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ObjetivosObjetivos

Busca pela durabilidade da construBusca pela durabilidade da construççãoão
Ganhos na qualidade do produtoGanhos na qualidade do produto
ReduReduçção dos custos da produão dos custos da produççãoão
Busca pela racionalizaBusca pela racionalizaçção e compatibilizaão e compatibilizaçção entre as ão entre as 
partespartes
Maior competitividade empresarialMaior competitividade empresarial
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DefiniDefiniçção de Durabilidade cf NBR 6118/03ão de Durabilidade cf NBR 6118/03

5.1.2.3 5.1.2.3 –– ““Consiste na capacidade da estrutura Consiste na capacidade da estrutura 
resistir resistir ààs influências ambientais previstas e definidas s influências ambientais previstas e definidas 
em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o 
contratante, no incontratante, no iníício dos trabalhos de elaboracio dos trabalhos de elaboraçção do ão do 
projeto.projeto.””
Significa que a conservaSignifica que a conservaçção da estrutura não deve ão da estrutura não deve 
necessitar de reparos de alto custo, ao longo de sua necessitar de reparos de alto custo, ao longo de sua 
vida vida úútil.til.
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Qualidade de uma ConstruQualidade de uma Construççãoão

ÉÉ a sua capacidade de atender a sua capacidade de atender ààs necessidades dos s necessidades dos 
usuusuáários nas condirios nas condiçções de uso para as quais foi ões de uso para as quais foi 
projetada. projetada. 
PodePode--se considerar as necessidades atendidas, de se considerar as necessidades atendidas, de 
modo geral, se forem satisfeitos os requisitos modo geral, se forem satisfeitos os requisitos 
relativos relativos àà seguransegurançça, ao bom desempenho em a, ao bom desempenho em 
serviserviçço, o, àà durabilidade, ao conforto visual, acdurabilidade, ao conforto visual, acúústico, stico, 
ttáátil e ttil e téérmico, rmico, àà higiene e higiene e àà economia, dentre economia, dentre 
outros.outros.
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Garantias da QualidadeGarantias da Qualidade

ConcepConcepçção: Garantia da plena satisfaão: Garantia da plena satisfaçção do ão do 
cliente, facilidade de execucliente, facilidade de execuçção e possibilidade de ão e possibilidade de 
adequada manutenadequada manutenççãoão
ExecuExecuçção: Garantia do cumprimento do projetoão: Garantia do cumprimento do projeto
UtilizaUtilizaçção: Satisfaão: Satisfaçção do usuão do usuáário e a rio e a 
possibilidade de extensão da vida possibilidade de extensão da vida úútil da til da 
edificaedificaççãoão



23/7/200723/7/2007
DiagnDiagnóóstico das Patologias nas stico das Patologias nas 

EdificaEdificaççõesões 66

PatologiasPatologias

Inexistência do projeto especInexistência do projeto especííficofico
DesperdDesperdíício de materiais, mãocio de materiais, mão--dede--obra e tempoobra e tempo
Elevados custos de produElevados custos de produççãoão
Falhas e problemas patolFalhas e problemas patolóógicosgicos
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Entendimento das PatologiasEntendimento das Patologias

Levantamento de subsLevantamento de subsíídiosdios
Documentos de Referência
Não-conformidade
Diagnóstico da situação
Definição de conduta
ResponsabilidadesResponsabilidades
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Levantamento de subsLevantamento de subsíídiosdios

Nesta etapa são organizadas as informaNesta etapa são organizadas as informaçções necessões necessáárias rias 
e suficientes para o entendimento completo dos e suficientes para o entendimento completo dos 
fenômenos. fenômenos. 

Estas informaEstas informaçções são obtidas atravões são obtidas atravéés de três fontes s de três fontes 
bbáásicas: sicas: 
Vistoria do local;Vistoria do local;
Levantamento da histLevantamento da históória do problema e do edifria do problema e do edifíício cio 
com as correspondentes anotacom as correspondentes anotaçções geomões geoméétricas, tricas, 
arquitetônicas e de marquitetônicas e de míídia cabdia cabíível;vel;
Resultado das anResultado das anáálises.lises.
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Documentos de Referência

São as referências na anSão as referências na anáálise comparativa das lise comparativa das 
informainformaçções do projeto.ões do projeto.
São eles: projeto arquitetônico e estrutural; projetos São eles: projeto arquitetônico e estrutural; projetos 
dos outros sistemas (eldos outros sistemas (eléétrico, hidrtrico, hidrááulico, seguranulico, segurançça, a, 
comunicacomunicaçções, etc.); relatões, etc.); relatóórios e perfis de sondagem; rios e perfis de sondagem; 
normas tnormas téécnicas oficiais apliccnicas oficiais aplicááveis; informaveis; informaçções do ões do 
mesmo projeto, constantes de desenhos jmesmo projeto, constantes de desenhos jáá
examinados e em vigor; registros de prexaminados e em vigor; registros de prááticas ticas 
consagradas, recomendaconsagradas, recomendaçções e prescriões e prescriçções constantes ões constantes 
da literatura tda literatura téécnica, mas não incorporadas, cnica, mas não incorporadas, 
explicitamente, nas normas texplicitamente, nas normas téécnicas oficiais, entre cnicas oficiais, entre 
outros.outros.
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Não-conformidade

ÉÉ o nãoo não--atendimento de um requisito especificado atendimento de um requisito especificado 
(NBR ISO 8402, 1994).(NBR ISO 8402, 1994).
As condiAs condiçções de nãoões de não--conformidade, segundo o ACI conformidade, segundo o ACI 
121R (1985), são aquelas que podem afetar, 121R (1985), são aquelas que podem afetar, 
desfavoravelmente, o desempenho satisfatdesfavoravelmente, o desempenho satisfatóório ou a rio ou a 
aparência da estrutura, se permanecerem sem aparência da estrutura, se permanecerem sem 
correcorreçção.ão.



23/7/200723/7/2007
DiagnDiagnóóstico das Patologias nas stico das Patologias nas 

EdificaEdificaççõesões 1111

DiagnDiagnóóstico da situastico da situaççãoão

Segundo Lichtenstein (1985), o diagnSegundo Lichtenstein (1985), o diagnóóstico da stico da 
situasituaçção ão éé o entendimento dos fenômenos em o entendimento dos fenômenos em 
termos de identificatermos de identificaçção das mão das múúltiplas relaltiplas relaçções de ões de 
causa e efeito que normalmente caracterizam um causa e efeito que normalmente caracterizam um 
problema patolproblema patolóógico.gico.
Cada subsCada subsíídio, segundo este autor, obtido na vistoria dio, segundo este autor, obtido na vistoria 
do local, na anamnese ou nos exames complemendo local, na anamnese ou nos exames complemen--
tares deve ser interpretado no sentido de compor tares deve ser interpretado no sentido de compor 
progressivamente um quadro de entendimento de progressivamente um quadro de entendimento de 
como trabalha o edifcomo trabalha o edifíício, como reage cio, como reage àà aaçção dos ão dos 
agentes agressivos, porque surgiu e como se agentes agressivos, porque surgiu e como se 
desenvolveu o problema patoldesenvolveu o problema patolóógico.gico.
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DiagnDiagnóóstico da situastico da situaçção (2)ão (2)

O processo de entendimento de um problema O processo de entendimento de um problema 
patolpatolóógico pode ser descrito como o de geragico pode ser descrito como o de geraçção de ão de 
hiphipóóteses ou modelos e o seu respectivo teste. teses ou modelos e o seu respectivo teste. 
Portanto, Lichtenstein (1985) afirma que o processo Portanto, Lichtenstein (1985) afirma que o processo 
de diagnde diagnóóstico constitui na contstico constitui na contíínua redunua reduçção da ão da 
incerteza inicial pelo progressivo levantamento de incerteza inicial pelo progressivo levantamento de 
dados. dados. 
Esta progressiva reduEsta progressiva reduçção da incerteza ão da incerteza éé acompanhada acompanhada 
por uma redupor uma reduçção do não do núúmero possmero possíível de hipvel de hipóóteses, teses, 
atatéé que se chegue numa correlaque se chegue numa correlaçção satisfatão satisfatóória entre ria entre 
o problema observado e um diagno problema observado e um diagnóóstico para este stico para este 
problema.problema.
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DiagnDiagnóóstico da situastico da situaçção (3)ão (3)
O O diagnóstico de casos de patologia nas construde casos de patologia nas construçções pode ser ões pode ser 
definido como a identificadefinido como a identificaçção da natureza, da causa e da origem dos ão da natureza, da causa e da origem dos 
desgastes. Para diagnosticar, desgastes. Para diagnosticar, éé preciso reunir o maior npreciso reunir o maior núúmero de mero de 
informainformaçções e depois separar o essencial do acessões e depois separar o essencial do acessóório. Para obter rio. Para obter 
informainformaçções podeões pode--se utilizar o exame visual do desgaste e de seu se utilizar o exame visual do desgaste e de seu 
meio ambiente; ensaios locais, rmeio ambiente; ensaios locais, ráápidos e simples; estudos de pidos e simples; estudos de 
laboratlaboratóório; consulta com os autores do projeto e com os usurio; consulta com os autores do projeto e com os usuáários da rios da 
edificaedificaçção; estudo dos projetos, dos cadernos de encargos, das ão; estudo dos projetos, dos cadernos de encargos, das 
anotaanotaçções de canteiro, atas de reuniões de obra, documentos ões de canteiro, atas de reuniões de obra, documentos 
diversos e correspondências dispondiversos e correspondências disponííveis. veis. 
A metodologia para o trabalho de diagnose apresenta três fases A metodologia para o trabalho de diagnose apresenta três fases 
distintas, a saber: distintas, a saber: pré-diagnose: : éé uma inspeuma inspeçção visual com o ão visual com o 
objetivo de estabelecer uma polobjetivo de estabelecer uma políítica de atuatica de atuaçção; ão; éé o reconhecimento o reconhecimento 
do objeto de estudo; do objeto de estudo; estudos prévios: consistem em recolher : consistem em recolher 
informainformaçções que se considere necessões que se considere necessáário para chegar a um rio para chegar a um 
conhecimento completo do objeto de estudo; conhecimento completo do objeto de estudo; diagnóstico: : éé uma uma 
reflexão crreflexão críítica e um trabalho de stica e um trabalho de sííntese, que permite a determinantese, que permite a determinaçção ão 
do estado em que se encontra o edifdo estado em que se encontra o edifíício, com base na ancio, com base na anáálise das lise das 
informainformaçções recolhidas nas fases anteriores.ões recolhidas nas fases anteriores.
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DefiniDefiniçção de condutaão de conduta

