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1. RESUMO 

As fachadas das edificações podem esconder perigos e ocasionar acidentes fatais, 

bem como prejuízos financeiros, devido a anomalias que surgem a partir da perda 

de desempenho de seus componentes, decorrente da degradação dos seus 

sistemas em um determinado período de tempo. Através da inspeção predial pode-

se identificar as falhas efetivas e origens potenciais dos problemas na edificação. 

São nestes processos de inspeção que ocorrem, na grande maioria, os acidentes de 

trabalho, pois na tentativa de identificar o problema patológico, é necessário descer 

um colaborador através de um cabo em uma “cadeirinha” para identificação e 

quantificação da patologia. Dessa forma, o objetivo do estudo é identificar anomalias 

em fachadas através de registros fotográficos em infravermelho obtidos por meio da 

captação de uma câmera acoplada em um dispositivo robótico, substituindo o 

colaborador ao executar tais avaliações. Na primeira etapa do trabalho, no 

Laboratório de Práticas de Construção Civil, foi preparada uma parede onde se 

executou chapisco, emboço e aplicação de revestimento cerâmico para execução de 

testes com o protótipo. Os resultados preliminares com o uso do dispositivo 

fotográfico mostrou-se promissor. 

 

Palavras-chave: fachadas; patologia; acidentes; inspeção predial; dispositivo 

robótico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Na Construção Civil o termo Patologia está relacionado ao estudo das origens e 

falhas de degradação das edificações. As manifestações patológicas ocorrem, em 

geral, pela inexistência de um projeto específico de revestimento ou por falhas em 

sua concepção, onde não foram consideradas condições de exposição da edificação 

ou requisitos básicos de sua construção. Na fase de produção, a patologia ocorre 

devido à mão de obra não especializada, falta de informações e domínio das 

técnicas de execução (BARROS; SABBATINI, 2001 apud GROFF, 2011). 

Verificou-se recentemente através de trabalhos publicados que a grande maioria dos 

problemas patológicos podem ser classificados em: 40% referem-se a falhas em 

projeto; 28% referem-se à execução e mão de obra; 18% referem-se aos materiais 

utilizados; 10% referem-se ao mau uso; 4% referem-se ao mau planejamento 

(VERÇOZA, 1991 apud NUNES DA SILVA, 2006). 



 
 

No Brasil, a principal causa de mortes na indústria da construção civil são as quedas 

com diferentes níveis, uma vez que são destacados como principais causas a perda 

de equilíbrio do trabalhador devido ao método impróprio de trabalho e a falta de 

manutenção nos dispositivos de proteção. 

 

3. OBJETIVO 

Identificar anomalias em fachadas através de dispositivo robótico e câmera 

termográfica, substituindo o colaborador, evitando acidentes ao executar inspeções 

em fachadas. 

 

4. METODOLOGIA 

Abordagem qualitativa e experimental, verificando a eficácia da substituição do 

operador por um dispositivo robótico com a utilização de uma câmera termográfica 

(radiação infravermelha), que possibilita a detecção de patologia nas fachadas 

através de inspeção visual analisando diferenças nos padrões de temperatura. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O estudo da patologia dos revestimentos em 

fachada foi feito através da execução de 

uma parede teste no Laboratório de Práticas 

da Construção Civil, conforme figura 1. A 

mesma foi dividida em quatro quadrantes de 

60x60cm para a demonstração de problemas 

patológicos mais recorrentes, como: falhas 

causadas no emboço, falta de argamassa 

colante em todo o tardoz do revestimento e 

possíveis irregularidades no rejunte. 

A simulação das adversidades foi distribuída em três partes visando a apresentação 

de falhas propositais, um quadrante foi definido como padrão, executado com o 

cumprimento das normas brasileiras NBR 7200 - Revestimento de paredes e tetos 

de argamassas inorgânicas e NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e 

fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – 

Procedimento, para a análise da veracidade do teste. Essas falhas serão 

Figura 1 - Execução da Parede Teste 



 
 

documentadas por registros fotográficos em infravermelho captados por um 

dispositivo robótico, executado no Laboratório de Mecânica. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através de ensaios à percussão na parede teste 

desenvolvida foi notória a existência de adversidades 

patológicas, cabendo ao protótipo, conforme figura 2, 

que ficará suspenso por cabo de aço, identificar e 

quantificar tais anomalias. O mesmo se desloca por 

gravidade, através de uma manivela manual.  

Com a câmera termográfica no suporte do dispositivo, 

que possui uma distância focal constante, são 

executados registros fotográficos em infravermelho para 

que seja possível reconhecer os problemas patológicos 

e substituir o colaborador.  
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Figura 2 – Estrutura do Protótipo 


