madeira por meio de uma broxa ou pulverizador. Esse processo apresenta 

uma maior fixação, tendo maior resistência à lixiviação. 

IMERSÃO 

A imersão simples é recomendada para madeira estrutural, sendo bastante eficaz 

na fabricação de móveis, de peças destinadas a portas e janelas. O método consisti na 

imersão curta (minutos ou segundos) da madeira em um tanque com preservativo. O 

processo é muito usado na prevenção de machas em madeiras recém-serradas e oferece 

uma prevenção maior do que o Pincelamento ou Pulverização, pois penetra melhor nas 

rachaduras e aberturas do tipo na madeira. Além disso, estima-se que o método aumente 
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em 4 anos a vida útil da madeira. Já a imersão em longo tempo é feita a imersão da 

madeira em um tanque com preservativo durante dias ou semanas. Recomenda-se a 

imersão durante um período de no mínimo 10 dias. No entanto, isso pode variar de 

acordo com a espécie e dimensão da madeira (MENDES e ALVES, 1998). 

BANHO QUENTE – FRIO 

Nesse processo a madeira é submersa em uma solução preservativa aquecida a 

uma temperatura entre 90° a 110°C por um período de 6 horas, logo após é retirada e 

deixada em temperatura ambiente por no mínimo 2 horas. A mudança de temperatura 

provoca a expulsão parcial do ar existente no interior das células da madeira. No Brasil , 

esse processo foi bastante usado por indústrias fabricantes de postes e dormentes 

preservados. Atualmente, esse processo foi substituído por processos com pressão, no 

entanto no tratamento de mourões na zona rural o banho quente-frio ainda é usado 

(MENDES e ALVES, 1998). 

DIFUSAO 

Nesse processo a madeira ainda verde é submersa em soluções preservativas 

hidrossolúveis. Após o banho, a madeira deverá ser colocada a sombra para que assim 

haja uma distribuição homogênea dos preservativos. Para esse método recomenda-se 

que a madeira esteja com um alto conteúdo de umidade, pois assim a difusão não será 

interrompida. Deve-se evitar a secagem rápida da madeira, pois isso pode interromper 

movimento de capilaridade, devido ao aparecimento de bolhas de ar nos capilares. 

(MENDES e ALVES, 1998). 

PROCESSO DE BOUCHERIE 

O processo é muito usado no tratamento de postes e geralmente é feito na madeira 

recém-derrubada e ainda com casca. Nesse processo, coloca-se a madeira levemente 

inclinada, sendo que o lado de maior diâmetro fique na parte mais alta. Coloca-se então 

bolsas ou tampões com mangueiras que se conectam a solução preservante (geralmente 

se usa sulfato de cobre ou sais de wolman). Através da gravidade, o preservativo penetra 

na madeira e empurra a seiva presente na madeira para fora. Após o processo, a madeira 

deve ser descascada e submetida a um processo de tratamento superficial, de 

preferência imersão (MENDES e ALVES, 1998). 

SUBSTITUIÇÃO DA SEIVA 

O método consiste em colocar a madeira na posição vertical em um tanque com 

substância preservativa. Recomenda que a substância esteja com 40cm de nível para 
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peças pequenas e 80cm para peças grandes (mais de 6 metros), seno necessário ainda 

manter o nível constante, com reposição de preservativo em um prazo médio de 2 dias. A 

superfície líquida deve ser protegida da evaporação por meio de uma camada de óleo e a 

secagem deve ser feita em ambiente ventilado (MENDES e ALVES, 1998). 

MÉTODO COM PRESSÃO 

O processo que é o mais utilizado no mundo se faz em usinas e com mão de obra 

especializa. O método, quando comparado com os métodos sem pressão, se mostra mais 

eficiente, no entanto se torna mais caro. O processo é feito de diferentes maneiras, como, 

o processo Bthell (célula cheia), Rueping (célula vazia), Lowry (celua vazia) e MSU 

(MENDES e ALVES, 1998). 

AÇO 

A pesquisa realizada demonstrou que a corrosão é o principal fator de degradação 

das estruturas em aço, sendo que esse processo de degradação das estruturas pode 

decorrer de diferentes fatores. 

PRINCIPAIS PATOLOGIAS 

CORROSÃO 

No setor da construção civil, grande parte das estruturas metálicas são expostas a 

atmosfera, sendo esse fator fundamental para o processo de corrosão. A corrosão de 

uma estrutura metálica por meio da umidade ocorre quando a superfície da mesma se 

encontra molhada, sendo a água produzida através da condensação suficiente para a 

corrosão. 

Em relação aos tipos de corrosão metálica, Bertolini (2006) destaca que as 

consequências da corrosão estão ligadas ao modo como ocorre o ataque. 