O objetivo desta etapa, segundo Lichtenstein (1985), O objetivo desta etapa, segundo Lichtenstein (1985), éé
prescrever o trabalho a ser executado para resolver o prescrever o trabalho a ser executado para resolver o 
problema, incluindo a definiproblema, incluindo a definiçção sobre os meios (material, mãoão sobre os meios (material, mão--
dede--obra e equipamentos) e a previsão das conseqobra e equipamentos) e a previsão das conseqüüências em ências em 
termos do desempenho final.termos do desempenho final.
AtravAtravéés do diagns do diagnóóstico anterior em relastico anterior em relaçção ão àà edificaedificaçção e ão e 
devido ao tempo que passou sem manutendevido ao tempo que passou sem manutençção e o perão e o perííodo de odo de 
incidência das manifestaincidência das manifestaçções patolões patolóógicas, segundo Selmo gicas, segundo Selmo 
(1989), qualquer alternativa de reparo parcial precisa estar (1989), qualquer alternativa de reparo parcial precisa estar 
associada a uma segura inspeassociada a uma segura inspeçção das regiões efetivamente ão das regiões efetivamente 
afetadas, para o que são adequados os testes e ensaios.afetadas, para o que são adequados os testes e ensaios.
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ConsideraConsideraççõesões
A ocorrência dos problemas patolA ocorrência dos problemas patolóógicos nas edificagicos nas edificaçções ões 
ocasiona uma reduocasiona uma reduçção de sua vida ão de sua vida úútil, que esttil, que estáá diretamente diretamente 
relacionada com o desempenho dos materiais ou componentes relacionada com o desempenho dos materiais ou componentes 
da edificada edificaçção.ão.
O desempenho de um material O desempenho de um material éé decrescente com o tempo, decrescente com o tempo, 
devido devido àà aaçção dos agentes de deterioraão dos agentes de deterioraçção. A perda de desemão. A perda de desem--
penho dos materiais ou componentes pode ser parcialmente penho dos materiais ou componentes pode ser parcialmente 
recuperada atravrecuperada atravéés das atividades de manutens das atividades de manutençção. Entretanto, ão. Entretanto, 
esta atividade deve ser realizada antes do material ou esta atividade deve ser realizada antes do material ou 
componente da edificacomponente da edificaçção atingir o não atingir o níível mvel míínimo de desemnimo de desem--
penho. Para isto, a peridiciocidade da manutenpenho. Para isto, a peridiciocidade da manutençção deve ser ão deve ser 
definida pelo construtor na fase de projeto.definida pelo construtor na fase de projeto.
Bolorino et al. (1995), afirmam a importância de uma anBolorino et al. (1995), afirmam a importância de uma anáálise lise 
preliminar completa envolvendo todas as etapas do processo e preliminar completa envolvendo todas as etapas do processo e 
a definia definiçção dos produtos e os procedimentos a serem aplicados ão dos produtos e os procedimentos a serem aplicados 
considerandoconsiderando--se as propriedades do material, a identificase as propriedades do material, a identificaçção ão 
das contaminadas contaminaçções e o estado a ser tratado.ões e o estado a ser tratado.
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AvaliaAvaliaççõesões
A maioria das avaliações estruturais tem em comum alguns aspectos. 

Genericamente a avaliação consistirá em:

1. Definir a condição da edificação.
• Examinar as informações disponíveis;
• Executar, de imediato, a análise estrutural da estrutura;
• Conduzir pesquisa de suas condições;
• Determinar a(s) causa(s) do problema(s) e a(s) velocidade(s) de progressão;
• Determinar os níveis da recuperação a ser feita.

2. Selecionar as peças estruturais que necessitam de uma avaliação detalhada.
3. Investigar as condições de carregamento originais, atuais e futuras.
4. Avaliar todos os resultados.
5. Preparar o relatório com a descrição dos resultados e procedimentos 

corretivos.
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Principais dados a serem obtidos

LocaLocaçção, tamanho, tipo e idade da estrutura. Qualquer detalhe ão, tamanho, tipo e idade da estrutura. Qualquer detalhe 
de projeto ou construde projeto ou construçção que não seja usual. ão que não seja usual. 

CondiCondiçções de exposiões de exposiçção ao meio ambiente, tais como variaão ao meio ambiente, tais como variaçções ões 
de temperatura e de umidade relativa, chuvas e sua de temperatura e de umidade relativa, chuvas e sua 
drenagem,impermeabilizadrenagem,impermeabilizaçção, ambiente marinho ou industrial.ão, ambiente marinho ou industrial.

Sobre as armaduras, se protendidas, se protegidas, cobrimento, Sobre as armaduras, se protendidas, se protegidas, cobrimento, 
detalhamento.detalhamento.

HistHistóórico de recuperarico de recuperaçções e reforões e reforçços, manutenos, manutençção, presenão, presençça de a de 
sistemas de protesistemas de proteçção anticorrosiva.ão anticorrosiva.
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Principais exames a serem realizados
por ex: Deterioração por Corrosão

InspeInspeçção visual detalhada dos locais manchados, fissurados e ão visual detalhada dos locais manchados, fissurados e 
desplacados com registro fotogrdesplacados com registro fotográáfico. Percussão na estrutura; fico. Percussão na estrutura; 

AnAnáálise e quantificalise e quantificaçção de ão de ííons cloreto e sulfato;ons cloreto e sulfato;
Resistência Resistência àà compressão estimada do elemento estrutural;compressão estimada do elemento estrutural;
Estimativa da frente de carbonataEstimativa da frente de carbonataçção;ão;
VerificaVerificaçção da continuidade elão da continuidade eléétrica e sua repositrica e sua reposiçção;ão;
Umidade do concreto e correspondente resistividade;Umidade do concreto e correspondente resistividade;
Mapeamento do potencial eletroquMapeamento do potencial eletroquíímico das armaduras;mico das armaduras;
MediMediçção da velocidade de corrosão;ão da velocidade de corrosão;
MediMediçção da perda de seão da perda de seçção transversal das armaduras corroão transversal das armaduras corroíídas.das.
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ClassificaClassificaçção das estruturas para ão das estruturas para 
condicondiçções de serviões de serviççoo

É importante deixar claro que não existe um critério universal de 
análise das condições de serviço de uma edificação. Assim, após os 
trabalhos de avaliação estrutural, poder-se-á ter conclusões do tipo:
A estrutura é adequada ao uso atual. Sua expectativa de vida é
longa, desde que haja serviços de manutenção e monitoramento.
A estrutura, embora adequada ao uso atual, não possui condições 
para uma vida longa, devido a processos de deterioração no concreto 
armado, com conseqüentes alterações em sua performance.
A estrutura está inadequada para o uso atual, porém poderá ser 
usada para outras atividades.
A estrutura está inadequada e necessita de serviços de recuperação.
A estrutura não oferece condições de uso, inclusive de recuperação.
Os dados obtidos da estrutura são insuficientes para oferecer uma 
conclusão definitiva.
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Metodologia para RecuperaMetodologia para Recuperaçção da Deterioraão da Deterioraççãoão

InformaInformaçções sobre condiões sobre condiçções da estrutura e do meio ambiente;ões da estrutura e do meio ambiente;
Levantamento eletroquLevantamento eletroquíímico e fmico e fíísico dos dados da estrutura e sico dos dados da estrutura e 

do meio ambiente;do meio ambiente;
AnAnáálise destes dados, estabelecendo modelos de deterioralise destes dados, estabelecendo modelos de deterioraçção;ão;
Identificar opIdentificar opçções viões viááveis de recuperaveis de recuperaçção da estrutura;ão da estrutura;
Projetar e detalhar tais soluProjetar e detalhar tais soluçções;ões;
Especificar materiais e procedimentos para recuperaEspecificar materiais e procedimentos para recuperaçção;ão;
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Tentativa de Qualificação das Deteriorações

ID ID DESCRIDESCRIÇÇÃOÃO
00 Material ou componente não apresenta deterioraMaterial ou componente não apresenta deterioraçção.ão.
1 1 –– 22 Material ou componente com deterioraMaterial ou componente com deterioraçção mão míínima. nima. 
Reparos são dispensReparos são dispensááveis nesta fase. Fazer nova vistoria veis nesta fase. Fazer nova vistoria 
posteriormente.posteriormente.
3 3 –– 44 Poucas partes estão deterioradas. Reparos parciais Poucas partes estão deterioradas. Reparos parciais 
são necesssão necessáários. Não hrios. Não háá prejuprejuíízo no desempenho.zo no desempenho.
5 5 –– 66 Algumas partes estão deterioradas. Reparos maiores Algumas partes estão deterioradas. Reparos maiores 
são necesssão necessáários. Hrios. Háá prejuprejuíízo do desempenho.zo do desempenho.
7 7 –– 88 Muitas partes estão deterioradas. Reparos Muitas partes estão deterioradas. Reparos 
generalizados são necessgeneralizados são necessáários. A perda de desempenho rios. A perda de desempenho éé
significativa.significativa.
9 9 –– 1010 O componente deve ser substituO componente deve ser substituíído. do. 
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ResponsabilidadesResponsabilidades

ConstrutorasConstrutoras
FabricantesFabricantes
AplicadoresAplicadores
Projetistas, consultores e pesquisadoresProjetistas, consultores e pesquisadores
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Responsabilidades das ConstrutorasResponsabilidades das Construtoras

Deficiências tDeficiências téécnicas no conhecimento sobre o comportamento cnicas no conhecimento sobre o comportamento 
de alguns materiais, equipamentos e procedimentosde alguns materiais, equipamentos e procedimentos
Falta de sensibilidade com a necessidade de desenvolvimentoFalta de sensibilidade com a necessidade de desenvolvimento
Insensibilidade com a necessidade de se utilizarem projetos Insensibilidade com a necessidade de se utilizarem projetos 
especespecííficosficos
Planejamento e controle da qualidade incompatPlanejamento e controle da qualidade incompatííveis com a veis com a 
complexidade do problemacomplexidade do problema
Pouca preocupaPouca preocupaçção com a capacitaão com a capacitaçção das equipes de obra nos ão das equipes de obra nos 
assuntosassuntos
Preparo dos materiais com poucos critPreparo dos materiais com poucos critéérios trios téécnicos, muitas cnicos, muitas 
vezes definidos pelo prvezes definidos pelo próóprio operprio operááriorio
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Responsabilidades dos FabricantesResponsabilidades dos Fabricantes

Deficiências no conhecimento do comportamento dos materiais Deficiências no conhecimento do comportamento dos materiais 
e procedimentos e sobre as necessidades de mercado. e procedimentos e sobre as necessidades de mercado. 
Desconhecimento da aplicaDesconhecimento da aplicaçção de seus produtosão de seus produtos
Deficiência de pesquisa e desenvolvimento. O foco da pesquisa Deficiência de pesquisa e desenvolvimento. O foco da pesquisa 
éé voltado somente para alguns poucos materiais, equipamentos voltado somente para alguns poucos materiais, equipamentos 
e procedimentos, por meio dee procedimentos, por meio de dede suas prsuas próóprias formulaprias formulaççõesões
Pouca preocupaPouca preocupaçção com a inexistência de normalizaão com a inexistência de normalizaçção de ão de 
desempenho de produto e de mdesempenho de produto e de méétodos de ensaiotodos de ensaio
Pouca preocupaPouca preocupaçção com a capacitaão com a capacitaçção e certificaão e certificaçção de ão de 
aplicadores. Não produaplicadores. Não produçção de sistemas. Visão do produto ão de sistemas. Visão do produto 
estanque, da estanque, da ““commoditycommodity””
ProduProduçção de produtos de baixo desempenho, de propriedades ão de produtos de baixo desempenho, de propriedades 
conflitantes e ineficazes. conflitantes e ineficazes. ProduProduçção de componentes de ão de componentes de 
qualidade duvidosa e desperdqualidade duvidosa e desperdíício de boas oportunidades de cio de boas oportunidades de 
negnegóóciocio
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Responsabilidades dos Fornecedores de ServiResponsabilidades dos Fornecedores de Serviçço o 
de Aplicade Aplicaççãoão

Deficiência no conhecimento sobre o comportamento dos Deficiência no conhecimento sobre o comportamento dos 
produtosprodutos
PrPrááticas atrasadas e muitas vezes erradas que comprometem o ticas atrasadas e muitas vezes erradas que comprometem o 
desempenho do revestimentodesempenho do revestimento
Pouca preocupaPouca preocupaçção com a capacitaão com a capacitaçção da mãoão da mão--dede--obraobra
Pouca preocupaPouca preocupaçção com a necessidade do uso de equipaão com a necessidade do uso de equipa--
mentos corretos de produmentos corretos de produçção, mistura, transporte e aplicaão, mistura, transporte e aplicaççãoão
Pouca preocupaPouca preocupaçção com a seguranão com a segurançça e higiene do trabalhoa e higiene do trabalho
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Responsabilidades de projetistas, consultores e Responsabilidades de projetistas, consultores e 
pesquisadorespesquisadores

Deficiência no conhecimento sobre o funcionamento e Deficiência no conhecimento sobre o funcionamento e 
comportamento dos produtos e procedimentoscomportamento dos produtos e procedimentos
Inexistência de consenso nas soluInexistência de consenso nas soluçções bões báásicas e nos detalhes sicas e nos detalhes 
mais elementares sobre tais procedimentos mais elementares sobre tais procedimentos 
Deficiência de pesquisa. Poucas verbas para financiamento Deficiência de pesquisa. Poucas verbas para financiamento 
sobre esses temas, os quais são desconsiderados pelas sobre esses temas, os quais são desconsiderados pelas 
agências financiadoras. Laboratagências financiadoras. Laboratóórios pouco equipados nestas rios pouco equipados nestas 
diredireçções. Pesquisa concentrada no comportamento de outros ões. Pesquisa concentrada no comportamento de outros 
produtos e procedimentosprodutos e procedimentos
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Objetivo do Laudo Técnico

Estabelecer as diretrizes gerais para a execuEstabelecer as diretrizes gerais para a execuçção de servião de serviçços de os de 
recuperarecuperaçção e manutenão e manutençção da edificaão da edificaçção, de modo a preservar ão, de modo a preservar 
o desempenho, a segurano desempenho, a segurançça e a confiabilidade dos compoa e a confiabilidade dos compo--
nentes e dos sistemas da edificanentes e dos sistemas da edificaçção, prolongar sua vida ão, prolongar sua vida úútil e til e 
reduzir os custos de manutenreduzir os custos de manutençção.ão.
Seus pontos essenciais são: arquivo tSeus pontos essenciais são: arquivo téécnico da edificacnico da edificaçção, ão, 
cadastro dos componentes e sistemas da edificacadastro dos componentes e sistemas da edificaçção, programa ão, programa 
de manutende manutençção e organizaão e organizaçção da ão da áárea de manutenrea de manutençção.ão.
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Arquivo tArquivo téécnico e Cadastro dos componentes e cnico e Cadastro dos componentes e 
sistemas da edificasistemas da edificaççãoão

O arquivo tO arquivo téécnico da edificacnico da edificaçção serão seráá constituconstituíído por todos os do por todos os 
documentos de projeto e construdocumentos de projeto e construçção disponão disponííveis e os novos, veis e os novos, 
incluindo memoriais descritivos, memoriais de cincluindo memoriais descritivos, memoriais de cáálculo, desenhos e lculo, desenhos e 
especificaespecificaçções tões téécnicas. Sercnicas. Seráá integrado ainda pelos catintegrado ainda pelos catáálogos, logos, 
instruinstruçções de montagem, manuais de manutenões de montagem, manuais de manutençção e de operaão e de operaçção e ão e 
termos de garantia fornecidos pelos fabricantes e fornecedores dtermos de garantia fornecidos pelos fabricantes e fornecedores dos os 
componentes e sistemas da edificacomponentes e sistemas da edificaçção.ão.

O arquivo tO arquivo téécnico e o cadastro dos componentes e sistemas da cnico e o cadastro dos componentes e sistemas da 
edificaedificaçção serão mantidos permanentemente atualizados, refletindo ão serão mantidos permanentemente atualizados, refletindo 
todas as modificatodas as modificaçções e complementaões e complementaçções realizadas ao longo da sua ões realizadas ao longo da sua 
vida vida úútil, incluindo os memoriais e desenhos til, incluindo os memoriais e desenhos ““como construcomo construíídodo””
elaborados durante a construelaborados durante a construçção e todas as suas alteraão e todas as suas alteraçções ões 
posteriores.posteriores.