A corrosão uniforme ocorre na mesma velocidade em toda a superfície do material 

metálico. Segundo Bertolini (2006), “a conseqüência deste ataque é o adelgaçamento da 

parede do elemento metálico”. A escolha de materiais que apresentam uma velocidade de 

dissolução suficientemente baixa e a aplicação de revestimentos metálicos ou tintas são 

métodos de preventivos a corrosão uniforme. 

Os ataques localizados em áreas especificas levam a formação de pequenas 

cavidades que penetram no metal e podem levar a perfuração da peça metálica 

(BERTOLINI, 2006). 

AÇÃO CONJUNTA DA CORROSÃO E UM FATOR MECÂNICO 
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Caracteriza-se por “ataque localizado ou fratura devido a ação sinérgica de um 

fator mecânico e da corrosão.” Pode manifestar-se como corrosão-erosão, corrosão sob 

tensão e corrosão fadiga. A interação entre a ação agressiva do ambiente e a ação 

mecânica de uma solicitação de tração pode levar a ativação e/ou propagação de 

fissuras. As fissuras produzidas podem ter consequências estruturais muito graves, pois 

podem levar a ruptura de uma peça estrutural. As fissuras são orientadas a perpendicular 

a solicitação de tração e podem aumentar rapidamente seu tamanho (BERTOLINI, 2006). 

CORROSAO EM FRESTAS 

Ocorre quando a presença de frestas no encontro de uma peça com outra. Nesses 

casos, a fresta pode ser pequena para a entrada de oxigênio, no entanto grande o 

suficiente para a entrada de soluções agressivas presente no ambiente. 

CORROSAO FADIGA 

Esse tipo de corrosão é fenômeno de envelhecimento dos materiais metálicos. 

Esse processo se manifesta com a ativação e propagação das fissuras sob a ação 

simultânea de um ambiente agressivo e de uma solicitação de tração (BERTOLINI, 2006). 

CORROSAO ATMOSFERICA DOS AÇOS 

Esse tipo de corrosão ocorre quando a superfície da peça metálica se encontra 

molhada, no entanto a condensação de umidade do ambiente pode vir a formar um “véu 

de água” que é suficiente para desencadear o processo de corrosão. Em ambiente 

marinho ou em zonas onde se encontram sais de degelo os cloretos podem se acumular 

sobre as superfícies do metal acelerando assim o processo de corrosão. As minúsculas 

partículas provenientes de diferentes fatores dentre eles: pós inorgânicos levantados do 

solo por ação dos agentes atmosféricos; partículas orgânicas de origem vegetal, micro-

organismos e resíduos de combustão quando depositadas sobre a superfície do metal 

aumenta a velocidade de corrosão da estrutura (BERTOLINI, 2006). 

CORROSÃO POR CONTATO GALVÂNICO 

Nesse processo de corrosão as estruturas de aço imersas podem entrar em 

contato com outros materiais e metálicos e sofrer um ataque por contato galvânico 

(BERTOLINI, 2006). 

PRINCIAPAIS MÉTODOS DE TRATAMENTOS 

Segundo Bertolini (2006), o projeto deve ser orientado a reduzir ao mínimo a 

agressividade do ambiente sobre a estrutura, devendo seguir as seguintes 

recomendações: 
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- evitar o acúmulo de umidade ou sujeira no interior dos elementos construtivos, 

adotando - geometrias que favoreçam o escoamento da água; 

- favorecer a circulação de água e a evaporação de águas; 

- favorecer o acesso para inspeções, manutenção e limpeza; 

- evitar o escorrimento de águas sobre peças metálicas. 

USO DE AÇÕES PATINÁVEIS 

Os aços patináveis são caracterizados por pequenas adições de elementos de liga, 

que submetidos a exposição ao ar livre, permitem a formação de uma espessa camada 

de oxido aderente (BERTOLINI, 2006). 

PROTEÇÃO COM REVESTIMENTOS ORGÂNICOS 

A pintura, além de bloquear a chegada de água e oxigênio à superfície do metal, 

deve apresentar uma baixa permeabilidade ao oxigênio. Estas propriedades dependem 

de vários fatores ligados à composição da tinta, espessura e as condições de aplicação 

(BERTOLINI, 2006). 

GALVANIZAÇÃO 

Segundo Bertolini (2006), a proteção de uma estrutura em aço exposta à atmosfera 

pode ser obtida por meio da galvanização, ou seja, com a aplicação de uma camada de 

zinco sobre a superfície do aço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebeu-se aqui que para atingir uma vida útil para qual foi projetada, toda estrutura 

necessita de manutenção, devido a isso e outros fatores, o estudo de problemas 

patológicos na construção civil vem crescendo com bastante intensidade. O estudo ainda 

demonstrou que para cada tipo de problema pode haver mais de uma solução e mais de 

um procedimento de correção, exigindo equipamentos distintos e inúmeros materiais 

específicos, que poderão ser adotado em função dos fatores técnicos e econômicos. A 

disponibilidade de tecnologia, o local, deve sempre ser levada em consideração.  
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