Registros histRegistros históóricos dos serviricos dos serviçços de manutenos de manutençção, facilidades de ão, facilidades de 
aquisiaquisiçção, disponibilidade de recursos e outras varião, disponibilidade de recursos e outras variááveis deverão veis deverão 
orientar a fixaorientar a fixaçção dos quantitativos e demais parâmetros de rotaão dos quantitativos e demais parâmetros de rotaçção ão 
do estoque necessdo estoque necessáário aos servirio aos serviçços de manutenos de manutençção.ão.
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Programa de manutenção
O programa de manutenO programa de manutençção serão seráá fundamentado nos fundamentado nos 
procedimentos e rotinas de manutenprocedimentos e rotinas de manutençção preventiva ão preventiva 
recomendados pelos manuais de manutenrecomendados pelos manuais de manutençção dos fabricantes e ão dos fabricantes e 
fornecedores dos componentes e sistemas da edificafornecedores dos componentes e sistemas da edificaçção, assim ão, assim 
como na experiência adquirida pelo Condomcomo na experiência adquirida pelo Condomíínio.nio.
A contrataA contrataçção de servião de serviçços de terceiros seros de terceiros seráá realizada em funrealizada em funçção ão 
da complexidade e especialidade dos servida complexidade e especialidade dos serviçços de manutenos de manutençção, ão, 
do pessoal, recursos dispondo pessoal, recursos disponííveis e diretrizes do Condomveis e diretrizes do Condomíínio.nio.
Todos os procedimentos e rotinas de manutenTodos os procedimentos e rotinas de manutençção preventiva ão preventiva 
utilizados deverão ser continuamente avaliados, ajustados e utilizados deverão ser continuamente avaliados, ajustados e 
complementados pelo Condomcomplementados pelo Condomíínio e seus consultores, de modo nio e seus consultores, de modo 
a permanecerem sempre atualizados ao longo da evolua permanecerem sempre atualizados ao longo da evoluçção ão 
tecnoltecnolóógica e consistentes com as necessidades e experiência gica e consistentes com as necessidades e experiência 
adquirida na gestão do Sistema de Manutenadquirida na gestão do Sistema de Manutençção. ão. 
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Finalidades de um projeto especFinalidades de um projeto especííficofico

Determinar materiais, geometria, juntas, reforDeterminar materiais, geometria, juntas, reforçços, os, 
prpréé--moldados, acabamentos, procedimentos de moldados, acabamentos, procedimentos de 
execuexecuçção e controle, bem como diretrizes para ão e controle, bem como diretrizes para 
manutenmanutençção especão especííficos para uma determinada obra, ficos para uma determinada obra, 
de forma a se obter um desempenho satisfatde forma a se obter um desempenho satisfatóório do rio do 
elemento ao longo do tempoelemento ao longo do tempo
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AnAnáálise prlise préévia do projetovia do projeto

Para que este objetivo seja atingido, Para que este objetivo seja atingido, éé necessnecessáário rio 
contemplar:contemplar:

a) condicionantes para o projeto;a) condicionantes para o projeto;
b) especificab) especificaçção dos materiais;ão dos materiais;
c) diretrizes de selec) diretrizes de seleçção do sistema;ão do sistema;
d) diretrizes para controle de produd) diretrizes para controle de produçção;ão;
e) diretrizes de inspee) diretrizes de inspeçção e manutenão e manutenççãoão
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Condicionantes para o projetoCondicionantes para o projeto

CondiCondiçções ambientais: insolaões ambientais: insolaçção, regime de chuvas, umidade ão, regime de chuvas, umidade 
relativa do ar, temperatura, ventos predominantes, poluentes relativa do ar, temperatura, ventos predominantes, poluentes 
na atmosfera e outros. na atmosfera e outros. 
Arquitetura: projeto arquitetônico, cores, detalhes de Arquitetura: projeto arquitetônico, cores, detalhes de 
elementos da fachada, elaboraelementos da fachada, elaboraçção dos reforão dos reforçços e juntas, os e juntas, 
definidefiniçção dos prão dos préé--moldados.moldados.
Estrutura: geometria, rigidez e deformaEstrutura: geometria, rigidez e deformaçções previstas para ões previstas para 
definidefiniçção de juntas, detalhes construtivos das ligaão de juntas, detalhes construtivos das ligaçções das ões das 
alvenarias com elementos estruturais, definialvenarias com elementos estruturais, definiçção da ponte de ão da ponte de 
aderência, entre outros.aderência, entre outros.
InstalaInstalaçções: interferência nas fachadas, como rasgos e ões: interferência nas fachadas, como rasgos e 
aberturas, interferência com as armaduras dos elementos aberturas, interferência com as armaduras dos elementos 
estruturais, interferência com os detalhes arquitetônicos.estruturais, interferência com os detalhes arquitetônicos.
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Controle de execuControle de execuçção e acompanhamentoão e acompanhamento

a. Antes do inicio
b. Durante a execução
c. Após a conclusão
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Origem dos problemas patolOrigem dos problemas patolóógicosgicos

Detalhamento insuficienteDetalhamento insuficiente
SeleSeleçção inadequada de materiais e tão inadequada de materiais e téécnicas cnicas 
construtivasconstrutivas
NãoNão--conformidade entre o projetado e o conformidade entre o projetado e o 
executadoexecutado
Falta de controleFalta de controle
MãoMão--dede--obra despreparadaobra despreparada
Insuficiência de manutenInsuficiência de manutenççãoão
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Patologias durante a ConcepPatologias durante a Concepççãoão

Falhas no estudo preliminarFalhas no estudo preliminar
Falhas no anteFalhas no ante--projetoprojeto
Falhas no projeto final de engenharia, levando a:Falhas no projeto final de engenharia, levando a:
1. Elementos de proj inadequados, tais como m1. Elementos de proj inadequados, tais como máá definidefiniçção das ão das 
aaçções atuantes ou de sua combinaões atuantes ou de sua combinaçção mais desfavorão mais desfavoráável, vel, 
escolha inadequada do modelo analescolha inadequada do modelo analíítico,deficiência de ctico,deficiência de cáálculo lculo 
da estrutura ou da avaliada estrutura ou da avaliaçção da capacidade portante do solo;  ão da capacidade portante do solo;  
2. Incompatibilidade entre estrutura e arquitetura ou 2. Incompatibilidade entre estrutura e arquitetura ou 
instalainstalaçções;ões; 3. Especifica3. Especificaçção inadequada de materiais;ão inadequada de materiais;
4. Detalhamento insuficiente ou detalhes construtivos 4. Detalhamento insuficiente ou detalhes construtivos 
inadequados ou falta de padronizainadequados ou falta de padronizaçção nas representaão nas representaçções ões 
grgrááficas;ficas;
5. Erros de dimensionamento5. Erros de dimensionamento
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Patologias durante a ConstruPatologias durante a Construççãoão

Falta de condiFalta de condiçções locais de trabalho, tais como cuidados e ões locais de trabalho, tais como cuidados e 
motivamotivaçção;ão;
Pouca capacitaPouca capacitaçção profissional da mãoão profissional da mão--dede--obra e fraco obra e fraco 
comando;comando;
Deficiente controle de qualidade de execuDeficiente controle de qualidade de execuçção e/ou fiscalizaão e/ou fiscalizaçção;ão;
MMáá qualidade de materiais e componentes;qualidade de materiais e componentes;
Irresponsabilidades e sabotagens;Irresponsabilidades e sabotagens;
Falta de prumo, de esquadro e de alinhamento dos elementos. Falta de prumo, de esquadro e de alinhamento dos elementos. 
Desnivelamento de pisos e/ou falta de caimento em pisos Desnivelamento de pisos e/ou falta de caimento em pisos 
molhados;molhados;
Argamassas de assentamento de revestimentos com Argamassas de assentamento de revestimentos com 
espessuras espessuras ≠≠ ;;
Flechas e/ou rotaFlechas e/ou rotaçções excessivas;ões excessivas;
ÉÉ conclusão do Bol. 183, item 10.2, que a deficiente formaconclusão do Bol. 183, item 10.2, que a deficiente formaçção ão 
na construna construçção civil ão civil éé o principal fator de nãoo principal fator de não--obtenobtençção de ão de 
estruturas durestruturas durááveis ou de bom desempenhoveis ou de bom desempenho
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Patologias durante a ConstruPatologias durante a Construçção (2)ão (2)
A motivação dos trabalhadores está relacionada à quantidade 
de informações técnicas a eles transmitida;
As indústrias de materiais e componentes, em média, estão 
afastadas dos objetivos da qualidade das construções, que 
investem pouco na melhoria técnica e funcional de seus 
produtos;
A ausência de normatização de diversos materiais e 
procedimentos, acrescida pela falta de fiscalização daqueles já
normalizados;
“A menor durabilidade, os erros dimensionais, a presença de 
agentes agressivos incorporados e a baixa resistência mecânica 
são apenas alguns dos muitos problemas que podem ser 
implantados nas estruturas como conseqüência da baixa 
qualidade dos materiais”;
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Patologias durante a UtilizaPatologias durante a Utilizaççãoão

A estrutura deverA estrutura deveráá ter manutenter manutençção eficiente, em especial, nas ão eficiente, em especial, nas 
partes onde o desgaste e a deteriorapartes onde o desgaste e a deterioraçção podem ser maiores;ão podem ser maiores;
Nas construNas construçções em alvenaria armada, os usuões em alvenaria armada, os usuáários devem ser rios devem ser 
informados sobre quais paredes são estruturais;informados sobre quais paredes são estruturais;
Nas estruturas sujeitas Nas estruturas sujeitas ààs cargas, tais informas cargas, tais informaçções devem ficar ões devem ficar 
visvisííveis aos usuveis aos usuáários;rios;
Deve ser evitada manutenDeve ser evitada manutençção ineficiente ou inadequada;ão ineficiente ou inadequada;
Deve ser prevista verba especDeve ser prevista verba especíífica para manutenfica para manutençção;ão;
Devem ser feitas limpezas e impermeabilizaDevem ser feitas limpezas e impermeabilizaçções nos locais que ões nos locais que 
possam acumular possam acumular ááguas, tais como pleigraundes, coberturas, guas, tais como pleigraundes, coberturas, 
marquises, pistas e piscinas;marquises, pistas e piscinas;
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Problemas patolProblemas patolóógicos mais freqgicos mais freqüüentesentes

Fissuras em elementos estruturais
Armaduras corroídas
Falhas de concretagens
Aparelhos de apoio em condições inadequadas ou distorcidos
Juntas de dilatação com selantes rompidos ou vedadas de 
forma inadequada, permitindo infiltrações
Falta de pingadeiras  ou guarda-corpos deteriorados
Danos causados por incêndios
Pavimentação deteriorada
Sistema de drenagem inadequado ou inexistente
Deslocamentos lineares por translações, flechas, recalques, 
rotações e deformações
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Causas da DeterioraCausas da Deterioraçção das Estruturasão das Estruturas

Deficiências da concretagem;Deficiências da concretagem;
InadequaInadequaçção das formas;ão das formas;
Deficiências das armaduras;Deficiências das armaduras;
UtilizaUtilizaçção incorreta dos materiais do concreto;ão incorreta dos materiais do concreto;
Insuficiência do controle de qualidade;Insuficiência do controle de qualidade;
Falha humana de manutenFalha humana de manutençção inadequada;ão inadequada;
Estrutura porosa do concreto;Estrutura porosa do concreto;
Causas quCausas quíímicas;micas;
Causas fCausas fíísicas;sicas;
Causas biolCausas biolóógicasgicas
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Exemplos por grupos de deterioraExemplos por grupos de deterioraççãoão

Arquitetura
Alvenaria
Fissuração
Juntas
Corrosão
Pinturas
Revestimentos Cerâmicos
Estruturas incendiadas
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Arquitetura
Os serviOs serviçços de conservaos de conservaçção em arquitetura normalmente ão em arquitetura normalmente 
restringemrestringem--se se àà substituisubstituiçção de elementos quebrados ou ão de elementos quebrados ou 
deteriorados. Esta substituideteriorados. Esta substituiçção deve ser feita apão deve ser feita apóós a remos a remoçção ão 
do elemento falho e da reconstituido elemento falho e da reconstituiçção original, se assim for o ão original, se assim for o 
caso, de sua base de apoio, adotandocaso, de sua base de apoio, adotando--se, então, o mesmo se, então, o mesmo 
processo construtivo descrito nas Prprocesso construtivo descrito nas Prááticas de Construticas de Construçção ão 
correspondentes.correspondentes.
Conforme o caso, serConforme o caso, seráá necessnecessáária a substituiria a substituiçção de toda uma ão de toda uma 
áárea ao redor do elemento danificado, de modo que, na rea ao redor do elemento danificado, de modo que, na 
reconstituireconstituiçção do componente, não sejam notadas ão do componente, não sejam notadas ááreas reas 
diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como 
seja garantido o mesmo desempenho do conjunto.seja garantido o mesmo desempenho do conjunto.
Se a deterioraSe a deterioraçção do elemento for derivada de causas ou ão do elemento for derivada de causas ou 
defeitos de base, deverdefeitos de base, deveráá esta tambesta tambéém ser substitum ser substituíída. da. 
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Alvenaria
DeveDeve--se descascar ou retirar o revestimento de todo o se descascar ou retirar o revestimento de todo o 
componente, deixando componente, deixando àà mostra a trinca, rachadura ou mostra a trinca, rachadura ou áárea rea 
deteriorada. Procededeteriorada. Procede--se, então, ao seu alargamento e se, então, ao seu alargamento e 
verificaverificaçção da causa para sua correão da causa para sua correçção. Apão. Apóós a corres a correçção, ão, 
deverdeveráá ser feito preenchimento com argamassa de cimento e ser feito preenchimento com argamassa de cimento e 
areia traareia traçço volumo voluméétrico 1:3, attrico 1:3, atéé obterobter--se um nivelamento se um nivelamento 
perfeito da superfperfeito da superfíície.cie.
Posteriormente serPosteriormente seráá aplicado o revestimento para refazer o aplicado o revestimento para refazer o 
acabamento de todo o componente original, atentandoacabamento de todo o componente original, atentando--se para se para 
a não formaa não formaçção de ão de ááreas de aspecto e desempenho diferentes. reas de aspecto e desempenho diferentes. 
RecomendaRecomenda--se avaliar entre as causas das deteriorase avaliar entre as causas das deterioraçções: ões: 
movimentamovimentaçções da estrutura, deficiência do material, ões da estrutura, deficiência do material, 
deficiência do substrato, deficiência de aderência, adeficiência do substrato, deficiência de aderência, açção de ão de 
intempintempééries e/ou agentes agressivos, expansão tries e/ou agentes agressivos, expansão téérmica ou rmica ou 
higroschigroscóópica do componente, retrapica do componente, retraçção tão téérmica ou higroscrmica ou higroscóópica pica 
da base, inadequada base, inadequaçção das juntas de assentamento e ausência ão das juntas de assentamento e ausência 
ou inadequaou inadequaçção de juntas de movimentaão de juntas de movimentaçção.ão.
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Causas da fissuraCausas da fissuraççãoão

FissuraFissuraçção causada por aão causada por açções diretas;ões diretas;
FissuraFissuraçção oriunda de deformaão oriunda de deformaçções impostas;ões impostas;
FissuraFissuraçção devida ão devida àà retraretraçção plão pláástica e ao assentamento stica e ao assentamento 
do concreto;do concreto;
FissuraFissuraçção devida ão devida àà corrosão da armadura;corrosão da armadura;
FissuraFissuraçção devida ao congelamento da ão devida ao congelamento da áágua;gua;
FissuraFissuraçção causada por aão causada por açção quão quíímica.mica.
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FunFunçção das juntasão das juntas

Todo piso industrial em concreto estTodo piso industrial em concreto estáá sujeito a tensões devido sujeito a tensões devido 
a diversas causas, como retraa diversas causas, como retraçção do concreto, retraão do concreto, retraçções e ões e 
dilatadilataçções causadas por variaões causadas por variaçções tões téérmicas ou higrotrmicas ou higrotéérmicas, rmicas, 
empenamento das placas e carregamento, seja ele estempenamento das placas e carregamento, seja ele estáático tico 
(cargas distribu(cargas distribuíídas ou pontuais, como as de prateleiras) ou das ou pontuais, como as de prateleiras) ou 
mmóóvel (empilhadeiras de rodas pneumvel (empilhadeiras de rodas pneumááticas ou rticas ou ríígidas). gidas). 
Parte dessas tensões provoca uma sensParte dessas tensões provoca uma sensíível reduvel reduçção da vida ão da vida úútil til 
do pavimento, caso não sejam devidamente consideradas. do pavimento, caso não sejam devidamente consideradas. 
O projeto deve prever dispositivos, detalhes construtivos, O projeto deve prever dispositivos, detalhes construtivos, 
reforreforçços estruturais e especificaos estruturais e especificaçções de materiais adequados a ões de materiais adequados a 
cada tipo de solicitacada tipo de solicitaççãoão
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FunFunçção das juntas (2)ão das juntas (2)

Dentre estes dispositivos ou detalhes construtivos estão as Dentre estes dispositivos ou detalhes construtivos estão as 
juntasjuntas, definidas como um "detalhe construtivo que deve , definidas como um "detalhe construtivo que deve 
permitir as movimentapermitir as movimentaçções de retraões de retraçção e dilataão e dilataçção do concreto ão do concreto 
e a adequada transferência de carga entre placas conte a adequada transferência de carga entre placas contííguas, guas, 
mantendo a planicidade, assegurando a qualidade do piso e o mantendo a planicidade, assegurando a qualidade do piso e o 
conforto de rolamento" conforto de rolamento" 
ÉÉ importante ressaltar que as juntas devem permitir a importante ressaltar que as juntas devem permitir a 
adequada transferência de carga entre placas contadequada transferência de carga entre placas contííguasguas
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Onde a corrosão pode ocorrer

A corrosão do aA corrosão do açço pode ocorrer nas estruturas que:o pode ocorrer nas estruturas que:
a) não estejam preparadas para barrar o ingresso dos agentes a) não estejam preparadas para barrar o ingresso dos agentes 
agressivos que deflagram a corrosão;agressivos que deflagram a corrosão;
b) aquelas que não foram adequadamente projetadas para b) aquelas que não foram adequadamente projetadas para 
enfrentar o meio ambiente agressivo;enfrentar o meio ambiente agressivo;
c) aquelas em que este meio ambiente não foi adequadamente c) aquelas em que este meio ambiente não foi adequadamente 
identificado em sua agressividade;identificado em sua agressividade;
d) aquelas que não foram preparadas para enfrentar as d) aquelas que não foram preparadas para enfrentar as 
mudanmudançças do meio ambiente durante sua vida as do meio ambiente durante sua vida úútil.til.
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Corrosão do ferro como processo eletroquímico

A ferrugem mais comumente encontrada A ferrugem mais comumente encontrada éé o o 
FeFe22OO33.nH.nH22O, O, óóxido hidratado.xido hidratado.

A corrosão que ocorre no aA corrosão que ocorre no açço o éé um processo um processo 
eletroqueletroquíímico, de natureza galvânica, jmico, de natureza galvânica, jáá que o aque o açço da o da 
construconstruçção ão éé composto de ferro e de outros diferentes composto de ferro e de outros diferentes 
metais e se desenvolve com a transferência de elmetais e se desenvolve com a transferência de eléétrons trons 

entre metaisentre metais
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Fatores que aumentam a corrosão
1. Presen1. Presençça de cloretos e sulfatos;a de cloretos e sulfatos;

2. Presen2. Presençça de oxigênio e de umidadea de oxigênio e de umidade;

3. Ciclos de umedecimento e secagem; 3. Ciclos de umedecimento e secagem; 

4. Heterogeneidades no concreto e no a4. Heterogeneidades no concreto e no açço;o;

5. Abaixamento do pH da 5. Abaixamento do pH da áágua contida nos poros do concreto;gua contida nos poros do concreto;

6. Carbonata6. Carbonataçção da pasta de cimento Portland e Lixiviaão da pasta de cimento Portland e Lixiviaçção;ão;

7. Fissuras no concreto;7. Fissuras no concreto;

8. Correntes de fuga;8. Correntes de fuga;

9. Efeitos galvânicos resultantes do contato de metais dissimila9. Efeitos galvânicos resultantes do contato de metais dissimilaresres
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IdentificaIdentificaççãoão da Corrosão eda Corrosão e
Natureza de AtaqueNatureza de Ataque

AnAnáálise visuallise visual AnAnáálise eletroqulise eletroquíímicamica

Fissuras e trincasFissuras e trincas

DesplacamentosDesplacamentos

ExposiExposiçção das ão das 
armadurasarmaduras

ContaminaContaminaççãoão
concretoconcreto

SituaSituaçção daão da
armaduraarmadura

Perda do pHPerda do pH
pelapela

CarbonataCarbonataççãoão

LLáápispis FenolftaleFenolftaleíínana

PresenPresençça de a de ííons ons 
salinos do tipo salinos do tipo 

cloretos, sulfatos e cloretos, sulfatos e 
nitratosnitratos

Kits de Kits de 
identificaidentificaççãoão

Resistividade do Resistividade do 
concreto concreto 

(presen(presençça de a de ííons salinos)ons salinos)

Medidor eletrônicoMedidor eletrônico

LimitesLimites
prpréé--estabelecidosestabelecidos

PotenciaisPotenciais
ou voltagensou voltagens
de corrosãode corrosão

Medidor eletrônicoMedidor eletrônico

LimitesLimites
prpréé--estabelecidosestabelecidos

Resistência Resistência àà
polarizapolarizaççãoão

Medidor Medidor 
eletrônicoeletrônico

Limites prLimites préé--
estabelecidosestabelecidos

LimitesLimites
prpréé--estabelecidosestabelecidos
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CausasCausas das patologias nas pinturasdas patologias nas pinturas
1. Sele1. Seleçção inadequada da tinta por conta da exposião inadequada da tinta por conta da exposiçção imprão impróópria pria 

a condia condiçções agressivas em relaões agressivas em relaçção ao produto selecionado ou ão ao produto selecionado ou 
por incompatibilidade com o substrato;por incompatibilidade com o substrato;

2. Condi2. Condiçções metereolões metereolóógicas inadequadas por temperatura e/ou gicas inadequadas por temperatura e/ou 
umidade muito elevada ou muito baixa ou ventos fortes;umidade muito elevada ou muito baixa ou ventos fortes;

3. Ausência de prepara3. Ausência de preparaçção do substrato ou preparo insuficiente. ão do substrato ou preparo insuficiente. 
Neste caso a pintura apresenta pulverulência, contaminaNeste caso a pintura apresenta pulverulência, contaminaçção ão 
em graxa, em graxa, óóleos, sujeiras, bolor, materiais soltos e substrato leos, sujeiras, bolor, materiais soltos e substrato 
poroso;poroso;

4. Substrato que não apresenta estabilidade, como quando a 4. Substrato que não apresenta estabilidade, como quando a 
argamassa ou o concreto ainda não curaram, ou quando sua argamassa ou o concreto ainda não curaram, ou quando sua 
superfsuperfíície estcie estáá deteriorada ou frideteriorada ou friáável;vel;

5. Umidade excessiva no substrato advinda de infiltra5. Umidade excessiva no substrato advinda de infiltraçção, ão, 
condensacondensaçção, ascendente dos pisos ou remanescente da ão, ascendente dos pisos ou remanescente da 
execuexecuçção da edificaão da edificaçção;ão;

6. Dilui6. Diluiçção excessiva da tinta na aplicaão excessiva da tinta na aplicaçção;ão;
7. Formula7. Formulaçção inadequada da tinta.ão inadequada da tinta.
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ManifestaManifestaçções ões -- Descolamento da pinturaDescolamento da pintura

1. Apresenta1. Apresentaççãoão
Perda de aderência da pelPerda de aderência da pelíícula;cula;
Pulverulências ou descolamentos;Pulverulências ou descolamentos;
EscamaEscamaçção da pelão da pelíícula.cula.

2. Investiga2. Investigaççõesões
Verificar a existência de umidade no substrato;Verificar a existência de umidade no substrato;
Verificar a existência de contaminantes na interface pelVerificar a existência de contaminantes na interface pelíícula cula 
da pintura com o substrato;da pintura com o substrato;
Verificar as caracterVerificar as caracteríísticas do substrato e da superfsticas do substrato e da superfíície de cie de 
aplicaaplicaçção quanto ão quanto àà lisura, porosidade e umidadelisura, porosidade e umidade
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ManifestaManifestaçções ões -- Descolamento da pinturaDescolamento da pintura
3. Diagn3. Diagnóósticostico
A A –– Preparo inadequado do substrato / ausência deste Preparo inadequado do substrato / ausência deste 

preparo.preparo.
CausasCausas
AplicaAplicaçção de tinta em superfão de tinta em superfíície contaminada por cie contaminada por 
sujeira, poeira, sujeira, poeira, óóleo, graxa, eflorescência, partleo, graxa, eflorescência, partíículas culas 
soltas, desmoldantes, etc.;soltas, desmoldantes, etc.;
AplicaAplicaçção sobre substrato muito poroso, que absorve o ão sobre substrato muito poroso, que absorve o 
veveíículo, restando apenas os pigmentos e as cargas em culo, restando apenas os pigmentos e as cargas em 
forma pulverulenta;forma pulverulenta;
AplicaAplicaçção da tinta sobre substrato muito liso, tais como ão da tinta sobre substrato muito liso, tais como 
superfsuperfíícies de concreto com desmoldante ou cerâmica cies de concreto com desmoldante ou cerâmica 
vitrificadavitrificada..
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ManifestaManifestaçções ões -- Descolamento da pinturaDescolamento da pintura
3. Diagn3. Diagnóósticostico
B B –– AplicaAplicaçção em substrato instão em substrato instáável.vel.

CausasCausas
AplicaAplicaçção prematura da tinta formando pelão prematura da tinta formando pelíícula cula 
impermeimpermeáável sobre argamassa insuficientemente curada, vel sobre argamassa insuficientemente curada, 
com perda de aderência, pulverulência e umidade na com perda de aderência, pulverulência e umidade na 
interface do filme com o substrato;interface do filme com o substrato;
AplicaAplicaçção de tinta sobre substrato com elevado teor de ão de tinta sobre substrato com elevado teor de 
sais solsais solúúveis em veis em áágua, que por evaporagua, que por evaporaçção e ão e 
capilaridade, depositamcapilaridade, depositam--se na interface do filme com o se na interface do filme com o 
substrato;substrato;
AplicaAplicaçção de tinta sobre substratos em vias de expansão ão de tinta sobre substratos em vias de expansão 
ou desagregaou desagregaçção, magnificado pela alta temperatura e ão, magnificado pela alta temperatura e 
umidade.umidade.
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ManifestaManifestaçções ões -- Descolamento da pinturaDescolamento da pintura

3. Diagn3. Diagnóósticostico
C C –– AplicaAplicaçção sobre base ão sobre base úúmidamida

CausasCausas
AplicaAplicaçção de tinta com baixa resistência a ão de tinta com baixa resistência a áálcalis, como lcalis, como 
as tintas a as tintas a óóleo ou alquleo ou alquíídicas, sobre substrato dicas, sobre substrato úúmido e mido e 
alcalino, resultando em perda de aderência e alcalino, resultando em perda de aderência e 
pulverulência;pulverulência;
AplicaAplicaçção de tinta impermeão de tinta impermeáável sobre substrato vel sobre substrato úúmido, mido, 
cuja umidade condensa e provoca o deslocamento do cuja umidade condensa e provoca o deslocamento do 
filme.filme.
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ManifestaManifestaçções ões -- Defeitos no filme da pinturaDefeitos no filme da pintura
1. Apresenta1. Apresentaççãoão

Filme apresentando fissuras e trincas, Filme apresentando fissuras e trincas, ààs vezes com perda de s vezes com perda de 
brilho e pulverulência;brilho e pulverulência;
PelPelíícula pegajosa, com sinais de bolha dcula pegajosa, com sinais de bolha d´́áágua e de oleosidade, gua e de oleosidade, 
de cor amarela e marrom, podendo apresentarde cor amarela e marrom, podendo apresentar--se descolorida;se descolorida;
DesagregaDesagregaçção pulverulenta, por empoamento ou calcinaão pulverulenta, por empoamento ou calcinaçção;ão;
FormaFormaçção de bolhas e vesão de bolhas e vesíículas;culas;
Enrugamento tipo Enrugamento tipo ““pele de jacarpele de jacaré”é”;;
Manchas cor marrom, cinza, preta, vermelha ou verde sobre o Manchas cor marrom, cinza, preta, vermelha ou verde sobre o 
filme;filme;
Sinais de manchas suaves marrom claro e amarelo.Sinais de manchas suaves marrom claro e amarelo.

2. Investiga2. Investigaççõesões
Verificar a existência de deterioraVerificar a existência de deterioraçção na pelão na pelíícula de pintura e cula de pintura e 
suas manifestasuas manifestaçções;ões;
Verificar as caracterVerificar as caracteríísticas da base de pintura quanto sticas da base de pintura quanto àà
umidade, umidade, àà existência de partexistência de partíículas passculas passííveis de expansão ou veis de expansão ou 
de formade formaçção de manchas.ão de manchas.
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ManifestaManifestaçções ões -- Defeitos no filme da pinturaDefeitos no filme da pintura
3. Diagn3. Diagnóósticostico
A A –– Problemas com a natureza da tintaProblemas com a natureza da tinta

Causas
AplicaAplicaçção de tinta com baixa resistência ão de tinta com baixa resistência àà radiaradiaçção solar em ambiente ão solar em ambiente 
externo, com destruiexterno, com destruiçção do filme por fissuramento ou por deterioraão do filme por fissuramento ou por deterioraçção com ão com 
pulverulência, eventualmente acompanhadas de perda de brilho e dpulverulência, eventualmente acompanhadas de perda de brilho e de cor;e cor;
AplicaAplicaçção de tinta com baixa flexibilidade sobre substrato de variaão de tinta com baixa flexibilidade sobre substrato de variaçção ão 
dimensional elevada, com destruidimensional elevada, com destruiçção do filme por fissuramento;ão do filme por fissuramento;
AplicaAplicaçção de tinta com baixa resistência a ão de tinta com baixa resistência a áálcalis, tornando a tinta pegajosa lcalis, tornando a tinta pegajosa 
com sinais de bolhas dcom sinais de bolhas d´́áágua e de gua e de óóleo;leo;
AplicaAplicaçção prematura de tinta que forme pelão prematura de tinta que forme pelíícula impermecula impermeáável sobre vel sobre 
substrato de argamassa curado em tempo insuficiente, levando a tsubstrato de argamassa curado em tempo insuficiente, levando a tinta a inta a 
apresentar sinais de deterioraapresentar sinais de deterioraçção, ão, ààs vezes com formas vezes com formaçção de pão de póó;;
AplicaAplicaçção de tinta com baixa resistência ao ataque por agentes biolão de tinta com baixa resistência ao ataque por agentes biolóógicos, gicos, 
tais como bolor, fungos e algas, em substrato de alta umidade, ctais como bolor, fungos e algas, em substrato de alta umidade, com om 
apresentaapresentaçção de manchas escuras sobre a superfão de manchas escuras sobre a superfíície;cie;
Incompatibilidade das vIncompatibilidade das váárias camadas do sistema de pintura, secagem muito rias camadas do sistema de pintura, secagem muito 
rráápida ou espessura elevada, produzindo enrugamentos.pida ou espessura elevada, produzindo enrugamentos.
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ManifestaManifestaçções ões -- Defeitos no filme da pinturaDefeitos no filme da pintura

3. Diagnóstico
B – Problemas com a natureza do substrato

Causas
Aplicação da tinta sobre argamassa de revestimento contendo 
partículas expansivas, majorados os efeitos por altas temperaturas e 
umidades, apresentando bolhas e vesículas;
Aplicação da tinta sobre argamassa de revestimento contendo 
partículas solúveis em água, produzindo manchas;
Aplicação de tinta sobre substrato muito poroso, que absorve o 
veículo, restando na superfície apenas as cargas e os pigmentos, em 
forma de pó, facilmente removível.

C – Aplicação em condições inadequadas
Causas
Secagem muito rápida devido à temperatura ou umidade 
inadequadas ou ventos fortes, enrugando o filme.
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ManifestaManifestaçções ões -- BolhasBolhas

Diagnóstico - Causas
1. Umidade na superf1. Umidade na superfíície cie ((segue exemplo em fotosegue exemplo em foto); ); 
2. Quando 2. Quando éé usada massa corrida PVA em paredes externas ou usada massa corrida PVA em paredes externas ou 
mesmo interna, mas que tenham contato com mesmo interna, mas que tenham contato com áágua gua ((segue segue 
exemplo em fotoexemplo em foto); ); 
3. Por poeiras que não foram removidas da superf3. Por poeiras que não foram removidas da superfíície, cie, 
principalmente sobre massa corrida, apprincipalmente sobre massa corrida, apóós ser lixada; s ser lixada; 
4. Ao aplicar uma tinta com melhor qualidade sobre uma de 4. Ao aplicar uma tinta com melhor qualidade sobre uma de 
qualidade inferior. A nova tinta, ao infiltrar na antiga, poderqualidade inferior. A nova tinta, ao infiltrar na antiga, poderáá
causar bolhas na superfcausar bolhas na superfíície; cie; 
5. Podem ocorrer bolhas se e quando a tinta a ser aplicada não 5. Podem ocorrer bolhas se e quando a tinta a ser aplicada não 

tiver sido dilutiver sido diluíída corretamente.da corretamente.



23/7/200723/7/2007
DiagnDiagnóóstico das Patologias nas stico das Patologias nas 

EdificaEdificaççõesões 6363

Causas de deterioraCausas de deterioraçção em revestimentos ão em revestimentos 
cerâmicoscerâmicos

SeleSeleçção equivocada de produtos para ambientes mais ão equivocada de produtos para ambientes mais 
agressivos que sua caracteragressivos que sua caracteríística de uso;stica de uso;
TTéécnica inadequada de assentamento por ausência de juntas cnica inadequada de assentamento por ausência de juntas 
de expansão ou deformade expansão ou deformaçção devido ão devido àà mmáá impermeabilizaimpermeabilizaçção;ão;
Desconhecimentos das tensões provenientes de movimentos da Desconhecimentos das tensões provenientes de movimentos da 
base;base;
Defeito do prDefeito do próóprio produto em qualidade e geometriaprio produto em qualidade e geometria
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Principais ocorrênciasPrincipais ocorrências

Descolamento de placas cerâmicasDescolamento de placas cerâmicas
EflorescênciasEflorescências
Sinais de riscos e desgastesSinais de riscos e desgastes
Fratura, lascamento e esfarelamentoFratura, lascamento e esfarelamento
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Causas do colapso das estruturas incendiadasCausas do colapso das estruturas incendiadas

Nos edifícios de múltiplos andares, o colapso progressivo 
induzido por incêndio tem sido relacionado:
às falhas nos sistemas de segurança e materiais de proteção 
passiva, 
à severidade do incêndio, em itens tais como taxa de 
aquecimento, extensão e duração, 
aos materiais estruturais em resistência, rigidez e ductilidade
ao carregamento aplicado à estrutura e 
às características estruturais tais como o arranjo do sistema 
estrutural e sua capacidade de redistribuição de esforços (Scott 
et al. (2002)).
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FissuraFissuraçção e ão e Corrosão
A ação do combate ao incêndio pode ser tão destrutiva ao concreto quanto 
à própria ação do fogo. Os resfriamentos e contrações abruptas provocam 
fissuras (Cánovas (1988)). Em uma estrutura de concreto aquecida próximo 
a 500 °C, a ação da água produz uma grande elevação de temperatura em 
virtude da reação de reidratação do óxido de cálcio livre no concreto. 
O aumento da temperatura incide em novas expansões térmicas e portanto, 
novas rachaduras. O óxido de cálcio é produto da desidratação do hidróxido 
de cálcio da pasta, a partir dos 400 °C. Nesse processo há redução no pH do 
concreto para valores inferiores a 12,5.
Na reidratação, o hidróxido de cálcio da pasta endurecida do concreto se 
recompõe, recuperando o pH inicial apenas nas camadas superficiais 
molhadas, deixando interior ressecado do concreto despassivado à mercê da 
“frente de carbonatação” de fora para dentro, pois o agente responsável 
pela frente é o gás carbônico do ar.
A passivação da armadura depende da alcalinidade do meio. Uma vez que a 
“frente de carbonatação” atinge a armadura, inicia-se o processo de 
corrosão.
As armaduras em situação de incêndio também podem ser afetadas pelo 
ácido clorídrico desprendido pelos produtos de PVC e derivados, inclusos no
interior de peças de concreto. A combustão dos condutos hidráulicos e 
elétricos de PVC, libera vapores ácidos que reduzem o pH do concreto e, 
portanto, podem despassivar as armaduras (Cánovas (1988), Suprenant 
(1997)).
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CorreCorreçção das patologiasão das patologias
Quais as opções para recuperar?
Existem várias opções que podem ser adotadas para recuperar um 
dano estrutural em uma edificação. Evidentemente, será de grande 
importância a existência dos projetos da edificação e, por 
continuidade, o histórico de danos e,claro, sua condição atual. Estas 
informações possibilitarão a escolha da melhor estratégia, eliminando 
uma série de opções. 
Infelizmente, proprietários e engenheiros costumam recuperar 
estruturas com base no menor preço, como se fossem durar, se 
muito, 5 anos. Por outro lado, ao selecionar uma estratégia de 
recuperação ou reforço para uma edificação é necessário entender 
que existem fatores como a rejeição e a incompatibilidade. Um 
exemplo típico é o uso de grautes com cerca de 50MPa de resistência 
à compressão para recuperar ou reforçar peças de concreto armado 
de 20Mpa. Peca-se ao negligenciar a retração por secagem, o 
coeficiente de dilatação térmica, o módulo de elasticidade e a 
relaxação, propriedades pertinentes a cada material e que 
influenciam seu comportamento dimensional.
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Fiscalização

O CondomO Condomíínio manternio manteráá desde o indesde o iníício dos servicio dos serviçços atos atéé o seu o seu 
recebimento definitivo, a seu critrecebimento definitivo, a seu critéério exclusivo, uma equipe de rio exclusivo, uma equipe de 
FiscalizaFiscalizaçção constituão constituíída por profissionais habilitados que da por profissionais habilitados que 
considerar necessconsiderar necessáários ao acompanhamento e controle dos rios ao acompanhamento e controle dos 
trabalhos.trabalhos.
A Contratada deverA Contratada deveráá facilitar, por todos os meios ao seu facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla aalcance, a ampla açção da Fiscalizaão da Fiscalizaçção, permitindo o acesso aos ão, permitindo o acesso aos 
serviserviçços em execuos em execuçção, bem como atendendo prontamente ão, bem como atendendo prontamente ààs s 
solicitasolicitaçções que lhe forem efetuadas.ões que lhe forem efetuadas.
Todos os atos e instruTodos os atos e instruçções emanados ou emitidos pela ões emanados ou emitidos pela 
FiscalizaFiscalizaçção serão considerados como se fossem praticados ão serão considerados como se fossem praticados 

pelo Contratante.pelo Contratante.



23/7/200723/7/2007
DiagnDiagnóóstico das Patologias nas stico das Patologias nas 

EdificaEdificaççõesões 6969

Atividades da FiscalizaAtividades da Fiscalizaççãoão
manter um arquivo completo e atualizado de toda a manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentadocumentaçção pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, ão pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, 
Caderno de Encargos, orCaderno de Encargos, orççamentos, cronogramas, amentos, cronogramas, 
correspondência e relatcorrespondência e relatóórios de servirios de serviçços;os;
obter da Contratada, o Manual de Qualidade e verificar a sua obter da Contratada, o Manual de Qualidade e verificar a sua 
efetiva utilizaefetiva utilizaçção;ão;
analisar e aprovar o plano de execuanalisar e aprovar o plano de execuçção a ser apresentado pela ão a ser apresentado pela 
Contratada no inContratada no iníício dos trabalhos;cio dos trabalhos;
solucionar as dsolucionar as dúúvidas e questões pertinentes vidas e questões pertinentes àà prioridade ou prioridade ou 
seqseqüüência dos serviência dos serviçços em execuos em execuçção, bem como ão, bem como ààs inters inter--
ferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as ferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as 
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 
contratados pelo Contratante;contratados pelo Contratante;
paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviparalisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviçço que o que 
não seja executado em conformidade com plano ou programa não seja executado em conformidade com plano ou programa 
de manutende manutençção, norma tão, norma téécnica ou qualquer disposicnica ou qualquer disposiçção oficial ão oficial 
aplicaplicáável ao objeto do contrato;vel ao objeto do contrato;
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Atividades da FiscalizaAtividades da Fiscalizaçção (2)ão (2)

solicitar a substituisolicitar a substituiçção de materiais e equipamentos que sejam ão de materiais e equipamentos que sejam 
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicconsiderados defeituosos, inadequados ou inaplicááveis aos serviveis aos serviçços;os;
solicitar a realizasolicitar a realizaçção de testes, exames, ensaios e quaisquer provas ão de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 
necessnecessáárias ao controle de qualidade dos servirias ao controle de qualidade dos serviçços objeto do contrato;os objeto do contrato;
exercer controle sobre o cronograma de execuexercer controle sobre o cronograma de execuçção dos servião dos serviçços,     os,     
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos;desenvolvimento dos trabalhos;
aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviaprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviçços executados, os executados, 
verificar e atestar as respectivas mediverificar e atestar as respectivas mediçções, bem como conferir, vistar ões, bem como conferir, vistar 
e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
verificar e aprovar os relatverificar e aprovar os relatóórios de execurios de execuçção dos servião dos serviçços, elaborados os, elaborados 
de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de 
Encargos;Encargos;
solicitar a substituisolicitar a substituiçção de qualquer funcionão de qualquer funcionáário da Contratada que rio da Contratada que 
embarace ou dificulte a aembarace ou dificulte a açção da Fiscalizaão da Fiscalizaçção ou cuja presenão ou cuja presençça no a no 
local dos servilocal dos serviçços seja considerada prejudicial ao andamento dos os seja considerada prejudicial ao andamento dos 
trabalhos.trabalhos.
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Relacionamento
A atuaA atuaçção ou a eventual omissão da Fiscalizaão ou a eventual omissão da Fiscalizaçção durante a realizaão durante a realizaçção ão 
dos trabalhos não poderdos trabalhos não poderáá ser invocada para eximir a Contratada da ser invocada para eximir a Contratada da 
responsabilidade pela execuresponsabilidade pela execuçção dos servião dos serviçços.os.
A comunicaA comunicaçção entre a Fiscalizaão entre a Fiscalizaçção e a Contratada serão e a Contratada seráá realizada realizada 
atravatravéés de correspondência oficial e anotas de correspondência oficial e anotaçções ou registros no ões ou registros no 
RelatRelatóório de Servirio de Serviçços.os.
O RelatO Relatóório de Servirio de Serviçços, em 3 (três) vias, 2 (duas) destacos, em 3 (três) vias, 2 (duas) destacááveis, serveis, seráá
destinada ao registro de fatos e comunicadestinada ao registro de fatos e comunicaçções pertinentes ões pertinentes àà
execuexecuçção dos servião dos serviçços, como conclusão e aprovaos, como conclusão e aprovaçção de servião de serviçços, os, 
indicaindicaçções sobre a necessidade de trabalho adicional, autorizaões sobre a necessidade de trabalho adicional, autorizaçção ão 
para substituipara substituiçção de materiais e equipamentos, irregularidades e ão de materiais e equipamentos, irregularidades e 
providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizaprovidências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizaçção.ão.
As reuniões realizadas no local dos serviAs reuniões realizadas no local dos serviçços serão documentadas por os serão documentadas por 
Atas de Reunião, elaboradas pela FiscalizaAtas de Reunião, elaboradas pela Fiscalizaçção e que conterão, no ão e que conterão, no 
mmíínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos nimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos 
participantes, assuntos tratados, decisões e responsparticipantes, assuntos tratados, decisões e responsááveis pelas veis pelas 
providências a serem tomadas.providências a serem tomadas.
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